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RESUMO

O presente trabalho tem como tema central a práxis pedagógica da Capoeira Angola, uma das
mais importantes expressões culturais de raízes africanas no Brasil. O objetivo é compreender
em que aspectos e de que maneira essa práxis pode contribuir para uma educação integral do
ser-humano, voltada para a sua autonomia e libertação, especificamente com crianças e
adolescentes. A Capoeira Angola é aqui tomada como uma forma de ver o mundo pelo
encantamento, orientando o caminho epistemológico e teórico-metodológico da pesquisa, de
cunho etnográfico e participantes, sendo a autora também capoeirista, que fala desde dentro.
O campo de estudos (“parceiro”   deste   “jogo)   é o projeto Ginga Muleeke, realizado pelo
Grupo Nzinga de Capoeira Angola com as crianças e jovens da comunidade Alto da Sereia,
em Salvador/BA. A discussão teórica ancora-se em estudos sobre a cosmovisão afrobrasileira, sobre a Pedagogia da Libertação, Capoeira e Educação, bem como nas ideias de
Mestre Pastinha como educador, destacando as concepções de: corpo, comunidade, oralidade,
ancestralidade, ritualidade, Força Vital, dentre outras. As singularidades da Capoeira Angola
são consideradas dentro da proposta da escola de Mestre Pastinha, como uma práxis educativa
de matriz africana, que apresenta contrapontos e outros saberes e fazeres em relação à
racionalidade ocidental dominante. Este trabalho aponta caminhos possíveis, desafiantes e
sinuosos onde a Capoeira Angola pode ser pensada como uma práxis educativa fundamentada
na participação de crianças e adolescentes em um grupo/comunidade, assentado em princípios
da cosmovisão afro-brasileira. Destaca-se, por fim, o potencial desta arte para realizar uma
educação libertadora e transformadora, que valorize nossas raízes africanas, na luta contra o
racismo e pela diversidade.
Palavras-chave: Capoeira Angola, Autonomia, Ancestralidade, Comunidade.
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ABSTRACT

The present work is focused on the educational praxis of Capoeira Angola, one of the most
important cultural expressions of African roots in Brazil. The main objective is to understand
in which aspects and how this practice can contribute to an integral education of mankind,
facing their independence and freedom, specifically with children and teenagers. Capoeira
Angola is conceived as a way of viewing the world by enchantment, guiding the
epistemological, theoretical and methodological paths on the research, situated on the
ethnographic and participant methodologies, the researcher also being capoeirista, speaking
from inside it. The  study’s  field  (the  "partner"  of  this  "game") is the project “Ginga Muleeke”,  
conducted by the group “Nzinga”  of Capoeira Angola to children and youth in the community
of  “Alto  da  Sereia”  in  Salvador  /  Bahia. The main theoretical references used in this paper are
the studies on the African-Brazilian worldview, Pedagogy of Autonomy, Capoeira and
Education, as well as the ideas of Master Pastinha as an educator, highlighting the concepts
of: body, community, orality, ancestry, rituality, Vital Life Force, among others. I consider
the singularities of Capoeira Angola, within the proposal of Master Pastinha’s  school, as an
educational praxis of African roots in Brazil, which presents counterpoints and other
knowledge and practices in relation to the dominant Western rationality. This paper points to
possible, challenging and sinuous paths where the Capoeira Angola can be thought as an
educational praxis based on the participation of children and adolescents in a group /
community, sitting on the principles of African-Brazilian worldview. It finally presents the
potential of this art to perform a freeing and transformative education that values our African
roots in the struggle for diversity, against racism.
Keywords: Capoeira Angola, Autonomy, Ancestry, Community.
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APRESENTAÇÃO: Dá-me licença aê

"Procuro saber se a capoeira é Ciência, si é, profunda e vasta, si me
fornece conhecimentos sobre o homem, espiritual, mas também o
homem corporal, e os ensinamentos de  ordem  moral,  ou  intelectual...”
Mestre Pastinha1
Antes de abrir este trabalho, peço licença (Agô) aos mais velhos, aos nossos ancestrais e aos
mestres da Capoeira Angola, que trabalharam e trabalham para manter viva a força de sua
tradição.
Pensando em minhas experiências de vida e nos valores que conformaram a pessoa que sou
hoje, posso dizer, sem titubear: a capoeira teve um papel fundamental de transformações no
meu caminho de autoconhecimento. A capoeira foi, também, fundamental em minha
educação, em minhas relações com os outros e comigo mesma, na formação da minha
identidade – se é que seja possível falar em uma identidade, se não, no processo constante que
me faz reconhecer e identificar quem sou, dia após dia. A capoeira também me despertou para
o gosto pela Educação, especialmente com crianças e jovens. Ela se conectou com os meus
objetivos de lutar pela transformação da nossa sociedade capitalista, injusta e desigual. Ela me
proporcionou experiências como educadora e me levou a refletir sobre minhas práticas.
Reflexões essas que me despertaram curiosidades e inquietações, que por sua vez me levaram
a pensar na possibilidade de lançar-me no grande desafio de realizar um trabalho de mestrado
sobre Capoeira na área de Educação.
Inicialmente, tive resistência a essa ideia. Primeiro, porque em meu caminho na capoeiragem2
eu já havia percebido que, sendo a capoeira um saber da cultura popular, a melhor maneira de
aprender essa arte seria vivenciando-a, em seus diversos aspectos. Seja convivendo com os
mais velhos mestres, praticando os seus movimentos em interação com pessoas diferentes,
praticando sua musicalidade e aprendendo a construir seus instrumentos, conhecendo outras
manifestações de origens similares, pesquisando sobre sua história, observando, atuando,
fazendo, enfim, estando lá, onde essa cultura acontece, se realiza, e participando de sua

1

Vicente Ferreira Pastinha (1889 – 1981), conhecido como Mestre Pastinha, é a referência básica da linha da
tradição de capoeira angola com a qual trabalhamos nesta pesquisa. As citações de suas falas foram retiradas dos
Manuscritos de Mestre Pastinha (DECÂNIO FILHO, 1997).
2
Termo utilizado na comunidade da capoeira, referente ao universo cultural e social que a capoeira envolve.
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construção, junto com as pessoas que estão trabalhando por isso. Em segundo lugar, por ter a
consciência de que a minha compreensão sobre a capoeira, sendo eu uma jovem aprendiz, tem
suas limitações, quando comparada a pessoas mais antigas na capoeiragem, quiçá a um(a)
mestre(a) da arte. Mas percebi que um trabalho acadêmico sobre a capoeira poderia se somar
aos  trabalhos  de  outras  pessoas  que,  como  eu,  estão  falando  “desde  dentro”3 da capoeira, no
“jogo” da construção dos conhecimentos, onde a Ciência e a Academia são palcos
estratégicos e poderosos em nossa sociedade. Por reconhecer e acreditar no potencial
transformador e formador da capoeira, em uma perspectiva de crescimento integral do ser
humano, e por perceber que há muito desse potencial sendo realizado pela comunidade da
capoeira, nos espaços voltados para a sua prática, é que defendo a importância de se
“traduzir”  parte  desses saberes para a academia.
Eu comecei a participar ativamente do mundo da capoeira no ano de 2001, como aluna do
Mestre Bocão, em Belo Horizonte, no seu antigo grupo Canzuá Capoeira4. Grande parte dos
alunos do grupo eram pessoas de classe média, estudantes e universitários. Por um tempo,
crianças de uma comunidade próxima participavam como  “bolsistas”,  nas turmas de crianças,
na própria academia, e nas rodas mostravam o seu talento e desenvoltura, que chegavam a me
impressionar. Mas depois elas se afastaram do grupo.
Treinei durante cinco anos neste grupo, participando das aulas, rodas e apresentações. Mestre
Bocão é também estudioso da capoeira e sempre nos falava sobre a Capoeira Angola e seus
antigos mestres, mostrando a importância que tinham para a preservação das tradições da
capoeira e levando a Minas Gerais alguns mestres de Capoeira Angola e Regional da Bahia
para participarem de seus eventos. Como pré-requisito para os exames de troca de cordel 5 que
fazia antes de seus batizados, Mestre Bocão nos passava provas escritas, onde tínhamos que
mostrar nossos conhecimentos sobre a história da capoeira, diferenças entre Capoeira Angola
e Regional, abarcando elementos históricos e ritualísticos.
Mestre Bocão dizia que, para ele, “a   capoeira   é   uma   só”   e   o que ele ensinava era
simplesmente   “capoeira”.   Mas,   desde   aquela   época,   crescia   em   mim   a   curiosidade   em  
3

Expressão utilizada por Marco Aurélio Luz (1995). Desenvolverei essa noção no capítulo 2 e 3.
Atualmente, o grupo voltou a ser um núcleo do grupo Capoeira Gerais, criado por Mestre Mão Branca, mestre
de Mestre Bocão.
5
O cordel faz parte de um sistema de graduações utilizado nos grupos de capoeira que seguiram a linha da
Capoeira Regional. Explicarei melhor sobre esse assunto no primeiro capítulo.
4
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conhecer melhor a Capoeira Angola e, em 2006 decidi deixar o meu antigo grupo para buscar
um grupo de Capoeira Angola. Ressalto aqui minha gratidão por todo o aprendizado que tive
com Mestre Bocão e os camaradas do Canzuá. Foi lá que tive a chance de conhecer e me
apaixonar pela capoeira e onde aprendi os primeiros passos.
Mas nessa busca encontrei um grupo com o qual eu me identifiquei mais e comecei a criar um
envolvimento maior, considerando o sentimento que já existia dentro de mim quando lá
cheguei. Foi como se aquele sentimento de amor pela arte da capoeira encontrasse uma força
de expansão. Encontrei formas de praticar a capoeira mais abertas à criatividade e à expressão
corporal de cada um, mais voltadas ao movimento solto e relaxado do corpo que à sua rigidez,
valorizando mais a musicalidade da capoeira, bem como seus elementos de dança,
malandragem e mandinga6. Conheci uma posição mais crítica em relação ao movimento de
“esportização” e massificação da capoeira. Até o ponto em que percebi que o meu caminho
deveria seguir outro rumo e dali refazer e ampliar muitos conceitos que eu tinha até então.
O primeiro mestre de Capoeira Angola que procurei foi o Mestre Jurandir, responsável pela
Fundação Internacional de Capoeira Angola – FICA-BH, que funcionava em um espaço nos
fundos da Serraria Souza Pinto7. Na primeira vez que fui até lá, fiquei assistindo a aula do
treinel8 Gunter. Encantou-me o fato de ver uma bateria formada em sua maioria por mulheres,
que cantavam, tocavam os berimbaus e os outros instrumentos, enquanto a outra parte da
turma fazia movimentos. Os movimentos eram mais soltos, pareciam dar mais liberdade à
expressividade de cada um. A relação com a musicalidade da capoeira, algo que já me
fascinava, era muito estimulada, desde os primeiros dias de aula.
Fui compreendendo porque os batizados e cordéis foram abandonados na Capoeira Angola, a
partir da década de 809. Esses foram sistemas de graduação criados pelos grupos que surgiram
a partir da Capoeira Regional, havendo uma diversidade de cores e tipos de cordéis, a

6

Explicarei sobre a mandinga nos capítulos seguintes.
“A   Serraria   Souza   Pinto   faz   parte   do   conjunto   arquitetônico   da   praça   Rui   Barbosa,   de   Belo   Horizonte.   Foi  
erguida em 1912, sendo uma das primeiras construções da capital a utilizar estruturas de ferro. Tombada em
1981 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e restaurada em 1997 para a
realização de eventos (...) [sendo atualmente um] espaço para espetáculos, feiras, congressos, eventos sociais,
comerciais e técnico-científicos”   (Disponível   em:   <http://pt.wikipedia.org/wiki/Serraria_Souza_Pinto>. Acesso
em 10 set. 2010).
8
Termo utilizado por Mestre Pastinha e pelos atuais grupos de Capoeira Angola pra se referir ao aluno mais
experiente, que tem responsabilidades de liderança e capacidade para treinar os outros alunos.
9
Sobre o assunto, ver: ARAÚJO, 2004.
7
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depender do grupo. No primeiro dia em que cheguei à FICA, Gunter me disse que ali havia
apenas as posições de mestre, contra-mestre e treinel. Os demais eram alunos. Esta era mais
uma diferença em relação à minha antiga referência, onde todos os alunos eram diferenciados
a partir de diversas graduações, identificadas pelas cores dos cordéis, havendo pelo menos
cinco níveis, até se chegar a “professor  formado”. Em ambos os casos havia uma hierarquia.
Mas a forma como ela é trabalhada e significada é diferente.
Na Capoeira Angola, não há cordéis ou algo para identificar as pessoas. Elas vão sendo
conhecidas e reconhecidas pessoalmente pela comunidade da Capoeira Angola e a mudança
de nível hierárquico depende tanto do tempo e da dedicação de cada aluno quanto do seu nível
de envolvimento e de responsabilidades assumidas no grupo. Podemos dizer, com isso, que a
hierarquia, nesse caso, se aproxima mais das características presentes nas culturas tradicionais
africanas – onde há um tratamento diferenciado e respeitoso ao mais velho ou mais experiente
na tradição – que do sistema de graduações presente nas escolas ou na chamada “educação
formal” em nossa cultura ocidental.
Outra novidade para mim foi quanto à relação entre os integrantes do grupo, ou comunidade,
como o Mestre Jurandir10 falava. O envolvimento de todos nas atividades do grupo, desde a
limpeza e manutenção do espaço, dos instrumentos, à organização de eventos foram me
ensinando, aos poucos, os sentidos daquela palavra comunidade. Participei da luta para nos
fixarmos em um espaço que nos atendesse. Durante os quatro anos em que estive no grupo,
mudamos de espaço cinco vezes. Fizemos mutirões para limpar, pintar e decorar cada um
deles. Passamos por dificuldades financeiras. Tínhamos que nos mobilizar para levantar
recursos para manter o grupo, de forma que o próprio Mestre, ao invés de ser remunerado
pelo seu trabalho, tinha muitas vezes que tirar de seu próprio “bolso” o recurso necessário
para manter o trabalho do grupo.
Foi para mim um recomeço. Percebi que precisava rever concepções que eu trazia sobre a
capoeira (tanto em sua linguagem corporal como no entendimento sobre sua filosofia) se eu
quisesse ser parte daquela comunidade da Capoeira Angola. No início, eu não sabia o que era
“ser  angoleira” e, claro, não passei a me sentir assim de uma hora para outra. Com o tempo,
10

Mestre Jurandir foi um dos fundadores da FICA, juntamente com Mestre Cobra Mansa e Mestre Valmir, em
1995. Responsável pela criação do núcleo da FICA em Belo Horizonte, viveu por mais de dez anos nos Estados
Unidos, coordenando grupos da FICA naquele país e retornou a Belo Horizonte em 2006, onde ainda reside
atualmente.
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fui entendendo que as características da Capoeira Angola eram muito mais profundas que
aquelas refletidas no jogo e nas rodas. Faziam parte de uma filosofia de vida, de outras formas
de ver e agir no mundo. A começar pela vivência de um trabalho cooperativo, no
envolvimento com o grupo, indo até o questionamento diante de nosso sistema sócioeconômico excludente e os preconceitos que marcam nossa sociedade. Uma compreensão que
não passava apenas pela mente, racional. Que não é possível descrever em palavras. Algo que
só mesmo na convivência cotidiana com os mestres e os outros camaradas foi fazendo crescer
esse sentimento e constituindo minha identidade de mulher angoleira, que só me faz sentir e
ser cada vez mais capoeirista, encontrar força para enfrentar as lutas cotidianas e aprender
sobre quem eu sou.
Durante um período de mais de dois anos éramos somente quatro integrantes na FICA-BH:
eu, dois rapazes de pouco mais tempo no grupo que eu e o treinel Thiago, filho do mestre.
Isso, após a saída de aproximadamente dez de seus integrantes mais antigos, seja para morar
em outra cidade ou país ou por motivos pessoais diversos. Em 2007 eu também me afastei por
um ano, para viver fora do Brasil, na Nova Zelândia, onde realizei atividades de capoeira com
crianças pequenas (de zero a cinco anos), na escola de educação infantil onde trabalhei como
professora substituta. Quando voltei para o Brasil, passei a me dedicar mais à capoeira, na
FICA-BH.
Nesse grupo, tive a oportunidade de participar de projetos, como educadora de Capoeira
Angola para crianças, em Belo Horizonte. Tive ainda a oportunidade de realizar um sonho: fui
conhecer uma pequena parte da África, participando de um evento com o grupo da FICA em
Maputo (Moçambique), com a presença do Mestre Jurandir. Pude sentir a emoção de jogar
capoeira no continente onde se criaram as raízes culturais dessa arte, com as pessoas de lá.
Conheci o trabalho desse grupo, formado em sua maioria por adolescentes. Tive ainda a
oportunidade de participar da organização do XV Encontro Internacional da FICA em Belo
Horizonte, em 2009, um desafio que nos lançamos, sendo na época um grupo tão pequeno,
que estava se reestruturando. Foi uma grande e importante experiência para novamente
fortalecer o sentido daquele trabalho – as pessoas que estavam à frente de grupos de Capoeira
Angola haviam passado muitas vezes pela organização de eventos, de portes diversos,
mobilizando todo o grupo.
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Mas eu sabia que tudo aquilo era apenas o começo, apesar de sentir que meu tempo em Belo
Horizonte, vivendo na cidade, estava se esgotando. Já era grande a minha vontade de morar
na Bahia, vivenciar sua cultura, sua magia, e,  claro,  “beber  da  fonte”  da  capoeira. Resolvi me
mudar para Salvador, no final de 2009, para seguir conhecendo e aprendendo os mistérios da
Capoeira na Bahia de Todos os Santos, o grande berço da Capoeira, onde vivem muitos dos
seus grandes mestres. Continuei no mesmo grupo, passando a integrar a FICA-Bahia, como
aluna de Mestre Valmir. Ele conta, em grande medida, com seus dois filhos, de idade em
torno de vinte anos, que assumem grande parte das responsabilidades e das aulas do grupo, na
ausência do Mestre11.
No momento dessa decisão, o universo da Academia parecia não caber em meu caminho,
parecia distante demais. Mas a vontade em investir em minha formação como educadora me
estimulou a buscar trabalhos acadêmicos na área de Capoeira e Educação, mais
especificamente de Capoeira Angola12. Encontrei reflexões muito interessantes, que
buscavam aproximar os dois universos, mostrando que essa interlocução poderia ser frutífera
para ambos – universo acadêmico e cultura popular. Reflexões que faziam muito sentido para
mim, pois buscavam justamente valorizar os saberes e fazeres da Capoeira, compreendida
como cultura popular de matriz africana ou afro-brasileira. Elas eram, de certa forma,
traduções desses   conhecimentos   para   a   linguagem   “da   ciência”   ou   da   academia,   onde   esses  
saberes outros foram historicamente negados e considerados de menor valor.
Antes de qualquer coisa, eu precisava ouvir a opinião dos mestres da Capoeira e obter o
consentimento e apoio principalmente por parte daqueles que eu venho seguindo. O incentivo
vindo deles, além de me estimular, me ajudou a entender que os dois universos poderiam estar
mais próximos do que eu imaginava. As conversas com os mestres e as leituras que comecei a
fazer foram reforçando algo que eu já acreditava: a força da arte e da cultura como agentes de
transformação e a riqueza de elementos que podem ser encontrados nas culturas populares,
mais especificamente na capoeira, que se voltam para a construção de uma educação mais
11

Mestre Valmir, assim como os outros mestres da FICA, Cobra Mansa e Jurandir, fazem muitas viagens ao
longo de cada ano, para darem suporte aos diversos núcleos da FICA. No Brasil, os núcleos principais da
entidade concentram-se em Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília e
Goiânia (GO), mas a FICA também está presente nos EUA (em Nova Iorque, Washington, Chicago, Filadélfia,
Havaí, Portland, Texas, Seattle e Oakland), Alemanha, Colômbia, Costa Rica, Finlândia, França, Itália, Japão,
México, Moçambique, Rússia, Suécia e Ucrânia. Além disso, Mestre Valmir é reconhecido por seu trabalho
como artesão, na produção e comercialização de berimbaus.
12
Explicarei com mais detalhes as diferenças entre a Capoeira Angola e outros estilos e os motivos desta escolha
no primeiro capítulo.
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humana. Uma educação que considere os seres humanos de forma mais ampla e integral,
distinta da concepção moderna13 (que separa corpo e mente e tem como objetivo principal o
desenvolvimento da mente, racional). Uma educação que tenha (ou vislumbre ter) como
princípios e valores fundamentais a libertação e emancipação do homem e da mulher, a
solidariedade e a cooperação nas relações, a conexão entre os mundos material e espiritual,
homem/mulher e meio-ambiente, a crítica diante das injustiças sociais, o respeito às
diferenças, e assim por diante.
Foi-se fortalecendo, assim, a minha convicção diante dos potenciais educativos dessa
manifestação cultural e crescendo uma curiosidade e inquietação sobre as formas como a
Capoeira Angola influencia, no processo de formação humana, crítica e emancipatória,
especialmente as crianças e jovens. Parto do pressuposto de que as formas de transmissão de
saberes na capoeira guardam peculiaridades, próprias de uma cosmovisão afro-brasileira, que
indicam outras formas de se pensar a educação, diferentes do pensamento predominante nas
escolas, que são os espaços legítimos de educação formal em nossa sociedade, onde ainda
predomina uma racionalidade calcada na ciência moderna ocidental. Com isso, eu me fazia as
seguintes indagações: como essa outra maneira de ensinar e aprender funcionava, se
concretizava, em espaços destinados ao ensino da Capoeira Angola para crianças e jovens, em
nossa (mesma) sociedade? Ou, como seriam as metodologias próprias da Capoeira Angola a
partir   de   exemplos   concretos   de   trabalhos   que   seguem   os   fundamentos   da   “tradição”   da  
Capoeira Angola? Seria possível conciliar uma educação que  segue  princípios  de  “tradição”  
com uma educação libertadora14?
Ingressei, então, no mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal da Bahia, na linha de pesquisa “Educação,   Cultura   Corporal   e   Lazer”, sob a
orientação do Prof. Dr. Pedro Abib, pesquisador que também fala desde dentro, sendo
sambista e capoeirista, angoleiro, discípulo de Mestre João Pequeno, que representa, junto
com Mestre João Grande, uma das maiores referências de continuidade do trabalho de seu

13

Ao longo deste trabalho explicarei mais detalhadamente sobre o discurso da modernidade e da ciência clássica
e a crítica aqui desenvolvida.
14 Tomo como base a noção de Educação Libertadora de Paulo Freire, compreendendo a Educação como um
processo que humaniza e liberta e é voltada para o movimento constante de construção da Autonomia. Essa
noção será aprofundada no segundo capítulo.
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Mestre Pastinha. Por isso, fazemos parte da mesma linhagem15 pastiniana16, na qual se situa
também o grupo escolhido para o estudo aqui proposto. Suas pesquisas de mestrado e
doutorado tiveram como tema a Capoeira Angola e Educação e sua área de discussão é
justamente a relação entre Educação e Cultura Popular. O ingresso na academia também me
abriu a oportunidade de ser co-orientada pela Profª. Dra. Rosângela Araújo, Mestra Janja
(uma das poucas mestras de Capoeira Angola até hoje), que também realizou seu mestrado e
doutorado sobre a temática da Capoeira Angola e Educação, além de ser mestra do Grupo
Nzinga, que segue a mesma “linhagem pastiniana” e, assim como os mestres da FICA (grupo
em que me encontro), foi discípula de Mestre Moraes, no Grupo de Capoeira Angola
Pelourinho (Gcap)17.
Escolhi como   parceiro   para   esse   “jogo”   o   projeto   Ginga Muleeke18, realizado pelo Grupo
Nzinga de Capoeira Angola, com as crianças e adolescentes da comunidade Alto da Sereia,
localizada entre os bairros Ondina e Rio Vermelho, em Salvador. O Nzinga foi criado em
1995, em São Paulo, realizando grande investimento no trabalho educativo voltado para
crianças e adolescentes. Entre os anos de 2001 e 2002, surgiram os núcleos do grupo em
Salvador e Brasília e nasceu o INCAB – Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola e de
Tradições Educativas Banto no Brasil, a representação jurídica do grupo. Os mestres que
coordenam o Grupo – Janja (Rosângela C. Araújo, historiadora e autora dos trabalhos que
serão aqui referenciados), Poloca (Paulo Barreto, geógrafo e educador) e Paulinha (Paula
Barreto, socióloga) – são todos discípulos dos Mestres João Grande, Moraes e Cobra Mansa,
conforme pode ser observado na figura seguinte:

15

Termo utilizado pela comunidade da Capoeira Angola, para se referir à genealogia da Capoeira Angola, que
indica os mestres e seus discípulos-mestres nas diferentes gerações de capoeiristas. Ver Figura1 “Capoeira
Angola - Family  Tree” (Árvore Genealógica da Capoeira Angola).
16
Araújo (2004, p.27) utiliza-se  desse  termo,  como  também  do  termo  “escola  pastiniana”,  por  sugestão  do  
Mestre  Neco  (Grupo  de  Capoeira  Só  Angola  /RJ),  para  se  referir  aos  “ensinamentos  orientados  com  o  propósito  
de construir uma outra vivência na capoeira que rompesse com a definição de luta atlética, ou ainda com a
conduta  que  a  contivesse  nas  linhas  abismais  da  marginalidade”.  
17
A Figura 1 “Capoeira Angola - Family  Tree” (Árvore Genealógica da Capoeira Angola), ao final deste tópico,
ilustra as linhagens a que nos referimos.
18
O termo muleeke é utilizado neste trabalho para se referir ao grupo de crianças e adolescentes do grupo
Nzinga, pois, além de ser o termo que nomeia o projeto Ginga Muleeke, é um termo usualmente utilizado no diaa-dia  entre  os  integrantes  e  mestres  do  grupo.  Um  dos  significados  desse  termo  é,  “do  quibundo  muleke, garoto,
filho, correspondente ao quicongo mu-léeke, criança e da mesma raiz de nléeke (pl.mileke), jovem, irmão mais
novo”.  (LOPES,  2003.  p.153).
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Figura 1 – Capoeira Angola Family Tree (Árvore Genealógica da Capoeira Angola)

Fonte: Arquivo da Fundação Internacional de Capoeira Angola.
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Esta figura mostra um estudo preliminar realizado pela Fundação Internacional de Capoeira
Angola – FICA, em Washington DC, datada de 2002. Devemos considerar que ela não abarca
todo o universo dos mestres de Capoeira Angola. Porém, trata-se de um exemplo para ilustrar
os desdobramentos dos ensinamentos da escola pastiniana, localizando os mestres e grupos
citados neste trabalho. Os nomes em destaque (amarelo) mostram a linhagem dos egressos do
GCAP, a partir da atuação do Mestre Moraes, onde se localiza o grupo Nzinga.
Desde a primeira vez em que fui participar de uma roda de capoeira no grupo Nzinga, fiquei
encantada. As crianças ocupavam papel dos protagonistas ali, assumindo com elegância e
talento o papel de tocar os instrumentos, cantando e jogando de forma surpreendente. Percebi,
com o tempo, que aquele grupo apresentava essa característica especial de investir no trabalho
educativo com crianças da comunidade, apresentando uma situação peculiar dentre os grupos
de Capoeira Angola em Salvador, pois, sendo sua sede localizada na própria comunidade
onde vivem aquelas crianças, elas se inserem organicamente no grupo, junto com os adultos,
marcando presença e assumindo responsabilidades fundamentais para a manutenção do
trabalho. O seu trabalho em Salvador apresentou-se, portanto, um riquíssimo lócus de estudos,
considerando-se o contexto onde se insere e a continuidade da proposta pedagógica iniciada
em São Paulo.
Decidi concentrar o estudo somente neste grupo, descartando sua extensão para outros grupos,
como era minha intenção inicial, para que me fosse possível investir na aproximação,
envolvimento e aprofundamento necessários ao trabalho de cunho etnográfico e participativo
e para a compreensão dos sentidos e significados construídos pelos sujeitos naquele contexto
cultural.
Iê, vamo “simbora”, camará!
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INTRODUÇÃO
Um dos pontos de partida para a construção da problemática desta pesquisa foram os
trabalhos de Pedro Abib (2005), que discute o conceito de cultura popular, mostrando a sua
lógica diferenciada em relação à racionalidade ocidental moderna, dominante em nossa
sociedade, e para isso busca os sentidos da Capoeira Angola para constituir elementos de
análise que dêem conta de interpretar sua simbologia, ritualidade e ancestralidade. Também
partimos do trabalho de Rosângela Costa Araújo (2004), Mestra Janja, sobre a Capoeira
Angola proposta pela 'escola pastiniana' como uma práxis educativa fundada na
ancestralidade, na oralidade e na comunidade. Os dois autores trabalham com algumas
categorias centrais para explicar o processo educativo na capoeira, como comunidade,
oralidade, temporalidade, memória/ancestralidade e ritualidade, elementos que fazem parte da
cosmogonia africana, sendo traduzidos na capoeira.
Tendo esse aporte teórico como base para a compreensão dos processos educativos na
Capoeira Angola, busquei relacionar esse modo peculiar de educação com as ideias de
Autonomia e Libertação, partindo principalmente das concepções de Paulo Freire. Ele nos
mostra que a autonomia deve ser compreendida não como algo fixo, mas como um processo
de busca constante, relacionado à responsabilidade nas tomadas de decisões, à curiosidade
crítica, à criatividade, ao desafio, ao assumir-se como ser socialmente responsável, ao
equilíbrio entre autoridade e liberdade – buscando não recorrer ao autoritarismo ou à
licenciosidade. Enfim, experiências estas que devem ser respeitosas à liberdade. Um dos
desafios seria o de buscar perceber em que medida essas noções de Autonomia poderiam ou
não se concretizar nas práticas educativas de uma cultura que se vale do argumento da
“tradição”,  como  a  Capoeira  Angola.
A partir dessas concepções e com foco especial nas noções de Comunidade, Ancestralidade e
Autonomia, lancei-me na investigação de exemplos práticos das metodologias de ensino da
Capoeira Angola, para compreender em que aspectos ela contribui ou não para uma educação
integral do ser humano, voltada para sua autonomia e libertação, especificamente com
crianças e adolescentes nos contextos escolhidos para a pesquisa, e como eles dão significado
a essas práticas.
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Fui buscar tais respostas nas pesquisas de mestrado e doutorado publicadas nessa área, mas a
grande maioria das pesquisas sobre Capoeira e Educação volta-se para a relação entre
Capoeira e Escola ou Capoeira e Educação Física19, sobre a capoeira e sua relação com a
universidade e a formação docente20 ou ainda fazem uma discussão mais relacionada ao
contexto de projetos sócio-educativos, que têm a capoeira como instrumento voltado à busca
dos seus objetivos21. Mas as questões que ainda me inquietavam não haviam sido
contempladas nesses trabalhos – sobre os fazeres e saberes da Capoeira Angola no contexto
dos trabalhos que a própria comunidade da capoeira vem realizando com crianças, por meio
dos grupos de Capoeira Angola, na cidade de Salvador.
Na busca de respostas para tais questões, tracei os seguintes objetivos:
(a) Identificar as relações entre a Práxis Pedagógica da Capoeira Angola, as propostas
éticas e educativas existentes na filosofia de Mestre Pastinha e a construção da
Autonomia (na perspectiva de Paulo Freire), buscando avaliar seus limites e
potencialidades para a construção de sujeitos críticos e autônomos.
(b) Compreender como se manifestam, nas práticas cotidianas do trabalho educativo de
Capoeira Angola com crianças e adolescentes na comunidade Alto da Sereia, as
categorias Comunidade, Ancestralidade, Oralidade, Ritualidade e Autonomia, e como
esses sujeitos dão significado a essas práticas.
(c) Contribuir com reflexões no campo da Educação, em uma perspectiva que considere o
ser humano de forma mais holística, valorizando os saberes e fazeres da cultura
popular de matriz africana no Brasil.

Olhar angoleiro
Adentrando no caminho epistemológico deste trabalho, parto da perspectiva de que o universo
cultural popular, mais especificamente de matrizes africanas no Brasil, onde compreendemos
a Capoeira Angola, possui características diferentes da racionalidade moderna22, dominante
19

SILVA, 1987; FALCÃO, 1994; ROCHA, 1995; VIEIRA, 1997; TEIXEIRA, 1999; AYOLWUA, 2002;
SILVA, 2002; ; BARBIERI, 2003; IÓRIO, 2004; MESSIAS, 2004; NASCIMENTO, 2005; SANTOS, 2005;
CONRADO, 2006; KOHL, 2007; SILVA, 2009; PENHA, 2009
20
CAMPOS, 1999; CÂMARA, 2004; FALCÃO, 2004; FREITAS, 2006; ARAÚJO, 2008; MIRANDA FILHO,
2008;
21
SCALDAFERRI, 2009.
22
Ver Abib (2005), Najmanovich (2001).
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em nossa sociedade. Destaco, aqui, o risco dessa afirmação, de cairmos em uma visão
dicotômica da realidade, que a separe em dois tipos de racionalidade distintas e contrárias.
Não compreendo dessa forma. O entendimento acerca da complexidade do real, da existência
de contradições e conflitos, do dinamismo da cultura e da sociedade, nos permite, entretanto,
distinguir tendências de pensamento dominantes e outras oprimidas, ambas co-existindo,
negociando, confrontando-se, nos diversos espaços sociais. O que identifico como
“racionalidade   moderna”   é   ainda   dominante   nas   escolas,   que   representam   espaços   de  
educação formalmente legitimados em nossa sociedade, e influencia também os espaços onde
as práxis das culturas populares se realizam. Defendo aqui que os saberes e fazeres das
culturas populares deveriam ser reconhecidos como conhecimentos tão importantes como
aqueles que  ganharam  o  status  de  “científicos”.  
A mentalidade moderna não se trata de um sistema homogêneo. Ao contrário, de acordo com
Najmanovich  (2001,  p.11),  “é  o  nome   genérico   de  uma  rede  complexa  de  ideias,   conceitos,  
modos de abordagem, perspectivas intelectuais, estilos cognitivos, modalidades de intelectoação  e  atitudes  valorativas,  sensíveis  e  perceptivas  que  caracterizaram  uma  época  ampla”.  A  
autora mostra que essas concepções foram geradas ao longo da história, no Ocidente, a partir
do Renascimento, que constituíram formas de vida e pensamento humanos radicalmente
diferentes dos séculos anteriores, que caracterizavam a Idade Média. E defende que, ainda
dentro dessa diversidade e complexidade, é possível se abstrair um protótipo do que
chamamos  “concepção  moderna  do  mundo”,  tendo  claro  que  esses  “protótipos”  são  “objetos  
narrativos”.  
Najmanovich (2001) chama atenção para alguns elementos que caracterizaram a concepção
moderna, nos campos da arte – com  o  desenvolvimento  da  “perspectiva  linear”  –, da história
da ciência – com o desenvolvimento da “matematização”, da teoria e prática da medição e
modelo experimental – e   na   área   da   filosofia,   focando   na   “revolução   cartesiana”   e   na  
separação entre espírito e natureza, sujeito e objeto, corpo e mente. Segundo   a   autora,   “um  
elemento chave para compor a imagem da modernidade é conscientizar-se que, de sua
perspectiva conceitual, as coordenadas são fixas: só se reconhece a legitimidade de um único
olhar”  (NAJMANOVICH,  2001,  p.13).  E  complementa:
Os   homens   modernos   acreditaram   que   era   possível   “conter”   o   tempo   dentro   dos  
relógios,  “capturar”  o  espaço  dentro  de  um  quadro  e  o  movimento  em  um  conjunto  de  
“leis  naturais”   necessárias  e  eternas.  Os  produtos  tecnológicos,  as  teorias  científicas,  
as obras de arte e as concepções filosóficas estão indubitavelmente ligadas entre si e
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com as práticas sociais, os tipos de sensibilidade e as vivências dos indivíduos
(NAJMANOVICH, 2001, p.14).

Essas concepções refletiam-se também  na  noção  do  “corpo  da  modernidade”,  visto como  “um  
corpo físico mensurável e estereotipado dentro de um eixo de coordenadas. À imagem e
semelhança do espaço, se torna absoluto e mensurável. (...) Um corpo separado da psique, da
emocionalidade, do conhecimento.   (...)   abstrato   e   desvitalizado”.   (NAJMANOVICH,   2001  
p.18).
Contrapondo a essa visão moderna, recorro primeiramente a Mestre Pastinha, que descreve
muito bem, em seus manuscritos, uma concepção de corpo mais complexa e distinta do
dualismo corpo / mente, como mostra na seguinte passagem: “Amigos,  o  corpo  é  um  grande  
sistema da razão. Por detrás de nossos pensamentos acha-se um Sr. Poderoso, um sábio
desconhecido”23.  Se  o  corpo  é,  em  si,  “um  grande  sistema  da  razão”,  ele  não  está  separado  da  
mente.  Corpo,  mente  e,  ainda,  espírito  são  partes  de  um  mesmo  “sistema”,  interdependente  e  
integrado. O corpo traz, em si, uma sabedoria, advinda da experiência vivida corporalmente.
O corpo é, também, possibilidade, potência, capaz de realizar ações transformadoras no
mundo e em si mesmo. Corpo é Terra, é território. Como Conceito, ele é universal, mas em
sua existência, é singular (OLIVEIRA, 2007a). Daí a importância de cada Ser, em sua
singularidade, aprender a autonomia necessária para o auto-cuidado, para fazer escolhas
conscientes das suas possibilidades de agir, corporalmente, na sociedade e no Planeta Terra,
considerando valores como a solidariedade, acima do individualismo, da inclusão, do
aprender com a diversidade, do cuidado consigo, com o outro e com a Natureza.
Falar sobre o corpo ancestral, angoleiro, é reconhecer e trabalhar a dimensão corporal em
nosso processo de auto-conhecimento e auto-cuidado. É preciso conhecer o nosso próprio
corpo, em suas diversas possibilidades de movimentos, em suas necessidades e limites, para
sabermos dele cuidar e ter condições e a disposição para atuar no mundo e cumprir nossas
missões da melhor forma possível.
Assustei-me quando ouvi, pela primeira vez, meu mestre de Capoeira Angola dizendo que ele
não planejava as aulas previamente. Ele contava como fazia: ao chegar, observava as pessoas
23

Trecho dos manuscritos de Mestre Pastinha, retirados da obra organizada e publicada por Decânio Filho
(1997, p.9).
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que estavam presentes, começava a movimentar o corpo a partir dos movimentos básicos da
capoeira e, ao longo da aula, iam surgindo os outros movimentos e atividades que ele nos
propunha, de acordo com o que ele sentia e intuía na interação conosco, os alunos,
considerando sua longa experiência em dar aulas e pensar sobre o quê e como ensinar
capoeira. Aquilo me parecia muito diferente do que eu estava acostumada na escola ou na
universidade, onde há uma forma sistemática – e geralmente escrita – de planejamento.
Mas fui percebendo que aquela suposta falta de planejamento não se tratava de uma falta de
metodologia, mas sim de outra proposta metodológica, ou pedagógica, que valoriza o
sentimento, o improviso, a intuição, a vivência, o tempo natural e as singularidades de cada
um, aspectos praticamente desconsiderados pelo modelo de ciência calcado na sistematização,
explicação e esquema. Escutei aquele mesmo depoimento de meus mestres e dos alunos ou
“treinéis” do grupo, em suas aulas, algumas outras vezes e percebia que, ao final de suas
aulas, os aprendizados faziam muito sentido para mim.
Diante disso, destaco um confronto entre uma epistemologia de cunho racionalista com uma
epistemologia de origem africana, como diz Eduardo Oliveira (2007a, p.119):
O corpo construído se erige como signo identitário da tradição africana: é um corpo
negro que se arquiteta. Porém, pelo contexto onde tudo isso acontece, o signo da
africanidade é mais um desconstrutor do que um construtor de regimes. Veja:
baseado na idéia geral de africanidade, que aqui funciona como um significante
flutuante, desestrutura-se o corpo da racionalidade moderna ocidental (vertical,
estático, linear, rígido, teleológico; que privilegia o cognitivo) para afirmar o corpo
da ancestralidade africana, que ressalta a horizontalidade, as dobras, o baixocorporal e o movimento. (...) mais para improviso e programa do que para repetição
e esquema.

A ginga, na Capoeira Angola, simboliza essa epistemologia de origem africana, que é
constantemente (re)construída, e desconstruída, aqui no Brasil. É o movimento mais básico da
capoeira, os primeiros passos para um iniciante, mas também traz toda a complexidade da
dinâmica do movimento, que vai sendo aos poucos incorporado por cada um, formando talvez
a   maior   marca   identitária   da   singularidade   do   capoeirista.   Já   diz   a   cantiga:   “o   angoleiro  
quando   é   bom,   se   conhece   pela   ginga”.   Após   mais   de   dez   anos   praticando   capoeira,   ainda  
aprendo, cada vez um pouco mais a ginga, no movimento do corpo e da minha vida. Sua
dinamicidade permite alternar baixo e alto, brincar com tempo e contra-tempo, enganar,
esquivar e atacar, preparar o inesperado, faz da luta, dança e do corpo que dança, arma de
luta.

26

Mestre Pastinha fala sobre a potência da ginga, na luta contra o opressor, lembrando de sua
relação com o candomblé, que aqui relaciono às raízes africanas de ambos: “o candobre [sic]
é para da volta no corpo, que eles diziam, ginga meu fio, pra dibra [sic] das garras do
agressor”  (DECÂNIO FILHO, 1997, p.56).
A ginga de um bom angoleiro ou de uma boa angoleira traz a suavidade da dança, o molejo, a
malícia. Traz a brincadeira entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Leveza que mostra controle e
conhecimento do próprio corpo. Daí a possibilidade de se pensar uma filosofia que se faz
desde o corpo, como mais uma vez o nosso mestre (e poeta) Pastinha diz: “o  que  tenho  em  
meu   corpo   é   a   minha   arte” (DECÂNIO FILHO, 1997, p.13).   E   “nosso”   filósofo-poeta
Eduardo confirma:
A capoeira angola, por manter os fundamentos da ginga, é um regime semiótico que
fornece os elementos suficientes para ler o mundo. Ler o mundo é um modo de criálo. É uma leitura que não fica refém dos olhos; uma leitura de corpo inteiro,
integrada, dinâmica, fluente. Com efeito, a roda de capoeira é uma usina que fabrica
mundos. A cada roda, a cada jogo, gesta-se uma nova singularidade e a cada
singularidade gerada desborda-se outras possibilidades do vir-a-ser. (OLIVEIRA,
2007a, p.191).

São  essas  “outras  possibilidades  de  vir-a-ser”  sobre  as  quais  me  debruço,  junto  aos  muleekes e
muleekas do Alto da Sereia. Mantive os seus nomes reais na narrativa para ser coerente com a
proposta de romper com a invisibilidade dos sujeitos da pesquisa e desses sujeitos, em
especial, em uma sociedade que ainda pouco enxerga a singularidade das crianças e
adolescentes.
Os(as) pequenos(as) parecem chegar já sabendo gingar. Acostumados(as) estão em ver
capoeira, em dançar samba, correr, nadar no mar, em movimentar o corpo de maneiras
diversas. Mas os mais iniciantes demonstram na ginga uma rigidez mais característica de
outro estilo de capoeira, que não a Capoeira Angola. Aliás, o movimento da ginga com o
corpo mais relaxado é uma ótima maneira de identificar a Capoeira Angola. O disfarce da
luta, que não demonstra postura de combate, reflete sua estética e seu referencial filosófico,
referências também para a dinâmica das comunidades que se identificam como negras e
afirmam sua ancestralidade africana:
Ela é a expressão da forma cultural negro-africana no movimento do corpo. Assim a
ginga é o princípio do movimento corporal e social. Um princípio ético de conduta
no mundo. (...) Esse eterno movimento de entrega e esquiva, de revolução e
assimilação, de confiança e deboche que marcam as relações do negro na sociedade
brasileira desde o Brasil Colônia até o período republicano evidenciam como a
ginga joga um papel estrutural na sobrevivência deste grupo étnico. (...) A ginga é
seu modo de responder às adversidades do mundo. Ela é um mecanismo de resposta
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às demandas que se lhe apresentam. Ela é uma atitude coletiva de sobrevivência do
grupo ao mesmo tempo em que é a afirmação de seu ethos para outros grupos da
sociedade abrangente. (OLIVEIRA, 2007a, p.189, 190).

Passei a refletir sobre como incorporar a Capoeira Angola, meu lugar de ação, na pesquisa.
Esse se tornou um dos grandes desafios nesse trabalho: buscar (in)corporar a ginga, como
atitude filosófica de vida, incluindo este trabalho; gingar diante das diversas situações,
desconstruindo idéias lineares, mecânicas, de causas e efeitos; movimentar-me de corpo
inteiro, sem separar o corpo da produção de conhecimentos; assumir-me como corpo que
ginga, que inverte relações, conceitos, que é singular e tem um jeito próprio de se
movimentar, de entrar no ritmo e quebrá-lo, de lutar dançando, de ser firme com leveza, de
encontrar o equilíbrio no desequilíbrio; gingar diante dos paradoxos e complexidades da vida,
dos saberes, do conhecimento. Enfim, aprender e (re)criar o tempo todo. Aprender a estrutura
de um ritual, para poder dele participar e, dentro de sua estrutura de tradição, encontrar minha
singularidade e reconhecer as alteridades que me circundam.
Esse foi um caminho que passei a tatear, que apenas começo a abrir e visualizar aqui.
Trabalhar, na pesquisa, com os movimentos, as gingas, os negaceios da capoeira, foi como
começar do início, novamente, com aquele sentimento de que o corpo ainda está duro para
certos movimentos, que não está tão relaxado e seguro, a ginga ainda está um pouco
mecânica, precisando de muita prática para o movimento fluir melhor e mais naturalmente.
Afinal, este é mesmo apenas o início desta trajetória de pesquisa angoleira, que tenta
apropriar-se mais inteiramente da Capoeira Angola para tomá-la como a lente para enxergar o
mundo.
Em sua obra, Eduardo  Oliveira  (2007a)  chama  de  “Semiótica  do  Encantamento” a lente que
criou para ver o mundo – incluindo sua pesquisa – e narrar sua experiência de campo, a qual é
também o solo para a criação dessa Semiótica. Para ele,
A Semiótica do Encantamento nasce da experiência de matriz africana que encontra
na capoeira angola seu território de síntese. Como semiótica esta experiência é
desterritorializada para emergir como um regime de signos que se movimenta
através do mistério, da vertigem e da magia, e que encontra na máscara a metáfora
da cultura, no corpo e no mito o movimento e a estrutura, e na saudade o sentimento
mobilizador de ancestralidade. A Semiótica do Encantamento é, pois, um
instrumento para por-se-a-si-mesmo-como-valioso e desde aí encontrar o Outro. Se
o Paradigma Exu é o horizonte deste universo, a Semiótica do Encantamento é a
“lente”  para  enxergar este mundo. (OLIVEIRA, 2007a, p.231, 232, grifos do autor).
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A Semiótica do Encantamento me seduziu. “O   encantamento   não   é   objeto   de   estudo.   Ele   é  
condição  para  submeter  objetos  de  estudo  à  pesquisa”  (OLIVEIRA, 2007a, p.233). Foi assim
com esta pesquisa: a primeira condição para a escolha do meu tema e objeto de estudos para a
pesquisa de mestrado foi o meu encantamento pela forma de educação que eu via, sentia e
experimentava na capoeira. Assim como me encantou a prática educativa que vi acontecer no
grupo Nzinga na formação de angoleiros(as), especialmente crianças, adolescentes e jovens
de um quilombo urbano em Salvador.
Muitos(as) capoeiristas já entraram e passaram pela academia. Chamo para compor esta roda,
no  diálogo  de  palavras  “corpóreas”,  alguns(mas) que deixaram, em suas pesquisas, elementos
que nos permitem falar ainda mais de dentro da capoeira, com a função de justamente
aproveitá-los como fontes teóricas e metodológicas, para fortalecer uma epistemologia (ou
semiótica) que parte da própria Capoeira Angola (ARAÚJO, 2004; ABIB, 2004; OLIVEIRA,
2007a e SODRÉ 1988a e 1988b).

Caminhos percorridos
Não poderia falar de capoeira sem contextualizá-la ao longo do tempo. A capoeira, uma das
mais importantes manifestações da cultura popular brasileira, reconhecida pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio da Cultura Brasileira,
revela outros pontos de vista e fatos da história do Brasil, não presentes nas versões oficiais,
que foram e ainda são referências predominantes nas escolas. As formas de ensinar e aprender
do  “mundo  da  capoeira”  foram  historicamente  distintas  das  formas escolares.
Assim, inicio este trabalho com um breve panorama histórico da capoeira, dando atenção
especial à presença das crianças e jovens na capoeira ao longo do tempo e ao legado deixado
por Vicente Ferreira Pastinha, o saudoso Mestre Pastinha (1889 – 1981), que representa uma
das principais referências como "guardião da Capoeira Angola", segundo seus discípulos.
Esse primeiro capítulo, intitulado “Capoeira   é   pra homem, menino, menina e mulher”,
será a base para a reflexão sobre em que medida as idéias desenvolvidas por ele, em seu
tempo, podem ainda ser encontradas no contexto atual, especificamente em trabalhos
educacionais de Capoeira Angola voltados para crianças e jovens.
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A importância da figura de Pastinha está mais relacionada ao seu trabalho pela defesa de
valores éticos, educacionais e humanísticos na capoeira, como afirma Mestre Decânio:
“Pastinha   foi   o   primeiro   capoeirista   popular   a   analisar   a   capoeira   como   filosofia   e a se
preocupar  com  os  aspectos  éticos  e  educacionais  de  sua  prática” (DECÂNIO FILHO, 1997,
p.5). Mestre Decânio organizou e publicou os manuscritos de Mestre Pastinha, precioso
material onde se mantém viva parte das suas idéias, no qual me apoio para realizar o estudo
aqui proposto. O trabalho iniciado por Mestre Pastinha foi de fundamental importância para
manter e conformar o que atualmente se compreende como Capoeira Angola.
No segundo capítulo, “Capoeira Angola: Cultura Negra de Libertação”, busco
compreender a Capoeira Angola a partir da concepção da cosmovisão africana re-criada no
Brasil, destacando alguns dos elementos singulares da práxis educativa capoeira, como
cultura de matriz africana, tendo como base principalmente os trabalhos de Pedro Abib
(2005), Rosângela Araújo (2004), Eduardo Oliveira (2007), Muniz Sodré (1988a, 1988b) e
Marco Aurélio Luz (2000), com atenção especial para o conceito de ancestralidade.
A partir disso, apresento a compreensão de autonomia referenciada em Paulo Freire (1996),
relacionada à Ética da Libertação em Enrique Dussel (2000) e busco relacioná-la com os
elementos singulares da capoeira trabalhados na primeira parte deste capítulo. Ao final,
apresento o modelo de análise, que tem a finalidade de relacionar esses elementos singulares
da pedagogia da capoeira com as propostas de Paulo Freire sobre a Pedagogia da Autonomia,
para fundamentar a análise sobre de que forma os elementos da cultura popular afro-brasileira
se integram – ou se contradizem – no processo de formação de sujeitos autônomos e críticos
socialmente. Os procedimentos utilizados nessa etapa foram principalmente a revisão de
literatura, mas já apresento alguns exemplos, relacionando com achados da pesquisa de
campo.
No terceiro e quarto capítulos, apresento os principais achados da pesquisa empírica,
relacionando-os com as discussões teóricas dos capítulos anteriores, a partir do modelo
proposto para a análise. No terceiro capítulo, “Eu jogo capoeira no Alto da Sereia”, faço
uma breve contextualização sobre a comunidade Alto da Sereia, a partir de depoimentos de
antigos moradores, e apresento o grupo Nzinga no local, aprofundando a reflexão sobre a
inserção das crianças e adolescentes (os muleekes e muleekas) no grupo e suas relações como
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comunidade. No quarto capítulo, “Ritual: jogo de resistência entre a pequena e a grande
roda”,   adentro na roda de capoeira para buscar perceber seus princípios educativos e como
os(as) muleekes(as) dão significado a suas práticas.
Nas Considerações Finais: Vou-me embora com as ondas do mar, aponto possíveis
diálogos entre a Educação e a Capoeira Angola, a partir dos aspectos mais significativos
revelados na pesquisa, em relação às características da pedagogia da Capoeira Angola, que
nos tenha revelado o estudo com o projeto Ginga Muleeke. Espero, com isso, que esse diálogo
possa ser compartilhado com aqueles que atuam nos âmbitos da Educação e das Culturas
Populares Afro-brasileiras e venha fortalecer as possibilidades de se trabalharem formas de
educação que considerem o ser humano de forma mais integral e holística, integrando os seus
aspectos artísticos, espirituais, visíveis e invisíveis, racionais e corporais.
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1. CAPOEIRA É PRA HOMEM, MENINO, MENINA E MULHER1
Capoeira Angola é mandinga de escravo em ânsia de liberdade.
Mestre Pastinha

Ao chegar a Salvador, senti o impacto da riqueza da cultura africana aqui presente, que
também reflete as consequências das atrocidades cometidas contra os africanos para cá
trazidos. Salvador, com a maioria de sua população composta de negros(as), é para mim, de
forma ainda mais extrema que Belo Horizonte, uma cidade que apresenta os contrastes de
nosso país: a pobreza latente nas ruas e periferias - que tomam a maior parte da cidade -, ao
lado de uma minoria rica e branca, ocupando os bairros próximos à costa, com sua linda
natureza; a efervescência das artes negras, na música, na dança, na capoeira, na religiosidade,
algumas buscando sobreviver como espetáculo "para turista ver", outras defendendo
argumentos de resistência cultural africana; o medo da criminalidade pesada, ao lado da
alegria do samba, dos batuques, da magia dessa terra. Seja como for, dá para sentir a força do
legado cultural africano aqui constituído.
No intuito de contextualizar este trabalho, começo com um breve panorama histórico da
capoeira, dando atenção especial ao universo das crianças e jovens inseridos nessa arte-luta ao
longo dos tempos. Guardo um lugar especial ao legado deixado por Vicente Ferreira Pastinha
(1889 – 1981), que representa uma das   principais   referências   como   “guardião   das   tradições  
Capoeira Angola". Busco, com isso, refletir sobre em que medida as ideias desenvolvidas por
Pastinha, em seu tempo, podem ainda ser encontradas no contexto atual, especificamente em
trabalhos educacionais de Capoeira Angola voltados para crianças e jovens.
Para tanto, realizei uma revisão bibliográfica de pesquisas realizadas sobre a história da
capoeira e do Brasil, com autores como Antonio Liberac C. S. Pires (2002 e 2005); Carlos
Eugênio Líbano Soares (2002); Frederico J. Abreu (1999, 2003, 2005); Adriana Albert
(2006); Darcy Ribeiro (1995), Rosângela Araújo (1999, 2004) e Pedro Abib (2005).
Especificamente para retomar as ideias de Mestre Pastinha, tomei também como base os seus
Manuscritos, a obra de Ângelo Decânio Filho (1997), com comentários de trechos dos

1

Este  título  foi  inspirado  na  frase  de  Mestre  Pastinha  “Capoeira  é  para  homem,  menino  e  mulher,  só  não  aprende
quem   não   quer”.   A   partir   dela,   propus   uma   atualização,   enfatizando   a   inclusão   das   meninas,   para buscar uma
maior coerência com a ideia de inclusão e com o trabalho realizado pelo grupo Nzinga.
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manuscritos, a obra única de Mestre Pastinha, intitulada   “Capoeira   Angola”,   um   vídeo  
documentário realizado sobre sua vida (“Mestre  Pastinha,  uma  vida  pela  capoeira”,  direção  de  
Antonio Carlos Muricy); os manuscritos de Mestre Noronha, dentre outros.

1.1. Raízes de Angola
Falar sobre as origens da capoeira é um assunto que traz muitas controvérsias, tanto entre
capoeiristas, quanto entre pesquisadores e curiosos da arte. Algumas versões mais correntes
dizem que a capoeira nasceu nas senzalas, como forma de luta disfarçada em dança, criada
pelos negros africanos que foram escravizados no Brasil, a partir de lutas que eles praticavam
na África. Alguns historiadores, como Carlos Eugênio L. Soares (2002, 2004), defendem que
a capoeira, da forma como a conhecemos hoje, surgiu já no contexto urbano, das primeiras
cidades brasileiras - Rio de Janeiro e Salvador, no século XVIII, ainda que ele não negue a
importância da influência africana, ao dizer que "suas raízes se perdem na vastidão das
savanas,   berço   da   humanidade”   (SOARES,   2004, p.16). Outros, como Frederico Abreu
(2005), insistem em ressaltar a influência do contexto rural, desde os primeiros indícios
históricos da capoeira.
Sabemos que o processo de constituição da sociedade brasileira foi marcado pelas atrocidades
cometidas durante os mais de 300 anos de escravidão dos povos africanos para cá trazidos,
oriundos de diversas etnias e culturas. Vemos como essa história se reflete na atual
brutalidade racista e classista, que ainda vivemos e que decai principalmente sobre os pobres e
os negros deste país.
Concordo com Soares (2004, p.16) quando diz que a capoeira não surgiu a partir de uma
única manifestação, ou de um único povo. Segundo ele,
a hipótese mais provável [seja] de que ela [a capoeira] foi o somatório de diversas
danças rituais praticadas em um amplo arco da África que abasteceu os negreiros e
que se encontraram no ambiente específico da escravidão brasileira. Registros
documentários de Angola na era da escravidão revelam práticas lúdicas e marciais
tradicionais que se parecem muito com a capoeira que chegaram com os navios
negreiros. Desta forma, a capoeira seria um mosaico, formado por diversas danças
africanas ancestrais que se teriam amalgamado em definitivo na terra americana.

Assim como a capoeira, muitas outras tradições e manifestações da cultura popular nasceram
do núcleo cultural de matriz africana, não apenas no Brasil, mas em outros países que fizeram
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parte da diáspora africana, ou seja, que receberam levas de africanos escravizados. Como
exemplos, no Brasil, temos o samba (principalmente na Bahia e Rio de Janeiro), o frevo e o
maracatu (no Recife), o tambor de crioula (no Maranhão), os congados, folias de reis e o
candombe (em Minas Gerais), dentre outros. Exemplos de manifestações que apresentam
semelhanças com a capoeira em outros países estão a Ladja (na Martinica), o Mouringue (na
Ilha de Reuniõn) e o Mani (em Cuba). Pedro  Abib  (2009,  p.25)  explica  que  “essas tradições
que unem luta, jogo e dança ao ritmo de tambores e outros instrumentos são características
marcantes  de  antigos  rituais  oriundos  da  África”.
Entendemos, assim, a importância determinante da influência africana nas raízes da capoeira,
o que não significa que ela tenha sido a única, como revela a história de formação do povo
brasileiro. Índios e europeus também fizeram parte dessa história. Porém, reconhecer o papel
marcante da cultura africana passou a fazer parte de uma questão político-identitária para
os(as) capoeiristas angoleiros(as), inclusive o próprio Mestre Pastinha, como veremos adiante,
apesar de ser filho de um espanhol com uma negra. Essa questão se justifica na busca de
valorizar e reconhecer a importância da herança africana em nossa formação cultural, apesar
de ter sido historicamente renegada e discriminada de modo cruel pelas elites e os detentores
do poder.

1.2. Capoeira na Bahia – Contexto urbano do século XIX ao início do século
XX
A partir do século XIX, algumas pesquisas revelam informações mais consistentes sobre a
capoeira, nos centros urbanos. Temos notícias de que os focos onde havia capoeira nessa
época eram nas capitais: Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Em Recife e no Rio de Janeiro, a
repressão à capoeira foi mais violenta e marcada pela presença das maltas. Voltaremos nosso
olhar para a Bahia, onde se localiza o objeto desta pesquisa.
Na primeira metade do século XIX, a capoeira provavelmente acontecia nas festas negras, que
podiam ser feitas nas folgas após o trabalho, nos fins de semana e feriados, a qualquer hora do
dia ou noite. Eram geralmente denominadas batuques e envolviam manifestações diversas:
“um   campo   propiciador   para   muitos   pontos   de   interseção   cultural   e   misturas   de   linguagens,  
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ritmos e imantação da malungagem. As festas negras reuniam negros livres e escravos de
etnias  diferentes”  (ABREU, 2005, p.50).
A capoeira fazia parte do mundo do trabalhador de rua remunerado, os negros de ganho
(livres e escravos), como os carregadores, vendedores ambulantes, aguadeiros, carroceiros.
Abreu (2005) nos conta que muitos ritos criados pelos afrodescendentes no Brasil, sejam eles
de cunho religioso, de trabalho, lúdicos ou guerreiros têm em comum a combinação de
música, dança e esforço físico, assim como vemos na capoeira. Além disso, os elementos da
música e da dança não são apenas estéticos ou de animação, mas são indispensáveis para a sua
realização. A ginga, movimento elementar e primordial na capoeira, por exemplo, incorpora a
dança, o molejo do corpo, a mandinga, presente no cotidiano desses trabalhadores e
apresentando semelhanças com as danças do candomblé. Uma cantiga do candomblé,
comumente cantada nas rodas de Capoeira Angola hoje em dia, referindo-se à dança de
caboclos, fala sobre a relação com a dança:
“Angola  ê  ê,  Angola  ê  Angola,
No balanço de Angola ê ê, no balanço de Angola ê á”
Dança, que precisa da música, do ritmo cadenciado, para acontecer, pois
“Na  roda  da  capoeira,  quem  comanda  é  o  berimbau”2
Não podemos perder de vista a ambivalência existente na capoeira, desde aqueles tempos, até
os dias de hoje, como nos diz Frederico Abreu (2005, p.106),  ao  contar  que  “assim como no
Rio de Janeiro, na Bahia também no século XIX se registrou muitos confrontos entre os
próprios capoeiras (...), sendo a valentia exigida muitas vezes como um símbolo de
pertencimento   ao   grupo”. Veremos que essa característica da valentia é um dos aspectos
fundamentais que Mestre Pastinha busca combater em sua filosofia, na busca pela legitimação
social da capoeira, e como essa é uma questão que foi – e ainda é – polêmica nos discursos e
práticas dos mestres e capoeiristas. Mestre Pastinha mesmo anuncia isso. Se por um lado ele
defende   que   a   capoeira   deve   ser   amorosa,   por   outro   ele   afirma:   “Mas,   Capoeira   Angola   é,  
antes   de   tudo,   luta   e   luta   violenta”   (PASTINHA, 1964, p.30). Vale ressaltar, assim, que é
nesse terreno de ambivalências, encontrado ao longo de toda a história da capoeira – e, quiçá
2

Esses são alguns trechos de cantigas (corridos) cantadas nas rodas de capoeira, mostrando que a dança e a
música são indispensáveis, apesar de não serem a finalidade da capoeira, uma vez que os elementos de luta e
jogo são também suas marcas fundamentais.
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da humanidade – onde pisamos todo o tempo. Chamamos a atenção para o enfoque dado pelo
grupo Nzinga, defendendo em seu trabalho a não-agressão e não-violência.
Nas imagens analisadas por Frederico Abreu (2005), mulheres não apareciam jogando, mas
estavam   presentes   nos   locais   e   ambientes   das   rodas.   Segundo   ele,   estavam   presentes   “as  
ganhadeiras – negras (livres e escravas) – que dominavam o pequeno comércio de alimento
nas ruas, através de pontos fixos ou ambulando.”  Elas  também se encontravam envolvidas em
conflitos.   Eram   “mulheres   vigorosas   (...)   dotadas   fisicamente   para   os   trabalhos   pesados   de  
carrego e longos deslocamentos a pé, às vezes, conduzindo os filhos às costas”   (ABREU,
2005, p.45, 46).
Esse hábito permanece em países africanos, como pude presenciar em Maputo, capital de
Moçambique. Nesses conflitos, segundo o autor, as mulheres podiam chegar a aplicar golpes
de capoeira ou manejar armas, em situações diversas, mais provavelmente em sua defesa
pessoal. Essas mulheres guerreiras, especialmente as trabalhadoras de ganho, tiveram um
papel relevante no processo de resistência cultural negra   “ao   propiciar   ajuntamentos,  
acontecimentos, laços de sociabilidade, cruzamentos de informações e servirem de ponto de
apoio para conspirações e facilitação de fuga de escravos.”  (ABREU, 2005, p.45). Se elas não
apareceram entre documentos na capoeira no século XIX, no início do século XX tem-se
notícia de algumas mulheres capoeiristas, como a famosa Maria Doze Homem e outras
presentes na pesquisa realizada por Pedro Abib (2009), como Angélica Endiabrada,
Almerinda, Menininha, Chica, Rosa Palmeirão e Massú.
Para falar sobre a capoeira baiana nas duas primeiras décadas do século XX tomo como base
os trabalhos de pesquisadores como Adriana Dias (2006) e Antonio Liberac Pires (2005), que
buscaram conhecer alguns personagens reconhecidos como capoeiras nesta época e mostram a
importância do envolvimento de crianças nesse universo.
Adriana Dias (2006) buscou reconstruir o mundo da desordem da capital da baiana, a partir de
notícias e artigos publicados na imprensa da época, mostrando a presença de um número
significativo de capoeiras dentro desse mundo, no início do século XX. Ela apresenta um
perfil de 27 capoeiristas, mostrando, entre outras coisas, que a capoeira era
predominantemente masculina; a maior parte dos capoeiristas era analfabeta, a maioria era
trabalhador braçal; a maioria era negra e os demais se dividiam entre pardos e mestiços. Ela
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afirma que, durante a República Velha, “a capoeiragem baiana era uma manifestação de rua
predominantemente popular e com fortes elementos da cultura negra. A começar pela forte
ligação  de  alguns  capoeiras  com  o  candomblé”  (DIAS, 2006, p.71).
As notícias que falam sobre os capoeiras do início do século XX apresentam a maneira
discriminatória com que a imprensa da época segue referindo-se aos meninos de rua – assim
como no século anterior –, como também às vendedoras ambulantes e aos carregadores. Uma
das  notícias  apresentada  por  Adriana  tem  como  título  “Vagabundos  e  desordeiros”  e  evidencia  
o preconceito em relação ao jogo de capoeira: “cultura de rua que fazia parte do cotidiano de
homens, mulheres e crianças pobres. Mesmo quando ela era praticada como forma de
brincadeira, um simples passatempo”.  (DIAS,  2006, p.57). Mestre Pastinha, com seu trabalho
e sua concepção sobre os benefícios da capoeira, buscava justamente transformar essa
imagem negativa e preconceituosa da capoeira na sociedade.
Adriana Dias (2006, p.75) ressalta que os capoeiras estavam entre os mundos da ordem e da
desordem, mostrando que eles podiam trabalhar para a  polícia  ou  como  capangas,  ser  “agentes  
da   ordem”,   mas   viviam em   conflito   com   ela,   “agrediam   mulheres   do   povo   e   indivíduos
comuns. Na disputa por serviço, brigavam entre si e com outros trabalhadores, negros e
mestiços  como  eles”.  
O que as informações sobre os conflitos encontradas pela autora não mostram, como ela
mesma nos chama a atenção, são os outros significados que a capoeira já possuía: era também
um tipo de divertimento popular, uma brincadeira. Assim, a capoeira podia se configurar
como luta em diferentes situações, como brincadeira de rua realizada nas folgas do serviço,
nas festas de largo e até mesmo durante o trabalho. (DIAS, 2006, p.56). Vemos que esse traço
da ludicidade, da brincadeira, é uma das grandes percepções de Mestre Pastinha, que busca
preservar essas características. E veremos que no grupo Nzinga e pelas características dos
mestres do grupo essa é uma marca forte na forma como ensinam e se relacionam com as
crianças.
Antonio Liberac Pires (2005, p.38) defende que a repressão contra os trabalhadores escravos e
livres esteve voltada para o controle de suas práticas culturais, o que englobava a capoeira, o
candomblé, o samba e quilombos urbanos, principalmente no que concerne ao controle dos
grupos sociais de cor não branca. A capoeira acontece na Bahia junto às diversas
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manifestações culturais do povo negro, o que nos ajuda a entender relações (sejam de
encontros ou desencontros) entre a capoeira e o candomblé, por exemplo, até os dias de hoje,
bem como a perseguição que ambos sofreram e as lutas do movimento negro contra a
discriminação de suas expressões culturais, como salienta Paula Barreto (2005, p.64):
É sabido que as crenças, rituais e cerimônias de origem africana têm sido objeto de
repressão, perseguição e diabolização nas Américas. Embora o reconhecimento
parcial das contribuições afro-latinoamericanas às culturas nacionais dos países das
Américas tenha ocorrido ao longo do século XX, isso não significou o total
desaparecimento das formas abertas e/ou sutis de desvalorização e invisibilização
das expressões culturais negras na região.

Na Bahia, a roda de capoeira teve uma importância fundamental, havendo uma intensidade
lúdica na capoeira baiana, como demonstram os relatos sobre violas, atabaques, cantos e
movimentos presentes nas rodas de capoeira. (PIRES, 2005, p.161). Essa perspectiva é
reforçada por Pedro Abib (2005, p.97), quando diz:
Essa atmosfera que diferencia Salvador - e o Recôncavo Baiano -, de qualquer outro
lugar do país, traz a marca de uma africanidade que determina os gestos, o andar, a
rítmica,  a  musicalidade,  a  linguagem,  a  religiosidade,  o  “estado  de  espírito”,  as  formas
de se relacionar, enfim, o modo de ser e estar no mundo, daqueles que habitam essa
parte do Brasil. A capoeira não poderia deixar de ser influenciada por essa atmosfera,
e adquire na Bahia uma forma muito própria que se transformaria, posteriormente, (...)
na referência para o restante do país.

1.2.1. Capoeira era coisa de moleque de rua!
A  frase  “capoeira  era  coisa  de  moleque  de  rua”  é  citada  por  Adriana  Dias  (2006,  p.131),  que  
diz também ter escutado em vários bate-papos que teve com pessoas mais velhas, na busca
por informações sobre os capoeiras do seu tempo. E ela descobriu um fundo de verdade nessa
afirmação, pois muitos capoeiras de antigamente, negros, de família pobre, que trabalhavam
desde cedo, entraram para o mundo da capoeira ainda meninos,   “uns   com   seus   próprios  
familiares,  (...)  outros,  talvez  a  maioria,  com  pessoas  que  encontraram  e  conheceram  na  rua”  
(DIAS, 2006, p.131).
Voltando ao século XIX, encontramos ricas informações na obra de Frederico Abreu (2005,
p.148), que analisa um texto publicado na Revista Democrática em 1879:
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Figura 2: Mandingueirotes

Fonte: Revista Democrática, Bahia, n.4, Ano1. 1879, apud ABREU, 2005, p.248

A   matéria   relata   um   movimento   de   crianças   nas   ruas   de   Salvador,   fazendo   “algazarras”,  
atrapalhando o trânsito, o comércio, o trabalho e a vida das pessoas nas ruas. O autor da
mesma diz  que  chegam  a  formar  “um ajuntamento de cem, e até mais pessoas, faz pensar se
que se trata de um roubo, ou de uma prizão [sic] importante, o olhar curioso inquire a causa
disto e não vê mais que duas creanças [sic] exercitando-se no jogo  da  capoeiragem” 3 (Apud
ABREU, 2005, p.147). Os jornalistas falam do episódio em tom de denúncia a um ato
considerado contra a civilização. Defendem que essas crianças deveriam estar aprendendo um
ofício, apesar de não mencionarem uma defesa por sua inserção na escola.

3

Revista Democrática, Ano 1, nº 4, Bahia, 30 de setembro de 1879, Apud Abreu, 2005, p.147. Grifos do autor.
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Analisando o texto, percebemos a forma preconceituosa com que a imprensa – e podemos
dizer, as elites da época – viam o fato, queixando-se dessas crianças estarem exercitando-se
no jogo da capoeiragem. A capoeira era vista como um jogo inútil, seus praticantes
desqualificados para o trabalho   “no   seio   do   comércio”,   que   desviavam   para   a   vadiação   as  
pessoas que deveriam estar ocupadas com seus afazeres. E aqueles menores, se não
aproveitassem a alternativa de dedicarem-se aos ofícios ou ao trabalho agrícola, estavam
destinados   à   “praga”:   “virar   um   companheiro   de   pua   – ladrão”   (ABREU,   2005,   p.154).  
Concordamos com o autor quando analisa que tal queixa tenha sido feita
em favor dos negociantes e comerciantes (patrões dos caixeiros), que compunham a
elite da cidade de Salvador, cujos interesses sobrepunham-se como valores
civilizadores,   àquela   altura,   ameaçados,   segundo   a   sanha   moralista   da   ‘revista’   pelo  
episódio de meninos jogando capoeira (ABREU, 2005, p.148).

A presença de meninos de rua jogando capoeira era censurada pela visão das elites, por
comprometer o modelo de civilização desejado – seguindo o modelo europeu. Porém, a
realidade mostrava a distância desse desejo, diante da manutenção do trabalho escravo e dos
graves problemas socioeconômicos existentes.
Tumultos de crianças como esse aconteciam frequentemente, tendo como local principal a
cidade baixa. Ali se caracterizava como uma área comercial e estava próxima ao porto de
Salvador, onde negros e negras, livres e escravos, realizavam serviços pesados e auxiliares, ou
como mercadores  de  rua.  Para  os  “meninos-moleques”,  a  capoeira  podia  ser  uma  chance  de  
ganhar  “um  trocado”,  que  ajudasse  em  sua  sobrevivência,  com  algo  que  gostavam:
quem sabe através do jogo de pegar com a boca o dinheiro no chão ou através de um
jogo cheio de ardis acrobáticos, feitos com esmero exatamente para isso: ganhar uma
grana. Os exemplos estavam na própria rua, onde também se aprendia a ganhar a vida
com arte, como faziam os artistas de rua. Hoje, apreciando à distancia essa roda de
meninos, sinto-me tentado a atribuí-la importância histórica. Eu a imagino como parte
integrante ou precedente do conjunto de acontecimentos e lugares que tornaram
emblemáticos trechos da cidade baixa para a capoeira: as rodas da Rampa do mercado
e das festas populares que ali se realizavam; os muitos conflitos com a polícia e locais
como a Ladeira da Preguiça, o Beco do Grelo, Conceição da Praia, Arsenal da
Marinha, Mercado Modelo... (ABREU, 2005, p.154).

Chamo a atenção para os significados da palavra moleque neste trabalho. Como já exposto na
Apresentação, a origem vem da palavra muleeke, das línguas quimbundo e quicongo,
significando criança, filho, filho mais novo. Mas, no Brasil, a palavra moleque tomou outros
significados,   predominando   sentidos   pejorativos,   como   “negrinho,   indivíduo   irresponsável”,  
ou  simplesmente  “engraçado,  pilhérico” (LOPES, 2003, p.153). O uso da palavra moleque é
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frequente na obra de Frederico Abreu (2005). O autor acredita que esta palavra, na sua
origem, talvez fosse pronunciada com a carga pesada do preconceito racial:
Moleque  era  o  ‘negrinho’.  Por  extensão,  moleque  também  poderia  ser  seus  ‘vizinhos’  
sociais: os quase negros, os quase brancos, que devido à pobre condição econômica,
eram considerados como os deserdados da sorte. Poderiam ser os filhos das putas,
crianças abandonadas, meninos criados soltos. Gente das camadas populares (...). Uns
e outros habituados à vida na rua, onde viviam a maior parte dos dias, fazendo dela
seu principal meio de viração, de sociabilidade, aventura, trabalho e diversão
(ABREU, 2005, p.156).

Mas, atualmente, e especialmente no grupo Nzinga de Capoeira Angola, percebo uma
transformação desse sentido preconceituoso da palavra moleque em uma forma carinhosa de
se referir às crianças e adolescentes de forma geral, como veremos nos próximos capítulos.
Compreendemos, com Frederico Abreu, que a capoeira se configurava como um recurso e
uma habilidade que tanto adultos quanto crianças aprendiam como necessidade para
enfrentarem  o  “mundo pesado”  da  rua,  no  qual  uma  das  formas  de  afirmação  era  ser  “valente,  
brigão, esperto, malandro, saber safar-se. Isto prevalecia tanto para os adultos como os jovens,
num tempo em que os meninos queriam ser homem a pulso, parecer-se com adulto, no vestir,
na coragem, nas manias,  fazer  coisas  de  homem” (ABREU, 2005, p.163).
Existiam na época instituições de amparo à infância, que refletiam a preocupação com a
situação dos meninos de rua, como uma ameaça social. Abreu (2005) nos traz dois exemplos:
a Santa Casa de Misericórdia, sustentada pela alta classe baiana, para recolher crianças
abandonadas nas ruas, e a Casa Pia Colégio dos Órfãos de São Joaquim, fundada em 1799,
que   tinha   o   papel   de:   “Limpar   a   cidade   de   menores   vadios   e   mendigos   – vistos como uma
ameaça potencial à saúde e à segurança da população – e transformá-los em braços úteis
requeridos  para  acelerar  o  processo  de  modernização  em  curso”  (ABREU,  2005,  p.165).  Na  
Bahia monárquica, menores de 10 anos de idade eram também recrutados à força e enviados à
Escola de Aprendiz de Marinheiro, onde se acreditava que a rígida disciplina militar os
corrigiria. Veremos mais adiante que Mestre Pastinha foi um exemplo de menino que passou
por essa escola, onde começou a ensinar capoeira para seus companheiros.
A capoeira trás, portanto, em seu bojo, as marcas de uma malandragem, da cultura da rua, por
pessoas tidas como vagabundas e desordeiras. Pessoas que, antes disso, eram desprovidas de
direitos básicos, como o acesso à educação, saúde, trabalho, moradia, boa alimentação.
Tinham que aprender a sobreviver nas ruas. A criar suas táticas. Incomodavam as elites
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preconceituosas, que as viam como culpadas de sua situação, que as julgavam como menos
capazes por sua cor e pela pobreza econômica a que estavam sujeitadas. Vemos ainda hoje
muitas dessas marcas, ainda hoje muitos moleques sobrevivendo das ruas. Ou tendo que lutar
para transformar o seu destino. Se naquela época a capoeira era tida como uma prática
“vagabunda”,  que  reforçava  a  condição  de  um  “mal  social”, envolvendo desde crianças e uma
maioria de jovens, vamos ver como ela foi tomando outros rumos, foi passando a ter
reconhecimento social e configurando-se em sentidos diversos – como esporte, luta, dança,
meio de educação. Veremos a importância do trabalho de pessoas que se tornaram mestres da
capoeira-arte – coisa que, há não muito tempo atrás, não seria de se imaginar.
As crianças e adolescentes que viveram nas ruas (tanto da cidade do Rio de Janeiro quanto em
Salvador) no início do século XX foram, segundo Liberac Pires (2005, p.117), fundamentais
na reprodução da cultura da capoeira. O autor encontrou, nos processos por ele investigados
de possíveis capoeiristas, uma maioria de jovens (66% entre 16 e 25 anos e 16% com menos
de 16 anos). Segundo ele, havia um grande número de crianças nas ruas da cidade de
Salvador, entre menores abandonados, fugidos de casa ou crianças trabalhadoras. Ele ressalta
o mais famoso grupo de menores na época que, segundo a literatura, dele fizeram parte vários
praticantes da   capoeira:   o   chamado   “Capitães   da   Areia”,   que   dá   título   ao   romance   de   Jorge  
Amado, que assim os descreve:
(...) Capitães da Areia, crianças abandonadas que vivam do furto. Nunca ninguém
soube o número exato de meninos que assim viviam. Eram bem uns cem e destes mais
de quarenta dormiam nas ruínas do velho trapiche. Vestidos de farrapos, sujos, semiesfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram , em
verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a
amavam, os seus poetas (AMADO, 1997, p.21).

O trecho do início do romance de Jorge Amado, publicado em 1937, lembrou-me um episódio
que passei com os muleekes do Alto da Sereia. Causou-me espantou no dia em que fui leválos para passear, bem perto de onde eles moram, para vermos o pôr do sol no conhecido
“Cristo”   (onde   fica   a   imagem   de   Cristo),   próximo   ao   Farol   da Barra. Eles disseram que já
haviam passado por ali, mas alguns ainda não conheciam aquele ponto turístico da cidade.
Disseram que nunca tinham ido ao Farol da Barra (pouco mais adiante). E num outro dia, em
conversa com o mais velho deles, (já com seus 18 anos de idade), disse-me que não sabia
onde estava o (famoso) Terreiro de Jesus – praça localizada no Centro Histórico se Salvador,
conhecida historicamente como local onde capoeiristas faziam sua arte e luta, desde o século
XIX.
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Percebi que aqueles meninos, ao contrário dos Capitães da Areia, conheciam muito pouco sua
cidade. Mas a capoeira os ajudava também nesse sentido – seus mestres e colegas do grupo
Nzinga já os haviam levado para conhecer lugares na cidade e fora dela – indo a rodas no
Forte Santo Antonio, no Largo 2 de Julho, passeando no Parque da Cidade e até saindo de
Salvador, para São Paulo e para o Litoral Norte – o que foi bem lembrado e contado por eles
quando perguntei o que conheciam de Salvador.
Adriana Dias (2006, p.130) nos conta também que, na República, os “menores” eram
recolhidos   pela   polícia   como   vadios,   considerados   “desordeiros   precoces”   e   “aprendizes   de  
valentão”.   Suas   brincadeiras   eram   consideradas   “diabruras”   perniciosas,   mesmo   que   fossem  
simples   “molecagens”.   Ela   encontra   nos   noticiários,   quase   diariamente,   notícias   sobre  
“menores de rua”
brincando de soltar papagaios sobre os telhados das casas, participando de jogos de
azar, mas também correndo, brigando e sofrendo. A violência cometida contra estas
crianças parecia vir de todos os lados e de diferentes grupos sociais. Eram vítimas
freqüentes de outros moleques mais fortes, de indivíduos comuns, desordeiros,
policiais, etc. Não é de admirar que vivendo em estado de completo desamparo,
alguns desses menores cometessem pequenos furtos e acabassem se envolvendo no
mundo da capoeiragem (DIAS, 2006, p.130).

Muitas dessas crianças frequentavam as mesmas praças e ruas nas quais os capoeiras se
encontravam, onde provavelmente iniciavam-se  na  “arte  de  capoeirar”.  Para  os  moleques  do  
grupo   Capitães   da   Areia,   a   capoeira   aparece   como   uma   “cultura   importante,   que   dá   forças,  
agilidade   e   resistência   aos   seus   pequenos   heróis”   (PIRES, 2005, p.121), para que
sobrevivessem nas ruas. No romance de Jorge Amado, o personagem capoeirista Querido de
Deus, amigo e aliado das crianças, era quem ensinava a Capoeira de Angola,  “luta  bonita”  que  
servia como alternativa de sobrevivência. Jorge Amado inspirou-se em uma pessoa real para a
construção do personagem capoeira: Samuel Querido de Deus foi um famoso capoeirista de
sua época.
É bem diferente a realidade dos(as) muleekes(as) do Alto da Sereia em relação ao contexto da
época  dos  “Capitães  de  Areia”.  Também  diferente é sua realidade em relação às crianças que
vivem ou trabalham nas ruas hoje em dia, ou que vivem do tráfico de drogas, que andam com
armas, etc. Talvez todos (eles/as e nós) estejamos buscando algo parecido: a liberdade. Mas
vemos que a aparente liberdade do mundo das ruas está longe do sentido de libertação e
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autonomia que traremos neste trabalho para pensar a pedagogia da Capoeira Angola. Como
poeticamente descreve Jorge Amado:
Ali estavam mais ou menos cinqüenta crianças, sem pai, sem mãe, sem mestre.
Tinham de si apenas a liberdade de correr as ruas. Levavam uma vida nem sempre
fácil, arranjando o que comer e o que vestir, ora carregando uma mala, ora furtando
carteiras e chapéus, ora ameaçando homens, por vezes pedindo esmola. E o grupo
era de mais de cem crianças, pois muitas outras não dormiam no trapiche. Se
espalhavam nas portas dos arranha-céus, nas pontes, nos barcos virados na areia do
Porto da Lenha. Nenhuma delas reclamava. Por vezes morria um de moléstia que
ninguém sabia tratar. Quando calhava vir o Padre José Pedro, ou a mãe-de-santo
Don’Aninha  ou  também  o  Querido-de-Deus, o doente tinha algum remédio. Nunca,
porém, era como o menino que tem sua casa. O Sem-Pernas ficava pensando. E
achava que a alegria daquela liberdade era pouca para a desgraça daquela vida
(AMADO, 1997, p.38-39).

O que fica latente é a História de descaso com as crianças, especialmente negras e de classes
menos favorecidas economicamente, em nosso país, como bem sintetiza Mary Del Priore, na
apresentação  de  sua  obra  “A  História  das  crianças  no  Brasil”:
Desde o início da colonização, as escolas jesuítas eram poucas e, sobretudo, para
poucos. O ensino público só foi instalado, e ainda assim de forma precária, durante o
governo do marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII. No século
XIX, a alternativa para os filhos dos pobres não seria a educação, mas a sua
transformação em cidadãos úteis e produtivos na lavoura, enquanto os filhos de uma
pequena elite eram ensinados por professores particulares. No final do século XX, o
trabalho   infantil   continua   sendo   visto   pelas   camadas   subalternas   como   “a   melhor  
escola”.   (...)   E   pior,   hoje,   afogados   pelo   trabalho,   quase   60%   desses   pequenos  
trabalhadores, no Nordeste, são analfabetos e entre eles a taxa de evasão escolar
atinge 24% (...). O trabalho, como forma de complementação salarial para famílias
pobres ou miseráveis, sempre foi priorizado em detrimento da formação escolar
(PRIORE, 2000, p.10, 11).

Vemos que no caso dos(as) muleekes(as) do Alto da Sereia, a maior parte dos que participam
do grupo Nzinga de Capoeira Angola possuem família (ou famílias, já que o grupo de
capoeira pode ser considerado uma segunda família para eles). Possuem escola. Possuem
mestres. Enfrentam problemas também, familiares, financeiros, das escolas públicas, como os
baixos salários dos professores, greves, falta de aulas, desvalorização dos conteúdos artísticos
e culturais, reflexo do descaso do poder público com a educação. Reconhecer e valorizar a
riqueza cultural dos quilombos urbanos como este, investindo na continuidade das tradições,
como o caso da capoeira, é, portanto, uma das formas de transformar essa história perversa
que ainda marca relações de preconceitos e desigualdades em nossa sociedade.
A forma como os(as) muleekes(as) aprendem a capoeira, os motivos que os(as) levaram a
buscá-la, no grupo Nzinga e como ela se insere em suas vidas também é obviamente bastante
diferente das crianças e jovens dos séculos passados. Naquele contexto, diferentemente do
atual, o ensino da capoeira se dava de maneira espontânea e informal. Não havia grupo,
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relação de aluno mestre, a existência de um espaço que funciona como uma escola de
capoeira, como na realidade de hoje. Veremos como esse contexto foi se transformando ao
longo dos anos.

1.3. Iê, Viva Meu Mestre! – Capoeira Angola e Regional
Na década de 1930, período marcado pela Ditadura Vargas e pela exaltação do nacionalismo e
do   populismo,   a   capoeira   passa   a   ser   uma   possibilidade   de   afirmação   de   um   “esporte  
nacional”. Também nessa época crescem os   defensores   de   uma   dita   “democracia   racial”   no  
Brasil, o que seria mais tarde – e ainda hoje – questionada por integrantes do movimento
negro, como um  “mito”,  como veremos adiante.
A ideia de democracia racial, já em construção no Brasil por volta de 1920, ganhou
nas décadas seguintes mais adeptos. Era na cultura que alguns políticos e
intelectuais negros e brancos viam mais explicitamente a singularidade de um país
mestiço, formado a partir de tradições herdadas de africanos, europeus e índios. Por
isso, celebravam a convivência racial supostamente harmoniosa. Ao longo das
décadas de 1930 e 1940 essas ideias de mestiçagem e de democracia racial foram
entrelaçadas na construção de uma identidade nacional. Nesse movimento, samba,
capoeira e candomblé foram aos poucos incorporados como símbolos de
nacionalidade, expressões da síntese cultural própria ao Brasil. Essa noção de
identidade nacional pressupunha que tínhamos uma cultura homogênea e singular,
resultado da miscigenação racial. O país seria a comunhão de costumes, religião,
raça, língua e de memórias sobre o passado que passaram a definir aquilo que fazia
de todos nós brasileiros. Aqueles foram os anos do entusiasmo nacionalista do
governo Getúlio Vargas, da busca pela autenticidade brasileira e de um maior
interesse dos pesquisadores pelo negro, visto como uma das matrizes da nação. Mas
essa transformação não aconteceu repentinamente, pelo contrário, se deu aos poucos
e envolveu disputas, negociações e projetos sociais diferentes (ALBUQUERQUE,
2006, p.225).

Isso   acontece   na   política   republicana,   em   que   “os   negros   e índios, são apropriados como
objetos culturais, símbolos e marcos fundadores de uma civilização brasileira, mas têm
negado   o   direito   a   uma   existência   singular   e   plena   como   membros   de   grupos   étnicos”  
(GUIMARÃES, 2002, p.122). Importante reforçar que foram esses grupos étnicos, e
principalmente os africanos que para cá vieram, os antepassados que criaram a nação.
Apesar disso, entre os anos de 1930 e 1950, a capoeira passa por um processo de legitimação
social, com o surgimento das figuras dos mestres de capoeira que, contrapondo-se à imagem
do capoeira como desordeiro, adquiriam respeito pelo conhecimento de uma arte, defendida
por eles com muito amor. Mestres como Pastinha, Noronha, Bimba, Cobrinha Verde, Maré,
entre outros, tinham toda uma preocupação em minimizar a violência no meio da

45

capoeiragem, apesar de terem passado por episódios de brigas e afirmação de sua valentia,
como era exigido aos capoeiristas daquela época. Abreu (2003, p.41-42) é quem nos chama
atenção para esse aspecto e completa:
Enquanto artífices de um novo tempo para a capoeira, estes mestres procuravam
afirmar a autoridade muito mais pela capacidade de evitar conflitos do que provocálos. Temidos pelo passado, e admirados como artistas, a simples presença deles no
ambiente era motivo de respeito.

Dessa forma, eles buscaram formas de evitar situações que podiam gerar conflitos, nas suas
rodas de capoeira, como incluindo a figura do juiz, que apitava para parar o jogo, o que não é
mais visto atualmente. Hoje em dia, o próprio mestre exerce essa função de evitar conflitos na
roda, podendo parar o jogo, com o toque do berimbau, cantando músicas que passam recados
para  os  jogadores  mudarem  o  jogo  (por  exemplo,  “devagar,  devagar,  devagar, devagarinho”),  
ou mesmo conversando com os jogadores, chamando-os  para  um  “intervalo”  do  jogo,  ao  “pé  
do   berimbau”.   O   que   não   significa   que   episódios   de   “agressão”   ou   “acidentes”   não  
aconteçam.
Apesar de estarmos vivendo em outros tempos, ainda há muitos capoeiristas preocupados em
se   afirmar   como   “valentões”,   que   defendem   que   a   capoeira   deve   ser   luta   “à   vera”,   acabam  
machucando muitas pessoas nas rodas de capoeira e justificam sua atitude com o argumento
da  “tradição”.  Mas  se  esquecem  que  não  há  tradição  que  permaneça  congelada  no  tempo.  A  
posição dos mestres  do  grupo  Nzinga  é  bem  clara  e  contrária  a  essa  concepção  de  “valentia”,  
que gera violência, na capoeira. E essa posição justifica-se, para os mestres do grupo, como
um dos aspectos de referência dos ensinamentos de Mestre Pastinha.
Os mestres dessa época inauguram a relação mestre – discípulos e passam a ter espaços
destinados ao ensino da capoeira, à realização das rodas, que passam a acontecer com
determinadas regras ritualísticas. Waldemar, Bimba e Pastinha foram alguns dos que mais se
destacaram, atraindo turistas, estudiosos, intelectuais, artistas, folcloristas, transformando seus
espaços em agências culturais de referência nacional e internacional (ABREU, 2003, p.43).
Mudavam os tempos, a mentalidade dos capoeiristas e a visão da sociedade em relação à
capoeira.
O primeiro mestre a criar uma academia voltada para o ensino da capoeira foi Mestre Bimba,
com o seu Centro de Cultura Phísica Regional, que daria origem à Capoeira Regional, no final

46

da década de 1920 e início de 1930. Muitos estudantes da escola de Medicina passaram a
praticar capoeira com Mestre Bimba e a Capoeira Regional toma rumos substancialmente
distintos dos demais mestres da época. Ele alinha-se mais a aspectos do projeto que pretendia
a transformação da capoeira em esporte nacional, nos moldes do projeto político de
modernização da sociedade brasileira – que   incluía   a   “higienização”   das   manifestações  
populares,   junto   com   um   apelo   à   eficiência   e   racionalização.   Assim,   a   chamada   “Luta  
Regional  Baiana”,  além  dos  elementos  de uma cultura esportiva em voga, que incluía rigorosa
disciplina, graduação de alunos e métodos de treinamento, incorpora alguns golpes e
movimentos   do   “batuque”,   outro   tipo   de   luta,   para   que,   segundo   Mestre   Bimba,   se   tornasse  
mais eficiente como luta.
Mestre Bimba era um exímio lutador e também leva a capoeira para os ringues, vencendo
adversários dos mais diversos tipos de lutas. Não podemos deixar de reconhecer a importância
do trabalho de Mestre Bimba para que a capoeira continue viva até hoje. Figura que marcou a
história, a atuação de Mestre Bimba contribuiu significativamente para que a capoeira
começasse a sair da situação de marginalidade e a ser legitimada pela sociedade. Nesse
contexto, a capoeira sai do código penal, mas com a condição de permanecer em recinto
fechado,  ou  seja,  “ser  limpa”  das  ruas  e  ficar  sob  maiores  condições  de  controle  por  parte  do  
Estado.
Ao lado de Bimba, mas não concordando com ele, outros mestres que, em seu discurso,
defendiam a preservação dos aspectos considerados tradicionais na cultura da capoeira,
passaram  a  defender  a  então  chamada  “Capoeira  Angola”,  em  oposição  à  Capoeira  Regional.  
Também eles buscaram estratégias para tirar a sua cultura da marginalidade – e estas também
carregavam elementos da cultura esportiva da época. Criaram o Centro Esportivo de Capoeira
Angola (CECA). Na década de 30, intelectuais relacionados aos estudos sobre as relações
raciais no Brasil passaram a participar ativamente da construção simbólica da capoeira, fato
importante para o fortalecimento da Capoeira Angola, apoiado por Jorge Amado, Caribé e
Edson Carneiro (PIRES, 2005, p.70).
Mestre Pastinha conta, em seus manuscritos, que ficou ausente durante um longo período
(entre as décadas de 1920 e 1940) e quando retomou passou a assumir o primeiro Centro de
Capoeira   Angola   da   Bahia:   “Voltei   em   1941   para   organizar   o   Centro   de   Capoeira,   o   1º   da  
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Bahia.  (...)  Hoje  é  uma  academia,  é  a  primeira  de  Angola”4. (DECÂNIO FILHO, 1997, p.43).
O CECA foi fundado em 23 de fevereiro de 1941, no Gengibirra, bairro popular da Liberdade,
na cidade de Salvador. Outros mestres trabalharam pela organização do Centro de Capoeira
Angola no período de ausência de Mestre Pastinha. Mestre Noronha, conta, em seus
manuscritos que Amorzinho, Daniel Coutinho, Totonho de Maré e Livino eram, inicialmente,
seus  ‘donos  e  proprietários’.  Com  a  morte  de  Amorzinho,  Pastinha  passa  a  assumir  o  Centro.
Pastinha passa, então, a defender a capoeira como uma prática cultural e deixa suas marcas na
organização da Capoeira Angola. Ele elaborou funções e hierarquias, defendendo em seu
discurso a prática da capoeira de forma desportiva, como descreve em seus manuscritos:  “O
Pastinha deu ao Centro de capoeira, mestre de campo. Mestre de cantos, mestre de bateria,
mestres de trenos [sic], arquivistas, mestres fiscal, contra mestre” (DECÂNIO FILHO, 1997,
p.13).
Porém, a estratégia liderada por Pastinha com relação à Capoeira Angola vai numa outra
direção, diferente de Mestre Bimba, pois ele busca se apoiar principalmente em fundamentos
que seriam  atrelados  aos  argumentos  da  tradição  africana,  para  construir  uma  “filosofia”  para  
a prática da Capoeira Angola. Essa filosofia reflete uma estética de jogo mais simbólica e
subjetiva, uma vez que defendia a valorização de aspectos como a ludicidade, a arte, o
companheirismo, o respeito, o amor à capoeira e a ética, registrados em seus manuscritos:
Somos bailarino, um homem que vive a arte da capoeira e como artista sincero,
somos  do  trabalho  de  todas  as  profisções;;”...  (DECÂNIO FILHO, 1997, p.12)
(...) a prova está no conhecimento da capoeira do passado, e do prezente, a do
passado era violenta, para malandragem, e a de hoje, é como todos verem,
rezevamos a mizeria, pela Democracia. nos queremos divirtimento.. (idem, ibidem,
p.45)
é a pratica desta siencia, meus camaradas, vos mesmo não sabes o que tens em se,
se é seu, a naturesa ti deu, procure aperfeisoa-lo, confiem em se, ame o seu esporte,
e não (...) ao o egoista, e verifique a verdade, é uma luta infinita, em resumo, a
difinição geral e abstrata que caracterisa cada exitencia, e cada ser.(idem, ibidem,
p.19)

Dr. Ângelo Decânio Filho (1997) foi quem organizou e publicou os manuscritos de Mestre
Pastinha. Ele foi discípulo de Mestre Bimba e escreveu uma obra em homenagem a cada um

4

As passagens dos manuscritos de Mestre Pastinha foram retiradas da obra de Decânio Filho (1997), na qual ele
realizou  uma  “transliteração  datilográfica  em  processador  de  texto  (...)  respeitando a grafia original e procurando
reproduzir datilograficamente o espaçamento e anotações encontradas (pontuação e acentuação gráficas) pela sua
relação  com  o  processo  mental  do  autor  durante  a  sua  produção”  (p.8).
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deles – Bimba e Pastinha. Na sua obra A herança de Pastinha, ele analisa trechos do
manuscrito de Mestre Pastinha e afirma:
Pastinha foi o guardião da liberdade de criação...
... da inocência dos componentes lúdicos...
... da beleza da coreografia...
.... o gênio que desvendou...
.... em palavras simples e puras...
... os aspectos místicos da capoeira
(DECÂNIO FILHO, 1997, p.6)

O aspecto teatral e expressivo da capoeira toma maior expansão na Capoeira Angola. Os
conceitos de brincadeira, de carinho e amor no jogo são elaborados e assumidos como algo da
tradição.
Concordo com Pires (2002, p.78) quando diz que o elemento formador da Capoeira Angola
mais trabalhado por Mestre Pastinha talvez tenha sido o ritualístico. Ele se ateve a detalhes do
que   chama   de   “regras”   da   Capoeira   Angola, à forma de organização da roda, aos
procedimentos do jogo, seus movimentos. E valorizava muito, assim como outros mestres
dessa época, como o próprio Mestre Bimba e Waldemar – exímios tocadores de berimbau e
cantadores – a musicalidade do ritual da capoeira. Por isso Pastinha criou o papel do mestre
de bateria e de canto. Para ele, a capoeira só é bonita  cantando  e  jogando  e  “só  perde a beleza
porque  não  canta” (PIRES, 2002, p.76).
Mestre Pastinha também se destacou pela preocupação que manifestava sobre a conduta dos
capoeiristas, buscando desatrelá-la da condição pejorativa da malandragem. Era um
verdadeiro artista. Filósofo, poeta, pintor. E considerava-se, antes de tudo, um educador.
“Ensinava,   a   partir   da   capoeira,   que   o   respeito   ao   companheiro   capoeirista   devia   ser  
semelhante àquele que se deve ter ao próprio corpo, na medida em que comporta o Todo, e
com  as  contradições  que  movimentam  a  natureza  humana”  (ARAÚJO,  1999,  p.21).  
Destacamos neste trabalho a importância da figura de Mestre Pastinha como educador. O
ensino e a aprendizagem da capoeira tiveram um papel de relevância no seu projeto, no
sentido da valorização dos capoeiristas. Era no domínio do ensino que a capoeira deveria ser
valorizada, porque, segundo o mestre, ela era algo que fazia bem a todos que a praticavam.
Para tanto, ele defendia o respeito ao ser humano e à capoeira como valores que deviam ser
ensinados pelo mestre: “Os mestre não pode ensinar com discortez nem de modo àgressivo,

49

não. devemos procurar ficar isolados por que nada podemos fazer sem amôr ao esporte”.
(DECÂNIO FILHO, 1997, p.23).
Além das palavras deixadas em seus manuscritos, Mestre Pastinha deixou alguns desenhos,
ilustrando movimentos e situações do jogo de capoeira, alguns deles com palavras
explicativas e trechos de música. Seguem alguns exemplos de sua habilidade artística
expressa nesses desenhos:
Figuras 3 e 4: Desenhos de Mestre Pastinha.

Fonte: PASTINHA, 2011.
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Figura  5:  Desenho  de  Mestre  Pastinha.  “Devemos  ser  mais  calmo  possível,  capoeira  tem  um  penhor  de  sucesso”.

Fonte: PASTINHA, 2011.
Figura  6:  Desenho  de  Mestre  Pastinha.  “Atividade. Manha. O homem tem em si o instinto artístico, se alguém
não  se  conhece  a  culpa  não  é  minha.  Só  o  tempo  resguarda  e  ilumina”.

Fonte: PASTINHA, 2011.

51

1.3.1. A iniciação  dos  “velhos  mestres”  
Sou discípulo que aprendo, sou mestre que dou lição5.

Mestre Pastinha começou a sua trajetória no universo da capoeiragem aos 10 anos de idade.
De  acordo  com  suas  próprias  palavras  sua  “vida  de  criança  foi  um  pouquinho  amarga”  (Dias,  
2006,  p.131)  e  passou  por  algumas  experiências  típicas  de  “moleques  de  rua”.
Quando tinha uns 10 anos – eu era franzino – um outro menino mais taludo que eu
tornou-se meu rival. Era só eu sair para a rua – ia na venda fazer compra, por exemplo
– e a gente se pegava em briga. Só sei que acabava apanhando dele, sempre. Então, eu
ia chorar escondido, de vergonha e tristeza. Um dia, da janela de sua casa, um velho
africano assistiu a uma briga da gente. Vem cá, meu filho, ele me disse, vendo que eu
chorava de raiva depois de apanhar. Você não pode com ele, sabe, porque ele é maior
e tem mais idade. O tempo que você perde empinando raia vem aqui no meu cazuá
que eu vou lhe ensinar coisa de muita valia. Foi isso que o velho me disse e eu fui.
Então ele me ensinou a jogar capoeira, todo dia um pouco, e aprendi tudo. Ele
costumava dizer: não provoque, menino, vai botando de vagarzinho ele sabedor do
que você sabe. Na última vez que o menino me atacou fiz ele sabedor com um só
golpe do que eu era capaz. E acabou-se meu rival, o menino ficou até meu amigo de
admiração e respeito. O velho africano chamava-se Mestre Benedito, era um grande
capoeirista e quando me ensinou o jogo tinha mais idade do que eu hoje. (CRUZ,
2006, p.79 apud SCALDAFERRI, 2009, p.61).

Depois disso, Pastinha inicia outro momento de sua vida, também bastante duro, na
Companhia de Aprendizes de Marinheiros, aos 12 anos de idade. Esta era uma escola
correcional e a marinha representava a força marcial da Bahia. Pastinha ensinou capoeira para
seus companheiros ali, de 1902 a 1909. Depois, lecionou na Rua Santa Isabel, de 1910 a 1922
quando abandonou a capoeira por um tempo – até 1941.
Em uma conversa com dois muleekes do Alto da Sereia, quando eu perguntei sobre como eles
imaginavam a vida de Mestre Pastinha quando jovem, em comparação com a vida deles, eles
responderam:
SARA: Como vocês imaginam a vida de Pastinha, era parecida com a de vocês?
VINI: Não, bem difícil a dele. Quando a gente acha tudo na nossa.
SARA: Por exemplo? A vida de vocês é fácil é?
ANTONIO: Ahã.
VINI: Fácil até demais.
SARA: O que na [vida] dele era diferente, por exemplo?
VINI: O que na vida dele era diferente, Antonio?
[Silêncio]
(Informação Verbal)

5

Trecho de cantiga de capoeira.
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Interessante como os muleekes avaliam  sua  própria  vida,  como  “fácil”,  “a  gente  acha  tudo”.  
Provavelmente o apoio que possuem de suas famílias, por morarem em uma comunidade
relativamente tranquila, como veremos no terceiro capítulo, por ainda não precisarem
trabalhar, podendo estudar (por mais que a escola pública deixe muito a desejar em seu
sistema de ensino), além do acolhimento no seu grupo de capoeira, eles reconhecem que não
passam as dificuldades que imaginam que Pastinha tenha passado em sua vida, mais pobre e
difícil que a deles.
Mestre Noronha, nascido em 03 de agosto de 1909, conta que também começou a aprender a
capoeira ainda menino, com a idade de 8 anos com um grande Mestre Cândido Pequeno, que
era filho de um negro de angola com uma africana no estado da Bahia. Ele conta, em seus
manuscritos:
Me dediquei a aprender capoeira com a idade de 8 anos, com um grande Mestre
Candido Pequeno que tinha uma argolinha na orelha. Este grande mestre foi quem
me lecionou capoeira com toda dedicação. Esta é a origem que procurei adaptar
todas as mardade que existe na capoeira, golpe de vista e destreza, nos meios bons e
ruins, e mal para poder conhecer quem são eles. O jogador de capoeira não é
valente, nem deve ser, porque o capoeirista tem muito recurso para brigar, tem muita
carma. O capoeirista deve ser muito educado para ser apresentado nos altos meios
sociais. Se foi valente deixe esta vida que já passou de lado, valentia, devemos
adquirir lastro de amizade, é o que devemos fazer (COUTINHO, 1993, p.38).

Vemos que, assim como Pastinha, Mestre Noronha defende a calma e o respeito ao outro, na
capoeira, buscando romper com característica de valentia dos capoeiras de então.
Mestre Bimba também entrou para a capoeira ainda criança, na idade de 12 anos, tendo
aprendido com o africano Nozinho Bento, conhecido por Bentinho, capitão da Companhia de
Navegação Baiana. Dr. Decânio Filho (1996), em seu livro A herança de Mestre Bimba.
Filosofia e lógica africana da capoeira, conta sobre a vida de menino de Bimba:
Por volta dos 15 anos de idade
O mestre já frenquentava as docas
Executava pequenos serviços
Para ganhar os seus vinténs!
Uma das tarefas era carregar os pães de sal
Que os estivadores compravam para levar para casa
(DECÂNIO FILHO, 1996, p.75)

Bimba também teve experiências de moleque das ruas de Salvador que começaram a trabalhar
desde cedo, como necessidade em suas vidas de meninos negros e pobres.
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A forma de aprendizado daquela época era mais livre e espontânea. Pastinha escreveu em seu
manuscrito que o aprendizado  da  “capoeira  de  antigamente  não  tinha  regras”,  era  tudo  na  base  
da  “observação”.  Era  nas  vivências  da  batalha  do  dia-a-dia, nas rodas inesperadas da capoeira
de rua, em encontros informais com capoeiristas mais velhos que se aprendia a arte.
Mestre Waldemar começou a aprender capoeira já com 20 anos de idade, em 1936, mas se
considerava   “ainda   rapazinho”.   Isso   foi   em   Periperi,   subúrbio   ferroviário   de   Salvador.   Ele  
menciona quatro mestres responsáveis pela sua formação: Telabi, Ricardo da Ilha de Maré,
Siri de Mangue e Canário Pardo. Sobre o aprendizado, Waldemar conta:
Eles [os mestres] vinham para Periperi, aquela roda danada. Foi quando eu peguei a
aprender com eles. Eu era rapazinho. Comprava duzentos réis de vinho tinto, aquele
copo branco de  alça,  ele  tomava  e  dizia:  ‘pegue  na  boca  da  minha  calça!’  Eu  levava  
pra pegar na boca da calça dele e ele virava aquela cambalhota desgraçada e já cobria
[com]   o   rabo   de   arraia.   Quando   eu   ia   levantando   ele   dizia:   ‘não   levante   não,   lá   vai  
outro!’  Os  alunos deles jogavam com a gente como que [se] a gente já era [fosse] bom
(ABREU, 2003, p.16).

Nesse depoimento de Waldemar, ele confirma informações sobre os antigos jeitos de
aprender/ensinar capoeira, denominados de oitiva. Abreu acrescenta que os esclarecimentos
de Waldemar se assemelham a algumas informações dadas por Canjiquinha, sobre onde e
como aprendeu capoeira, em 1935 (um ano antes de Waldemar) e do mesmo jeito – de oitiva
(ABREU, 2003, p.16). Sobre a oitiva, Frede Abreu nos contou 6 que é uma palavra que vem
do   verbo   “ouvir”,   aprender   por   ouvir,   por   observar,   sem   métodos,   horários   ou   locais   prédefinidos para isso. Ele acrescenta em sua obra:
Era na roda, sem a interrupção do seu curso, que se dava a iniciação, com o mestre
pegando nas mãos do alunos para dar uma volta com ele. Diferentemente de hoje em
dia, quando é mais frequente se iniciar o aprendizado através de séries repetitivas de
golpes e movimentos, antigamente o lance inicial poderia surgir de uma situação
inesperada, própria do jogo: um balão de boca de calça, por exemplo. A partir dele se
desdobravam outras situações inerentes ao jogo, que o aprendiz vivenciava orientado
pelos   “toques”   do   mestre:   “não   levanta   não,   lá   vai   outro   [golpe]” (ABREU, 2003,
p.20).

A  “prova” para saber se o camarada havia aprendido acontecia nos jogos com os alunos mais
velhos e, por isso, como diz Mestre Waldemar (apud ABREU, 2003), o aluno tinha que
aprender a se virar desde cedo. Assim como Pastinha, Waldemar também começou a ensinar
com pouco tempo de capoeira, em 1940, quatro anos após ser iniciado, no Pero Vaz,
Liberdade, bairro popular de Salvador. Waldemar conta que as rodas eram os momentos mais
importantes para o aprendizado, assim como aconteceu com ele, pois era quando ele ia

6

Em entrevista concedida para esta pesquisa, em 27 de janeiro de 2011.
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mostrando aos seus alunos   o   que   deveriam   fazer:   “Ensinava   na   roda,   mas   tinha   os   dias   de  
treino. Eles estavam jogando e eu fazia o sinal para fazer tesoura, fazia sinal para chibatear,
fazia   sinal   pro   outro   abaixar”   (ABREU, 2003, p.20). Permanecia ali a importância da
intimidade mestre/aprendiz, como forma tradicional de ensinar. Mesmo com todas as
mudanças que vemos hoje em dia, a importância do ritual da roda no aprendizado da Capoeira
Angola continua imprescindível. Para já trazer um exemplo, acontece frequentemente nas
rodas do grupo Nzinga de os mestres   darem   “toques”,   dicas,   orientações   para   os   alunos  
durante seus jogos nas rodas, principalmente para os muleekes.
Em relação ao tempo necessário para se começar a ensinar a capoeira, vimos que esses
mestres – Pastinha, Noronha, Bimba, Waldemar – “pegaram   a   ensinar”   em   torno   três   ou  
quatro anos depois que começaram a aprender, ainda que, no caso de Pastinha, ele tivesse
apenas 12 anos de idade. Esse tempo pode acontecer também nos dias atuais, a depender da
decisão do mestre e da dedicação. Mas hoje em dia, em um grupo de Capoeira Angola, o
mestre é quem autoriza o aluno a ensinar. Naquela época, a relação entre mestres e discípulos
parecia bem diferente da forma como hoje acontece dentro dos grupos. Havia grande
proximidade e intimidade do mestre com seus discípulos, mas essa relação parecia ser mais
livre e independente. No grupo Nzinga, por exemplo, os muleekes são estimulados a terem
experiências de ensinar e já assumem essa função quando os mestres não se encontram. Mas
isso acontece como uma função dentro do grupo, sob a coordenação e responsabilidade dos
mestres e não de forma independente como acontecia antigamente.

1.4. A Linhagem de Mestre Pastinha
Darei uma atenção maior, neste momento, aos dois discípulos mais próximos de Mestre
Pastinha, aos quais ele deixou declaradamente a responsabilidade pela continuidade de seu
trabalho: João Pequeno e João Grande. Reconhecendo a importância da ancestralidade e dos
antepassados na Capoeira Angola, esses mestres influenciaram diretamente o grupo Nzinga
(assim como a FICA, grupo do qual eu faço parte), que pertence à linhagem de Mestre
Pastinha, ao passarem pelos Mestres João Pequeno e João Grande, que ensinaram a Moraes,
Mestre de Cobra Mansa (FICA), e depois de Janja, Paulinha e Poloca (Nzinga) e Valmir
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(FICA), sendo que os cinco últimos também conviveram diretamente com Mestre João
Grande e também com João Pequeno.

1.4.1. A iniciação de discípulos de Pastinha
Mestre João Pequeno conta sobre sua iniciação na capoeira e as experiências na academia de
Mestre Pastinha. Ele conta que em sua infância trabalhou no campo, em Mata de São João,
onde morou com a família e só depois dos 25 anos (em 1943) é que se mudou para Salvador,
onde trabalhou como servente de pedreiro e conheceu a capoeira. Ele diz:  “nesse  tempo  não  
havia academia, as pessoas aprendiam em rodas de capoeira, na rua (...) nos dias de domingo
à tarde o finado Barbosa formava um grupo de amigos e a gente ia para a roda de capoeira de
Cobrinha  Verde...”  (JOÃO PEQUENO, 2000, p.6).
João Pequeno conheceu “Seu”   Pastinha em uma roda de rua, quando ele assumiu a
organização  da  Capoeira  Angola  e  desde  então  passou  a  ser  seu  “aluno  fiel”:
Eu me registrei lá como aluno e não deixei mais o Mestre Pastinha, isso foi mais ou
menos em 1945, e com ele eu convivi. Ele chegou até a morar comigo em minha
casa num tempo em que passei viúvo, de 1946 até 1947, mais ou menos. Quando eu
cheguei na Capoeira dele ele deu logo o cargo de treinel, tudo de Capoeira eu
aprendi com Pastinha (JOÃO PEQUENO, 2000, p.8).

Ele  conta  que  na  época   em   que  não  podia  mais  jogar   capoeira,  em   1967,  dizia:  “João,  você  
toma conta disso porque eu vou morrer, mas eu morro somente o corpo e em espírito eu vivo,
enquanto   houver   capoeira   o   meu   nome   não   desaparecerá”   (JOÃO PEQUENO, 2000, p.8).
Sobre a sua relação com o mestre, João Pequeno diz:  “o  Mestre Pastinha para mim foi um dos
maiores e grandes professores, não somente em conhecimento de Capoeira, mas em
experiência   de   vida” (idem, ibidem, p.19). Seguindo as ideias de seu Mestre Pastinha, João
Pequeno fala sobre sua concepção de capoeira:
A capoeira sempre foi linda e rica. Na capoeira encontramos tudo, filosofia de vida,
defesa pessoal, arte e cultura. Se procurar na capoeira encontra parte de religião
nela. (...) A capoeira, não devemos aprendê-la para praticar desordem e sim
aproveitá-la para as horas necessárias de defesa. No mais, a filosofia de vida ela é
amor, é festa e também alegria (JOÃO PEQUENO, 2000, p.31).

Depois que Pastinha faleceu, João Pequeno abriu sua academia no Forte de Santo Antônio
Além do Carmo, batizando-a   de   “Academia   de   Capoeira   Angola   de   João   Pequeno   de  
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Pastinha”,   para   que   o   nome   dele   continuasse.   João   Pequeno   relata   que   levou João Grande
também para a academia de Pastinha e este confirma, contando:
Quando é um dia, passei na ponte que ligava o Tororó ao Garcia, e por ali tinha a
Roça do Lobo. Embaixo da mangueira que tinha ali, os peões faziam uma roda de
capoeira. Cheguei lá e encontrei João Pequeno, Barbosa, Gordo, Cobrinha Verde,
Tiburcinho, Manoel Carregador. E a roda rolando. Eu via os 3 paus dos berimbaus.
Eu perguntei a Barbosa e a João Pequeno: - O que é isso? E eles: - isso é capoeira!
Na hora que eu tava perguntando um cara fez o corta-capim e aí eu me lembrei de
quando tinha 10 anos. Perguntei onde era que se aprendia e João Pequeno disse que
me levava lá em Brotas, onde Seu Pastinha dava aulas 7 (BARRETO, 2004, p.29).

Nesta entrevista, Mestre João Grande fala que a primeira vez que viu capoeira foi quando
tinha   10   anos   de   idade   e   viu   dois   meninos   fazendo   o   movimento   de   “corta-capim”.   Na  
ocasião, disseram que aquilo era dança nagô, do pessoal que veio da África. Assim como
Mestre João Pequeno, João Grande trabalhou   no   campo   em   sua   “adolescência”,  
aproximadamente entre 10 e 20 anos de idade. Ele conta que procurava informações sobre o
que  seria  aquela  “dança  nagô”,  mas  só  foi  descobrir  quando  se  mudou  para  Salvador,  aos  20  
anos de idade e foi à roda na Roça do Lobo, como contou em sua fala, citada anteriormente.
Desde então ele passou a treinar com Mestre Pastinha e também com João Pequeno. E conta
ainda que aprendeu muitas coisas com outros mestres da época, como Cobrinha Verde,
Waldemar e outros.
Mestre Pastinha, aproveitando os nomes de seus alunos a quem deixou a responsabilidade por
continuar seu trabalho, fez uma trova:
Na minha academia
Eu tenho dois meninos
Todos os dois se chamam João
Um é cobra mansa
O outro é gavião
Quando um anda pelos ares
O outro se enrosca pelo chão
(JOÃO PEQUENO, 2000, p.8)

A história de Mestre Curió quando criança, segundo ele, não foi fácil e ele também conta
sobre suas vivências com Mestre Pastinha. Mestre Curió nasceu em 1937, em Patos Pinhares
na Paraíba, foi criado em Santo Amaro da Purificação, no interior da Bahia e em sua
adolescência morou no bairro Lobato em Salvador. Ele conta que, assim como a história
contada por Mestre Pastinha, aprendeu a capoeira inicialmente para se defender de garotos
maiores que batiam nele. Isso em sua escola, quando tinha apenas 6 anos de idade. Aprendeu
os  primeiros  “passos”  da  capoeira  com  seu  avô,  em  Santo  Amaro.  Interessante  perceber  como  
7

Entrevista realizada por Mestre Poloca com Mestre João Grande em Ponta de Areia/Itaparica, Bahia, em 2004.
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ambos (Curió e Pastinha), após experiências em que sofreram violência, passam a defender
fortemente o respeito ao próximo, como uma das principais características do angoleiro.
Mestre Curió entra para a Escola do Mestre Pastinha no ano de 1968 e conta sobre seus
aprendizados:
Com o Mestre Pastinha aprendi que a Capoeira Angola é uma grande manifestação
cultural do povo africano; que não se trata só de uma luta; uma forma de ataque e
defesa; é também um modo de ser, de fazer as coisas no mundo, um modo de se
comunicar; de se sentir religioso e muito mais! Mestre Pastinha foi uma luz no meu
caminho, na minha prática de Capoeira Angola; Mestre Pastinha me passou atenção,
cuidado e amizade (SANTOS, 2010, p.28).

Com orgulho, ele fala também sobre sua participação nas tarefas do grupo, mostrando a
importância do aprendizado em relação a aspecto da vivência em grupo, em comunidade:
No dia-a-dia das atividades do CECA, Mestre Pastinha não se preocupava, pois todos
eram responsáveis por alguma função. Tinha diretor de bateria, outros eram
responsáveis pela limpeza, pelo filtro de água, por tirar aço para os berimbaus; todos
tinham que zelar. Sua postura era de muita exigência e aprendi muita coisa com ele.
Eu era o primeiro a chegar ao local: varria, enchia o filtro, até uns me chamavam de
puxa-saco. Às vezes, tomava mais de uma aula; não era um aluno, mas um discípulo
(SANTOS, 2010, p.29).

Veremos como acontece a divisão das responsabilidades no grupo Nzinga e que, de alguma
forma, guarda esse mesmo sentido coletivo contado por Curió sobre a escola de Mestre
Pastinha, em que os alunos mais envolvidos se responsabilizam pelas tarefas de cuidado com
o espaço e organização do grupo. Porém, no caso do Nzinga, não existe uma divisão de
funções tão pré-determinadas. Cada um realiza as tarefas que já sabem necessárias, de acordo
com sua iniciativa, o que podemos entender como uma forma de se trabalhar o sentido de
autonomia, dentro do sentido coletivo e comunitário. Buscarei, no terceiro capítulo, entender
justamente como acontece essa vivência de grupo no caso do Nzinga e como os(as)
muleekes(as) de lá percebem e atuam diante dessa proposta pedagógica, que deve, em grande
medida, sua razão de ser ao trabalho realizado por Mestre Pastinha.

1.4.2. Adeus Pastinha: Silenciamento da Capoeira Angola
Na década de 1960, a Capoeira Angola passava por um período difícil. Mestre Pastinha
encontrava-se com a saúde debilitada, conforme nos diz Valdeloir Rego (1968). Outros
mestres de Capoeira Angola já possuíam suas próprias academias e o movimento que havia
em torno de Mestre Pastinha foi-se dissolvendo. Na década seguinte, Mestre Pastinha perde

58

sua academia, como conta Mestre João Grande em uma entrevista concedida ao pesquisador
Maurício Barros de Castro (2007, p.159):
Quando Mestre Pastinha perdeu a academia eu estava trabalhando na Moenda
fazendo shows. Depois deram um outro lugar para Mestre Pastinha no Pelourinho.
Mas nunca foi como era a academia não. Caiu, os alunos saíram, foram embora.
Mestre Pastinha ficava lá na porta, Cobrinha Verde ia lá dar aula, João Pequeno às
vezes ia, às vezes não ia. Papo Amarelo ia lá também. O negócio caiu. Eu só andava
trabalhando. Ia lá uma vez ou outra quando tinha uma folga. Quando eu estava em
Salvador. Passava três meses fora viajando a serviço. Aí voltava e ia pra lá, mas caiu
mesmo, caiu.

Mestre João Grande, no início dos anos de 1970, encontrou nos shows folclóricos uma forma
de sobrevivência. Ele trabalhava no Restaurante Moenda, onde apresentava o candomblé, a
puxada de rede, o maculelê e a capoeira nos palcos.
Um modelo que fora criado por uma jovem musicóloga. Em 1963, Emília Biancardi
resolveu reunir as manifestações consideradas folclóricas da Bahia e adaptá-la num
formato de shows. Para pesquisar sobre a capoeira procurou a mal afamada região
do Pelourinho, onde ficava a academia de Mestre Pastinha (CASTRO, 2007, p.159).

Apesar do reconhecimento público como capoeirista, Mestre João Grande não podia se
manter somente com os shows e trabalhava de lavador de carros em um posto de gasolina
durante o dia. Com isso, ele acabou se afastando da capoeira durante cinco anos, na década de
1970.
Por outro lado, populariza-se a concepção da capoeira-esporte, proliferam-se grupos que
fazem uso de cordéis8 ou cordas como sistema de graduação, realizam batizados (cerimônias
em que são feitas as troca de cordéis), garantindo aos praticantes a elevação do seu nível de
graduação de tempos em tempos, a depender de seu desempenho, e forma-se uma gama de
mestres, contra mestres, professores ou os chamados alunos-formados.
A capoeira passa a ser inserida em escolas e universidades (principalmente nos cursos de
Educação Física). Fazemos aqui uma crítica a esse movimento de “esportização” da capoeira,
concordando com Rosângela Araújo (1999, p.211)  ao  afirmar  que  “as  práticas  de  iniciação  e  
seus rituais vão sendo substituídas por regras  de  competição  e  campeonato”. Esse movimento
se tornou hegemônico no país e no mundo, apresentando uma séria contradição diante da
situação precária em que viviam os antigos mestres. Nesse momento, houve certo
“silenciamento”  da  Capoeira  Angola.
Os mestres   angoleiros   se   tornaram   “esquecidos”,   mantendo   sua   arte   de   forma  
“subterrânea”  - nos fundos de quintais, em academias frequentadas por poucos alunos,
nas rodas em bairros da periferia – sem condições de viver da sua prática, tendo que
8

Tipo de corda usada na cintura para identificar o nível de graduação através de suas diferentes cores.
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buscar sobrevivência em outros trabalhos, o que muitas vezes ocasionava seu
afastamento das rodas... (CASTRO, 2007, p.165).

A situação de saúde e financeira de Mestre Pastinha tornou-se cada vez pior e ele não contou
com apoio do poder público, mesmo tendo sido foco de matérias da imprensa. Mestre Bimba
havia falecido pouco tempo antes, também em situação de grandes dificuldades financeiras,
que fizeram com que ele se mudasse para Goiânia no final de sua vida, por não encontrar
apoio em Salvador.

1.4.3. Revitalização da Capoeira Angola: cultura de tradição negra
No final da década de 1970, toma fôlego a discussão sobre a necessidade de revitalização das
tradições da capoeira, envolvendo capoeiristas, pesquisadores-capoeiristas, pessoas do
Movimento Negro e de outros movimentos culturais, como os blocos afro. De uma
perspectiva   mais   ampla,   nesses   anos   de   1970,   a   coincidência   entre   a   “descolonização   da  
África e a luta pelos direitos civis dos negros americanos deságua numa consequente onda de
pan-africanismo e afrocentrismo que mudará substancialmente o panorama brasileiro. Mas
isso  lentamente” (GUIMARÃES, 2002, p.98). No caso do Brasil, desde o final da década de
1970 surgiram inúmeras organizações antirracistas que conformam os movimentos negros
atuais, como nos explica Paula Barreto (2005):
As ações destas organizações provocaram alterações nos discursos e práticas
acadêmicas, oficiais e populares, no sentido de questionar a democracia racial como
um mito, dar visibilidade ao racismo brasileiro e propor políticas públicas que
garantissem a ampliação das oportunidades sociais para a população negra.
Organizações culturais de diversos tipos, formal e informalmente constituídas,
foram, gradativamente, integrando os movimentos negros recentes, o que inclui
organizações carnavalescas, religiosas, grupos de capoeira etc. Em alguns Estados,
como a Bahia, as ações destas organizações culturais serviram de referência e
inspiração para iniciativas que foram surgindo em outros Estados, dando existência
ao que se tornou o amplo e diversificado campo que constitui o que, atualmente, é
entendido  como  “cultura  negra” (BARRETO, 2005, p.65).

Guimarães   (2002,   p.100)   defende   que   “para   essa   luta,   a   definição   ampla   de   negro   como  
descendentes  de  africanos  (e  não  apenas  pessoas  de  cor  ou  fenótipo  negro)  é  imprescindível”.  
O mesmo autor diz que, no Brasil, o principal alvo da resistência negra passa a ser
“desmascarar   a   ‘democracia   racial’,   em   sua   versão   conservadora,   de   discurso   estatal   que  
impedia a organização das lutas antirracistas”.   Ele   destaca   que   “tal   resistência   vai   se   dar
primeiro e mais desimpedidamente no terreno cultural que no campo mais propriamente
político”  (GUIMARÃES,  2002,  p.158).
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Nesse período, alguns acontecimentos que marcaram as lutas do movimento negro na Bahia
foram, segundo Guimarães (2002, p.159): a criação da Confederação Baiana dos Cultos AfroBrasileiros, em 1974; um decreto do governador do Estado da Bahia que põe fim à exigência
de licença policial para funcionamento de terreiros de candomblé, em 1976; e a assinatura de
um convênio entre a Fundação Pró-Memória do Governo Federal, o CEAO (Centro de
Estudos Afro-Orientais da UFBA) e o SECNEB, que permite a implantação do primeiro
currículo multicultural, na escola do Axé Opô Afonjá, ligada ao terreiro de mesmo nome.
No âmbito das comunidades religiosas (especialmente os terreiros de candomblé), esse
período é marcado pelo fenômeno chamado por alguns de africanização e de reafricanização
por outros, o qual, segundo Eduardo Oliveira (2007, p.175, 176), apresentou uma diversidade
de  “interpretações  que  se  remetem  e  significam  de  maneiras  diferentes  o  mesmo  problema:  o  
da  preservação  da  tradição”.  O  autor  explica  que:
A reafricanização analisada sob um ponto de vista simbólico busca pensar a África,
não como a realidade efetiva do continente africano atual, mas como um símbolo da
tradição africana perpetrada no Brasil. Não como uma referência acadêmica
obrigatória, mas como um elemento significativo na construção da identidade do
negro brasileiro (OLIVEIRA, 2007, p.176).

Um   dos   marcos   desse   movimento   de   “reafricanização   do   candomblé”   foi   a   realização   da   II  
Conferência Mundial da Tradição Orixá e Cultura, na cidade de Salvador, em 1983, na qual
“as  mães-de-santo mais reconhecidas dos terreiros iorubás e jêjes escreveram um documento
que expressava as resoluções daquele encontro, bem como (...) a decisão de dessincretizar o
candomblé  do  catolicismo” (OLIVEIRA, 2007, p.171).
Na capoeira, buscando  escapar  das  armadilhas  da  “esportização”  e  da  “folclorização”, muitos
grupos de capoeira, bem como capoeiristas, mestres e contra mestres passam também a
afirmá-la como cultura negra e popular. Esse caminho foi sendo construído ao longo das
décadas de 1980 e 1990 e, como diz Paula Barreto (2005, p.66):  “As dificuldades encontradas
nessa empreitada não foram poucas e se assemelham àquelas enfrentadas por outras
manifestações culturais tradicionais e populares no Brasil”. A autora destaca que:
Tais dificuldades estão relacionadas ao fato de que estas manifestações, por um lado,
não foram consideradas como produtos com valor de mercado suficiente para
atraírem investimentos do setor privado e, por outro lado, também não foram alvo de
políticas públicas desenhadas com a finalidade de valorizá-las enquanto bens
culturais de toda a sociedade (BARRETO, 2005, p.66).
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Duas figuras importantes no processo de revitalização da Capoeira Angola em Salvador foram
Frede Abreu e Mestre Jair Moura, ambos realizando trabalhos tomados como referências em
pesquisas históricas sobre a capoeira e, naquele momento, defendem o retorno dos dois
“Joãos”  (Mestres João Grande e João Pequeno). Mestre João Pequeno também estava afastado
da capoeira, trabalhando como feirante, mas com o apoio recebido, ele volta a ensinar
capoeira, no Forte Santo Antônio.
Mestre João Grande só voltaria a se dedicar ao ensino da capoeira um pouco depois, tomando
para si a missão de dar continuidade ao trabalho de Mestre Pastinha, assim como Mestre João
Pequeno, que deixou o trabalho de feirante e passou a se dedicar exclusivamente à Capoeira
Angola, viajando por todo o país.
O mesmo Forte Santo Antônio além do Carmo, no Centro Histórico, hoje conhecido como o
Forte da Capoeira, passou então a ser o local que simboliza e abriga a revitalização da
Capoeira Angola. Esse movimento deve-se, primordialmente, à resistência de Mestre João
Pequeno em manter sua academia no local e ganha forças com o retorno de Mestre Moraes a
Salvador, dez anos depois de ter morado no Rio de Janeiro, onde fundou o Grupo de Capoeira
Angola Pelourinho (GCAP), em 1980.
Pedro Moraes Trindade, o Mestre Moraes, nasceu em Ilha de Maré, em 1950. Filho de família
de artesãos e pescadores, mudou-se para Salvador no ano seguinte e, aos 8 anos de idade, foi
levado  por  “seu”  Augusto,  para  o  CECA,  onde  começou  a  aprender  Capoeira  Angola.  Durante  
o tempo em que esteve como aluno na escola de Mestre Pastinha, os Mestres João Grande e
João Pequeno eram também responsáveis pelas aulas no Centro. Mestre Moraes pertenceu à
corporação dos Fuzileiros Navais e, ao ser transferido para o Rio de Janeiro no início dos anos
70, prossegue na prática da capoeira, dando início à sua fase de mestre (ARAÚJO, 1999,
p.67). Seu trabalho teve fundamental importância na disseminação da Capoeira Angola,
inicialmente pelo Brasil, a partir da formação dos primeiros mestres do GCAP, no Rio de
Janeiro.
Em 1981, ano de morte de Mestre Pastinha, Mestre Moraes retorna para Salvador, sendo
pouco tempo depois acompanhado de seu aluno (atual mestre) Cobra Mansa, e estrutura a
sede do GCAP no Forte Santo Antônio, com o objetivo, também,  de  “dar  prosseguimento  aos  
ensinamentos da escola de  Mestre  Pastinha”  (ARAÚJO, 1997, p.214). Mestre Moraes foi um
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dos responsáveis por trazer de volta aquele que considera seu mestre: João Grande, com a
ajuda de seus alunos. Mestre Cobra Mansa (conhecido como Cobrinha), esteve atuando junto
de Mestre Moraes em todo esse processo, desde o Rio de Janeiro, sua cidade natal, de onde
sai em busca de seu mestre em Salvador.
Seguindo as ideias de Pastinha sobre a conduta do capoeirista, Mestre Moraes é contundente
na   luta   pela   transformação   do   estereótipo   de   “vagabundo”,   ainda   fortemente   vinculado   aos  
capoeiristas, especialmente negros.
O  Mestre   Pastinha  disse  que   “...  a  capoeira  é  espiritualizada  no  eu  de  cada  qual".  É,  
justamente, essa individualidade que dá ao capoeirista a condição de jogar na roda,
quando jogamos com; e na vida, quando precisarmos jogar contra. Em suas palavras,
"A capoeira produz efeitos muito mais amplos do que se pode imaginar... e o melhor
capoeirista não é aquele que só sabe cantar, tocar e jogar... para ser bom, é preciso ser
completo no fundamento". Na intenção de presentear-nos com a sua visão
sociopolítica da capoeira, o mestre afirmou que o capoeirista aprende para defender os
seus direitos, e não para "praticar valentia contra a integridade pessoal" do outro.
Finalizando, nos encontramos diante de um grande desafio: dar continuidade às ideias
do Mestre Pastinha mesmo diante da necessária dinâmica cultural por que passa a
9
capoeira angola, além da sua mundialização desenfreada .

O projeto de revitalização da capoeira Angola do GCAP, baseado em oficinas com antigos
mestres (a partir de 1984), influencia o formato dos eventos de Capoeira Angola que passaram
a acontecer posteriormente, incluindo, além de oficinas de movimentos, oficinas de música,
palestras e debates sobre temas relacionados à cultura afro-brasileira. Esses passaram a
representar momentos de integração e debate entre a comunidade da Capoeira Angola,
afirmando a importância da ancestralidade africana, assim como fizera Mestre Pastinha 40
anos antes. Outros mestres, como Virgílio, Paulo dos Anjos, Curió, dentre outros, que
continuavam   em   atividade   nesta   época,   mas   como   que   “silenciados”,   começaram   a   “sair   do  
esquecimento” com a revitalização iniciada no Forte Santo Antônio.

1.5. Das voltas que o mundo deu, às voltas que o mundo dá
Vemos hoje a Capoeira Angola em todo o mundo. Existe uma diversidade de concepções e
formas de trabalho entre os diversos grupos e mestres de Capoeira Angola. Muitos seguiram
seus trabalhos como herdeiros diretos da escola de Mestre Pastinha, como o caso das escolas
dos Mestres João Grande e João Pequeno, cada um com suas peculiaridades, na forma de
9

Texto de Mestre Moraes, publicado em seu Blog na internet. Disponível em: <http://mestremoraesgcap.blogspot.com>. Acesso em: 18 jun. 2010.
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trabalho, de organização do ritual, nos uniformes, etc. Também o caso de Mestre Moraes, em
uma geração mais nova e dos atuais mestres que foram seus discípulos. Outros mestres
seguem outras linhagens, diferentes da de Pastinha, como dos falecidos Mestres Caiçara,
Canjiquinha, Bobó, Noronha, Cobrinha Verde, Waldemar, além de mestres da região do
Recôncavo Baiano, do Sertão e de outras regiões e cidades diversas.
Mas para todos esses que se consideram angoleiros10, esta identidade continua sendo
fundamental. Não para defender uma pureza das tradições ou apego inquestionável a um
passado longínquo, mas pela defesa dos sentidos – políticos e filosóficos – que a conformam
– e são constantemente atualizados pela comunidade, sentidos estes que remetem à ideia de
resistência à lógica dominante em nossa sociedade capitalista, excludente e preconceituosa,
onde ainda se faz necessário afirmar e valorizar a cultura negra, considerando-se e respeitando
sua própria heterogeneidade. Segundo Araújo (1997, p.211),
As inferências da Capoeira Angola acentuam o indivíduo, permeável, sujeito
construtor/criador e identificado com valores de ancestralidades nos quais a vivência
nas suas tradições valoriza, nestes, o estabelecimento de laços afetivos e de
familiaridade, integrados numa ambiência comunitária...

Podemos dizer que é seguindo essas inferências angoleiras que encontramos os sentidos da
linhagem na qual nos situamos: partindo do africano Benedito, que ensinou a Mestre Pastinha,
que ensinou a João Pequeno e João Grande, que ensinaram a Moraes, que ensinou aos meus
mestres e ao mestre e às mestras do grupo Nzinga. A intenção, neste primeiro capítulo, foi
contextualizar a História da capoeira, dando atenção especial à forma como crianças e jovens
se envolveram com a capoeira nos séculos passados, e contar um pouco da história de nossa
árvore genealógica na capoeira, com foco na iniciação de antigos mestres, mostrando tanto a
importância das referências à tradição, aos ancestrais, aos antigos mestres, como o seu
processo de dinâmico, complexo e contraditório, de criações e recriações presentes nesse
percurso, no movimento que naturalmente acontece com as manifestações da cultura popular.
Percebemos, ao final dessa jornada histórica deste primeiro capítulo, que foram grandes as
transformações no processo de ensinar e aprender a capoeira ao longo dos tempos: no século
XIX, quando a capoeira era ainda totalmente marginalizada e uma cultura das ruas, o
aprendizado era bem livre e espontâneo e não havia a figura de mestre e discípulo como existe
atualmente. Aprendia-se nas ruas, nos “apertos”, nas necessidades, na luta pela sobrevivência,
10

Forma como as pessoas que se reconhecem como pertencentes à comunidade da Capoeira Angola se
identificam.
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sem muita presença do ritual. No século XX, aparece a figura do mestre, mas o aprendizado
ainda  era  “de  oitiva”,  sem  métodos  ou  escolas  voltados  para  isso.  A  partir  da  década  de  1930,  
com o surgimento da Capoeira Regional e a organização da Capoeira Angola, passam a existir
escolas de capoeira, métodos de ensino, regras para o ritual, organização de grupos, com
sistemas de hierarquias e divisões de funções. O ensino da Capoeira amplia-se, então, para
outros espaços, como escolas, universidades, projetos sociais. Atualmente, a maioria dos
trabalhos com crianças na Capoeira Angola encontra-se atrelado a projetos ou escolas. Mas
acreditamos que seja principalmente no convívio próximo com os(as) mestres(as) e com a
comunidade da Capoeira Angola, vivenciando e participando da organização em grupos, que
se encontram os maiores potenciais educativos e para a continuidade das propostas defendidas
por Mestre Pastinha.
A partir do próximo capítulo, buscarei aprofundar em como essa experiência pedagógica, em
um grupo de Capoeira Angola pertencente à linhagem de Mestre Pastinha, pode conformar
seus sentidos para as vidas daqueles que as vivenciam.
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2. CAPOEIRA ANGOLA: CULTURA NEGRA DE LIBERTAÇÃO

“Capoeira  Angola  é  mandinga  de  escravo  em  ânsia  de  liberdade”.
Mestre Pastinha1

Neste capítulo, reflito sobre a Capoeira Angola como uma cultura de matrizes negras e
africanas no Brasil e sua relação com uma possível práxis pedagógica transformadora e
libertadora. Destaco alguns elementos importantes para pensarmos em formas de educação
mais inclusivas e voltadas para o crescimento humano integral, como: Comunidade,
Ancestralidade, Oralidade e Ritualidade. Busco, com essa reflexão, construir elementos de
análise sobre os limites e potencialidades da Capoeira Angola para a construção da autonomia
e emancipação dos sujeitos.
Apresento, ainda neste capítulo, algumas análises preliminares a partir das observações,
vivências, experiências e entrevistas realizadas em campo, relacionando-as aos conceitos
teóricos, uma vez que trabalhamos com a perspectiva de que teoria e prática encontram-se em
constante interação, como entendemos o próprio conceito de práxis.
Com isso, pretendo preparar o solo para, nos capítulos seguintes, aprofundar na reflexão sobre
as práticas pedagógicas propriamente ditas, com as quais convivi junto aos muleekes(as) do
grupo Nzinga.

2.1. Corpo angoleiro, corpo ancestral: por uma Educação Libertadora
Mais que um jogo de identidades, a Capoeira Angola é um jogo de alteridades, de diferenças,
ou jogo entre identidades e diferenças. Jogo de  desafios  e  inversões,  mais  que  certezas.  “Que
só existe por causa do mistério. Lógica diferencial porque  inventiva”  (Oliveira, 2007a, p.181).
A Capoeira Angola tem também totalidade e estrutura, mas que, ao invés de limitar, deve ter o
sentido de libertar, como nos diz Eduardo Oliveira (2007a, p.182): “A  capoeira  angola  é  uma  
totalidade aberta (alteridade) e tem como estrutura a ancestralidade (sagrado). A
ancestralidade   não   é   um   conjunto   rígido   de   sansões   morais,   mas   um   modo   de   vida”. A
capoeira angola é um modo de vida, que valoriza e se fundamenta na ancestralidade.
1

Trecho retirado do vídeo-documentário  “Mestre  Pastinha:  uma  vida  pela  capoeira”.
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Aprender os movimentos da capoeira não se limita a aprender a jogar em uma roda de
capoeira. Movimentar o corpo de forma “ancestral”  volta-se, por exemplo, às possibilidades
de movimentos mais voltados à nossa condição de seres da natureza, como os movimentos
dos animais. Como se fosse uma redescoberta de nossas possibilidades quase esquecidas no
curso da história da humanidade e da dita civilização – ereta, racional, social, sedentária,
urbana. Movimentar o corpo, na vida, com a capoeira, é fugir do plano cartesiano e explorar a
diversidade das formas naturais, ancestrais, onde a floresta, o mar, o rio, as montanhas, os
animais, o ar, estamos todos conectados, como partes de um ser vivo maior, que é o Planeta
Terra e, mais ainda, o Universo.
Esse seria o sentido maior do que compreendo, aqui, como os princípios da cosmovisão afrobrasileira que fundamentam a Capoeira Angola. Interessa-me saber como eles são praticados e
constantemente (re)construídos nas práticas educativas cotidianas de grupos que se
identificam como herdeiros de uma tradição negra e de resistência em nossa sociedade.
A  palavra  “educação”  não  existia  nas  línguas  tradicionais  africanas,  como  explica  Petronilha
Gonçalves e Silva (2003) ao dizer que, para os africanos e afro-descendentes, o termo educarse tem um sentido mais amplo: tornar-se pessoa, traduzido como aprender a própria vida.
Em sua dimensão educativa, o jogo da capoeira ensina e reflete as formas de se relacionar
com o outro e consigo mesmo. Assim, os ensinamentos da capoeira estão intimamente ligados
ao processo de formação humana dos sujeitos, estimulando a constante auto-reflexão e autoavaliação sobre, por exemplo, a relação com nossa família, com a(s) comunidade(s) a que
pertencemos (de capoeiristas ou não), com nossa sociedade, com a humanidade, com o
planeta, consigo mesmo. O compromisso que aprendemos a ter com nosso(a) camarada de
grupo, ou com os(a) mais velhos(as), precisamos aprender a ter conosco, em primeiro lugar.
Aprendemos a ampliar nosso olhar sobre as coisas, sobre cada situação, sobre a vida e o
mundo.
Para aprofundar a reflexão sobre o tipo de ensinamentos trabalhados na capoeira e suas
singularidades, características e contradições, presentes nas formas culturais de matriz
africana no Brasil,  chamo  para  esta  “roda”  as propostas da  “Ética  da  Libertação” de Enrique
Dussel (2000), que defende a liberdade de pensamento em relação ao pensamento dominante,
eurocêntrico, egocêntrico, individualista e opressor. O que defendo aqui com este autor e
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encontro   de   alguma   forma   nesses   elementos   da   chamada   “cosmovisão   afro-brasileira”   são  
valores de respeito às singularidades e às diferenças, que prezam pela igualdade de direitos e
por relações mais humanas e solidárias. Assim, localizo nosso esforço dentro do que o autor
defende quando diz que:
O reconhecimento da dignidade de outros discursos da modernidade fora da Europa
é um fato prático que a ética da libertação tenta tornar inevitável, visível,
peremptório. Esse reconhecimento do discurso do outro, das vítimas oprimidas e
excluídas, já é o primeiro momento do processo ético   de   libertação   “da   filosofia”
(DUSSEL, 2000, p.77).

Faço   a   ressalva   de   não   “vitimizar” essas pessoas que o autor identifica como “oprimidas   e  
excluídas”,   mas   sim   reconhecer os processos de opressão, preconceitos e discriminações
contra os quais precisamos, todos, lutar. A   proposta   da   “Ética   da   Libertação”   é   de   que   a  
filosofia e a ética em especial precisam libertar-se do  “eurocentrismo”,
a partir da afirmação de sua alteridade excluída, para analisar agora
desconstrutivamente   seu   “ser-periférico”.   A   filosofia   hegemônica   foi   fruto   do  
pensamento do mundo como dominação. Não tentou ser a expressão de uma
experiência   mundial,   e   muito   menos   dos   excluídos   do   “sistema-mundo”,   mas  
exclusivamente regional, porém com pretensão de universalidade (quer dizer, negar
a particularidade de outras culturas) (DUSSEL, 2000, p.76).

Essa luta passa pelo corpo, que traz as marcas da cultura, nas formas como se mostra e se
movimenta no mundo, como afirma o autor:  a  “expressão  [eu danço, portanto vivo] poderia
resumir perfeitamente toda a Ética da libertação:  ética  da  corporalidade  e  da  vida”  (DUSSEL,
2000, p.75). Passa também pela educação e pelo sentido da ética na relação entre as pessoas,
como nos diz Oliveira (2007a).
As comunidades quilombolas, assim como a comunidade da Capoeira Angola, do candomblé
e das diversas expressões culturais africanas no Brasil comporiam esta parcela nãohegemônica (ou contra-hegemônica) nesse   “sistema-mundo”   e   atuam   no   sentido   de  
desconstruir   esse   cenário,   saindo   da   posição   de   “vítimas,   oprimidas”.   A   Filosofia   da  
Libertação propõe-se, no mesmo sentido, a partir do que o autor identifica como “razão  éticocrítica”,   a adotar a posição das “vítimas” para transformar normas, ações, instituições,
sistemas de eticidade, etc. (DUSSEL, 2000, p.321). Isto não significa que se deva abandonar
toda filosofia, mas sim que se deve “superar a mera posição teórico-cúmplice da filosofia
como um sistema que gera vítimas e comprometer-se praticamente com essas vítimas, a fim
de colocar o caudal analítico da filosofia ético-crítica   (que   é   a   plena   “realização   da  
filosofia”)”.  Isso  deve  ser  feito  por  meio  da “análise das causas da negatividade das vítimas e
das lutas transformadoras (libertadoras) dos oprimidos ou excluídos” (DUSSEL, 2000, p.321).
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Alguns aspectos da ética da libertação que destaco como importantes para nosso estudo são:
(a) Sua filosofia parte da singularidade dos sujeitos sócio-históricos – considerando o corpo, a
história, a memória, o contexto e a cultura – e pretende ser uma teoria universal – não
excludente nem dominadora; (b) Defende a transformação da realidade social e das
subjetividades dos sujeitos, que acontecem em comunidades, a partir da auto-libertação dos
próprios sujeitos (que o autor identifica como vítimas), em suas ações práticas cotidianas; (c)
Enfatiza a crítica ao sistema excludente e opressor, defendendo a necessidade de que as
“vítimas” desse sistema, para agirem em direção à libertação, precisam ter consciência crítica
diante das causas de sua opressão, para negar o que as negam e as excluem, nesse sistema.
Esse processo parte das próprias vítimas, em comunidade, junto àqueles que se solidarizam e
se co-responsabilizam por sua causa.
Novamente destaco que o autor refere-se aos sujeitos que sofrem exclusões materiais ou
discursivas   como   “vítimas”.   Mas, apesar de usar esse termo, ele enfatiza a singularidade
desses sujeitos e seu poder de ação transformadora diante de sua realidade. Outra ressalva é
que o autor não explicita, em sua ética e razão libertadoras, a dimensão espiritual da vida, a
qual, segundo a cosmovisão africana no Brasil, não está separada das dimensões materiais,
como veremos a seguir.

2.2. Continuum negro-africano no Brasil
Compartilho com a visão de alguns autores como Marco Aurélio Luz (2000) e Muniz Sodré
(1988a, 1988b), que defendem a existência de uma linha de continuidade ininterrupta – um
continuum – de determinados princípios e valores negro-africanos, ainda existentes em locais
para onde os africanos foram levados, na diáspora, incluindo o Brasil. Segundo Luz (2000,
p.31),   “esses princípios caracterizam a afirmação existencial do homem negro e constituem
sua  identidade  própria”.  E segue dizendo  que  “esta identidade negra não se caracteriza apenas
pelo continuum negro-africano, mas por sua forma própria de reposição no Brasil,
desenvolvendo uma forma própria de relações sociais, valores e linguagem características e
originais”.  (LUZ, 2000, p.32). Obviamente, a cultura está em constante transformação e não
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considero que exista uma identidade, própria ou exclusiva do homem negro, pois entendo a
identidade também como um processo dinâmico de identificações e diferenciações.
Mas vejo a existência e potencialidade de um continuum, compreendido a partir de uma
concepção mais complexa e integrada do mundo e existindo dentro da mesma sociedade
dominada pela visão de mundo eurocêntrica. Seriam princípios, valores, formas de ser e estar
no mundo que foram se desenvolvendo, transformando, resistindo, constantemente, na relação
entre pessoas, grupos, comunidades. Relações essas que não foram igualitárias, mas
excludentes – daí a necessidade atual de afirmação e reconhecimento dessa matriz cultural
que foi historicamente renegada em nossa sociedade. E mesmo em situação de desvantagem
sócio-econômica, em desvantagem de poder, a força dessa cultura se mantém, pelo trabalho
das gerações de pessoas que se identificam como negras ou com suas causas e compõem
comunidades, povos, culturas, que buscam formas de preservar os conhecimentos e a
sabedoria que as gerações passadas foram adquirindo ao longo do tempo, em suas
experiências. Vale lembrar que a civilização negro-africana, que marcou forte presença na
cultura brasileira, trata-se das civilizações mais antigas da humanidade.
Em seu estudo, Marco Aurélio Luz (2000) concentrou-se em terreiros de candomblé,
justificando-se pelo argumento de que a  religião,  nas  sociedades  africanas,  “ocupa  um  lugar  
de irradiação de valores que sedimentam a coesão e harmonia social, abrangendo, portanto,
relações do homem com o mundo natural”   (LUZ, 2000, p.32). Ele remete à concepção de
“Arkhé” das comunidades de terreiro, categoria utilizada também nos trabalhos de Muniz
Sodré, Juana Elbein dos Santos e Deoscóredes M. dos Santos, explicando que:
O   pacto   semântico   e   a   rede   de   alianças   que   formam   o   povo   de   orixá   ou   “povo   de  
santo”   possuem   nos   egbe   tradicionais   [as   comunidade-terreiro] a sua arkhé (...). A
arkhé, todavia, não se restringe a um princípio inaugural histórico-social e cultural,
mas engloba a energia mística, constituinte da ancestralidade e das forças cósmicas
que regem o universo na interação dinâmica de restituição de axé do aiyé e do orun e
vice-versa (LUZ, 2000, p. 446).

Muniz Sodré (1988a, 1988b) também realiza um amplo estudo com referência,
principalmente, nas comunidades de terreiro de candomblé, onde ele nos mostra alguns
princípios  da  visão  de  mundo  daquelas  que  ele  identifica  como  “culturas  de  Arkhé”.  De  forma  
filosófica, política e do ponto de vista dessas comunidades, Sodré (1988a, p.101) defende a
ideia de Arkhé “como  tudo  que  se  subtrai  às  tentativas  racionalistas  de  apreensão  absoluta  do  
mundo,  de  positivação  infinita  das  coisas”.  Ele  utiliza  o  termo  grego  para  se  referir  à  idéia  de
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origem e destino que se encontra presente na cultura negra, mais especificamente no caso do
candomblé, no Brasil, explicando que:
A Arkhé que  o  terreiro  negro  “solicita”  é  a  de uma origem e um destino guiados pelo
axé, pela força de vida e de realização capaz de estabelecer as diferenças
fundamentais para o grupo, de orientá-lo no sentido de expansão, dando-lhe razões
de soberania. Isto tanto ao nível dos rituais quanto da movimentação e do diálogo
necessários à continuidade do grupo numa História concreta (SODRÉ, 1988b,
p.102).

Essa Arkhé não implica   a   revelação   de   uma   “verdade   eterna”   ou   de   “relações  
matematizáveis”,   mas   a   “possibilidade   de   se   contarem   outras   histórias   sobre   a   essência   do  
mundo, sobre a gênese e o destino dos homens e das coisas, logo, sobre novas possibilidades
de transação com   a   História”.   (SODRÉ, 1988b, p.102). A cultura de Arkhé representa,
portanto,  um  “contra-lugar”,  diante  da  ordem  hegemônica,  criado  cotidianamente  pelos  negros  
escravizados e seus descendentes nas Américas. Não se trata de uma “religião”,   mas   da  
“dimensão sagrada que permeia a História, em nome das classes subalternas, para afirmar o
presente, estabelecendo outras redes  de  solidariedade  social” (SODRÉ, 1988b, p.103).
Ou seja, trata-se de elementos de continuidade de uma cultura que apresenta, desde suas
origens, características de uma visão de mundo diferente da que domina no mundo Ocidental,
capitalista, mas que vem sendo constantemente recriada, no cotidiano de comunidades que se
identificam e buscam dar continuidade a esses princípios, jogando no contexto da nossa
sociedade atual:
O terreiro implica, ao mesmo tempo, (a) num continuum cultural, isto é, na
persistência de uma forma de relacionamento com o real, mas reposta na História e,
portanto, com elementos reformulados e transformados com relação ao ser posto
pela ordem mítica original, e (b) num impulso de resistência à ideologia dominante,
na medida em que a ordem originária aqui reposta comporta um projeto de ordem
humana, alternativo à lógica vigente de poder (SODRÉ, 1988a, p.121).

A Capoeira Angola, sendo um dos caminhos onde podemos encontrar esse continuum em sua
resistência para se manter viva configura-se, atualmente, como uma filosofia de vida, uma
forma de ver o mundo, que se atualiza e se insere no jogo político, na luta por
reconhecimento. Os movimentos da capoeira nos permitem obter e criar visões de mundo dos
mais diversos ângulos e posições. Por isso ela pode – e deve – ser também uma epistemologia
“angoleira”,   a   partir   da   qual   seja   possível   falar   sobre   seus   próprios   processos   educativos,
como bem nos diz Eduardo Oliveira (2007a, p.101):
É no movimento do corpo que vislumbro a possibilidade de uma leitura do mundo a
partir da matriz africana, o que implica em decodificar uma filosofia que se
movimenta no corpo e um corpo que se movimenta como cultura. O corpo ancestral
é a reunião desta filosofia, desta cultura bem como o resultado desse movimento de
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contatos e conflitos que se deram e se dá na esfera social, política, religiosa e
corporal.

O autor nos permite pensar o corpo como lugar sagrado, expressão materializada do nosso
Ser, que deve, portanto, ser cuidada, autonomamente, por cada um de nós. Pastinha nos diz da
importância de se ter cuidado com o corpo do outro, como um compromisso ético que deveria
ser assumido pelos capoeiristas. Herdamos, de nossa matriz cultural africana, a intimidade
com movimentos diversos do corpo, tanto na dor como no prazer. E é esse mesmo corpo, em
seu movimento e em sua relação com os outros, que é capaz de formar um corpo maior, um
movimento cultural, político e social.
Nesse movimento, o Axé, ou Nguzo, é um dos elementos  fundamentais:  “Axé  é  força  vital,  
sem a qual, segundo a cosmovisão nagô, os seres não poderiam ter existência nem
transformação”.  (SODRÉ, 1988b, p.129). O autor continua dizendo que essa noção de axé não
se limita à cosmovisão nagô, mas também é referência ao povo Banto2 (onde o Grupo Nzinga
se referencia) e existe nos animais, minerais, plantas, seres humanos (vivos e mortos), sendo
preciso o contato de dois seres para a sua formação. Ele complementa: “sendo  força,  mantémse, cresce, diminui, transmite-se em função da relação (ontológica) do indivíduo com os
princípios cósmicos (orixás), com os irmãos de linhagem, com os ancestrais, com os
descendentes” (SODRÉ, 1988b, p.129).
A educação, nessa perspectiva, passa pela transmissão do Axé ou Ngunzo3, corporal e
‘’presencialmente, de forma ritualizada e se caracteriza como um processo iniciático, como
explica Muniz Sodré:
A ligação entre os vivos e os outros seres (mortos, animais, plantas, etc.) é iniciática.
A iniciação – processo complexo de entrada do indivíduo no ciclo das trocas
simbólicas – é fundamental a uma ordem de arkhé e, ao mesmo tempo, é o fato que
coloca em questão os fundamentos ideológicos do Ocidente. Através dela, os
princípios da morte entram em contato com os da vida, os da natureza e do Cosmos
se encontram com os humanos, ou seja, as grandes dicotomias que engendram o
princípio de realidade do Ocidente (vivo/morto, natural/humano, abstrato/concreto,
etc.) são simbolicamente resolvidas, exterminadas (SODRÉ, 1988b, p.128).

Com isso, o autor destaca uma diferença básica entre a forma de ver o mundo, na cosmogonia
africana  e  na  Ocidental,  na  relação  entre  seres  vivos,  espirituais,  o  ambiente,  a  natureza:  “No  
pensamento africano essas coisas não podem ser entendidas de forma separada. Todos esses
2

Muniz  Sodré  (1988,  p.85,  86),  diz  que  “o  valor  supremo  dos  bantos  é  ‘vida, força, viver fortemente ou força
vital’. Assegurar o fortalecimento da vida ou a transmissão da força de vida à posterioridade é objetivo explícito
de muitas práticas  ritualísticas”.  
3
“GUZO (banto) (LS) –s. força, axé. Cf. gorô. Kimb. nguzu.”  (CASTRO, 2005, p. 245).
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elementos  são  parte  de  uma  mesma  coisa.  Todos  estão  em  constante  comunicação”  (SODRÉ,
1988b, p.129). Na perspectiva de Eduardo Oliveira (2007a, p.100), são destacados três
princípios fundamentais da cosmovisão africana: diversidade, integração e ancestralidade.
A partir da minha vivência na Capoeira Angola e, mais especificamente, no grupo Nzinga,
percebo que esse continuum da cosmovisão   identificada   como   “afro-brasileira”   (ou africana
no Brasil) encontra-se presente também nos saberes e nos fazeres da Capoeira Angola. O
interesse deste trabalho está justamente na práxis educativa construída historicamente e
ensinada de geração em geração pelos capoeiras que trabalharam para dar continuidade e
manter vivos os ensinamentos sobre sua própria cultura, ainda que inseridos no jogo de
resistências, contradições e transformações. Para compreendê-la, é necessário ir além das
análises estruturais e considerar a complexidade do atual contexto social, em que a capoeira se
insere. Atualmente, a capoeira não pode ser pensada como expressão de uma única classe
social, dominada, uma vez que se conforma como um fenômeno que tem se alargado em
dimensões internacionais, envolvendo pessoas de culturas e classes sociais as mais diversas e
passando a abarcar interesses também diversos e contraditórios.

2.3. Capoeira Angola e a construção da Autonomia
“Cada  qual  é  cada  qual,  e  ninguém  joga  do  meu  jeito”
Mestre Pastinha

Convido, para completar a bateria nesse momento da roda, Pedro Abib (2005), Rosângela
Araújo (2004) e Paulo Freire (1996) para refletir criticamente sobre as potencialidades e
limites das práxis educativas da Capoeira Angola no sentido da formação de sujeitos
autônomos e críticos socialmente.
Pedro Abib (2005), analisando a capoeira sob a ótica da Cultura Popular, propõe uma
atualização desse conceito, a partir das discussões mais recentes sobre globalização e
identidades.  Ele  defende  que  este  conceito  é  ainda  valioso,  pois  “carrega  consigo  a  força  e  a  
vitalidade presentes nas crenças, ritos e tradições populares, (...) e nos permite analisar e
interpretar (...) as formas com as quais as camadas populares lidam com seu cotidiano e seu
passado”  (Abib,  2005,  p.5).  Ele  também  reconhece  a  presença  marcante  das matrizes culturais
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africanas na Capoeira Angola e aponta elementos que contribuem para compreender a sua
práxis educativa para além da racionalidade moderna, como: a temporalidade circular e nãolinear; os rituais na ligação com os aspectos míticos e sagrados, como a força vital; a
oralidade, mais presente e significativa que a palavra escrita; e a memória,   como   “lugar”  
onde são guardados os saberes e conhecimentos e onde se afirma a identidade coletiva, sendo
a ancestralidade fundamental na construção do imaginário do grupo.
Na mesma direção, Rosângela Araújo (2004)  discute  a  Capoeira  Angola  proposta  pela  “escola  
pastiniana”4 como uma práxis educativa fundada na ancestralidade, na oralidade e na
comunidade:
Podemos dizer tratar-se de uma práxis pedagógica que embora não se consolide no
ambiente escolar, para ele também se volta, formando cidadãos críticos e em
condições de colaborar para o entendimento de
campos
como
corpo,
espiritualidade, arte e comunidade, interligando-os enquanto princípios sagrados do
aprender/viver (ARAÚJO, 2004, p.17).

Tomaremos como ponto de partida essas categorias para relacioná-los à noção de autonomia e
refletir sobre as potencialidades e limites para a realização de uma pedagogia voltada para a
autonomia nos espaços trabalhados.
Paulo Freire discute sobre a prática educativo-crítica, transformadora e em favor da
autonomia do ser dos educandos, como um processo que humaniza e liberta. Situo sua
perspectiva na proposta da Filosofia da Libertação. Nesse sentido, explica Dussel (2000,
p.302):
O pensamento ético-crítico se desenvolverá na América Latina a partir das
repressões violentas provocadas pelas ditaduras militares de Segurança Nacional
(orientadas pela CIA) desde o final da década de 1960, sob o nome de Filosofia da
Libertação. A razão crítica adscreve-se então a esta tradição milenar. É uma
experiência ética que se faz presente a partir do símbolo e do mito de comunidades
históricas que tiveram que explicar sua situação a partir de cosmovisões préfilosóficas.

O autor argumenta que a filosofia da libertação é  “um  contradiscurso,  é  uma  filosofia  crítica  
que  nasce  na  periferia  (e  a  partir  das  vítimas,  dos  excluídos)  com  pretensão  de  mundialidade”.  
(DUSSEL,  2000,  p.73).  O  que  se  propõe  a  “razão  ético  crítica”,  segundo ele, é “transformar”,
“como práxis de libertação ou ação transformadora de normas, ações, instituições, sistemas de

4

Nomenclatura utilizada por Rosângela Araújo para se referir à escola de Mestre Pastinha, na qual a autora
apresenta  “a  Capoeira  Angola  da  escola pastiniana como uma práxis educativa, com pedagogia própria, fundada
na ancestralidade como princípio de pertencimento e dotada de acolhimento, o que lhe propicia a formação de
comunidades  abertas  à  alteridade”  (ARAÚJO,  2004,  p.21  – grifos meus).
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eticidade, etc”,   ao   invés   de   “interpretar”   o   mundo   numa   exclusiva   posição   teórica,   que  
“pressupõe  aceitar  o  sistema  dado  a  partir  de  seu  próprio  horizonte”  (idem,  ibidem,  p.321).  
É nesse sentido de transformar, como práxis de libertação, que localizo a proposta de Paulo
Freire da prática educativo-crítica,   na   qual   a   ética   é   fundamental,   como   ele   diz:   “Não  
podemos nos assumir como sujeitos de procura, da decisão, da ruptura, da opção, como
sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos  como  sujeitos  éticos” (FREIRE,
1996, p.17). E segue:
A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de
raça, gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa
se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar (FREIRE,
1996, p.16).

Considero a ética como um dos pilares que interliga nossa compreensão sobre a forma
cultural negro-africana e as práticas educativas da Capoeira Angola com a proposta de
educação libertadora, para a autonomia. Segundo Paulo Freire (1996), a autonomia é um
processo contínuo e inacabado, que se realiza durante as várias situações de tomada de
decisões. Sua ideia de autonomia baseia-se na concepção da inconclusão do ser, que tomando
consciência de si como ser inacabado, insere-se no constante movimento de busca. Para ele,
a autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não
ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale
dizer, em experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 1996, p.107).

A partir desse pressuposto, o autor discorre sobre as características do processo educativo
voltado para autonomia, das quais podemos destacar, primeiramente, a construção da
curiosidade crítica, relacionada à criatividade:
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de
algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal
de atenção que sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria
criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente
impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos
(FREIRE, 1996, p.32, grifos meus).

Uma segunda característica seria o desafio. Para Freire (1996, p.40), uma das tarefas do
educador   é,   “exercendo   como   ser   humano   a   irrecusável   prática   de   inteligir,   desafiar   o  
educando   com   quem   se   comunica   e   a   quem   comunica”.   Uma   terceira   característica   seria a
assunção dos educandos como sujeitos sociais e transformadores. Segundo ele, uma das
tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os
educandos,   em   suas   relações   uns   com   os   outros   e   todos   com   o/a   professor/a,   “ensaiam a
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experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser
pensante,  comunicante,  transformador,  criador...”  (FREIRE, 1996, p.41).
O autor destaca também a importância e o desafio de se alcançar um equilíbrio entre
autoridade e liberdade, para se romper com o autoritarismo e a licenciosidade. Para ele,
Um esforço sempre presente à prática da autoridade coerentemente democrática é o
que a torna quase escrava de um sonho fundamental: o de persuadir ou convencer a
liberdade de que vá construindo consigo mesma, em si mesma, com materiais que,
embora vindo de fora de si, sejam reelaborados por ela, a sua autonomia (FREIRE,
1996, p.93).

Por fim, outra característica da prática educativa voltada para a autonomia seria a resistência,
marcada pela rebeldia que não permite a resignação em face às injustiças sociais. Assim, ele
defende que é preciso que
tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como
problema e na vocação para o ser mais como expressão da natureza humana em
processo de estar sendo, fundamentos para a nossa rebeldia e não para a nossa
resignação em face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na resignação mas na
rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos (FREIRE, 1996, p.78).

A partir disso, buscarei refletir criticamente sobre essas características, a partir da Capoeira
Angola e suas raízes africanas, nos espaços em que a capoeira é trabalhada como práxis
educativa voltada para crianças e adolescentes, questionando em que medida elas se
aproximam ou distanciam-se da concepção de autonomia e de ética da libertação aqui
trabalhadas.

2.3.1. Comunidade
“Camaradas,   persisamos ainda de brilhantes capoeiristas que <se>unam
fazendo-se colegas, reunam os seus votos mais cincerios41 que formulam o
seu  crecente  progresso...”
Mestre Pastinha5

É necessário buscar o entendimento sobre a categoria Comunidade, para refletir sobre os
processos educativos que ocorrem nos espaços escolhidos como objeto desta pesquisa.
Na concepção de Zygmunt Bauman (2003,   p.7),   a   palavra   Comunidade   sugere   “uma   coisa  
boa”,  a  idéia  de  um  “lugar  confortável  e  aconchegante”,  necessário  para  vivermos  seguros  e  
confiantes no mundo atual, que, segundo o autor, caracteriza-se por tempos de competição,
5

DECÂNIO FILHO, 1997, p.28.
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individualismo e falta de solidariedade. Para ele, comunidade seria algo que não está ao nosso
alcance.  Assim,  ele  difere  o  que  denomina  de  “comunidade  imaginada  (postulada,  sonhada)”  
da  “comunidade  realmente  existente”.  Esta,  se  estivesse  ao  nosso  alcance,  “exigiria  rigorosa
obediência  em  troca  dos  serviços  que  presta  ou  promete  prestar”,  ou  seja,  “o  preço  é  pago  em  
forma   de   liberdade,   também   chamada   ‘autonomia’,   ‘direito   à   auto-afirmação’   e   ‘à  
identidade’”  (BAUMAN, 2003, p.10).
Bauman faz uma retomada histórica para mostrar como o modelo de sociedade inaugurada
pelo capitalismo moderno suprimiu as antigas relações comunitárias das sociedades
tradicionais. Ele mostra que durante a chamada Revolução Industrial “a   emancipação   de  
alguns   exigia   a   supressão   de   outros”   (BAUMAN, 2003, p.30), ou seja, o advento do
capitalismo moderno se baseou na separação entre os negócios e o lar, fato que, para os
empresários   foi   uma   “verdadeira   emancipação”,   sendo   que   a   então   massa   de   futuros  
trabalhadores
deviam primeiro ser separados da teia de laços comunitários que tolhia seus
movimentos, para que pudessem ser mais tarde redispostas como equipe de fábrica.
(…)   Destruídos   os   laços comunitários que a mantinham em seu lugar, essa maioria
viria a ser submetida a uma rotina inteiramente diferente, ostensivamente artificial,
sustentada pela coação nua e sem sentido em termos de ´dignidade, mérito e honra`
(BAUMAN, 2003, p.33).

O autor retrata, ao longo de sua obra, a dificuldade de conciliar liberdade e segurança, apesar
da urgência indispensável dessas duas qualidades, nos tempos de incertezas em que vivemos.
Segundo ele,
Essas  duas  qualidades  são  ao  mesmo  tempo  complementares  e  incompatíveis  (…).  A  
promoção da segurança sempre requer o sacrifício da liberdade, enquanto esta só pode
ser ampliada à custa da segurança. Mas segurança sem liberdade equivale à escravidão
(…)  e  a  liberdade  sem  segurança equivale a estar perdido e abandonado (BAUMAN,
2003, p.24).

Faz-se importante ponderar que Bauman, no esforço por formular um conceito de comunidade
no contexto atual, de uma sociedade capitalista, globalizada, acaba recorrendo a
generalizações (talvez inevitáveis) e não leva em consideração as diversas formas de
comunidade existentes em nosso mundo atual, que ainda buscam preservar valores como a
solidariedade e cooperação na relação entre seus pares, representando nichos de resistência
diante desse modelo de sociedade, marcada pelo individualismo competitivo, mesmo que
estejam em constantes conflitos e negociações para sobreviver. A tensão entre a possibilidade
de concretização da liberdade e autonomia será um dos aspectos de nossa análise nesse
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trabalho no caso de grupos que buscam preservar o sentido de comunidade, na Capoeira
Angola.
Convido Araújo (2004) para destacar a importância do exercício comunitário proporcionado
na prática educativa dos grupos de Capoeira Angola, e a sua relação com um aprendizado
para a formação dos sujeitos, para além da “pequena  roda”  da  capoeira:
‘o   exercício’   da   Capoeira   Angola   no   cotidiano   dos   seus   iniciados   cumpre   o   aspecto  
filosófico que lhe é primordial: o exercício entre a Pequena e a Grande Rodas. Ou
seja, embora a sua prática assegure as complexidades da individuação, é no exercício
comunitário que ela é avaliada, refletida e re-avaliada, constantemente (ARAÚJO,
2004, p.113).

Abib (2005) complementa essa perspectiva, enfatizando também a importância e a riqueza de
significados da vivência comunitária no aprendizado, na perspectiva cultural africana:
Na perspectiva africana, como afirma Gonçalves e Silva, a construção da vida
encontra um sentido maior quando relacionada à comunidade da qual faz parte o
sujeito, não se restringindo ao seu aspecto individual. O crescimento das pessoas tem
sentido quando representa fortalecimento para a comunidade a que pertencem (ABIB,
2005, p.125).

O autor relaciona essa experiência, ainda, com o desafio, elemento destacado por Freire,
conforme visto anteriormente, dizendo que o aprendizado do aluno que se inicia na capoeira
ocorre   de   forma   “profundamente   integrada   àquela   comunidade   cultural,   que   passa   então   a  
acolhê-lo  como  um  novo  membro”  (ABIB,  2005,  p.127),  e  complementa:
As situações desafiadoras da roda de capoeira se tornam então, parte do processo
de aprendizagem e  estão  presentes,  como  dizem  Castro  Júnior  e  Sobrinho  (2001),  ‘no  
imprevisível, no inesperado, na ginga desconcertante, no mar claro-escuro cheio de
turbilhão, enfim, numa vivência inspirada e imersa na comunidade e nas histórias
individuais e coletivas, mobilizadas pela memória   ancestral   do   grupo’. O
aprendizado da capoeira angola, simbolizado pela roda, tem o caráter
profundamente comunitário (grifos meus).

Proponho ainda compreender   o   conceito   de   aprendizagem   como   “atividade   situada”,  
conforme trabalhado por Eliene Faria (2007), a partir da obra de Lave e Wenger (1991).
Segundo a autora,   a  “atividade  situada”   é  a   “definição  central   do  processo  (...)  pelo   qual   os  
aprendizes participam inevitavelmente em comunidades de prática6 e que o domínio do
conhecimento e das habilidades requer um mover-se para a participação plena nas práticas
socioculturais  da  comunidade” (FARIA, 2007, p.4). A circulação e a relação entre seus pares
nessas comunidades sugerem que o engajamento na prática seria uma condição para a

6

“A  comunidade  de  prática  é  um  conjunto  de  relações  entre  pessoas,  atividades  e  mundo”  (LAVE,  J;;  WENGER,  
E., 1991, apud FARIA, E. L., 2007, p.6).

78

efetividade da aprendizagem, uma condição intrínseca para a existência do conhecimento,
“pois   ela   oferece   um   suporte   interpretativo   necessário   para   dar   sentido da sua herança”  
(FARIA, 2007, p.6).
A práxis pedagógica da Capoeira Angola pode assumir o sentido de comunidades de prática,
uma vez que o seu processo de aprendizagem não se limita a momentos de treinamento ou de
aulas, mas passa pela inserção e o envolvimento dos aprendizes no universo da capoeiragem,
o que atualmente acontece principalmente por meio dos grupos de capoeira. Os grupos, por
sua vez, reconhecem-se como pertencendo a determinada linhagem, que apontam os mestres
das gerações passadas aos quais os ensinamentos, filosofias e formas de trabalho de cada
grupo se referem. No entanto, cada grupo apresenta suas peculiaridades, de acordo com seus
mestres diretos e seus participantes, o que nos leva a compreender que pertencer a uma ou
outra linhagem não implica necessariamente em perda de autonomia, como salienta Araújo,
referindo-se às comunidades de Capoeira Angola nas quais esses sujeitos estão inseridos:
Estas comunidades se caracterizam pela autonomia de um ajuntamento histórico,
simbólico, afetivo, opcional. Aqui, não nos interessa tanto o referendo destas criações
conceituais e identitárias, mas o aporte das ressignifcações que lhes justifiquem a
constituição do estarem juntos formando mais uma comunidade vinculada a tal matriz
ou linhagem (ARAÚJO, 2004, p.138, grifos meus).

Mais um elemento para compreendermos o sentido dos grupos ou comunidades de Capoeira
Angola que se identificam com a matriz cultural africana, é a concepção do Ngunzo, Axé, a
energia ou força vital,   lembrando   que   este   é   um   “princípio-chave da cosmovisão, segundo
Muniz  Sodré  (1988b,  p.87).  Ele  diz  que  “essas  forças  não existem (tampouco) como unidades
individualizadas, isoladas, mas sempre em conexão e em exercício de influência umas sobre
as outras”. Destaco, com esse autor, a importância desse aspecto relacional “para se entender
a ontologia das forças uma vez que elas constituem de fato um princípio de interação”. Esse
sentido de interação entre as forças pode ser visto na realização dos rituais da roda de
capoeira, onde a participação de cada um afeta o todo do ritual e são criadas as condições para
a   transmissão   e   “renovação”   do   Ngunzo. Esse princípio relacional da força é o que traz,
também, o sentido de comunidade, com atenção para a importância da interrelação entre seus
membros. Reflete assim na constituição e organização do grupo, sendo parte constituinte dos
processos educativos, relacionais e identitários entre alunos e mestres.
Sodré (1988b) ainda defende que, nessa interação entre forças, há intensidades diferentes, isto
é, “capacidades diferentes de afetar e ser afetado”:
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Como há forças superiores a outras, pode-se pensar numa hierarquia. De fato,
quando se consideram populações organizadas por laços clânicos de parentesco
(como os africanos tradicionais), tem-se de levar em conta que as forças mais velhas
(os ancestrais, os pais) controlam as mais novas. Quanto aos deuses, precedem todos
os  outros  elementos,  por  serem  “aqueles  que  aumentam  a  força”  ou  então  “aqueles  
que  sabem”,  pois  a  verdadeira  sabedoria  é  a  “inteligência  das forças, sua hierarquia,
sua   coesão   e   sua   interação”.   Isto   é   propriamente   o   conhecimento   do   “real”   –
dimensão situada além da pura empiria ou da percepção de diferenças acidentais
(SODRÉ, 1988b, p.87).

O sentido de hierarquia pensado a partir dessa noção de força, na ontologia banto, ou do axé,
para os Yorubás, traz a possibilidade de se pensar a autoridade de forma que não recaia no
autoritarismo, como segue explicando o autor:
Os Yorubás distinguem axé de agbara que equivale ao conceito corrente de poder
no Ocidente, ou seja, a subordinação de um indivíduo a outro, por meios legítimos
ou ilegítimos. (...) Agbara é propriamente poder físico, enquanto axé é a autoridade
emanada de uma vontade coletiva, do consenso atingido por uma comunidade
(SODRÉ, 1988b, p.95).

Essa autoridade, vinculada ao axé e à vontade coletiva, podemos relacionar aos princípios da
educação voltada para a autonomia, quando Paulo Freire distingue autoridade de
autoritarismo.
As comunidades, na Capoeira Angola, podem ser compreendidas em diferentes níveis: o nível
mais próximo e freqüente no grupo, caracterizado pelo vínculo entre aqueles que são
identificados   como   o   “núcleo   duro”7 do grupo, que assumem um maior grau de
responsabilidade para que suas atividades aconteçam cotidianamente e nos momentos
especiais, de eventos e outras atividades. Em segundo lugar, amplia-se às pessoas que
participam das aulas e atividades, mas não necessariamente com grande freqüência e sem
assumir maiores responsabilidades. Para além dos membros que freqüentam o mesmo espaço
físico, estão os participantes dos diferentes núcleos de um mesmo grupo.
No caso aqui escolhido para este estudo, caberá ainda refletir sobre a dimensão comunitária
do local onde é realizado o trabalho de capoeira do grupo Nzinga e onde vivem os muleekes, a
comunidade do Alto da Sereia. Com isso, podemos compreender melhor quem são esses
muleekes, qual o seu contexto de origem, enfim, as marcas da sua ancestralidade que
permitam reconhecer a história mais específica desses sujeitos.

7

Nas palavras de Mestre Poloca.
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No grupo Nzinga, já existem núcleos em Salvador, São Paulo, Brasília, Cidade do México,
Maputo (Moçambique) e Margburg (Alemanha). Ampliando ainda mais, estão outros grupos
de capoeira que possuem uma relação mais próxima entre si. Podemos ainda considerar como
parte  de  uma  comunidade  os  chamados  “amigos”  do  grupo,  como  o  caso  do  Pai de Santo dos
mestres do grupo, o Tata Mutá Imê, que se encontra sempre presente nas atividades que o
Nzinga realiza, ministrando palestras, oficinas de dança, além de ser referência para diversas
pessoas no grupo que também participam de seu terreiro de Candomblé. Nesse caso,
observamos a proximidade de duas manifestações culturais diferentes, a capoeira e o
candomblé, reforçando o pertencimento à matriz negra/africana, na qual a dimensão do
sagrado não está dissociada dos demais aspectos da vida da comunidade.
O exercício comunitário é aqui compreendido a partir das vivências grupais e pelo nível de
envolvimento no grupo. Assim, são elementos fundamentais os valores da solidariedade e
cooperação nos relacionamentos, o comprometimento com o grupo e a formação de liderança
– aspectos que podem ser diretamente relacionados à característica da assunção, ou seja, com
a tomada de responsabilidade sobre si, descritas por Freire em relação à autonomia. Pensando
essa questão a partir da concepção de comunidade nas culturas identificadas como Arkhé,
segundo Muniz Sodré, o comprometimento   parece   estar   ligado   mais   a   “obrigações  
originárias”,  que  não  dependem  do  indivíduo,  o  que  pode  parecer  contraditório  com  a  ideia  de  
autonomia ou liberdade de escolha, quando ele diz:
na comunidade de Arkhé o indivíduo tem força porque é escolhido (por um Destino).
(...) A herança cultural repassada (a tradição é uma forma de comunicação no
tempo) faz dela um pressuposto da consciência do grupo e a fonte de obrigações
originárias, que se reveste historicamente de formas semelhantes a regras de
solidariedade. Mas é também algo que ultrapassa a consciência do grupo, na medida
em que as relações genealógicas, tradicionalmente estabelecidas entre as
instituições, não são inteiramente apreensíveis pelo saber consciente da comunidade.
(SODRÉ, 1988b, p.95)

Araújo (2004) já levanta uma outra perspectiva em relação ao comprometimento no grupo,
agora já se referindo mais especificamente à Capoeira Angola, que passa pelos exercícios de
liderança, ao ressaltar que:
Entre os angoleiros todas as etapas do aprendizado (e suas promoções) são
exercícios de lideranças que se iniciam no princípio do comprometimento,
independentemente  da  obtenção  de  uma  “autorização”  para  fazê-lo. Ao contrário, esta
dedicação é compreendida como resultante do envolvimento e compromisso, e é tida
como um fundamento de avaliação permanente sobre o próprio pertencimento de cada
um à comunidade. (ARAÚJO, 2004, p.133).
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Com isso, podemos ir além e refletir em que medida essas comunidades podem ou não
contribuir para desenvolver as características de criatividade e liberdade dos sujeitos e, ao
mesmo tempo, carregar os sentidos de Força das tradições. Nesse sentido, Abib (2005, p.151)
parece também mostrar essa possibilidade, quando diz que   a   comunidade   “trata-se de uma
reconstrução criativa das possibilidades de se viver e se relacionar com o mundo, com base
em outros princípios e valores, pautados por uma dimensão mais solidária  e  humanizante”.  E  
o autor ainda defende que
Talvez seja esse o maior ensinamento que a cultura popular possa estar nos
disponibilizando nesse momento atual, em que vem se revitalizando em várias partes
do mundo, e com isso, revitalizando também as possibilidades de se pensar e agir
sobre os processos de educação vigentes em nossa sociedade, a partir de outros
ângulos e outras possibilidades (ABIB, 2005, p.151).

Voltando para os espaços escolhidos como objeto dessa pesquisa, cabe questionar:
a) Qual o contexto de origem desses muleekes - a partir do (re)conhecimento do seu
contexto local e das suas origens e história familiar e da comunidade onde vivem?
b) De que forma eles se comprometem e se relacionam com o grupo, tendo em vista o
desenvolvimento de sua assunção e autonomia? Como eles significam essa tomada de
responsabilidade (ou assunção)?

2.3.2. Oralidade
“Os mestres rezerva segredos, mais não nega a esplicação. Você deve cantar
com inredo8 improvisado,”.
Mestre Pastinha9

Nas práticas pedagógicas da capoeira, nesse sentido de Comunidade, o(a) mestre(a) ou
educador(a) é a maior referência, que demonstra um saber adquirido por meio de sua
experiência, fundamentalmente de forma oral, seja contando histórias, fazendo reflexões
durante os momentos de treinos ou em outras situações informais com os educandos, ou por
meio das músicas cantadas durante as rodas. Consideramos a oralidade de forma ampla, não
apenas restrita à palavra falada, mas ao que diz respeito à vivência, à observação prática e aos
exemplos de conduta. Mestra Janja esclarece essa perspectiva, ao dizer que a Capoeira
Angola, como práxis pedagógica articulada à ancestralidade,

8
9

Enredo.
DECÂNIO FILHO, 1997, p.30.
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Está assentada na prática da vivência grupal e da oralidade e, como todo
assentamento, impõe a ligação entre o mundo visível e o invisível, numa ética própria
assegurada no ir e vir das múltiplas temporalidades (Araújo, 2004, p.21. Grifos meus).

Antes  de  serem  criadas  as  “escolas”  ou  academias  de  capoeira,  a  sua  forma  de  aprender  era  
chamada  “oitiva”. Abib (2005, p.123) nos explica que
A oitiva constitui-se como um claro exemplo de como se dá a transmissão através da
oralidade na capoeira, baseada na experiência e na observação. O processo, na
maior parte das vezes, se dava na própria roda, sem a interrupção do seu curso. (...)
Às vezes, esse aprendizado se dava também individualmente, nos quintais e terreiros
das casas, onde a proximidade entre o mestre e o aprendiz era um fator essencial.

Para melhor compreender esse tipo de transmissão de conhecimentos, nos valemos da
distinção, apontada também por Abib (2005), citando Marilza Brito (1989), entre as chamadas
sociedades do esquecimento e sociedades da memória. Nas sociedades do esquecimento, mais
próximas das sociedades modernas atuais, a memória passa a ser de responsabilidade dos
mecanismos e instituições (museus, escolas, meios de comunicação, computadores, etc.), que
fazem o registro e arquivamento dos fatos considerados relevantes, acontecendo segundo
parâmetros impostos do exterior para o interior. Nas sociedades da memória, ao contrário,
apesar de co-existirem no mundo atual, sobrevivem às suas transformações, valendo-se do
recurso da oralidade para buscar preservar sua cultura, como meio tradicional de transmissão
da memória coletiva.
Podemos considerar, aqui, as culturas tradicionais africanas e indígenas como sociedades da
memória. Nelas, os mais velhos são muito valorizados, pois representam os guardiões das
tradições. Daí o provérbio iorubano que diz:
Quando morre um velho é como se uma biblioteca inteira fosse incendiada
(Hampatê Bá)10

A tradição oral é, também, a principal forma de se aprender e ensinar entre a maioria dos
povos africanos tradicionais, como afirma Vanda Machado (2006, p.79):
As culturas africanas não são isoladas da vida. Aprende-se observando a natureza,
aprende-se  ouvindo  e  contando  histórias.  Nas  culturas  africanas,  tudo  é  “História”.  A  
grande história da vida compreende a História da terra e das águas, a História dos
vegetais e farmacopéia, a História dos astros, a História das águas e assim por
diante... Nas culturas tradicionais africanas, a própria vida vivente era considerada
também um processo contínuo de educação.

Na capoeira, atualmente, muito se tem registrado, utilizando-se dos recursos da escrita, em
livros e pesquisas acadêmicas, de fotografias e do áudio-visual, dos meios eletrônicos e da
10

Apud MACHADO, Vanda, 2006, p.95.
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Internet, o que influencia no processo de ensino-aprendizagem, de alguma forma. Mas
encontramos ainda fortemente as características da oralidade, a valorização da relação
presencial, sendo fundamental a proximidade que deve existir entre o mestre e o aprendiz.
O mestre de capoeira pode, assim, guardar a característica de iniciador para a vida, como
acontecia nas culturas africanas tradicionais:
O contador de história, nessa tradição, é um mestre, um iniciador da criança, do
jovem e até do adulto. Trata-se de uma iniciação para a vida. As histórias míticas
são contadas e recontadas e funcionam como mapas que encaminham os sujeitos nas
suas possibilidades de convivência, sem prescrever conselhos, fazendo valer o
arbítrio e o jeito de ser de cada um (MACHADO, 2006, p.79, 80).

Ou seja, essa forma de encaminhar para a vida é respeitosa das singularidades e da liberdade,
voltando-se para a autonomia dos sujeitos.
No trabalho de Abib (2005, p.124), ele cita um trecho de uma entrevista com o Mestre Cobra
Mansa, em que ele também fala sobre a importância da oralidade nas culturas tradicionais
africanas:
O mais importante nessa tradição é o hálito, é o que você tá passando...a sua alma que
você ta transmitindo [faz o gesto como se estivesse passando a alma através da boca].
Então você não está transmitindo simplesmente a sua palavra, mas o hálito... a
alma...então quando você recebe aquilo, você tá recebendo uma tradição de muitos e
muitos antepassados, porque alguém já me passou isso...agora eu tô passando pra
você, você vai internalizar, e depois vai poder passar a mesma coisa para o outro,
então é muito mais do que você pegar o livro e ler...tem uma alma ali, tem um gesto,
um olhar, tem uma forma (...) tudo isso fica marcado, porque é legal você ler um livro,
mas a emoção de alguém estar te contando uma coisa, te passando alguma coisa, tem
todo um gesto, um brilho nos olhos, que você sente uma alma sendo passada para
você.

Após ler esse relato, tive a oportunidade de ouvir a mesma mensagem do Mestre Cobra
Mansa durante um debate realizado com um grupo de capoeiristas, em que ele falava sobre a
diferença entre a palavra escrita e falada. Ele nos chamou a atenção para o fato de ser
condição  para  a  oralidade  o  “estar  presente”.  Naquele  momento,  as  pessoas  presentes  na  sala  
encontravam-se em total silêncio, apenas escutando, atenciosamente, as palavras do mestre,
observando as suas expressões e sentindo a profundidade do que ele tentava transmitir. Pude
sentir exatamente a diferença da qual ele falava – a partir daquele momento, as mesmas
palavras que eu havia lido tomavam outro sentido para mim e se cravavam mais fortemente
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em minha memória. Ele citou a autora Juana Elbein dos Santos que em seu livro Os Nàgô e a
morte11 ele encontrou a idéia de que:
quando se fala, você não está transmitindo simplesmente a palavra, mas a sua alma.
E que o que estou falando agora é o que me foi passado por pessoas, que receberam
de outras pessoas, que receberam de outras pessoas, e assim por diante. O que vale
é a alma, que está no olhar, no gesto, no movimento. (Informação verbal) 12

Essas foram as palavras que pude transcrever a partir do que o mestre falava, sendo que a
completude dessa mensagem, como ele mesmo ressaltou, é algo que a escrita não pode
contemplar. Concordo com  Abib  (2005,  p.125)  quando  ele  afirma  que  essa  seria  “a  essência  
da oralidade, uma forma de transmissão   dos   saberes   e   da   cultura   de   um   povo”. Ele
complementa,  apontando  que  se  trata  de  um  tipo  de  saber  que  se  encontra  presente  “no  corpo,  
no discurso, nos gestos e nos hábitos de cada homem e cada mulher, não havendo necessidade
de sua materialização em rastros palpáveis, para que sua presença e atuação sejam
verificadas”  (BRITO,  1989,  p.20,  apud  ABIB,  2005,  p.57).
Muniz Sodré também destaca a importância da oralidade, relacionando-a com a transmissão
do axé, com a noção de tempo não-linear que une passado, presente e futuro e com a
corporalidade, quando diz:
A transmissão do axé implica na comunicação de um cosmos que já inclui passado e
futuro. Nesse processo, a palavra pronunciada é muito importante, porque pressupõe
o hálito – logo, vida e história do emissor. Não tem aí vigência, entretanto,
mecanismos da lógica analítica ou da razão instrumental, pois a transmissão se opera
pelo deslocamento espacial de um conjunto simbólico – gestos, danças, gritos,
palavras – em que o corpo do indivíduo tem papel fundamental (SODRÉ, 1988b,
p.96).

No caso da capoeira, nos dias de hoje, ressalto o cuidado para não pensar de forma dicotômica
a   separação   entre   a   “lógica   analítica   ou   da   razão   instrumental”   e   uma   lógica   baseada   na  
ontologia africana, como no caso da transmissão do axé. Devemos ainda ponderar as
diferenças existentes entre as religiões de matriz africana e a capoeira. Se por um lado, vemos
muitas semelhanças e a forma de transmissão do axé nos ajuda a entender a pedagogia da
própria capoeira angola, vale considerar que os “mecanismos  da  lógica  analítica  ou  da  razão  
instrumental” também estão presentes em suas práticas educativas, pois fazem parte do
cotidiano das pessoas envolvidas. Podemos sim reconhecer a co-existência de perspectivas
diversas  sobre  o  “educar”, em que pese a valorização do corpo, como um lugar do sagrado e o
11

SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nàgô e a morte: Pàde, Àsèsè e o culto Ègun na Bahia. Petrópolis: Vozes, 3.
ed., 1984.
12
Fala durante debate realizado na Associação de Capoeira Angola Navio Negreiro (ACANE), coordenado por
Mestre Renê, após exibição do filme Atlântico Negro, durante evento em comemoração à semana da consciência
negra. Salvador, 18 nov. 2010.
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poder das forças vitais, o que não implica em uma relação de interdependência entre a
capoeira e a religião afro-brasileira.
A respeito dessas questões, trago um exemplo que ocorreu na ocasião do evento em
comemoração aos 15 anos do grupo Nzinga, realizado na sede do grupo em São Paulo
(localizada em um bairro da Zona Oeste da capital), em agosto de 2010. Este foi um dos
momentos marcantes do trabalho de campo desta pesquisa, que será aprofundado do próximo
capítulo. Durante uma aula de Mestre Poloca, ele falou sobre a possibilidade que a capoeira
traz de trabalhar os diversos sentidos humanos, chamando a atenção para a necessidade de
despertarmos para isso, para ampliar nossa percepção, a qual é muitas vezes desconsiderada
na vida moderna. Ou seja, para aprender capoeira, é preciso utilizar amplamente a visão, a
audição e o tato, ampliando-se conseqüentemente a capacidade de intuição, de forma que não
seja necessário mais despender muita energia concentrando-se, por exemplo, no ritmo da
música,  pois  com  o  tempo  ela  passa  a  ser  “natural”,  intuitiva.  A  capoeira  ensina,  dessa  forma,  
a  utilizar  uma  atenção  “multifocal”,  percebendo  as  diversas  coisas  que  estão  acontecendo  ao  
nosso redor.
Uma característica da oralidade seria a dificuldade de se absorver a informação, por ser
apenas  “ouvida”,  não  escrita,  não  necessária  em  uma  avaliação  escrita  posteriormente.  Podese dizer que esta questão da oralidade seria mais uma forma de se trabalhar essa atenção,
como também a memória, que não significa repetição exata do que foi falado, mas a
compreensão e interpretação de cada aluno. Mestre Poloca disse também que muitas
informações são passadas, especialmente nos momentos de evento (em que há uma
intensidade e concentração de atividades) e, dependendo do tempo de experiência de cada um,
essas informações só poderão ser compreendidas e absorvidas no futuro, a partir da vivência
na capoeira. Esse aspecto relaciona-se também à ideia de Paulo Freire que defende que o
processo  para  se  “aprender  criticamente”  implica  que  os  saberes  não  podem  ser  simplesmente  
transferidos.  “Pelo  contrário,  nas  condições  de  verdadeira  aprendizagem  os  educandos  vão  se  
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado
do  educador,  igualmente  sujeito  do  processo”  (FREIRE,  1996,  p.26).
Ao final de sua aula, Mestre Poloca deixou uma mensagem voltada para os educadores ou
aqueles que estão se formando para serem educadores na capoeira. Disse que o mais
importante nos ensinamentos da capoeira não são os movimentos, mas sim os valores e
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conceitos de vida que são transmitidos às crianças, sendo esta uma grande responsabilidade
que precisa ser assumida pelo educador.
Percebo a existência de uma tensão entre, de um lado, a característica da cultura popular de
transmissão de saberes, de forma predominantemente oral, voltada para a perpetuação de
tradições, passadas de geração em geração e, por outro lado, a aprendizagem construída de
forma crítica e compartilhada entre educadores e educandos, distinta da ideia de transmissão
como uma atitude mecânica e que desconsidera os sujeitos e sua liberdade de criação e
expressão. Não podemos perder de vista que os saberes da cultura popular, por serem
historicamente construídos fora dos espaços letrados da educação, têm como forte valor o
sentido de permanência, de passar o que é ensinado de geração em geração, como condição
para a manutenção dessa cultura e afirmação da identidade dessas pessoas, havendo certo
apego à reprodução fiel desses saberes. Mas buscarei compreender se é possível conciliar essa
característica com uma proposta de educação em   que   se   “aprende   criticamente”,   à luz de
Paulo Freire.
Importante aqui lembrar a noção de temporalidade, para as culturas tradicionais, em que não
há a mesma distinção – linear – entre passado, presente e futuro. A oralidade está intimamente
vinculada à memória cultural do povo, que se atualiza pelas palavras dos mais antigos,
quando contam histórias, bem como na realização dos rituais. Vanda Machado (2006)
contribui com essa reflexão quando diz:
A   memória   realiza   uma   “revivência”   dos   fatos   que   são   atualizados   pelos   rituais,  
renovando-se e repetindo-se nas suas diferenças expressas em tempos e lugares.
Neste sentido, a memória vai além e transcende a mera repetição. A memória não
separa o presente do passado, uma vez que o primeiro contém o segundo, que vai
atualizando fatos da história e da vida. Dizendo de outro modo, a memória assume a
condição de representações coletivas, trazendo no seu contexto a história de um
povo (MACHADO, 2006, p.81).

Assim, para entender essa questão, é necessário localizar a oralidade na perspectiva
comunitária e da valorização da Ancestralidade, sendo a figura do mestre fundamental para
garantir essa forma de transmissão e manutenção dos saberes, como diz Abib (2005, p.60,
61):
O mestre é aquele que é reconhecido por sua comunidade, como o detentor de um
saber que encarna as lutas e sofrimentos, alegrias e celebrações, derrotas e vitórias,
orgulho e heroísmo das gerações passadas, e tem a missão quase religiosa, de
disponibilizar esse saber àqueles que a ele recorrem. O mestre corporifica assim, a
ancestralidade e a história de seu povo e assume por essa razão, a função do poeta
que através do seu canto, é capaz de restituir esse passado como força instauradora
que irrompe para dignificar o presente, e conduzir a ação construtiva do futuro.
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A oralidade foi também um dos aspectos fundamentais preservado por Mestre Pastinha (assim
como outros mestres angoleiros de seu tempo) na forma como ensinava em sua academia,
como já descrevia Valdeloir Rego, em seu ensaio sócio-etnográfico da Capoeira Angola:
O Centro Esportivo de Capoeira Angola é o nome da academia de capoeira, fundada
em 1941 por Mestre Pastinha. (Vicente Ferreira Pastinha), hoje localizada ao Largo
do Pelourinho, 19, funcionando as terças, quintas, sextas-feiras às 19 horas e aos
domingos às 15 horas. A sede da academia de Mestre Pastinha é um salão amplo de
um casarão antigo, que também é a sede de muitas outras entidades, funcionando
cada qual em horários diferentes. O ensino da capoeira é feito como nas demais
academias, isto é, por via oral, à exceção da de Mestre Bimba. Mestre Pastinha,
como todo capoeira, vai transmitindo a seus discípulos aquilo que sabe e aquilo que
quer transmitir. (REGO, 1968, p.287, 288. Grifos meus).

Neste trabalho, busco compreender se, nesse esforço de manutenção das tradições, existe
espaço para a reconstrução dos conhecimentos por parte dos membros da comunidade. Da
mesma forma, buscarei compreender   como   os   educandos   percebem   essa   “transmissão”   de  
saberes, se se sentem tolhidos em sua integridade ou se encontram e criam sentidos nesses
saberes, se conseguem relacioná-los com outros aspectos da sua vida ou se seriam apenas
“verdades   inquestionáveis”.   Enfim,   buscar observar se é possível concretizar o que Mestre
Valmir13 nos disse em uma de suas aulas de capoeira, de  que  “a  função  principal  do  mestre é
ajudar os alunos a descobrirem o Ser-humano  que  existe  dentro  de  si”.  
Considero, portanto, que esse fator irá depender, em grande medida, da relação, baseada na
oralidade, construída entre mestres e alunos, tendo em vista a busca do equilíbrio entre
autoridade e liberdade, ao contrário do autoritarismo ou da licenciosidade. Buscarei, assim,
compreender como essa relação é construída dentro do grupo, ou seja, na vivência
comunitária da capoeira, e qual a perspectiva dos muleekes sobre essas concepções de
autoridade e liberdade nessa comunidade.

2.3.3. Ritualidade
“todos aqueles que queira se dedicar a esse esporte, (...) deve
procurar municiosamente ás regras da capoeira de angola"; para que
possa falar ou dicidir com autoridade”
Mestre Pastinha14

13
14

Mestre da Fundação Internacional de Capoeira Angola – FICA-BA, grupo do qual faço parte.
DECÂNIO FILHO, 1997, p.28.
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O ritual da roda de Capoeira Angola pode ser tomado como um momento chave para se
compreender sua práxis pedagógica. Ele apresenta um rico potencial para o processo
educativo, pois depende do envolvimento dos seus participantes para acontecer, da busca
autônoma de cada um para compreendê-lo e construir seus sentidos e significados. Ou seja, o
ritual implica um saber-fazer, que só pode ser apreendido por meio da experiência e da
prática, junto à observação e reflexão.
É no ritual da roda onde se manifestam os aspectos artísticos da capoeira, seja na dança, na
luta, no jogo, na musicalidade, no diálogo de corpos, na expressividade corporal, na criação,
na improvisação ou na teatralidade. E mais que cada um desses elementos, que podem ser
descritos, há outros que não podem ser vistos, nem explicados racionalmente. Podem ser
somente sentidos, como verdade interior. São eles que dão significado ao que se manifesta.
Assim, o jogo de diálogo de corpos, na roda de capoeira, pode ser comparado a uma metáfora
da roda da vida. Nesse sentido, concordamos com Luiz Vítor Castro Jr, quando bem anuncia
que a relação pedagógica, na capoeira, se torna um processo educativo de ser no mundo, no
mesmo sentido da concepção da práxis educativa, uma vez que:
A capoeira acaba por ser uma escola da vida, onde se aprende a jogar capoeira. E, ao
aprender a jogar capoeira, aprende-se também a jogar na roda do mundo, a tomar
posição, analisar circunstâncias de classes sociais com interesses antagônicos,
interferir no sentido de querer transformar a realidade. Todavia, esta pedagogia se dá
no campo fértil da práxis, em que capoeiristas e sociedade formam uma unidade
dialética (CASTRO, 2003, p.146).

O   ritual   da   capoeira   “instaura   um   mundo   paralelo,   em   relação   direta   com   uma   nova  
cosmogonia que é recriada através das construções simbólicas referentes ao tempo mítico
primordial”   (ABIB, 2005, p.123). Não somente na capoeira, mas na maioria das
manifestações tradicionais da cultura popular, o ritual é de suma importância, pois,
motiva os sujeitos a debruçarem-se sobre o passado em busca dos marcos temporais
ou espaciais, que se constituem nas referências reais da lembrança. É o ritual que
permite essa transposição do aqui e do agora para tempos imemoriais, para locais
sagrados, onde tudo se originou. É o ritual que permite a conexão com o sagrado,
com a arché, enquanto origem, enquanto fonte continuamente suscitadora de
sentidos. (ABIB, 2005, p.63).

Pastinha provavelmente teve grande sensibilidade em relação a esses sentidos (podemos dizer,
mais profundos) do ritual da capoeira. Pires (2002, p.78) argumenta que um dos elementos
formadores da Capoeira Angola mais trabalhado por Mestre Pastinha talvez tenha sido o
ritualístico.  Ele  se  preocupa  com  o  que  chama  de  “regras”  da  capoeira,  ou  seja,  a  forma como
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deve acontecer o ritual, e dá atenção especial à sua musicalidade15, que entendemos como o
elemento principal para fazer a relação com os ancestrais. Vemos isso claramente no
candomblé,  em  que  o  toque  dos  atabaques  e  os  cantos  é  que  “trazem  os  Orixás”.  Da  mesma  
forma, na roda de capoeira, o que traz a energia e a inspiração necessária para o fluir de um
“autêntico”  jogo  de  capoeira  é  o  ritmo  da  música.  
Chamo para esta roda novamente Muniz Sodré, que descreve o ritual como um “espaçotempo fundador (porque veicula uma força irredutível à identidade histórica dominante),
aberto  ao  jogo  de  uma  comunicação  pluralista,  voltada  para  as  relações  humanas  no  presente”.  
Concordo   com   o   autor   ao   destacar   a   importância   da   “trama   do   quotidiano   vivido no aqui e
agora   do   grupo   que   interessa   à   cosmovisão   negra”   (SODRÉ,   1988a,   p.102),   mostrando   o  
potencial de luta dessas comunidades, em defesa e valorização do legado deixado pelas
culturas negras, historicamente excluídas em nossa sociedade pelas elites dominantes. Luta
que é também pela pluralidade, em respeito às diferenças, abarcando, portanto, pessoas das
diversas identidades étnico-raciais, de gênero ou idade.
É na participação no ritual da roda que cada um(a) vai se forjando capoeirista, angoleiro(a),
construindo-se, encontrando-se, no jogo de desequilíbrio para se equilibrar, de desconstrução
para   se   formar.   Como   diz   Eduardo   Oliveira   (2007,   p.177):   “A   capoeira   angola   não   tem  
propriamente um método. Se o tem, é o da desconstrução. Constrói-se para destruir e destróise para construir. Ela desconstrói até mesmo suas próprias referências e seu aprendizado é, na
verdade,   uma   desconstrução   de   si”.   E   como   já   dizia   mestre   Pastinha:   “Capoeira   Angola   é  
mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método e seu fim é
inconcebível  ao  mais  sábio  capoeirista”.
Essa falta de métodos sistematizados, de regras claras, o aprender fazendo, vendo, sentindo,
aprender os mistérios e segredos, causa vertigem.
A vertigem que a cultura do simulacro evidencia é ritualizada de modo que o
desequilíbrio possa ser usado como arma e não como fraqueza. A arte do
desequilíbrio que a Angola desenvolve é a arte de tornar possível o que parece ser
impossível; é a arte de viver apesar da adversidade; é a arte do negaceio; é a
mandinga; é a capoeira. (OLIVEIRA, 2007a, p.326).

15

Assim como outros mestres dessa época, como o próprio mestre Bimba e Waldemar – exímios tocadores de
berimbau e cantadores.
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É essa arte que os muleekes e muleekas do Nzinga vão aprendendo na roda, para levar para
suas vidas. Na roda, eles(as) ocupam papel fundamental para que o ritual aconteça: a
formação da bateria, que garantirá um bom ritmo para o ritual e a ligação com a Força Vital, o
Ngunzo. E são cobrados(as) pelo(as) mestre(as) e alunos(as) para cumprirem o seu papel.
Tudo isso faz parte do movimento da Semiótica do Encantamento de “Por-se-a-si-mesmocomo-valioso”,  o  que  implica  “auto-conhecimento e alter-conhecimento: conhecimento-de-si
exige reconhecer a ancestralidade; conhecimento-do-outro   exige   recorrer   à   identidade”.  
(OLIVEIRA, 2007a, p.183). A identidade pensada a partir da alteridade permite que cada um
perceba seu próprio valor, singular, reconhecendo sua ancestralidade, e respeite o outro, em
suas diferenças.
Na primeira vez em que fui a uma roda de capoeira do grupo Nzinga, em Salvador, fiquei
encantada com aqueles(as) muleekes e muleekas, com a forma como eles e elas tocavam,
cantavam e jogavam na roda, com a força de sua presença ali. A ponto de aquele grupo ficar
conhecido  pelas  “suas  crianças”  (e  adolescentes)  e  elas  representarem  parte  fundamental  para  
manter o grupo e para a qualidade da música e da energia que envolve os que ali se encontram
presentes.
Esta é uma característica marcante nas rodas do Nzinga: a participação efetiva das crianças,
como capoeiristas e protagonistas. Inclusive tocando o berimbau gunga (o instrumento
responsável pela coordenação da roda, geralmente tocado pelo mestre ou pelo aluno mais
antigo no grupo), não simplesmente para garantir sua participação por serem crianças, mas
porque já se mostram capazes de cumprir tais funções e ali encontram espaço e estímulo para
assumir esse papel e aprender a fazê-lo. É por meio da sua participação no ritual,
semanalmente, que as crianças vão aprendendo como ele deve acontecer e os sentidos que ele
carrega, seja observando os adultos ou as crianças mais velhas, seja pelas palavras dos
mestres, ou ainda, por meio da relação que fazem com suas vivências nos rituais do
candomblé, para aqueles que estão envolvidos na religião.
Assim acontece com o ritual: ele se repete, é modelo de retorno e religação com o divino, e,
ao mesmo tempo em que possui toda uma hierarquia que dita as formas como deve acontecer,
ele também estimula a criatividade. A referência à hierarquia e aos fundamentos considerados
de tradição no ritual apresenta o limite entre liberdade e libertinagem e entre autoritarismo e
autoridade, citados anteriormente, a partir das idéias de Paulo Freire sobre a autonomia. No
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nosso caso, a autoridade do mestre se justifica pois ele representa o ancestral, portanto possui
um lugar na hierarquia como o responsável por garantir que o ritual mantenha   essa   “força  
mítica”,  essa  religação ancestral, assumindo, assim, o papel de educador.
A criatividade, assentada na tradição, pode ser vista na ludicidade, expressividade e
teatralidade que devem compor o jogo da capoeira, onde os corpos estão em uma situação em
que podem se expressar mais livremente do que no cotidiano. Os princípios como o desafio, a
espontaneidade e a autoconfiança, citados por Freire, são imprescindíveis, ao mesmo tempo
em   que   há   toda   uma   obediência   às   “regras”   ou   aos   “fundamentos”   do   ritual,   como   tanto  
defendeu Mestre Pastinha. Mais uma vez, o ritual pode contribuir para a noção de limite
(contrapondo-se à licenciosidade), a partir do respeito aos seus fundamentos ou princípios,
que definem a forma com que ele deve ser organizado. Esses fundamentos se justificam pela
relação com a ancestralidade, que traz o sentido maior ao ritual.
Precisamos, no entanto, ter o cuidado para não sermos românticos e achar que todas as rodas
de Capoeira Angola, e para todas as pessoas que ali se encontram, a experiência tem tais
sentidos profundos. Daí a diferença, enfatizada por Mestre Moraes, entre o capoeirista e o
jogador de capoeira16 – o capoeirista seria aquele que sente e compreende tais sentidos mais
profundos do ritual, expressos também na mandinga, na ligação com a ancestralidade e a
espiritualidade; enquanto o jogador de capoeira apenas executa os movimentos. Adriana Dias
(2006),  em  seu  livro  “Mandinga,  Manha,  Malícia:  uma  história  sobre  os  capoeiras  na capital
da Bahia de 1910-1925” apresenta diversos sentidos da palavra mandinga e sua relação com a
capoeira, desde a época de estudo. Segundo ela,
Originalmente, a palavra mandinga, ou melhor, mandingo – como aqui ficaram
conhecidos os malinkes – designava um povo africano islamizado oriundo da África
Ocidental. Famosos, segundo Bastide, por serem grandes feiticeiros e mágicos. Não
foi à toa que o termo mandinga acabou se popularizando como sinônimo de feitiço.
No tempo da escravidão, mandinga ou feitiço eram as práticas mágicas dos escravos,
em especial os preparos de ervas e venenos usados pelos negros para matar seus
senhores. (...) Na capoeira, além de ser um jogo de malícia, de trucagem,
considerada uma das armas mais fortes do capoeirista, é também a magia do
capoeira que tem o corpo fechado, que faz reza forte, e traz a proteção dos orixás.
Fora isso, a mandinga ainda tem uma função estética, ela embeleza o jogo da
Capoeira, aparece como uma representação teatral. É a malemolência do corpo do
jogador que ao som do berimbau traz leveza à luta, o sorriso traiçoeiro, o golpe não
previsto, a brincadeira de capoeira (DIAS, 2006, p.17-18).

16

Palestra de abertura do evento de 31 anos do GCAP, proferida por Mestre Moraes. Salvador, 09 fev. 2011.

92

Podemos dizer que a mandinga seria um dos aspectos dessa herança africana na capoeira,
portanto presente em suas marcas ancestrais, como uma das importantes armas de luta, que
disfarça a força do mais fraco contra sua situação de opressão.
Mestra Janja também defende a diferenciação entre o(a) capoeirista e o(a) jogador(a) de
capoeira. Essa ligação com a mandinga e a espiritualidade pode fortalecer a pessoa a se
assumir como capoeirista e a conquistar autonomia dentro de um grupo, ao entender o sentido
da autonomia dentro das referências da tradição. Nesse sentido, Mestra Janja enfatizou, no
relato feito ao grupo de Salvador logo após o evento de São Paulo, que as crianças devem
assumir-se como capoeiristas,  não  como  “crianças  jogando  capoeira”, estimulando esse tipo
de atitude e de sentimento mais autônomo por parte delas. Indo na mesma direção, Pedro
Abib afirma que:
A lógica diferenciada e diferenciadora desse processo permite que os capoeiras
sejam sujeitos de sua própria ação, na medida em que no jogo, durante o ritual da
roda, o indivíduo tanto aprende quanto ensina num rico processo de interação social,
em que o improviso, o inusitado, o desafio,   o   “estar   atento”   são   elementos  
constitutivos de formas diferenciadas de aprendizagem no jogo de capoeira, com
base nos princípios de oralidade (...). Uma frase do mestre Pastinha que ficou
famosa,   foi   aquela   que   diz:   ‘cada   qual   é   cada   qual,   e   ninguém   joga   do   meu   jeito’
(ABIB, 2005, p.142. Grifos meus).

A partir desses elementos característicos do ritual, é possível questionar como se dá a
participação das crianças e adolescentes nos rituais (mais especificamente nas rodas de
capoeira) para buscar compreender de que maneiras seus elementos podem estimular as
características da autonomia e/ou representar formas autoritárias de manutenção das
tradições?

2.3.4. Ancestralidade
Nada melhor que um poema para expressar as coisas profundas, que parecem mais perto da
“alma” que da explicação racional. Convido o poeta africano, senegalês, a introduzir o tema:
Sopro17
Atente os seus ouvidos
Mais às coisas que aos Seres
À voz do Fogo, fique atento,
Ouça a voz das Águas.
17

Poema de Birago Diop, em tradução de Leo Gonçalves. Disponível em:
<http://revistamododeusar.blogspot.com/2011/06/birago-diop-1906-1989.html>. Acesso em 07 jun. 2011
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Ouça através do Vento
A Savana a soluçar
É o Sopro dos ancestrais
Os que faleceram jamais se foram
Eles estão na Sombra que se ilumina
E na sombra que se enegrece.
Os Mortos não estão sob a Terra
Eles estão na Árvore que freme,
Estão na Madeira que geme,
Estão na Água que dorme,
Estão na Cabana, estão na Massa
Os mortos não estão mortos.
Atente os seus ouvidos
Mais às coisas do que aos Seres
À voz do Fogo, fique atento,
Ouça a voz das Águas.
Ouça através do Vento
A Savana a soluçar
É o Sopro dos ancestrais
Que jamais se foram
Que não estão sob a Terra
Que não estão mortos.
Os que faleceram jamais se foram:
Estão no Seio da Mulher,
No vagido da Criança
E na brasa que inflama.
Os Mortos não estão sob a Terra
Eles estão no Fogo que se apaga,
Estão nas Ervas que choram,
Estão na Rocha que range,
Estão na Floresta, na Cabana,
Os Mortos não estão mortos.
Atente os seus ouvidos
Mais às coisas do que aos Seres
À voz do Fogo, fique atento,
Ouça a voz das Águas.
Ouça através do Vento
A Savana a soluçar
É o Sopro dos ancestrais

Vejo a Ancestralidade como uma dessas coisas que se encontram nas profundezas de nossos
Ser  nos  (re)ligando  ao  nosso  “natural”.
A referência à ancestralidade diz de quem somos nós, de onde viemos, a quem devemos a
nossa existência aqui e agora. Pensar no processo de formação identitária sem a referência à
ancestralidade é como pensar em uma árvore sem raiz. É como algo que fica superficial,
frágil, desconectado da própria espiritualidade. A referência à ancestralidade implica,
também, em conhecer e reconhecer-se na construção de sua própria história e missão de vida.
A história da capoeira nos ajuda a entender a história do nosso país, que trás as marcas das
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resistências e lutas de povos que foram retirados de suas terras e culturas de origem para
serem aqui escravizados. Mas a ancestralidade remete não ao passado descolado do presente e
do futuro, pois deve ser compreendida também a partir da ideia do tempo circular, não-linear,
onde os tempos passado e futuro não estão descolados do presente. Ela remete ao
reconhecimento dos valores e sentidos que nos conformam, que dão sentido à nossa autopercepção no mundo, ao auto-conhecimento, à compreensão mais ampla de nossa própria
existência. Ancestralidade que envolve a dimensão espiritual, passando pelo corpo e pela
natureza.
Oliveira (2007a) explica que a ancestralidade tornou-se e difundiu-se como categoria
analítica, que supostamente se refere à tradição da África tradicional, para interpretar as várias
esferas da vida do negro brasileiro, principalmente na religião – sendo o candomblé o tema
central de seu trabalho. E mostra como não se restringe aos negros, incluindo qualquer grupo
racial  que  se  identifique  com  a  “africanidade”:
Legitimada   pela   “força”   da   tradição,   a   ancestralidade   é   um   signo   que   perpassa   as  
manifestações culturais   dos   negros   no   Brasil,   esparramando   sua   “dinâmica”   para  
qualquer  grupo  racial  que  queira  assumir  a  identidade  de  “africano”.  Passa  assim  a  
ser   a   portadora   autentica   de   uma   “lógica”   africana   que   organiza   a   vida   de   seus  
adeptos – brancos ou negros – e engendra estruturas sociais capazes de manter e
atualizar  os  “valores  africanos”  forjados  na  África  pré-colonial (OLIVEIRA, 2007a,
p.23).

Ele   traz   a   ideia   de   uma   “África   mítica”,   que   não   apresenta   necessariamente   semelhanças  
significativas com a África contemporânea, uma vez que se trata de um vasto continente, que
abriga uma diversidade de povos e culturas, muitos deles vivendo em uma realidade distante
das tradições da África pré-colonial, e muitos outros ainda mantendo um estilo de vida
tradicional, especialmente nas áreas rurais, as quais, por sua vez, são muito pouco conhecidas
pela grande maioria dos brasileiros. Por outro lado, essa chamada   “África   mítica”   pode,  
segundo  o  autor,  representar  “uma  poderosa  arma  ou  instrumento  capaz  de  gerir  uma  política  
geradora de identidade do negro brasileiro, sendo um dos principais componentes da
construção dessa identidade”. Ela passa, então, a ser compreendida  como  “uma  categoria  que
fundamenta  um   projeto  político  ´africano`  oposto  ao  projeto  político  dominante  (ocidental)”  
(OLIVEIRA, 2007a, p.178).
Esta busca pela re-construção de uma história negada e pela oportunidade de pensar o mundo
desde um lugar mais próprio e anti-hegemônico, embora possa apresentar eventualmente
alguns extremismos, resulta numa ação positiva e produz uma narrativa e um sistema de
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identificação inclusivos. O que não impede de reconhecer as culturas como processos
dinâmicos de significação, nas quais não há uma essência. Podemos compreender, nessa
perspectiva, a relação que se estabelece entre a noção de Ancestralidade e o que o autor
considera  como  “cosmovisão  africana”:
A ancestralidade é o elemento mais importante da denominada cosmovisão
africana. Segundo minha análise de Marco Aurélio Luz (2000), Ronilda Ribeiro
(1996) e Fábio Leite (1984) a ancestralidade concomitantemente compõe e
manifesta   a   expressão   visível   da   “dinâmica   civilizatória   africana”.   Esta   dinâmica  
civilizatória africana foi engendrada pela cosmovisão africana, que por sua vez está
ancorada na ancestralidade. A ancestralidade, assim, passa a ser o principal
referencial para o negro brasileiro tanto na vivência profana quanto na experiência
religiosa (OLIVEIRA, 2007b, p.182).

Essa cosmovisão africana é caracterizada pelo autor a partir de alguns elementos que se
encontram interligados e interdependentes, sendo a ancestralidade o principal deles e aquele
que direciona os demais. Assim, ele reconhece o sagrado ou a Força Vital, que emana do
preexistente ou dos ancestrais, permeando a estrutura social africana; a visão integral do
universo como   um   “conjunto   de   interações   de   seres   (minerais,   animais   e   vegetais)  
interligados, como se formasse uma imensa teia de aranha entre fenômenos visíveis e
invisíveis”;;   a   palavra,   como   “portadora   de   uma   'força'   divina,   e   por   isso   mesmo   capaz   de  
tanto destruir como construir, tornando-se, ademais, um meio de transmissão de
conhecimento   sagrado   ou   profano” (que aqui reconhecemos na oralidade); e o tempo
africano,  como  o  “tempo  dos  antepassados”,  “tempo  sagrado  envolvendo  o  tempo  presente;;  
tempo dos mortos vivificando  o  tempo  dos  Homens” (OLIVEIRA, 2007b, p.183).
Na Capoeira Angola a cosmovisão afro-brasileira é difundida, embora não estejam ausentes
também valores ocidentais assimilados em sua trajetória – a uniformização, ou a
sistematização dos treinos, por exemplo. O conceito de linhagem, que se relaciona com o de
ancestralidade, muito enfatizado na Capoeira Angola atualmente, tem como parâmetro o
conceito de parentesco inclusivo e não-consangüíneo do candomblé, e diferencia-se do
simples conceito de estilo ou escola porque pressupõe a entrega dos conhecimentos de mão
em mão, ou oralmente, de forma concreta, dentro de uma comunidade.
No caso do grupo Nzinga de Capoeira Angola, a questão político identitária do negro
brasileiro é posta como uma bandeira de luta, que defende essa ligação intrínseca da capoeira
com suas matrizes africanas. Sabemos que essa não é uma situação de unanimidade dentre os
diversos grupos de capoeira, que seguem ideologias diferentes e muitas vezes opostas. Mas
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podemos perceber, a partir dessa perspectiva da ancestralidade, que o reconhecimento da
“africanidade”  na  capoeira,  assim  como no candomblé, não significa negar que ela vem sendo
constantemente (re)criada no Brasil, pois se trata, mais, de uma posição política que luta pela
valorização   desta   que   se   reconhece   como   “cultura   negra”   no   Brasil,   diante   da   história de
discriminação que ainda se faz presente em nossa sociedade.
Assim, o conceito de Ancestralidade não se refere a um passado congelado no tempo, mas é
constantemente (re)construído e (re)significado nas práticas cotidianas dos grupos ou
comunidades. E os rituais são fortes veículos para tal. Compreendo, assim, essa categoria da
Ancestralidade como fundamental e orientadora para o entendimento que aqui buscarei com
relação às demais – oralidade e ritualidade –, enquanto a Comunidade é tida como o lugar
onde os outros elementos se realizam e se (re)constroem, continuamente.
O mestre é, novamente, a figura responsável pela preservação da memória coletiva nas
culturas tradicionais, o que também acontece no caso da Capoeira Angola. De acordo com
Abib   (2005,   p.57)   “os   mestres   exercem um papel central na preservação e transmissão dos
saberes que organizam a vida social no âmbito da cultura  popular”.  Entre  os povos Banto, a
figura do mais velho assume um papel fundamental na preservação das tradições, de acordo
com pesquisa realizada por Antonio Miguel André (2003), em Angola, com os povos
Kimbundu. Entre as funções do velho, estava a conservação de uma estrutura de poder
tradicional  paralelo  ao  poder  oficial,  sendo  o  chefe  geralmente  o  mais  velho,  chamado  “soba”.  
Segundo o autor, o soba tinha apoio dos  “macotas”18, cuja função era “velar pela conservação
e integridade dos usos e costumes da região, administrar a justiça, julgar os pleitos entre os
indivíduos”,  enfim,  “dar  soluções  a  todos  os  diversos  casos  de  interesse geral da tribo ou dos
grupos” (ANDRÉ, 2003, p.142). Nas atividades cotidianas,
O velho era reconhecido como responsável, conhecedor das leis da natureza e das
regras tradicionais; como dizem as massas populares, o velho é um homem sábio, e
como tal assumia   também   o   papel   de   médico   tradicional.   (…)   Os   papéis  
desempenhados pelo velho representavam, na maioria dos casos, o orgulho por parte
dos seus netos e da família em geral. É comum ouvir dizer 'mucano ya muadaquine
mutunda dizzo yabolo'; é uma expressão em língua nacional Kimbundu, que
significa que na boca do mais velho é possível sair dentes podres, mas não palavras
infundadas, e é uma demonstração do reconhecimento do povo em relação ao papel
influente e positivo do velho na educação das crianças (ANDRÉ, 2003, p.144).

18

Macotas,  para  a  língua  nacional  Kimbundu  significa  “os  mais  velhos”  - plural; o singular seria dicota.
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O autor segue contando que as crianças aprendem na permanente convivência com os avós,
pais e familiares sobre os bons costumes, o respeito aos mais velhos e outros valores, também
ensinados nos momentos em que se reuniam os habitantes da aldeia ao redor da fogueira, para
recordar o passado e comentar os acontecimentos do dia-a-dia.
No mesmo sentido, Vanda Machado (2006, p.107), referindo-se a Hampatê Bá, destaca a
figura do Doma, entre os povos Iorubá,   o   qual   “é   considerado   o   guardião   dos segredos da
Gênese  cósmica  e  das  ciências  da  vida  e  mestre  de  si  mesmo”.  Ela  conta  que:
Antes de iniciar as histórias do seu povo, ele evoca os ancestrais com todo respeito,
dizendo-lhes o que pretende falar com seus ouvintes. Quando se trata de transmitir
conhecimentos, ele o faz considerando os conhecimentos mais antigos, o
conhecimento tradicional como uma cadeia de transmissão onde, segundo a tradição,
ele é apenas o contador. (...) As primeiras palavras do Doma servem para evocar a
presença dos seus antepassados, para pedir-lhes que venham assistir a sua história
para que sejam evitados equívocos. Isto porque o africano acredita que o ancestral
não se afasta de sua família nem da sua comunidade quando morre. Na verdade, a
palavra, para muitos africanos, tem poder de realização; é sopro, vida, força
(MACHADO, 2006, p.107, 108).

No início das rodas de Capoeira Angola também evocamos  os  ancestrais  ao  cantar  a  “chula”19
ou  “louvação”,  louvando  o  sagrado,  os  ancestrais,  os  mestres  que  nos  possibilitaram  aprender  
a capoeira:
Iê, viva meu Deus
Iê viva meu mestre
Iê a todos mestres
Iê a capoeira
Iê que é de Angola
Iê, que é de Angola, camará!
A louvação é cantada não apenas em memória e homenagem aos grandes mestres do passado
(lembrando que este passado é ainda recente, em torno de apenas um século atrás). Louvamos
também os Orixás, Inquices, Deus, os elementos da natureza e a sua (nossa) essência
espiritual. É um momento em que cada um pode se concentrar em suas próprias crenças e
espiritualidade, agradecendo e pedindo sua proteção.
Podemos traçar um paralelo também em relação ao papel dos velhos dentre esses povos
tradicionais africanos e o mestre, em relação à noção de tradição:
19

Os cantos, na roda de Capoeira Angola, são identificados como: ladainha (canto inicial, que geralmente conta
uma história ou passa uma mensagem, que não tem resposta do coro), chula ou louvação (saudando os mestres,
os antepassados, a capoeira, etc. Nesse momento não se joga, apenas se escuta o canto) e corrido (cantigas mais
curtas que a ladainha, são respondidas pelo coro e enquanto são cantadas os jogadores jogam na roda).
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O mestre tem profunda ligação com a própria palavra tradição, que vem do latim:
traditio. O verbo é tradere, e significa precipuamente entregar, designa o ato de
passar algo para outra pessoa, ou de passar de uma geração a outra geração. O verbo
tradere tem relação também com o conhecimento oral e escrito. Isso quer dizer que,
através da tradição, algo é dito e o dito é entregue de geração a geração. A tradição
para Nietzsche (1983) é a afirmação de que a lei tem vigência desde tempos
imemoriais, e pô-la em dúvida constitui impiedade contra os antepassados (ABIB,
2005, p.61).

Para problematizar a relação desses elementos com a construção da autonomia, é importante
não perder o olhar crítico, como Falcão (2004) nos chamou a atenção, para não tomar certas
referências à tradição de forma autoritária, como se o passado fosse perfeito, estático e melhor
que o presente, de forma que gere o efeito contrário à autonomia. Assim, o autor argumenta:
Muitas   vezes,   esse   “resgate”   se dá por uma tentativa de reprodução e imitação
carregada de forte apelo à preservação de determinadas tradições. (...) ao imitarmos
gestos e procedimentos que se padronizaram e se consolidaram em nosso repertório,
tendemos a aceitá-los como inquestionáveis (FALCÃO, 2004, p.79).

Faz-se importante reconhecer que a história da capoeira também esteve envolta de
contradições, muitas vezes ligadas a atos de violência, autoritarismo, machismo, que ainda
hoje  são  reproduzidos  e  justificados  com  o  argumento  da  “tradição”.  Assim,  Falcão  enfatiza
que
Não devemos falar de tradição como um imperativo absoluto e inalterável, mas
como um movimento dialético em que a manutenção e a superação encontram-se em
tensão permanente, formando um complexo circuito de continuidade e ruptura que
se retroalimentam (...). Ademais, resta saber se algumas tradições requisitadas em
alguns discursos ufanistas realmente são resultado de ações coletivas
sistematicamente  exercitadas   ou  se  existiram  em  determinados   momentos   “áureos”  
que muitos querem resgatar (FALCÃO, 2004, p.80).

Por isso, faz-se necessário contextualizar as referências às tradições como elementos
trabalhados no interior das comunidades de prática, que portando dependem da forma como
estão conformadas. Ou seja, para avaliar essas questões é preciso olhar, a fundo, para
experiências concretas das práticas educativas, buscando compreender como se dão as
vivências como grupo e comunidade.
As referências aos antigos mestres da capoeira, considerados os nossos ancestrais na
genealogia da capoeira angola, acontecem em diversas situações no grupo Nzinga. Na grande
maioria dos espaços dos diversos grupos de capoeira, há fotos dos mestres antigos,
pertencentes à linhagem dos mestres do grupo, com especial destaque para Mestre Pastinha e
Mestre  João  Grande,  além  de  fotos  antigas  e  atuais  dos  mestres  do  grupo  e  seus  “amigos”  da  
capoeiragem.
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As músicas da capoeira são também um elemento fundamental de relação com a
ancestralidade e a oralidade, sendo os nomes e as histórias dos antigos mestres sempre
lembradas, principalmente nas ladainhas20. As músicas permitem também a criação e
atualização da história. No caso do grupo Nzinga, há um investimento em pesquisas de
músicas de origem Banto, cantadas em línguas africanas, diferentes das que são conhecidas e
cantadas normalmente em outros grupos de Capoeira Angola. Muitas delas são músicas do
candomblé e, para cantá-las nas rodas de capoeira, os mestres do grupo buscam o
consentimento do seu Pai de Santo, destacando-se a importância da aferição por parte dos
anciãos, segundo Mestre Poloca21. Com essa explicação, os mestres dão sentido à sua prática
e ao seu entendimento de tradição, não como algo estático, mas que tem a preocupação de se
referenciar nos mais antigos. Esse processo vai se refletindo na relação com as crianças, que
criam uma relação de respeito e sabem que precisam da aferição de seus mestres para certas
decisões que envolvem a capoeira e o grupo, mesmo que em seu discurso expressem certo
ressentimento quando não têm sua opinião aceita ou quando discordam ou não compreendem
a posição dos mestres.
Mestra Janja, em sua tese, discute sobre as formas de manutenção das tradições na Capoeira
Angola e a importância da referência ao pertencimento  a  determinada  “linhagem”  de  mestres,  
porém defende que esse pertencimento não é – nem deve ser – contrário ao fortalecimento da
autonomia dos sujeitos que seguem tais ensinamentos. Assim, ela explica que esses sujeitos
tornam-se responsáveis pala manutenção do conhecimento estruturado sobre os
pilares da ancestralidade e oralidade, e a busca das definições necessárias à
produção   e   seleção   de   valores   que   atuem   como   “alimentos”   necessários   ao  
fortalecimento não apenas do corpo físico, mas a própria cadeia de pertencimento,
sendo protagonistas da sua permanência e autonomia. (ARAÚJO, 2004, p.97)

Nesse sentido, é importante avaliar as formas como são organizadas as práticas educativas nos
espaços a serem estudados, questionando de que forma as referências à ancestralidade e à
tradição são trabalhadas com as crianças e como elas as compreendem, tendo em vista
as possibilidades de realização da criatividade, assunção e resistência e a relação
autoridade-autoritarismo.

20

A ladainha corresponde ao canto de abertura do ritual, cantada no início da roda e pode ser novamente cantada
se, por algum motivo, o mestre pára a roda, seja para dar algum recado ou para reorganizar o ritual, cantando
uma outra ladainha quando reinicia a roda. A ladainha pode falar de histórias antigas da capoeira, de seus
mestres e mitos antepassados, de mensagens de aviso para os jogadores, mensagens de contestação ao sistema,
dentre outros.
21
Fala durante o evento do grupo Nzinga em São Paulo, em agosto de 2010.
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2.3.5. Iê, volta do mundo
Para orientar tanto o trabalho de campo quanto a posterior análise dos dados articulando-os
com as categorias teóricas aqui trabalhadas, construí uma mandala, representada na seguinte
figura:
Figura 7: Capoeira Angola: Cultura Negra de Libertação

Na figura destaco algumas das categorias principais aqui referenciadas. Compreendo que
essas categorias coexistem, de forma interconectada, sendo essa relação dinâmica, em
movimento constante, circular e espiral, sem fim.
O símbolo da estrela de seis pontas é conhecido como “Estrela de Davi”, ou “Signo de
Salomão”, ou “Símbolo de Salomão”,  sendo  que  há  uma  divergência  entre  fontes  que  dizem  
que o Símbolo de Salomão é representado pela estrela de cinco pontas e não de seis. Segundo
informações publicadas na página da Wikipedia22:
Estrela de Davi (em português brasileiro) ou Estrela de David (em português
europeu) (em hebraico: דוד מגן, transl. Magen David), conhecida também como
escudo supremo de Davi (David), é um símbolo em forma de estrela formada por
22

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_de_Davi - acesso em 16/01/2012.
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dois triângulos sobrepostos, iguais, tendo um a ponta para cima e outro para baixo,
utilizado pelo judaísmo e por seus adeptos, além de outras doutrinas como Santo
Daime. Outro nome dado a este símbolo é "Selo de Salomão". De acordo com a
Cabala (Sabedoria judaica), a Estrela de Davi externaliza a representação das sete
emanações divinas (sefirot) inferiores. Cada triângulo dos seis triângulos que
formam os lados da estrela representariam uma emanação e o centro dos triângulos
maiores sobrepostos da Estrela de Davi representariam a Renascimento. Com o
tempo, este símbolo tornou-se símbolo da nação de Yisrael e do povo judeu, estando
presente na própria bandeira de Yisrael. No Hinduísmo, cada ângulo representa um
deus da trindade: Brahma, Vishnu e Shiva, respectivamente, o Criador, Preservador
e Destruidor.

Mestre Bimba utilizou a estrela de seis pontas como o símbolo da capoeira Regional. Mestre
Itapuã, que foi discípulo de Bimba, explica que “O   Escudo   do   Centro   de   Cultura   Física  
Regional – CCFR, foi criado na década de 40   e   é   inspirado   no   ‘Signo   de   Salomão’”  
(ALMEIDA, 2002, p.102), representado pela seguinte figura, que ele identifica como o
“Grande  Símbolo  de  Salomão”:
Figura 8: Símbolo de Salomão

Fonte: ALMEIDA, 2002, p.101

Outra fonte mostra esse mesmo símbolo e diz que este hexagrama de dois triângulos
entrelaçados “simboliza a alma humana, sendo utilizado por magos cerimoniais para
encantamentos, conjurações de espíritos, sabedoria, purificação e reforço dos poderes
psíquicos”23.
São muitos os significados, usos e interpretações deste símbolo, mas o que aqui nos interessa
é que ele apresenta uma ligação com a capoeira, tendo sido utilizado por alguns mestres de
capoeira desde os tempos mais antigos, o que pode ser entendido como parte do seu lado
23

Disponível em: <http://www.tabernaculonet.com.br/luz.php?facho=t00115 >. Acesso em 16 dez. 2012.
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místico, misterioso e espiritual. Acrescento, ainda, minha leitura deste como o símbolo do
equilíbrio, porém um equilíbrio dinâmico que, portanto, acontece junto ao desequilíbrio,
como na própria capoeira e no nosso entendimento a partir de Exu (o equilíbrio no
desequilíbrio).
Circulando por fora da estrela (mas também interconectados por ela), estão elementos-chave
para compreendermos o que aqui identificamos como “cosmovisão africana no Brasil” ou da
cultura afro-brasileira; e na parte de dentro da estrela estão categorias que ajudam a pensar na
“pedagogia da autonomia”,   a   partir   dessa   mesma   cosmovisão,   destacando,   assim,   pontos  
importantes para compreendermos criticamente as práxis educativas da Capoeira Angola.
Como já apresentado, cada uma dessas categorias envolve uma diversidade de outros
elementos e, neste trabalho, busco compreendê-los de forma complexa e dinâmica, traçando
articulações possíveis entre elas. Sem a pretensão de esgotar a diversidade do real, a intenção
é apenas focar em alguns aspectos-chave para o olhar aqui proposto pela Capoeira Angola.
A comunidade é representada como categoria central, uma vez que traz a dimensão mais
concreta para o entendimento da dinâmica da práxis educativa, da forma como as atividades
são organizadas, das relações dentro do grupo e especialmente entre aluno(a)-mestre(a) ou
educador(a)-educando(a). A vivência em comunidade representa a forma possível para o
movimento de preservação e atualização das tradições e constitui-se como a base para a
efetivação dos processos de transmissão de saberes presentes do universo da cultura popular,
conforme esclarece Pedro Abib, quando diz que a comunidade é que permite que os princípios
como a memória, a oralidade, a ancestralidade e a ritualidade, “possam ser enfatizados de
maneira a garantir que os processos de aprendizagem social dos sujeitos se realizem com base
na cultura e nas tradições daquele grupo social” (ABIB, 2005, p.150). É na vivência em
comunidade que encontramos, portanto, os demais elementos aqui trabalhados como parte do
processo educativo na Capoeira Angola.
Uma das coisas que faz com que o grupo/comunidade mantenha-se conectado à
ancestralidade é a repetição, freqüente, do ritual. Ele faz a ligação entre a ancestralidade e a
comunidade, por meio da oralidade, passando pelo corpo, que possibilita transmitir a Força
Vital e integrar passado, presente e futuro, em uma temporalidade circular. A ritualidade
cuida por manter  a  forma  “tradicional”  da  realização dos rituais e, ao mesmo tempo, por re-
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criar, atualizando,  materializando  essa  tradição  no  “aqui  e  agora”.  A  comunidade  faz  a  ligação  
entre a pequena e a grande roda – aprender os fundamentos do ritual (sobre ancestralidade)
para   agir   no   mundo,   “daqui   para   frente”,   entendendo   que   “passado,   presente   e   futuro”   são  
partes de um mesmo processo, que é dinâmico e circular (assim como a própria roda).
A ancestralidade, por sua vez, é o solo comum. É o elemento que prepara o solo, onde se
planta a cresce a comunidade. Mas nada cresce sem a Força Vital, sem Ngunzo. Elemento de
ancestralidade que precisa estar plantado, no solo onde se constitui a comunidade. A forma de
transmitir os insumos – ou os saberes – necessários para que essa comunidade cresça e se
fortaleça é a oralidade, que acontece em presença, corporificada, por força da palavra,
falada, mas também cantada ou simplesmente gestualizada.
O desafio, a curiosidade crítica, a assunção como ser social-transformador, a relação
autoridade-liberdade, ética e estética e a resistência, características eleitas para se pensar a
Autonomia, por sua vez, também dependerão de como essa comunidade se conforma, de
como se dão as relações entre seus pares e como as pessoas dão significado às suas práticas.
Um dos desafios deste trabalho é, portanto, buscar compreender como essas relações
comunitárias são estabelecidas no grupo estudado, tendo em vista as características que
envolvem a autonomia. Este será o enfoque dos próximos capítulos.
Mais especificamente no quarto capítulo, a proposta é partir para dentro da roda de capoeira,
para falar dos jogos de saberes que acontecem no grupo a partir do seu principal símbolo
ritual, onde se conectam os elementos aqui destacados e outros que mostraram-se importantes
durante o processo.
Enfim, diante da profunda e sábia filosofia de Mestre Pastinha, percebo-me a gingar na
encruzilhada da Cosmovisão Africana com a capoeira angola na Bahia, no movimento de
incorporar a ginga, angoleira, no caminho epistemológico e teórico-metodológico de uma
pesquisa. A capoeira angola é aqui tomada como uma semiótica, que atua no mundo pelo
encantamento. E fundamenta-se na Ancestralidade. Capoeira que acontece no ritual – a Roda
– onde sua estética reflete sua ética. Onde se encontram o velho e novo, atualizam-se os
antepassados, circula-se o Ngunzo, restituindo-se a Força Vital. Rituais que são realizados
pelas comunidades que formam os grupos de Capoeira Angola. Incorporar a ginga angoleira
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no caminho epistemológico e teórico-metodológico da pesquisa é entrar na roda de capoeira
para, de dentro dela, refletir-vivendo o processo educativo que ali acontece, de corpo presente.

Olha valha-me Deus, senhor São Bento, vou jogar meu barco ao vento...
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3. EU JOGO CAPOEIRA NO ALTO DA SEREIA
Neste capítulo, apresento e contextualizo as comunidades com as quais trabalhei: o Alto da
Sereia e o grupo Nzinga de Capoeira Angola. Como os(as) muleekes(as) se inserem em seu
grupo ou comunidade de pertencimento? Como eles dão significado às suas práticas,
realizadas por meio da capoeira? Essas foram algumas questões que orientaram a reflexão
realizada neste processo.
Antes de iniciar a contextualização propriamente dita, descrevo como aconteceu a
“preparação   deste   ritual”,   “por   trás   dos   bastidores”,   apresentando o movimento da pesquisa
empírica.

3.1.  O  movimento  da  pesquisa:  “Jogo  de  dentro,  jogo  de  fora”
Sabemos que a escolha metodológica reflete nossos pressupostos filosóficos, valorativos,
morais e políticos. Acredito que, para falar de cultura popular, mais especificamente afrobrasileira, como pesquisadora, preciso adentrar a teia de seus significados, suas simbologias,
seus ritos e mitos, as relações entre as pessoas envolvidas.
Situo este estudo nesse terreno fértil, dinâmico, instável, contraditório, da cultura,
compreendendo-a  como  “teias  de  significados”.  Portanto,  não  posso  lidar  com  ela  a  partir  de  
uma  “ciência  experimental,  em  busca  de  leis”,  mas  mais  “como  uma  ciência  interpretativa,  à  
procura   do   significado”   (GEERTZ,   1989, p.15). Aproximo-me, assim, do terreno da
etnografia. Decidi realizar uma investida de aproximação com o grupo escolhido para esta
investigação para buscar compreender os sentidos ali construídos, o seu contexto cultural e as
subjacências existentes no universo da cultura popular afro-brasileira.
Um elemento que, a priori, já contribuía para seguir esse percurso foi o fato de que eu poderia
falar  “desde dentro”, a partir da lógica da capoeira, sendo eu capoeirista e pertencendo a um
grupo   “primo”   daquele   onde   fui   realizar   a   pesquisa.   Um   dos   desafios   foi   o   de não “cair na
tentação” de enquadrar a Capoeira Angola nos padrões predominantemente aceitos da ciência
e perder a riqueza, os mistérios, as subjacências que lhe são fundamentais. Nesse sentido,
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Carlos Rodrigues Brandão bem descreve o trabalho realizado por Pedro Abib (2005), no
prefácio de seu livro:
Seria preciso ir além da coleta de dados e da descrição. Seria preciso mergulhar em
certas dimensões interativas muito pouco visíveis aos olhares apressados da maioria
das pessoas que vem ver e conhecer, para depois filmar, fotografar, documentar ou
escrever sobre. Seria preciso compreender que por debaixo do repetitivo, do
pitoresco, do apenas exótico, existem tradições populares que transformam uma
aparentemente  simples  “roda  de  capoeira”,  em  um  microcosmo  de  vidas,  de  saberes  
e de trocas de bens, serviços e sentidos. Seria preciso acompanhar de dentro para
fora o que se vive não apenas no momento em que algo espetacular (como um
espetáculo) se dá a ver a um público, mas como em  sua  intimidade  ‘isto  que  se  vê’  
é vivido, aprendido e significado.”  (ABIB, 2005, p.19. Grifos meus).

Busquei, nesse desafio, justamente adentrar no terreno de significados dos sujeitos da
pesquisa, vivendo e aprendendo com eles, em alguns momentos, para me aproximar dessa sua
intimidade de como aprendem e significam seus aprendizados. Busquei também não deixar de
fazer o exercício de transitar e promover o diálogo entre duas linguagens distintas, mas nem
por isso incompatíveis – da academia e da cultura popular –, traçando, como percurso
metodológico,  o  que  nomeio  como  “jogo  de  dentro,  jogo  de  fora”.  Ou  seja,  parto  de  dentro  da  
Capoeira Angola e busco nela mesma os caminhos da pesquisa, em um grupo do qual
compartilho a mesma linhagem, mas trago minhas referências próprias, do grupo e da cidade
de onde venho. A pesquisa vai então seguindo uma dinâmica própria e respeitosa deste lugar
de onde se fala, no   movimento   constante   de   “entrar e sair”,   de   diálogos   e   mesmo   de  
contradições.

3.1.2. A entrada em campo
Um dos importantes aprendizados que tive com meus mestres de capoeira foi que o bom
capoeirista sabe como chegar em qualquer roda, ou em qualquer lugar, e ser bem recebido.
Para  isso,  eles  dizem:  “quando  chegar   em uma roda, primeiro peça licença ao mestre ou ao
responsável do lugar, aproxime-se com calma, observe como funciona o ritual, toque um
instrumento, para só depois entrar para jogar na roda”.  Assim,  a  primeira  etapa  da  pesquisa de
campo   correspondeu   a   esse   movimento   de   entrar   “na   roda”, com o objetivo principal de
entender   “onde   eu   estava   pisando”,   construir   laços   de   confiança   e   respeito com os
participantes do grupo, especialmente os   mais   jovens,   estabelecendo   “formas   de   estar-junto
com  o  outro”  (PIMENTEL, 2009, p.143). Essa entrada se deu inicialmente como capoeirista,
participando de algumas rodas e atividades do grupo Nzinga.
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Antes de iniciar o trabalho, obtive o consentimento de realizá-lo naquele local, por parte dos
mestres do grupo e logo que comecei o trabalho de campo, Mestra Janja anunciou a realização
da pesquisa (que foi co-orientada por ela) aos demais membros. A minha presença como
observadora não parecia causar grandes constrangimentos, pois as pessoas já estavam de certa
forma acostumadas a receber pesquisadores, além de eu já compartilhar da linguagem do
universo da Capoeira Angola. Assim, obtive uma boa receptividade de forma geral e essa
autorização e receptividade foram fundamentais para garantir a viabilidade do estudo e para
contribuir com o compromisso ético que passei a assumir com as pessoas envolvidas.
Resumindo, alguns fatores que facilitaram a minha interação com o grupo foram: a minha
experiência e identidade   de   “angoleira”,   compartilhando   da   linguagem do universo da
capoeira; os vínculos existentes entre o meu grupo de capoeira e o grupo escolhido para a
pesquisa; a entrada no grupo como capoeirista; e a recorrência da realização de pesquisas
neste grupo, sendo as mestras também pesquisadoras e o mestre educador com formação
universitária.
O  exercício  do  “jogo  de  dentro  e  de  fora”  apresentou-se, apesar desses fatores favoráveis, um
constante desafio. Apesar de não ter tido impedimentos, tanto por parte dos meus mestres
quanto dos mestres do grupo Nzinga, senti a dificuldade em administrar o meu tempo de
dedicação ao meu próprio grupo e à pesquisa, realizada em outro grupo. Senti a dificuldade de
ser   coerente   em   relação   ao   tipo   de   envolvimento   e   de   “obrigações”   demandadas   para   se  
pertencer a uma comunidade/grupo de Capoeira Angola. A todo tempo deparei-me com
escolhas nesse sentido, buscando aprender com as situações, com os silêncios, as falas e os
gestos dos mestres e dos mais antigos em ambos os grupos. Fui compreendendo, cada vez
mais, como tudo podia ser visto como um jogo de capoeira.
Não ser parte integrante do grupo Nzinga, por um lado, significou uma distância em relação a
um envolvimento emocional e pessoal com certos conflitos internos no grupo. Ao mesmo
tempo, eu não pude compreender mais de perto a complexidade dos significados ali
construídos nem ter a mesma liberdade que um membro do grupo pode ter no trânsito das
relações internas.
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Passei a realizar o exercício tanto do olhar, da escuta, como da sensibilidade por meio do
diálogo corporal, que se faz fortemente presente na capoeira, ao participar dos momentos de
aulas e rodas com as crianças, buscando compreender e interpretar o processo educativo ali
presente.   Segundo   Pimentel,   (2009,   p.140),   “o   olhar   e   a   escuta   são   atitudes   conjuntivas   de  
autorização da observação etnográfica. [...]. Ambas compartilham com os demais sentidos do
corpo a tarefa de ler as significações comportas pelos informantes  na  relação  conosco”.  
O fato de eu não pertencer àquele grupo, mas pertencer à comunidade maior da Capoeira
Angola foi importante para o exercício do estranhamento e, ao mesmo tempo, a construção da
relação de familiaridade com o grupo, pois me deparei inicialmente com uma realidade
diferente da que eu havia vivenciado anteriormente, porém que usava dos mesmos códigos de
nossa linhagem na Capoeira Angola. Pimentel (2009, p.134) defende que o estranhamento e a
familiaridade são duas posturas básicas do trabalho etnográfico:
É através do estranhamento que o investigador problematiza seu tema de estudo na
relação com indivíduos, grupos sociais e contextos de pesquisa. Estranhar é ver de
forma diferente aquilo que os indivíduos que participam da investigação vêem como
o mesmo (...). Ao buscar interpretar e compreender as relações dos indivíduos em
determinadas situações de convívio delimitadas pelo tema de sua investigação, o
educador/pesquisador se distancia daquilo que lhe é próprio na relação de
pertencimento com o objeto de seu estudo. Contudo, tal atitude só se torna possível
na medida em que o educador/pesquisador constitui seus posicionamentos ao lado
dos demais indivíduos com os quais compartilha o seu contexto de investigação.
Estranhamento e familiaridade neste sentido podem ser compreendidos como
processos de diferenciação e identificação com os outros da pesquisa, ambos
indissociáveis.

Passei a fazer esse exercício ao observar o trabalho pedagógico realizado com as crianças e
adolescentes daquele grupo, buscando inicialmente absorver e registrar, com a maior riqueza
de detalhes possível, descrevendo o que eu via, ouvia, sentia, percebia.
Com o intuito de não me restringir à descrição e à interpretação do micro-universo dos
envolvidos na pesquisa, busquei construir um diálogo constante entre teoria e empiria, para
refinar o olhar crítico e curioso sobre a realidade. A pesquisa teórico-conceitual foi sendo
realizada concomitantemente à pesquisa empírica, uma vez que ambas podem ser entendidas
como parte de um único processo, cíclico, de confronto e diálogo entre teoria e prática. Ao
mesmo tempo, apostei na importância de deixar essa própria realidade mostrar os melhores e
possíveis caminhos a serem percorridos.
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Minha presença como observadora, que ficava sentada anotando em meu diário de campo
durante as aulas, rodas e eventos gerou inicialmente uma curiosidade, principalmente por
parte dos(as) muleekes(as), que já me  reconheciam  como  “angoleira”,  pela minha participação
em algumas  de  suas  rodas,  mas  não  ainda  como  “pesquisadora”.  Alguns  deles  pediam  para  ler  
o que eu escrevia. Eu os deixava ler, buscando tratar com naturalidade e mostrar que estava
aberta a eles. Dizia que estava descrevendo o que eu via. Eles liam algumas partes e achavam
graça de se verem em meu caderno. Eu os observava enquanto eles me observavam também.
Além do diário de campo, nesse momento inicial, realizei registros com fotos e pequenos
vídeos.
Pouco a pouco, foi-se fortalecendo um vínculo de confiança e de amizade com os
participantes do grupo, tanto alguns adultos como, especialmente, os nove muleekes mais
envolvidos e presentes. A construção desses vínculos seria condição si ne qua non para a
realização do estudo, e para as definições do percurso a ser percorrido durante a pesquisa.

3.1.3.  Partindo  para  “dentro  do  jogo”
Após esse primeiro momento, comecei a atuar de forma mais participativa no grupo, fazendo
as aulas, participando das rodas, eventos e outras atividades realizadas pelo Nzinga e pela
comunidade Alto da Sereia. Por um lado, essa participação mais ativa possibilitou ampliar
minhas possibilidades de percepção do contexto, ao interagir com as pessoas de forma mais
“inteira”,  corporalmente.  Fui  compreendendo,  aos  poucos, a realidade de cada um(a) dos(as)
muleekes(as), alguns dos conflitos existentes, entre crianças e adultos, mestres(as) e
alunos(as), a forma como cada um(a) lida com os conflitos, bem como a diferença de
envolvimento de cada um(a) com o grupo e a capoeira.
Esse tipo de participação na pesquisa aproxima-se da concepção de Teresa Haguette sobre a
observação participante (ainda que minha proposta não se restringisse a ela), segundo a qual
essa metodologia:
não se concretiza apenas através da participação do pesquisador, mas essa
participação deve significar um envolvimento maior do pesquisador, um
compartilhar, não somente com as atividades externas do grupo, mas com os
processos subjetivos – interesses e afetos – que se desenrolam na vida diária dos
indivíduos e grupos (HAGUETTE, 1992, p.72).
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A proposta foi de que a participação ocorresse de forma cada vez mais ativa. Essa escolha
contribuiu, por um lado, para que eu pudesse me valer das diversas formas possíveis para
assimilar os contextos pesquisados, não apenas a racional, como também do nível das
sensações, dos sentimentos e da intuição. Por outro lado, parecia maior o desafio de perceber
a  complexidade  dos  processos  que  ali  aconteciam  e  “traduzi-los”  na  forma  de  texto  e  palavras.  
Além disso, é prudente considerar que tal envolvimento mais efetivo em campo pressupõe “o
risco de adesões a pontos de vistas comuns à comunidade em que o pesquisador está
enraizado, sem uma necessária crítica epistemológica à adequação das análises desenvolvidas
na produção   teórica   oriunda   de   suas   pesquisas”   (Pimentel,   2009,   p.128).   Percebi,   assim,   a  
importância de deixar sempre claro para o grupo as condições de minha participação, como
também reforça Thiollent (1987, p.88):
A participação dos investigadores (...) dentro de organizações ou movimentos
sociais não significa que haja adesão aos valores ou ideologias dessas entidades. (...)
Nesse quadro, a situação dos investigadores, aparentemente paradoxal, supõe uma
constante avaliação dos seus envolvimentos na ação observada.

Por   fim,   busquei   não   deixar   de   considerar   os   conflitos   que   vivenciei   dentro   do   “jogo”.   Ao  
contrário,  como  afirma  Thiollent  (1987,  p.89),  o  investigador  “não  pode  deixar  de  considerar  
as  oposições  entre  os  grupos  investigados”,  ou,  neste caso, entre membros do grupo.

3.1.4. O vídeo entra em cena
O audiovisual apresentou-se como um recurso que poderia, em alguma medida, contribuir
com a pesquisa diante da dificuldade de registrar e perceber a realidade de forma mais ampla,
com as limitações dos sentidos de uma pesquisadora participante em campo. Enquanto eu
participava da roda de capoeira, por exemplo, concentrando-me em tocar um instrumento,
jogar ou mesmo apenas cantando e observando, muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo –
os(as) muleekes(as) que jogavam, outros(as) que tocavam, outros(as) que estavam do lado de
fora, as movimentações dos(as) mestres(as) e dos(as) outros(as) alunos(as) e participantes e
assim por diante.
Além disso, esse recurso abriu a possibilidade de transformar os registros em um vídeo
documentário sobre o projeto Ginga Muleeke, como um material a ser divulgado para a
comunidade da capoeira, acadêmica e interessados em geral, sobre o processo educativo ali
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desenvolvido por meio da Capoeira Angola, em um formato muito mais acessível que o da
dissertação. Essa já era uma vontade pessoal ao ingressar-me no mestrado.
Nesse momento, aconteceu o evento de Aniversário de 15 anos do Nzinga em São Paulo, em
que nove dos(as) muleekes(as) de Salvador foram participar. Nesse encontro, foi apresentado
o segundo vídeo feito pelo grupo com os muleekes do Nzinga São Paulo, o que representou
mais um estímulo e inspiração para a realização de uma versão com os(as) muleekes(as) de
Salvador. Coincidentemente ou não, eles(as) haviam acabado de participar de uma pequena
oficina de audiovisual no Nzinga-Salvador, na qual aprenderam algumas técnicas de
filmagem e entrevistas. A isso se juntou a existência das condições necessárias para a
produção: equipamentos e conhecimentos técnicos básicos de produção de vídeo, por parte de
um integrante do grupo Nzinga de Salvador, que tinha a vontade de produzir um pequeno
documentário e nos unimos para tal.
A ideia de construção de um vídeo documentário foi tomada com entusiasmo pelos(as)
muleekes(as) do grupo Nzinga Salvador. Eles(as) disseram que queriam ter um vídeo que
mostrasse quem são, assim como viram com os(as) meninos(as) de São Paulo. Queriam
mostrar não apenas a capoeira, mas a  praia,  a  comunidade,  a  “dança-afro”,  e  assim  por  diante.
O processo de produção do vídeo, que teve seu início no segundo semestre de 2010, começou
com a realização de uma reunião com os(as) muleekes(as), na qual eles(as) registraram por
escrito e em desenhos suas ideias iniciais sobre  “o  que  aprenderam  com  a  capoeira”,  “como  
aprenderam”,  “quem  eram  eles  antes  da  capoeira”,  “quem  são  eles  hoje”, e “como  começaram  
a   treinar   capoeira”.   Após   o   exercício   e   uma   conversa,   elegemos   algumas   situações   que  
deveriam fazer parte do vídeo, pois faziam parte do aprendizado deles(as) por meio da
Capoeira Angola:
- Momentos de aulas, rodas de capoeira e eventos envolvendo o grupo Nzinga;
- A comunidade Alto da Sereia (mostrar o local em que vivem, incluindo a praia, e
realizar entrevistas com seus familiares e outras pessoas que pudessem contar sobre a
história da comunidade);
- A dança realizada por alguns dos muleekes;
- Genealogia da Capoeira Angola (entrevistas com os mestres do grupo, outros
mestres da linhagem de Mestre Pastinha, adultos do grupo e com os próprios
muleekes);
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- Candomblé (entrevista com o Tata Mutá Imê).
Não produzimos um roteiro fixo a ser seguido, pois decidimos aproveitar a espontaneidade
das situações. Filmamos os eventos que aconteceram nesse período (Aniversário de 15 anos
do grupo Nzinga, em São Paulo, Lançamento do livro de Tata Mutá Imê, Dia de São Cosme e
Damião, Festa de Iemanjá); filmamos alguns muleekes dançando na praia; além de tomadas
no Alto da Sereia. Nessas ocasiões, realizamos entrevistas entre os próprios muleekes, com
seus familiares, com alguns integrantes adultos do grupo, com moradores do Alto da Sereia e
com o Tata Mutá Imê. Era no próprio momento da filmagem que íamos buscando as pessoas
para as entrevistas, os locais mais adequados para a dança e assim por diante. Ao participarem
do processo de produção do vídeo, desde sua concepção, planejamento e realização das
entrevistas, os(as) muleekes(as) puderam refletir e revelar sua compreensão sobre o seu
processo educativo na capoeira.
Após o período de gravação, realizamos algumas seções em pequenos grupos para assistir
juntos parte do material coletado, criando momentos especiais de conversas e entrevistas,
inspirados pelas imagens, conforme salienta Loizos:
As imagens fazem ressoar memórias submersas e podem ajudar entrevistas focais,
libertar   suas   memórias,   criando   um   trabalho   de   ‘construção’   partilhada,   em   que  
pesquisador e entrevistado podem falar juntos, talvez de uma maneira mais
descontraída do que sem tal estímulo (LOIZOS, 2008, p.143).

Em todas as seções, os(as) muleekes(as) assistiam aos vídeos compenetrados, dando risadas
deles(as) mesmos(as), fazendo comentários. Alguns desses momentos especiais foram
registrados em vídeos também.
O processo de construção desse pequeno vídeo documentário possibilitou reforçar o sentido
de ação em conjunto com os sujeitos envolvidos, compartilhando com eles(as) os
questionamentos que primeiro me inquietaram e que dizem respeito à sua própria vida e a
experiências na Capoeira Angola. Contribuiu também para o que Marcela Gajardo (1984,
p.15), defende em relação às práticas que visualizam participação, investigação e ação
educativa como  momentos  de  um  mesmo  processo.  Ela  defende  um  estilo  de  trabalho  que  “vê  
na apropriação coletiva do saber, na produção coletiva de conhecimentos a possibilidade de
efetivar o direito que os diversos grupos e movimentos sociais têm sobre a produção, o poder
e  a  cultura”  (GAJARDO, 1984, p.16).
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Não chegamos a realizar as entrevistas com os(as) mestres(as) como pensado inicialmente,
pois, seguindo o fluxo dos acontecimentos, chegamos em um momento em que tínhamos já
um rico material em mãos e nos deparamos com dificuldades para realizar essas entrevistas.
A decisão foi de deixar essa proposta para uma oportunidade futura, já que o foco principal do
trabalho estava na perspectiva dos(as) próprios(as) muleekes(as).
Ao final, foi produzida uma primeira edição do vídeo, pelo mesmo integrante do grupo que
realizou as filmagens e, apesar de não ter contato com a participação direta dos(as)
muleekes(as) nem de minha parte, o resultado não deixou de abarcar o caráter coletivo da
proposta, pois considerou as várias discussões e alguns encontros em que assistimos e
iniciamos a decupagem do material conjuntamente. O vídeo documentário então intitulado
“Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”  foi avaliado positivamente pela grande maioria dos(as)
muleekes(as).
O vídeo foi exibido em duas seções na sede do Nzinga. A primeira, com a presença de alguns
muleekes e alunos adultos de São Paulo. Foi muito interessante a oportunidade de
compartilhar o trabalho com membros da família Nzinga Salvador e São Paulo. Algumas
cenas mostravam o evento realizado em São Paulo, em que os muleekes de Salvador também
participaram. Uma segunda seção foi realizada durante a programação de um evento do grupo
ACANE (Associação de Capoeira Angola Navio Negreiro), quando seus participantes foram
visitar o grupo Nzinga. A recepção do público que assistiu foi bastante positiva.

3.1.5. As entrevistas
Algumas reflexões relatadas por Silveira (2002, p.139), sobre uma situação de entrevista
realizada por ela há alguns anos, contribuíram para a concepção de entrevista adotada neste
trabalho. Diz a autora:  em  vez  de  buscar  “respostas definitivas”,  auto-descrições adequadas,
procuraríamos as imagens identitárias que iam se tecendo, os traços recorrentes, as
regularidades   narrativas,   enfim,   as   “redes   de   coerência”   que   sustentavam   as   afirmações.   A  
autora diz que compreende a entrevista como uma arena de significados, pois destaca os
seguintes aspectos da situação de entrevista:
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um jogo interlocutivo em que um/a  entrevistador/a  ‘quer  saber  algo’,  propondo  ao/à  
entrevistado/a uma espécie de exercício de lacunas a serem preenchidas... Para esse
preenchimento, os/as entrevistados/as saberão ou tentarão se reinventar como
personagens, mas não personagens sem autor, e sim, personagens cujo autor coletivo
sejam as experiências culturais, cotidianas, os discursos que os atravessaram e
ressoam   em   suas   vozes.   Para   completar   essa   ‘arena   de   significados’,   ainda   se   abre  
espaço para mais um personagem: o pesquisador, o analista, que – fazendo falar de
novo tais discursos – os relerá e os reconstituirá, a eles trazendo outros sentidos
(SILVEIRA, 2002, p.139, 140).

As entrevistas com os(as) muleekes(as) do Nzinga foram realizadas tanto nas situações em
que fazíamos as gravações para o vídeo documentário, quanto em situações gravadas apenas
em áudio. Em ambas as situações, defini previamente algumas questões norteadoras, mas
buscava conduzir a conversa da forma mais natural ou informal possível. Muitas perguntas de
fato surgiam de acordo com as respostas dos sujeitos e das minhas reflexões a partir delas. As
entrevistas foram em sua maioria coletivas, reunindo de dois a cinco muleekes(as),
aproximadamente, a depender das condições do momento. Busquei considerar a
complexidade existente nas entrevistas, as condições do contexto em que nos encontrávamos,
como salienta Silveira (2002, p.120), quando se propõe a tratar as entrevistas como
eventos
discursivos
complexos,
forjados
não
só
pela
dupla
entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens, representações, expectativas
que circulam – de parte a parte – no momento e situação de realização das mesmas
e, posteriormente, de sua escuta e análise.

Tendo isso em vista, o objetivo foi buscar compreender a percepção e os significados por
eles(as) forjados nas diversas situações que envolviam seu aprendizado na Capoeira Angola,
perguntando sobre suas impressões nos momentos, assim como fatos da sua história na
capoeira,   suas   concepções   sobre   “ser   angoleiro”,   seu   relacionamento   com   os   demais
integrantes do grupo e com os mestres, além da sua relação com as outras atividades que
passaram a fazer, relacionadas com a capoeira, como a dança e o candomblé.
Silveira (2002) chama a atenção para a existência das referências de hierarquia, poder e
persuasão   entre   entrevistadores   e   entrevistados,   como   objeto   de   constante   disputa:   “idade,  
status social e profissional, prevalência econômica, gênero, situação familiar, origem
regional... são dimensões não desprezíveis nessa delicada situação em que as identidades de
entrevistador/entrevistado  são  assumidas”  (SILVEIRA, 2002, p.126).
Especificamente no caso das entrevistas realizadas para o vídeo documentário, buscava
estimular os próprios muleekes para que assumissem a função de entrevistadores. Assim, eles
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puderam experimentar um nível mais profundo de compreensão sobre as implicações desse
papel, vendo-se diante de certas questões, tais quais: como formular perguntas para uma
entrevista, como conduzir a entrevista, qual o objetivo da entrevista e o sentido da conversa
para eles, e assim por diante. Com essa estratégia foi possível fortalecer ainda mais a
interação com os(as) muleekes(as) e observar como estavam assumindo a responsabilidade
por seu novo papel, mais ativo que o de manter-se na posição de responder perguntas, além de
estimular sua reflexão sobre os assuntos tratados, a expressão de suas opiniões, o diálogo com
familiares sobre seu processo educativo na capoeira, no sentido do próprio exercício da
autonomia.
Dessa forma, fugimos do padrão entrevistador/entrevistado, com uma alternância de papéis,
em que eles poderiam ser entrevistadores e entrevistados, ao mesmo tempo. Além disso, foi
feito o uso do metadiscurso, na medida em que conversei sobre a própria entrevista com os
muleekes, entrevistados ou entrevistadores, durante a entrevista.
Aconteceram, assim, duas situações distintas, que poderiam se dar em uma mesma entrevista:
1) o papel de entrevistadora sendo assumido por mim, (registradas em áudio e em vídeo);
2) o papel de entrevistadores sendo assumido pelos(as) muleekes(as), entrevistando uns aos
outros (registradas em vídeo).
Para a realização das entrevistas com as outras pessoas, aproveitamos a ideia da inversão de
papéis, para proporcionar que os muleekes fossem co-participantes na sua realização, além de
abrir espaço para que eles expressassem suas próprias curiosidades e reflexões. Assim, eles
participaram da condução das entrevistas realizadas com alguns de seus familiares, pessoas da
comunidade, alguns adultos do grupo e com o Tata Mutá Imê. No caso dos familiares,
procuramos saber sobre a percepção deles com relação à participação dos filhos na capoeira.
Na comunidade, fomos em busca de pessoas que pudessem contar sobre a história do Alto da
Sereia, focando aspectos culturais e a inserção da capoeira. Além disso, nos eventos em que
participamos, aproveitamos para perguntar às pessoas sobre o próprio evento, aspectos
históricos, seus significados e suas impressões.
Durante as entrevistas, ora os muleekes ficavam envergonhados, tanto para responder como
para   perguntar,   e   nos   olhavam   (aos   adultos   presentes),   como   se   pedissem   “socorro”,  
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esperando por uma ideia. Nesses momentos, dávamos algumas ideias e sugestões, mas
deixando que eles(as) mesmos(as) perguntassem.
Além disso, entrevistei dois alunos adultos do grupo, para fazer um contraponto em relação à
visão dos(as) muleekes(as) e ampliar as perspectivas dos diversos olhares sobre a situação.
Essas entrevistas seguiram um roteiro semi-estruturado1. Por fim, as conversas informais com
mestres(as) e integrantes do grupo, adultos ou crianças e a convivência possibilitaram abarcar
parte da diversidade de olhares sobre as situações, sem a pretensão, repito, de ter acesso ou
transformar em palavras toda a complexidade do real.

3.1.6. Análise dos dados
A análise dos dados correspondeu à proposta epistemológica e metodológica da pesquisa:
partir  de  “dentro  da  roda  de  capoeira”,  onde  joguei  com os(as) muleekes(as), e das vivências
em campo para contar a minha versão das estórias vividas, buscando dialogar com os diversos
sujeitos e com os autores aqui trabalhados. Nesse momento, as imagens e áudios gravados, o
caderno de campo e as fotografias foram sendo organizados e analisados, servindo como o
insumo para a narrativa, que contou ainda com letras de músicas, poemas e provérbios
relacionados à Capoeira Angola e à cultura afro-brasileira. Por fim, o vídeo documentário  “Eu  
jogo   capoeira   no   Alto   da   Sereia”   apresenta   parte dos resultados da pesquisa na linguagem
audiovisual.

3.2. Por cima do mar eu vim: Comunidades e pertencimento
3.2.1. Alto da Sereia
A comunidade do Alto da Sereia está localizada entre dois bairros de classe média de
Salvador (Ondina e Rio Vermelho), em um pequeno morro beirando o mar, com uma vista
privilegiada e bela para o mar. É um ambiente familiar onde vivem aproximadamente

1

Ver Apêndice A e B.
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duzentas famílias2. Lá moram muitos estudantes universitários e pessoas de outras cidades e
países, muitas delas de passagem por Salvador, outras já vivendo ali. Antes do processo de
urbanização que a conformou como o que é hoje, era uma comunidade onde viviam muitos
pescadores e foi reconhecida como um dos quilombos urbanos existentes em Salvador,
segundo registro do Governo do Estado da Bahia3.
Figura 9: Alto da Sereia

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2011).

É uma comunidade pacífica e pequena, que realiza suas festas, nas datas comemorativas, ao
som de grupos de samba e pagode locais. Segundo relatos dos moradores, não há grande
recorrência de violência atrelada ao tráfico de drogas. O que não significa que esteja isenta
dos conflitos. Assim alguns(mas) muleekes(as) relataram, contando sobre o lugar onde
moram:
ANDERSON: Aqui no Alto da Sereia, tem vez que tem muita briga...
VINI: Mas é um bairro tranquilo.
ANDERSON: Tem vez que tem espancamento de homem e mulher.
SARA: O que é que tem de legal?
VINI: As pessoas.
BRUNA: E o que tem de ruim é a briga de Jorge e Maria4.
(...)
SARA: Mas aqui tem violência?
2

Segundo informação concedida em entrevista com uma das integrantes da Associação de Moradores do Alto da
Sereia (AMAS), em outubro de 2011.
3
Documento:   “BAHIA - Municípios com Registro de Comunidades Quilombolas 2005”,   da   Secretaria   de  
Agricultura, Irrigação d Reforma Agrária Disponível em:
<http://www.seagri.ba.gov.br/Comunidades%20Quilombolas.pdf>. Acesso em 04 dez. 2011.
4
Estes são nomes fictícios para não identificar as pessoas.
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VINI: Não.
ANDERSON: O QUÊ??!!
(risos).
VINI: Ele tá acabando com o nosso bairro.
BRUNA: Tem sim, tem violência sim, mas é que a gente não vê.
VINI: Mas não é essa violência assim como pedofilia, entendeu. É assim, mas
violência de briga, verbal.
ANDERSON: Verbal.
BRUNA: De briga (mostra o gesto de um soco, na cara de Vini).
SARA: Mas tiro, assalto, não?
TODOS: Isso não.
VINI: Aqui não. Assaltam lá em baixo e correm pra cá, mas aqui não.

Esse diálogo vem recheado do jogo de opostos e contradições, elementos que compõem o
próprio jogo da capoeira e, para além dele, compõem também a forma como a capoeira nos
possibilita enxergar a vida e as relações humanas. Jogo que é, portanto, aberto à alteridade e
autenticidade de opiniões – ingredientes indispensáveis para a formação de sujeitos
autônomos. Entre os dois muleekes e a muleeka, “cada  qual  é  cada  qual”,  como  já  dizia  mestre  
Pastinha, e eles(a) não deixam de expressar suas opiniões, ainda que diferentes uma da outra.
Por exemplo, quando perguntei se na comunidade havia violência e um deles responde
seguramente que não, enquanto o outro exclama:  “o  quê?!”,  questionando  a  resposta  do  seu  
“camarada”.  Ainda que mostrem, ao mesmo tempo, certa timidez nos gestos, no olhar, ou no
desvio do olhar, em alguns momentos, em outros, são veementes no que dizem. E depois
todos riem, mostrando que nada é tão sério que não se possa ver um lado de brincadeira, como
na capoeira.
Alguns antigos moradores com os quais conversamos ao longo da pesquisa também
mostraram o gosto pelo lugar, como disse um senhor:
Todo mundo respeita todo mundo, todo mundo conhece todo mundo. Eu tenho 62
anos de idade, nascido e criado aqui. Isso aqui tudo era barro, foi feito pelas nossas
mãos. Aqui a gente não tem mal a dizer do nosso bairro.

Contaram-nos  das  dificuldades  que  tinham  antigamente,  quando  ali  era  “tudo  barro”:
Sr. A: Era uma peleja.
Sr. B: Era tudo barro, quando chovia... não tinha água, não tinha luz...

A falta de água foi uma das dificuldades mais enfatizadas, pois os moradores tinham que
buscar água em uma fonte (que ainda existe na Av. Oceânica) e subir as escadarias para levála até suas casas. Todos concordaram que hoje em dia a vida dos moradores do Alto da Sereia
melhorou muito. Uma das senhoras entrevistadas disse que, diante da situação de
antigamente, não considera que ali era uma comunidade:
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Sra.: Aqui não tinha comunidade. Depois que eu fiquei já... já de idade é que
começou esse negócio de comunidade.
SARA: Como era antes?
Sra.: A gente não tinha nada aqui, não tinha nada. Era um morro, com um bocado
de casa de palha, não tinha água, não tinha nada.

Interessante pensar na concepção de comunidade, na visão desta senhora. Quando
perguntamos se as pessoas se conheciam ela disse que sim e que muitos eram parentes,
familiares próximos que foram morar ali e sobreviviam principalmente da pesca, mas ela não
considera   que   se   tratava   de   uma   “comunidade”.   Isso   me   leva   a   pensar   que   talvez   seja mais
recente o uso dessa expressão que reflete os sentidos de identificação das pessoas entre si e
com o lugar, levando-as a se reconhecerem e se organizarem como comunidade.
Um exemplo de organização comunitária local é a Associação de Moradores do Alto da
Sereia (AMAS), que recentemente foi reestruturada por um grupo de mulheres moradoras
locais. Mestre Poloca contou que o grupo Nzinga chegou a se reunir com a AMAS para fazer
algo juntos. Os(as) mestres(as) destacam positivamente o fato de a Associação de Moradores
ter sido retomada recentemente sob a liderança de mulheres. Mestra Janja também destaca,
criticamente, sobre a especulação imobiliária existente na comunidade e o contraste entre a
“outra  face”  do  mesmo  morro, com estabelecimentos que caracterizam a riqueza econômica
do outro lado:
MESTRA JANJA: O Alto da Sereia é um dos raros quilombos urbanos registrados
no Brasil nos anais dos quilombos da Fundação Cultural Palmares do Governo
Federal e Ministério das Cidades, então aqui é um quilombo urbano. E é uma
comunidade exposta a um terrorismo imobiliário, pra vocês terem idéia esse prédio
foi construído em menos de um ano. Essa comunidade já perdeu a face de lá, que
eles nem mais chamam de Alto da Sereia, mas de morro da Paciência, que é o lado
riquíssimo, que tem hotel, restaurante japonês, tem a casa de Gal Costa, tem um
muro por traz da maré que divide etc. E aqui é originalmente uma comunidade de
pescadores. (...) E é muito oportuno que as mulheres tem tomado os rumos da
associação de moradores.(Informação verbal).5

A capoeira, segundo os moradores entrevistados, não estava presente na comunidade
antigamente. Um dos muleekes perguntou a uma senhora, antiga moradora:  “Tinha cultura pra
vocês? Forró, capoeira, folclore, essas coisas?”,  e  ela  respondeu:  “Não,  não tinha nada. O que
a gente fazia... (pausa, pensativa) brincar de pipuna, brincar de boneca, correr de um lado pro
outro”.   Dois senhores também disseram que não havia capoeira na época em que eram
crianças:  “esse negócio de folclore, de cultura,  veio  da  década  de  80  pra  cá”.

5

Falas transcritas durante a seção de exibição  do  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”, na sede do grupo
Nzinga, em Julho/2011.
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Interessante refletir sobre a concepção de cultura nas falas desses moradores. O muleeke que
fez  a  primeira  pergunta  à  senhora  utilizou  o  termo  “cultura”  para  designar  o  que  exemplificou  
como   “forró,   capoeira,   folclore,   essas   coisas”.   Esse pode ser considerado como um dos
significados que o termo abarca, remetendo às expressões culturais, no caso tradicionais, de
um povo. A senhora, por sua vez, não considerava as brincadeiras, jogos, formas de lazer,
realizadas antigamente como cultura. Na concepção aqui proposta, todos esses exemplos
podem ser compreendidos como culturas populares, ou expressões das culturas populares.
Mas creio que as culturas tradicionais, que pressupõem a existência de aspectos ritualísticos
mais elaborados e que dependem de uma comunidade de pessoas para manter a realização
desses rituais, parecem expressar uma profundidade maior de sentidos. Esses sentidos, mais
profundos, bem como a energia que envolve a realização dos rituais tradicionais por suas
comunidades, como as rodas de capoeira, unem pessoas em verdadeiras missões de vida para
mantê-los existindo. Destaco, aqui, a potência de transformação que esses sentidos e essa
energia podem representar.
Reflito, também, sobre a concepção de folclore para os sujeitos entrevistados. O muleeke que
fez   a   pergunta   utiliza   o   termo   “folclore”   junto   aos   exemplos   que   citou   para   se   referir   ao  
significado  de  “cultura”  (“forró, capoeira, folclore, essas coisas”). Da mesma forma, um dos
senhores entrevistados tomou como sinônimos os termos folclore e cultura, quando falam:
“folclore,   cultura,   essas   coisas”.   Faz-se importante reconhecermos as concepções dos
moradores locais e também dialogar com outras perspectivas. O termo   “folclore”, no meio
acadêmico, foi utilizado para remeter a uma perspectiva limitada de cultura, que a concebe,
segundo Abib (2004, p.213), em “uma   abordagem   superficial   e   caricaturada de seus
elementos”,  para  se  referir,  por  exemplo,  à  “forma  ‘folclorizada’ como ainda hoje são tratadas
as manifestações da nossa cultura popular, nos programas educacionais da maior parte das
escolas,   sejam   elas   particulares   ou   públicas”,   sendo   esse   “um   exemplo   claro   sobre   os  
preconceitos que persistem nesse âmbito, herança de uma racionalidade eurocêntrica, que
influencia,  ainda,  a  maioria  dos  programas  formais  de  educação”  (ABIB,  2004,  p.212). Feito
esse adendo, proponho trabalhar com o termo cultura em sua concepção mais ampla, que a
compreende como as teias de sentidos e significados que constituem as vidas dos povos,
comunidades e sociedades humanas, que pode incluir o folclore, mas não se restringe a ele.
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Em entrevista realizada com um aluno adulto do grupo Nzinga de São Paulo, que se mudou
recentemente para Salvador, perguntei o que ele havia aprendido com os muleekes sobre a
comunidade Alto da Sereia e ele respondeu:
Eu aprendi que a comunidade do Alto da Sereia de certa forma, ela cuida dos seus
muleekes, né. Por exemplo eu nunca ouvi nesses anos um muleeke que teve algum
problema ao sair do Nzinga pra casa ou de casa pro Nzinga, então essa
comunidade mesmo fica claro que é uma comunidade pacífica, é comunitária,
vamos dizer assim. Inclusive na minha segunda visita à Bahia tava rolando um
abraço ao morro, que é uma “parada” que eles fazem, super comunitária aqui, e
tal. Então, o que eu aprendi com a comunidade Alto da Sereia foram os
fundamentos mesmo da Angola, de um cuidar do outro, e tal, que eu vejo isso nos
muleekes.6

“Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”,  virou  cantiga,  entoada  por  todos  os  participantes  nas  
rodas de capoeira do grupo Nzinga. A molecada adora e canta com vontade. Exemplo de
estímulo ao sentimento de pertencimento e à autovalorização desses(as) muleekes(as) em
relação às suas comunidades.

O mar
O mesmo adulto que veio de São Paulo falou sobre o que aprendeu com os muleekes sobre a
cidade de Salvador:
o que eu aprendi com os muleekes sobre a cidade de Salvador eu acho que eu ainda
to aprendendo. Se eu falar dessa última visita, eu aprendi mais da importância da
praia, tanto pra eles quanto pra mim. Às vezes é difícil você, difícil não, às vezes
não rola de pegar afinidade com o muleeke no treino. A atenção está sendo exigida
do mestre pra treinar, e tal... Mas na praia isso tudo muda. Então eu aprendi com
eles sobre a cidade de Salvador foi a importância da praia pra quem é angoleiro,
pra quem é do Nzinga, sobretudo.7

A praia faz parte da cultura e das experiências corporais dos muleekes e muleekas do Alto da
Sereia. A intimidade com a natureza do lugar eles mostravam a cada vez que nos encontramos
na praia, ao nadar no mar, brincar na areia ou caminhar pelas pedras. Não por acaso eles
escolheram que queriam incluir cenas filmadas na praia no vídeo que fizemos. A proximidade
com o mar também se reflete na relação do grupo com Dandalunda ou Iemanjá, divindade
relacionada às águas salgadas, considerada a Rainha do mar. Nas rodas de capoeira muitas
músicas remetem à conexão com o mar e com suas divindades, como o seguinte corrido que é
bastante cantado nas rodas do Nzinga:
Minha sereia rainha do mar
6
7

Entrevista concedida para esta pesquisa em março de 2011.
Idem.
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Não deixa meu barco virar
Não deixa meu barco virar
Não deixa meu barco afundar...

A cantiga faz referência às divindades das águas do mar (Dandalunda ou Iemanjá), pedindo
sua força e proteção para não deixar que o barco, da vida, vire ou se afunde, ou seja, para que
o(a) angoleiro(a) não seja impedido(a) de seguir o seu caminho, nesta vida. A mitologia
africana nos ajuda a entender a nossa relação com os elementos da Natureza. E Eduardo
Oliveira (2007a) nos ajuda a entender como o mar está relacionado também com a capoeira, a
começar pelo balanço do corpo na ginga, assemelhando-se com o balanço das ondas do mar.
Segundo  ele,  “em  várias  narrações  mitológicas  africanas,  o  mar  é  a  origem  da  vida”  (Oliveira,  
2007a, p.175), estando ligado à Ancestralidade, pelo sentimento. Pois a água também habita o
“fundamento   do   sentimento”,   que   é   fluido,   sem   forma,   portanto   cheio   de   mistérios,   como   a  
capoeira. Diferente das sequências lógicas, esse sentimento fluido permite o trânsito entre
“construção   e   desconstrução,   entre   equilíbrio   e   desequilíbrio,   tal   qual   os   africanos  
sequestrados no   momento   aterrador   da   travessia   dos   ‘negreiros’”,   que   precisaram,   nesse  
mundo novo, desconstruir e ao mesmo tempo construir, para resistir e assimilar. Isso só foi
possível  graças  ao  seu  “potencial  de  criação”,  que os levou a “re-criar a cosmovisão africana
em território e condições brasileiras. Para isso não houve um método, mas uma pluralidade de
caminhos que se bifurcam e não raras vezes principiam e precipitam-se   em   encruzilhadas”  
(OLIVEIRA, 2007a, p.176).
Mar, balanço, capoeira, ginga e origem relacionam-se também ao encanto, elemento crucial
para a educação, na perspectiva que aqui defendemos:
Em várias narrações mitológicas africanas o mar é a origem da vida. Nele está o
balanço originário da vida. A capoeira expressa em sua ginga de corpo o balanço
simbólico da origem da vida. Por isso o mar e a capoeira encantam as crianças. Essa
não seria também a função da educação? É um ensinamento simples e profundo,
lúdico e denso, misterioso e acessível (OLIVEIRA, 2007a, p.175).

Talvez por isso, ao falar sobre sua comunidade8, todos(as) os(as) muleekes(as) ressaltaram
como positivo o fato de terem a praia tão perto, onde podem nadar, surfar, jogar bola,
encontrar os amigos, além de dançar e jogar capoeira:
ANDERSON: Meu bairro é um lugar muito bom de se morar. Tem praia, tem a
natureza aqui, tem diversão, tem as brincadeiras, tem uma casa aqui azul, que todo

8

Depoimentos gravados durante a oficina de áudio-visual e entrevistas, oferecida aos muleekes do grupo Nzinga,
por uma profissional da área, organizada por intermédio do integrante do grupo que posteriormente dirigiu o
vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”,  realizado  em  conjunto  com  a  proposta desta pesquisa.
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sábado tem apresentação. E eu faço capoeira no Nzinga com Mestre Poloca e
Mestra Janja.
ANTÔNIO: A comunidade Alto da Sereia é amada e adorada por todos. Aqui é bem
preservado, é bem filmado, é um lugar fácil de se localizar. Aqui acontecem muitas
coisas, festas, e outras coisas. Tem vários meios de diversão. O que eu mais gosto é
de ir na praia.
RODRIGO: Vou falar do meu bairro, Alto da Sereia. Bairro bom de se morar, não
tem muita violência, a gente mora aqui perto da praia, todo dia tem a praia pra ir,
pescar, pegar peixe... Todos aqui se respeita, não tem ousadia. Aqui é bom que dia
de domingo a gente pode ir na praia, surfar, e fazer várias coisas também, pegar
pinaúma, pescar...

Quase todos disseram estar satisfeitos com suas opções de lazer (a praia, a capoeira, a rua)
com exceção de uma muleeka que, ao contrário dos demais, criticou a falta de áreas de lazer
para além da praia e da capoeira, que considerou as únicas opções que possuem:
IOLANDA: Meu bairro não é um bairro muito perigoso, mas também não traz muito
benefício pra gente, porque não temos área de lazer. O único lazer que temos aqui é
a praia e a capoeira que tem 6 anos, o grupo Nzinga.

Mais uma vez as falas revelam a diversidade dos olhares sobre uma mesma situação. Para
mim, esse “único  lazer” se trata mais de um lazer único, especial. Em minha perspectiva de
mineira, vinda de Belo Horizonte, cidade distante do litoral, a proximidade com mar foi um
dos fortes motivos que me trouxeram para Salvador e para morar bem perto do Alto da Sereia.
Sou encantada pelo mar e vim aqui descobrir um pouco mais sobre as profundezas da relação
com Iemanjá. Mais que um lazer, posso dizer que a praia é encontro com o sagrado. Um
banho  de  mar  ajuda  a  limpar  as  “sujeiras”  que  acumulamos na alma, no coração. Daí a relação
do mar com o sentimento!
Esse assunto me fez lembrar uma ladainha da contra-mestra Cristina9, que o mestre Valmir
gosta de cantar:
Prece a Iemanjá
Tava na beira da praia, tava lá fitando o mar
Tava namorando as ondas, numa prece a Iemanjá
Vento forte, maremoto, dá medo de navegar
Se me embolo nessas ondas, posso até me afogar
Iemanjá me respondeu, num sopro de arrepiar
Vento forte, maremoto, tu vai ter que acalentar
Rodopiando revira e flutua pra além-mar
A lua só ama o sol pra poder se iluminar
Tua espada é guerreira pro amor, pra capoeira
Em teu ventre abrigou o destino desse amor, camará

9

Contra-mestra Cristina é do Rio de Janeiro, formada pelo mestre Manoel.
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A relação com o mar está também ligada ao feminino, em sua força guerreira que
encontramos nas qualidades dos Orixás ou Nkisses femininos, como o caso de Iemanjá ou
Dandalunda. O que se (re)liga ao grupo Nzinga, com sua forte (e rara) representação feminina
em suas lideranças.

3.2.2. O Grupo Nzinga de Capoeira Angola
Os relatos dos(as) muleekes(as) sobre sua comunidade mostram a importância que a capoeira
tem para eles(as), graças ao trabalho realizado pelo Nzinga, o único grupo de Capoeira
Angola do Alto da Sereia. O grupo nasceu em São Paulo, em 1995, durante o período em que
as mestras Janja e Paulinha e o mestre Poloca residiram nessa cidade, e teve início em
Salvador entre 2001 e 2002, quando mestre Poloca e mestra Paulinha voltaram para a capital
baiana. Mestra Janja também retornou para Salvador, poucos anos depois e foi em 2005 que a
sede do grupo passou para o espaço onde se encontra até hoje, no Alto da Sereia.
O nome do grupo faz uma homenagem à Rainha Nzinga Ngola Kiluanji, conhecida e
enaltecida nas congadas brasileiras como Rainha Ginga.
Nzinga Mbandi Ngola, rainha de Matamba e Angola, viveu de 1581 a 1663 e
representa resistência à ocupação do território africano pelos portugueses que lá
aportaram para o tráfico de escravos. A ocupação portuguesa naquela região
começou em 1578 com a fundação da, hoje, Luanda, capital de Angola. O rei Ngola
Kiluanji, pai de Nzinga, resistiu por muitos anos à invasão de seu território. Foi
sucedido por seu filho Ngola Mbandi que, inicialmente, também impediu o avanço
do comércio escravagista para o interior. Nzinga auxiliou seu irmão negociando a
devolução de territórios já ocupados pelos invasores. Mas depois não concordou
com a submissão aos portugueses de vários chefes africanos, incluindo seu irmão, e,
ordenando suas mortes, chegou ao comando de grupos de resistência à ocupação das
terras de Ngola e Matamba. Aliou-se a guerreiros jagas passando a atuar em
quilombos, com espaços e táticas de guerra semelhantes aos utilizados por seu
contemporâneo Zumbi dos Palmares em terras brasileiras. Obteve vitórias e uma
relativa paz até morrer aos 82 anos de idade.10

Segundo Luz (2000, p.298), era comum em sua região a participação das mulheres nas tropas.
Nzinga foi criada no ambiente de guerra, acompanhando seu pai. Seu poder se caracterizaria,
porém, “por sua capacidade de mandar chuva e garantir a fertilidade da terra, de lutar pela
tradição dos valores religiosos, assentado no culto a Nziambi Mpungo, as forças cósmicas que
regem o universo”. O   autor   ainda   ressalta   que   “a rainha se dedicava com grande amor às
crianças, mandando distribuir farta alimentação para elas”. (LUZ, 2000, p.307). A ligação
10

Disponível em: <http://nzinga.org.br/pt-br/Rainha_Nzinga>. Acesso em 09 nov. 2011.
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forte do grupo Nzinga com o trabalho educativo com crianças e contra as desigualdades de
gênero aparece no próprio nome do grupo, em homenagem a esta rainha africana.
O grupo Nzinga define seus objetivos da seguinte maneira:
O Grupo Nzinga volta-se para a preservação dos valores e fundamentos da Capoeira
Angola, segundo a linhagem do seu maior expoente: Mestre Pastinha (Vicente
Ferreira Pastinha, 1889-1981). A Capoeira Angola é pautada por elementos como
Oralidade, Comunidade, Brincadeira, Jogo, Espiritualidade e Ancestralidade. Toda a
sua prática carrega em si significados e simbologias para o crescimento e
transformação do indivíduo. Em seu ritual, todos participam e cada um é
fundamental e único11.

A referência  às  bases  filosóficas/educacionais  de  mestre  Pastinha,  bem  como  as  “bandeiras”  
sociais defendidas pelo grupo, como o antirracismo e o anti-sexismo são trabalhadas de
diversas formas, incluindo ações de reflexão e divulgação, como a Revista Toques D’Angola,  
produzida pelo próprio grupo. A publicação mostra o esforço coletivo na produção de um
material informativo, em que os próprios alunos e mestres trabalham na elaboração do
conteúdo ali exposto, além de ser um material que pode ser trabalhado com os demais alunos
e com a comunidade maior da capoeira, das religiões e de outras manifestações culturais de
matrizes africanas e interessados. Mostra também como o grupo reúne pessoas que tiveram
formação universitária em diversas áreas e apresentam um domínio da palavra escrita.
A Capoeira Angola é apresentada como tema central da publicação, por ser de onde partem
todas as reflexões, saberes e fazeres da jornada do grupo. A partir dela, são discutidas
temáticas como as relações étnico-raciais, relações de gênero, a cultura afro-brasileira,
relações entre a capoeira e o candomblé, além da temática da Educação, abordando as bases
da filosofia de mestre Pastinha, como fundamento educacional e existencial de suas práticas.
As crianças do grupo também participam, com suas produções artísticas, poemas e desenhos.
Inclui ainda entrevistas com mestres da capoeira e militantes da cultura negra. Ou seja, na
própria estrutura da revista, estão as escolhas metodológicas do grupo, nos temas trabalhados,
no espaço aberto às crianças e às mulheres, na referência às ideias de mestre Pastinha, na
valorização da cultura negra e das mulheres e assim por diante.
O Projeto Ginga Muleeke nasceu na região da Vila Sônia e do Jardim Colombo, bairros com
altos índices de pobreza e exclusão social, na periferia oeste de São Paulo, em 2003. Mestra

11

Disponível em: <http://www.nzinga.org.br/pt-br/grupo_nzinga>. Acesso em 04 ago. 2010.
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Janja, ao relatar12 o início do projeto Ginga Muleeke, chama a atenção para o fato de que as
crianças da Vila Sônia chegaram para mudar tanto o perfil do grupo Nzinga, como de seus
mestres, incluindo o dela. Ou seja, as experiências que haviam tido anteriormente de ensinar a
capoeira para crianças (em locais como o Projeto Axé e a Associação de Moradores da
Mangueira, em Salvador) estavam relacionadas a projetos que atendiam crianças e
adolescentes, sendo a capoeira uma de suas atividades, enquanto o trabalho em Vila Sônia
passou a ter o diferencial de que as crianças inseriam-se, pela primeira vez, dentro de um
grupo de Capoeira Angola. Mestra Janja conta que no início não sabiam como as crianças
estariam inseridas, como seria organizado o trabalho pedagógico com elas, tendo sido um
processo de aprendizagem mútua, em que os mestres e educadores do grupo também tiveram
que aprender com as crianças.
Em 2007, com o retorno dos(as) mestres(as) do grupo para Salvador, o Projeto Ginga
Muleeke teve início também na comunidade Alto da Sereia. Desde então, o grupo participa de
ações junto à comunidade, como o  “Abraço  no  morro”,  evento  que  busca  unir  os  moradores  e
amigos, formando uma corrente humana em volta do morro, junto a atrações culturais; o dia
das crianças, dia de São Cosme e Damião, festa de São João, entre outros. São ocasiões em
que a comunidade se mobiliza para celebrar suas datas comemorativas, reunindo as crianças,
jovens e as famílias em geral. O Nzinga, que já se tornou uma das importantes referências
como espaço educativo no local, busca participar dos eventos da comunidade, seja realizando
uma roda de capoeira no morro, seja pela participação dos integrantes do grupo, ou ajudando
na divulgação, fortalecendo assim esses movimentos. Mestre Poloca relatou: “um dos ditos
que eu mais valorizo da filosofia de mestre Pastinha é o vínculo com a comunidade, a
capoeira  angola  em  comunidade” 13, o que nos mostra como o mestre valoriza e se apoia nos
ensinamentos dos velhos mestres, de sua linhagem, (re)significando os relatos desses anciãos
para atuar no cotidiano de seu espaço e tempo atuais. A relação comunitária é, portanto, uma
importante missão que o grupo Nzinga tomou para si.
No dia de Iemanjá, em 02 de fevereiro, há uma tradicional festa no bairro Rio Vermelho, nas
praias próximas ao Alto da Sereia, aonde muitas pessoas vão levar suas oferendas e fazem
rituais religiosos. Esta é uma data especial para o grupo Nzinga, diante de sua proximidade
com o mar e com Iemanjá, e com o local da festa. Nesse dia, pela manhã, o grupo leva uma
12
13

Registro em caderno de campo durante o evento de 15 anos do grupo Nzinga. São Paulo, ago. 2010.
Retirado do vídeo  “Eu  jogo  capoeira no  Alto  da  Sereia”.
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cesta de oferendas a Iemanjá para ser deixada no mar e realiza uma roda de capoeira em sua
sede. Após a roda, é servida a tradicional feijoada da Dona Nalva, moradora da comunidade.
Esta é mais uma ocasião em que o grupo conta com a participação da comunidade do Alto da
Sereia (e também recebe a comunidade da capoeira em geral), além de ampliar sua ação
comunitária e educacional, com a realização de uma campanha de conscientização contra a
deposição de materiais não biodegradáveis no mar,  cujo  slogan  nos  últimos  anos  foi:  “Iemanjá  
protege  quem  protege  o  mar”.
Assim, o Nzinga chegou ao local com esse objetivo de integrar-se com a comunidade e
receber as crianças, em um trabalho educativo com a Capoeira Angola. O trabalho vem
acontecendo desde então, com a dedicação dos mestres e dos alunos adultos, que basicamente
mantêm financeiramente o grupo, com o pagamento das mensalidades. Uma peculiaridade
desse grupo é a presença considerável de crianças e adolescentes, em praticamente todas as
suas atividades. O espaço de sua sede – pintado de laranja14,  localizado  no  “pé”  do  morro,  em  
um terraço de um pequeno prédio – está sempre ocupado pelos(as) muleekes(as)
“sereienses”15. Eles(as) trazem uma energia de alegria – que pode se transformar em caos –,
que ora é estimulada pelos mestres, com brincadeiras, gargalhadas e afetos que despertam
sorrisos nos presentes, ora   ultrapassa   os   limites   e   “tira   os   mestres   do   sério”,   ou   melhor, os
deixa muito sérios, lembrando seu lugar de autoridade que deve ser respeitado pelos mais
novos.
Quando o grupo Nzinga chegou ao Alto da Sereia, foi feito um trabalho de divulgação na
escola municipal localizada na comunidade, para chamar as crianças para participarem da
capoeira. Nos primeiros anos, Mestre Poloca, junto a alguns(mas) alunos(as) adultos(as)
faziam um trabalho específico com as crianças da comunidade, em horário separado, antes das
aulas dos adultos. Uma das alunas que ficou responsável por esse trabalho contou que eram
momentos que aconteciam de forma muito orgânica, em grande medida graças ao vasto
repertório de estórias, músicas, jogos e brincadeiras que mestre Poloca trazia, relacionados à
capoeira e à cultura africana. Um dos objetivos era ensinar sobre a história e a filosofia da
capoeira,   incluindo   as   “regras”   do   ritual e da comunidade angoleira e “nzingueira”16. Essa
aluna   trabalhava   mais   especificamente   com   “leituras   e   escritas”,   incluindo   a   criação   de  
14

A decoração do espaço do Nzinga é renovada geralmente nas viradas do ano, com a realização de mutirões
envolvendo os membros do grupo e as famílias dos muleekes, moradores do Alto da Sereia.
15
Expressão usada no grupo para se referir aos moradores do Alto da Sereia.
16
Termo utilizado por alguns integrantes do Nzinga para se referir às características próprias deste grupo.
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ladainhas, o estímulo à leitura, a produção de desenhos, leitura e produção de mapas, sempre
relacionados à capoeira, como ela mesma contou:
[...] [as crianças] produziam, nós fazíamos várias dinâmicas, de construção, de
análise de ladainhas, jogos e brincadeiras da cultura popular, contação de estórias,
pra trabalhar a oralidade. Porque o objetivo era que eles entendessem que capoeira
não é só o jogo. Não é só tocar, jogar e cantar. (...) Eles tinham muita vontade e
tinha uma coisa bacana que os mais novos eram instruídos pelos mais velhos.
Então, nesses encontros, que não eram treinos específicos de capoeira, eles
aprendiam como se comportar em uma roda, a gente trabalhava por que não pode
trocar dois instrumentos ao mesmo tempo, como se comportar quando chega um
mestre   na   roda,   visitante...   Essas   “etiquetas”, vamos dizer, da capoeira, as
regrinhas de comportamento. A gente trabalhava em simulações, também no plano
da teoria, a conversa, o diálogo.17

3.2.3. A participação das famílias
Nessa fase inicial do grupo Nzinga no Alto da Sereia, foi feito um trabalho de aproximação
com as famílias das crianças que iam participar da capoeira, para que elas autorizassem sua
participação e para promover sua interação com o grupo. As famílias de alguns dos meninos e
meninas acabaram se tornando grandes  “aliadas”  do  Nzinga.
A participação dos(as) muleekes(as) no grupo está intimamente relacionada ao incentivo por
parte das suas famílias. Mestre Poloca e Mestra Janja enfatizaram, no evento de 15 anos do
Nzinga em São Paulo, que os(as) muleekes(as) que estavam ali presentes foram aqueles(as)
cujas famílias estão mais próximas do grupo e compreendem que seu trabalho com a Capoeira
Angola apresenta um caminho positivo para seus(as) filhos(as). A presença das mães de
alguns muleekes nas atividades realizadas pelo grupo é frequente. Seja para assistir os(as)
filhos(as) jogando capoeira em uma roda, ou ajudando nos momentos de festa, quando elas
fazem pratos baianos para servir os convidados.
Esse trabalho inicial com as crianças, contando com o apoio e envolvimento das famílias, nos
ajuda a compreender como os muleekes foram incentivados a se comprometer com as tarefas
necessárias ao funcionamento do grupo. Desde então, foi se formando um grupo de muleekes
e muleekas mais assíduos, cujas famílias também se aproximaram mais do grupo, apoiando
suas atividades. Mestre Poloca conta que muitas crianças que chegaram no início e que
permaneceram, constituem um  grupo  que  eles  identificam  como  o  “núcleo  duro”:
17

Entrevista concedida para esta pesquisa. Salvador, jun. 2011.
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Muitas crianças chegaram, 30, 35, 40 crianças chegaram aqui, mas, vocês sabem
como são essas coisas, vão precisar de um tempo, essas coisas. Dessas 35 crianças
ficou esse núcleo duro que está aqui, hoje, já servindo de parâmetro pras novas
gerações. (Informação verbal)18

Na medida em que essas crianças foram crescendo e algumas entrando no período da
chamada adolescência, elas passaram a treinar junto com os adultos, nos mesmos horários.
Mestre Poloca contou19 que, no início, houve um choque de ideias, e algumas pessoas tinham
resistência a essa mudança e defendiam a continuação de horários separados para adultos e
crianças. Alguns adultos confirmaram essa resistência, diante de mudanças na dinâmica das
aulas, fazendo com que o treino ficasse menos produtivo para eles, com a presença das
crianças, considerando sua demanda de atenção por parte dos mestres, seu ritmo e
concentração mais difusos, etc. Mas a decisão foi mantida por parte dos mestres. Poloca
defendeu que, dessa forma   “estavam   todos   no   mesmo   barco20”   e,   com   essa   integração,   o
grupo  deu  um  “salto  qualitativo”,  em  suas  palavras,  na  medida  em  que  adultos  aprendiam  com  
as crianças valores tão importantes como a sinceridade de dizer o que realmente pensam,
acreditam ou não compreendem.

Além da forte presença dos(as) muleekes(as) e da integração com a comunidade local, outras
características me chamaram a atenção no trabalho desse grupo e me instigaram a buscar
compreender melhor sobre diversas questões sociais, políticas e culturais que vêm
contribuindo para minha própria transformação e desenvolvimento pessoal. Dentre elas, está a
presença de duas mestras mulheres e um homem, (coisa rara na capoeira), atuantes nas causas
do anti-racismo e anti-sexismo, todos com formação universitária, sendo, as duas mestras,
professoras doutoras da Universidade Federal da Bahia; o investimento na parte musical da
capoeira, incluindo a formação de orquestras de berimbaus, com a presença protagonista
dos(as) muleekes(as); o convívio diário entre adultos e muleekes(as) no grupo; e a
proximidade com o candomblé.
Um dos objetivos do grupo é buscar uma prática educativa voltada para a autonomia dos
sujeitos, a partir dos fundamentos da Capoeira Angola, compreendida a partir da chamada
18

Fala de mestre Poloca durante a seção de exibição  do  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”, na sede do
grupo Nzinga. Salvador, jul. 2011
19
Falas durante o debate  sobre  “Cultura  Popular,  Capoeira  e  Educação”,  no evento de 15 anos do grupo Nzinga.
São Paulo, ago. 2010.
20
Segundo Luz (2000, p.433),  “Barco é uma palavra de origem Jeje e caracteriza a ordem de iniciação e os graus
hierárquicos estabelecidos no processo ritual”.
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cosmovisão africana ou afro-brasileira (que inclui o respeito à hierarquia e às  ditas  “regras da
tradição”). Buscar entender como isso acontece é uma das questões que me acompanharam
nesse percurso.

3.3. Muleeke:  “novidade  ancestral”
Ler o mundo a partir da Capoeira Angola me permite brincar com as palavras e olhar para
os(as) muleekes como   uma   “novidade   ancestral”. Novidade, pois vem re-significar o uso
comum da palavra moleque em nossa sociedade, que se refere, de modo pejorativo e
preconceituoso, a meninos(as) pobres, negros(as) e moradores de ruas, morros, ou periferias.
Moleque, no Brasil, é normalmente sinônimo de pivete, menino-de-rua, negrinho, desordeiro.
Para ressignificar o termo, o grupo Nzinga buscou o significado mais próximo das suas
origens,   em   língua   africana:   “do   quimbundo   muleeke, garoto, filho, correspondente ao
quicongo mu-léeke,  criança  e  da  mesma  raiz  de  nléeke  (pl.mileke),  jovem,  irmão  mais  novo”.  
(Lopes, 2003. p.153). Mestres e adultos do grupo usam o termo muleeke para se referirem às
crianças e adolescentes que frequentam as atividades, independente de sua classe ou etnia,
usando de forma corriqueira, tanto carinhosamente, quanto para chamar a atenção deles, como
relatado por um dos próprios muleekes. Quando perguntei qual era o sentido dessa palavra,
quando usada pelas pessoas do grupo Nzinga para se referir a eles, eles responderam:
LEO: Criança, Menino.
SARA: É de um jeito bom ou ruim?
TODOS: Bom. Bom, né.
LEO: Ás vezes é ruim, né.
SARA: (...) Quando que é ruim?
LEO: Quando ele fala...
MARQUITO: Sério.
LEO: Sério e... quando ele dá um... aqueles palavrão básico.
(todos riem)

Refletindo sobre essa conversa que tive com os(as) muleekes(as), fiz uma relação com o
movimento de desconstrução e (re)construção da capoeira. Os mestres do grupo Nzinga
proporcionaram uma ressignificação positiva de muleeke, a partir das origens de seu
significado em línguas banto. Se em nosso senso comum a palavra moleque tem um sentido
pejorativo e negativo, no grupo Nzinga, os muleekes são valorizados em sua condição de
muleeke(a) – garoto(a), menino(a), criança –remetendo a valores positivos em seu processo de
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construção identitária. O que não deixa de trazer também contradições e diferenças na
convivência   entre   o   “jeito   bom   e   às   vezes   ruim”,   assim como Exu, como nos diz Eduardo
Oliveira,  ao  argumentar  sobre  o  que  chama  de  “Paradigma  Exu”:
Nenhum ser está isento de Exu. (...) Lá e cá, Exu interliga, comunica, maneja,
manipula, simula, dissimula, revela, disfarça, mas terá sempre um código ético a que
Exu estará ligado. De suas atitudes – múltiplas e multifacetadas – nascerão sempre
uma nova lição. De seu desvario nascerá sempre uma lei. De sua molecagem, virá
sempre um ensinamento ancestral (OLIVEIRA, 2007, p.130, grifos meus).

Sigo a reflexão: muleeke como novidade ancestral. A novidade começa pela geração, que
chega renovando o que aprende dos mais velhos. Mas que, ao mesmo tempo, busca manter
saberes tradicionais, passados dos mais velhos aos mais novos, de mestre a discípulo.
Novidade ao fazerem parte de um grupo que também inova, ao incluir esses(as) muleekes(as)
em sua dinâmica de organização, ao se abrir para aprender com eles, ao experimentar formas
de se relacionar, dando mais ou menos liberdade e autonomia, mais ou menos poder e voz a
eles(as). E chamando esses(as) muleekes(as), crianças e adolescentes, meninos e meninas, a
assumirem responsabilidades e a se autovalorizarem.
Eduardo Oliveira faz uma paráfrase com a passagem de Paulo Freire:   “ninguém   educa  
ninguém,   ninguém   se   educa   sozinho.   Nos   educamos   juntos”,   dizendo:   “ninguém   se   encanta  
sozinho, ninguém encanta ninguém, encanta-se  sempre  em  coletividade”.  E  segue:  “o  encanto  
não é, em si mesmo, nem bom nem mau. (...) É uma atitude simplesmente. Uma atitude
paradoxal,   mágica,   potente”   (OLIVEIRA, 2007, p.258). É assim mesmo a capoeira. Sua
potência de educação e de transformação encontra-se nessa sua magia encantadora e
paradoxal. Coletiva e singular. Gingando entre a pequena roda (de capoeira) e a grande roda
(do mundo). Os grupos, que se identificam como comunidades na Capoeira Angola, também
lidam com os paradoxos, por ser um coletivo de singularidades, que reúne diferenças.
De dentro e de fora das rodas do grupo Nzinga lancei-me no desafio de buscar compreender
os significados de sua prática comunitária. Trago, aqui, reflexões sobre algumas questões que
me tocaram na experiência com os(as) muleekes(as): como eles(as) se inserem no grupo?
Como se dão as relações entre os(as) muleekes(as) e os outros membros (adultos, vindos de
diversas classes sociais e etnias, em sua maioria  “brancos”  e  de  classe  média)? Como o grupo
lida com os conflitos e afastamentos de alguns membros?
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Que o gunga21 vá para as mãos dos(as) muleekes(as) – como eles bem sabem fazer – para dar
início  a  mais  um  “jogo”.

3.3.1. Muleekes e muleekas do  “núcleo  duro”
Quando comecei a frequentar as atividades realizadas pelo Nzinga, havia um grupo de
basicamente nove muleekes(as) que estavam mais frequentemente por lá, sendo sete meninos
e duas meninas. Eles(as) fazem parte da primeira turma de crianças que começou a treinar
logo que o Nzinga iniciou seu trabalho no Alto da Sereia. Nas rodas do grupo, em geral, a
presença – encantadora – deles(as) é   fundamental   para   “segurar   o   ritmo”,   tocando   os  
instrumentos da bateria, e assim manter a energia vibrante que conecta os presentes e os
ausentes, o axé, como nos explicou Muniz Sodré (1988a, 1988b). Eles chegam a assumir a
posição   de   quem   “comanda   o   ritual”,   tocando o berimbau gunga e fazem a diferença na
firmeza do toque do atabaque.
Esse grupo de muleekes(as), junto a alguns adultos, formam o   chamado   “núcleo   duro”   do  
Nzinga. São aquelas pessoas que assumem um maior grau de responsabilidade para que as
atividades aconteçam. Uma das características dos grupos de Capoeira Angola em geral é que
as tarefas necessárias para a realização do trabalho do grupo são geralmente de
responsabilidade coletiva.
Rodrigo (conhecido como Bebê), de 16 anos, foi o primeiro a entrar no grupo. Quando ficou
sabendo das aulas de capoeira no prédio de “Seu Cacareco”, bem perto de sua casa, foi
conversar com mestre Poloca, pedindo para treinar. Mas ele gostava mesmo era de tocar. Não
era muito de falar. Nem de treinar. Também não costumava puxar o canto. Nos treinos e rodas
ficava mais esperando a oportunidade de tocar, de preferência o berimbau viola22. Parecia
estar nos céus quando tocava e botava a viola para  “chorar”.
21

O berimbau gunga é o que tem a maior cabaça, portanto o som mais grave entre os três berimbaus. É o
instrumento   que   “comanda”   o   ritual   da   roda   de   capoeira,   geralmente   tocado   pelo   mestre   ou   os   alunos   mais  
antigos. Geralmente, nas rodas de capoeira angola em Salvador, o gunga é consideravelmente mais tocado por
homens que por mulheres (pois há maior quantidade de mestres, contra-mestres e treineis homens) e raramente
por crianças. No Grupo Nzinga há   uma   proporção   mais   “equilibrada” e as crianças e adolescentes são
estimulados a tocar os instrumentos quando já apresentam capacidade para tocar.
22
O berimbau viola é o que tem a menor cabaça, portanto o som mais agudo entre os três berimbaus.
Geralmente,  na  bateria,  os  berimbaus  gunga  e  médio  fazem  a  marcação,  enquanto  o  viola  “repica”,  fazendo  as  
variações.
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Chora viola, chora
Chora viola
(coro) Chora
Oi viola é boa
(coro) Chora
Leo é o irmão mais velho de Rodrigo e é o mais velho entre os meninos, com seus 18 anos de
idade. Puxava treinos na ausência do(as) mestre(as), mas diz que não gostava de dar aulas. No
jogo, mostra sua habilidade de quebrar o corpo, no contratempo da ginga, de inverter, de
cima, pra baixo, da bananeira para o giro de cabeça, queda-de-rins, ponte, rabo-de-arraia,
rasteira... Seja mais devagar ou mais veloz. Prontificava-se para cuidar dos berimbaus, antes e
durante as rodas e treinos.
Iolanda é prima de Leo e Rodrigo. É a mais velha da turma, já com 22 anos de idade. Ainda
guarda um jeito de muleeka, na forma de se comportar, de vestir, nas brincadeiras,
convivendo com os(as) mais novos(as). Ao mesmo tempo, ajuda a orientar os outros,
assumindo sua condição de mais velha. Iolanda, Leo e Rodrigo moram juntos, na Coréia, um
beco bem estreito que fica ao lado do Alto da Sereia. Ali, eles não se consideram tão
“sereienses”  como  os  que  moram  no  Alto.  Apenas  algumas  casas  formam  a  Coréia,  com  um  
ambiente bem familiar, cheio de crianças, entre as mães, alguns homens e os adolescentes.
Como  Leo  disse  “aqui  é  todo  mundo  família”.  
Marcos (15 anos), mais conhecido por Marquito, é a dupla de Leo como Tata Xicarangoma23
no terreiro de Tata Mutá Imê. Em dias de aulas ou rodas, quando havia uma “brecha”, os dois
ficavam no atabaque, treinando e falando sobre os toques. Marquito disse que não gostava de
treinar, só mesmo de jogar. E, no jogo, soltava seu corpo. Assim como se soltavam, os dois,
tocando os atabaques nas festas no terreiro.
Rodrigo, Leo, Iolanda e Marquito, os mais velhos da turma de muleekes, estavam ainda
presentes no grupo quando comecei a frequenta-lo e participaram do evento de aniversário de
15 anos do grupo Nzinga, realizado em São Paulo, em 2010. Mas, no final de 2010, eles
foram se afastando. Primeiro Iolanda e Rodrigo, depois Leo e Marquito. Atualmente, eles não

23

Aqueles que têm a função de tocadores, no ritual do candomblé da Nação Angola. Corresponde ao Ogan, no
Candomblé da Nação Keto.
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estão treinando, mas veremos adiante que permanecem ligados à comunidade da capoeira, à
sua maneira.
Os outros, pouco mais novos de idade, mas da geração mais antiga (que já estão completando
cinco ou seis anos de capoeira) que permaneceram assumindo esse núcleo duro foram
Vinícius, Bruna e os três irmãos: Antônio, Anderson e Anthony.
Antônio (14 anos) tem um jogo elegante, leve. Gosta de cantar na roda, com sua voz suave e
afinada, e uma melodia harmoniosa, para ouvir e responder. É o que afirma, com mais
convicção, que quer se tornar mestre um dia. Seu corpo, sua energia, parecem já trazer alguma
herança desse tipo. Quando pega o gunga para tocar na roda, passa um ar sereno, de
tranquilidade e domínio da situação. Mantendo a levada, o ritmo, a melodia, o axé. Sabe reger
a orquestra de berimbaus e faz parte do grupo de dança-afro criado por eles mesmos.
Anderson, (12 anos) o irmão do meio, tem no olhar uma expressão forte, viva. Seduz o(a)
camarada com seu sorriso e olhar encantadores, que realçam em sua pele negra. Ele sabe e me
contou muitas histórias sobre os Orixás e os mitos do candomblé, com desenvoltura na fala e
na expressão de suas opiniões. Não assume o mesmo compromisso que o irmão mais velho
com as demandas do grupo. Costuma chegar atrasado ou na hora das aulas e ainda não sabe
armar o berimbau com desenvoltura.
Anthony (11 anos), o mais novo dessa turma, gosta de abusar da mandinga, dos negaceios,
das cabeçadas e rasteiras, apesar do seu tamanho pequeno, de menino franzino. Toca o
berimbau (que ele mesmo sabe armar, apesar do tamanho) com alegria, entusiasmo. Quando
olha pra mim e vê que estou observando-o (encantada), abre um sorriso meio tímido, meio
moleque, orgulhoso de si. Diz que gosta mesmo do futebol, mas está sempre presente na
capoeira.
Vinícius (15 anos) vem assumindo, junto com Antônio, uma maior parte da responsabilidade
deixada pelos mais velhos, que não estão frequentando o grupo atualmente. Os dois cuidam
do  “axé”  da  casa,  de  oferendas  aos  santos,  limpeza  e  proteção  espiritual  do  espaço e também
fazem suas bagunças. Vini traz no olhar certa timidez e doçura. Ele me contou várias lendas
sobre os Orixás. No jogo e na dança, seu corpo se movimenta com ritmo, leveza, mas também
um pouco contido, parecendo esconder parte de sua beleza.
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Bruna (13 anos) era quem estava mais junto de Vinícius e Antônio, antes de começar a
participar de um projeto que passou a ocupar praticamente metade de seus dias, além do
horário da escola, o que fez com que ficasse um pouco afastada do grupo. Bruna e Vini
chegaram a assumir um horário para ensinarem às crianças menores que estavam chegando no
grupo (dentre elas o irmão mais novo e alguns primos de Bruna, que ela também ajuda a
cuidar). Ela tem jeito, experiência e atitude para cuidar e ensinar os(as) mais novos(as).
Durante algum tempo, era a única menina (muleeka guerreira) do  “núcleo  duro”, após a saída
de Iolanda e antes do retorno de Janete (outra muleeka que começou junto com Bruna, mas
ficou alguns anos afastada). Também expressa certa timidez adolescente, no tom de voz baixo
quando fala e canta (aliás, não costuma cantar muito nas rodas) e nos movimentos de seu
corpo jogando capoeira. Mostra seu molejo na leveza e suavidade de seus movimentos.

3.3.2. Muleekes(as) angoleiros(as): construindo autonomia
Muito me admirei ao ver a iniciativa daqueles(as) muleekes(as), assumindo funções que são
geralmente realizadas pelos alunos mais antigos nos grupos de Capoeira Angola (depois fui
perceber que eles estão entre os mais antigos ali). Um exemplo simbólico, a meu ver, está na
posse das chaves do espaço da capoeira assumida por alguns deles. Simbólico, pois a posse
das  chaves  é  como  ter  a  “posse”  do  espaço,  ou  pelo  menos,  o  direito  de  “ir  e  vir”  neste  lugar  
que é onde se reúne a comunidade/grupo Nzinga.
Assim, eles(as) exercitam cotidianamente sua autonomia ao cumprirem obrigações como o
cuidado com o espaço (responsabilidade por abrir, limpar e organizar a sede antes das
atividades) e o cuidado com os instrumentos. Esses exercícios de liderança acontecem em um
processo permeado por situações de conflitos e negociações, entre muleekes(as), adultos e
mestres do grupo. Entre os adultos, não há um consenso de que os(as) muleekes(as) estejam
realmente assumindo tais responsabilidades, nem mesmo de que seja positiva a união
deles(as) nos treinos, com os adultos, apesar de não negarem os aprendizados que todos têm
tido com isso. Mesmo quanto à posse das chaves não há um consenso de que seja algo
positivo para a construção da autonomia, pois pode significar um grau de responsabilidade
que eles(as) não possam assumir, por exemplo, quando algo se perde ou é danificado no
espaço.
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Em entrevista com o “núcleo  duro”, quando  perguntei  a  eles  o  que  era  “ser  angoleiro”24, eles
responderam que não era fácil, pois tinha que ter muito compromisso:
RODRIGO: Pra ser um angoleiro não é fácil. (...) Porque tem que ter
responsabilidade, não é só ir pra capoeira treinar. Pra puxar um treino tem que ter
responsabilidade enorme. E não é fácil não.
LEO: Pra mim ser angoleiro é como o Bebê [Rodrigo] falou, é ter responsabilidade,
chegar no horário certo, não atrasar nas aulas...
ANTHONY: É muito bom ser angoleiro, porque tem que ter responsabilidade, tem
que ter as horas de chegar na capoeira, tem que chegar na hora, tem que ser bom
na escola.

A mesma pergunta foi feita por Rodrigo para Antônio, na mesma ocasião:
RODRIGO: E você já está captando o que é ser um angoleiro de valor?
ANTÔNIO: Ainda não, eu estou aprendendo ainda. Porque tem várias pessoas que
podem ser angoleiros, porque tem vários tipos de angoleiros. Então, eu não posso
dizer como, mas eu to aprendendo ainda.
SARA: Tudo bem que você não sabe tudo, mas alguma coisa você já sabe, né?
ANTÔNIO: Ser angoleiro, mestra Janja me falou: é ter respeito, é jogar bem, é
mandingar, é brincar com o próximo, jogar bem, tocar, cantar, ser feliz.

A resposta de Antônio já envolveu outros aspectos, mais amplos, como o respeito, a
mandinga, a brincadeira, a corporeidade e a musicalidade, mostrando que a questão do
compromisso e da responsabilidade é uma entre várias características que identifica o ser
“angoleiro” para ele, sendo que, no final das contas, o mais importante talvez seja “ser  feliz”.
Importante ressaltar como é forte, para eles(as), a identificação que sentem como angoleiros,
diferenciando-se do estilo da capoeira regional, como na seguinte resposta de Bruna:
RODRIGO: Fale um pouco do estilo da sua capoeira.
BRUNA: É um estilo tradicional, só angola, sem botar regional, qualquer outro tipo
de capoeira.

Dois dos muleekes mais velhos, em uma de nossas conversas, também ressaltaram essa
diferenciação:
SARA: Vocês costumam treinar capoeira fora do horário de aula, brincar de
capoeira?
MARQUITO: Não, mas...
LEO: Não...
MARQUITO: Tem vez que a gente joga na praia lá.
LEO:... fica brincando lá... com os meninos lá.
MARQUITO: É, com outros os meninos.
LEO: Mas os meninos da capoeira regional.
LEO e MARQUITO (juntos!): Mas a gente joga angola!
24

Entrevista coletiva durante o evento de 15 anos do grupo Nzinga. São Paulo, ago. 2010.
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SARA: E como é que faz pra jogar Angola com quem é da Regional?
LEO e MARQUITO: Eles jogam a deles e a gente joga a nossa.
SARA: E dá certo?
LEO e MARQUITO: Dá.
LEO: Eles tomam uns... “sapeca iá ia”. (risos) (...)

Eles mostram que se reconhecem e se identificam com a Capoeira Angola, quando reforçam,
juntos:   “a  gente  joga  Capoeira  Angola!”.  Mas  isso  não  os  impede   de ter amigos e até jogar
capoeira com meninos da capoeira regional, mostrando o aspecto do respeito e abertura às
diversidades, característicos da cosmovisão afro-brasileira. Retomo aqui, ainda, a discussão
sobre o mar, e a relação dos muleekes com a praia. Esse espaço aponta para a criação de outro
território, aberto e apropriado por eles, para além do convencional na tradição angoleira, em
que os muleekes vivenciam outros movimentos de aprendizados, diferentes daqueles
instituídos pelos mestres e pela obediência ritualística angoleira. São espaços de brincar, de
jogar, de dançar e de lutar capoeira. Portanto, estes são espaços-tempo propícios ao exercício
da autonomia e libertação, em que eles criam suas “linhas de fugas”, com seus desejos,
saberes e sabores, na   presença   da   Mãe   D’água.   Nesse sentido, a praia pode apresentar-se
como outro lugar, especial e precioso, de produção de conhecimentos.
Em outra ocasião, quando gravávamos cenas para o vídeo sobre os muleekes25, foi a vez de
Bruna, Anderson e Vini darem sua opinião:
SARA: O que é ser angoleiro?
ANDERSON: Assumir um compromisso com a capoeira, é..., respeitar todo
mundo...
BRUNA: Mandingar.
VINI: Unir, né. Como diz, a união faz a força.
ANDERSON: Nem tudo tem união.
(...)
SARA: E capoeira angola é o quê?
BRUNA: É uma capoeira de mandinga, calma, dança...
VINI: Dança, luta, jogo, leotria.
ANDERSON: Brincadeira.
SARA: O que é leotria?
VINI: Sei lá (risos). É uma forma de soltar o jogo, é..., de brincar...

Eles destacam o lado da brincadeira e também o lado do compromisso e do respeito, em seu
entendimento de Capoeira Angola. Mostram que já percebem a diversidade (que chega a ser
contraditória), presente nessa arte, que mistura jogo, luta, dança, mandinga, calma,
brincadeira e compromisso.

25

Entrevista realizada com Bruna, Anderson e Vinícius, no Alto da Sereia. Salvador, out. 2010.

138

Fui percebendo, tanto no Grupo Nzinga quanto em minha experiência pessoal na capoeira,
como esse compromisso se constrói também pela ética das relações comunitárias, que, por
sua vez, é construída nessas mesmas relações, em meio ao seu jogo de diferenças, disputas de
poder e sem  prescindir  do  “princípio  de  senioridade”26. A forma como ele é reforçado pelos
mestres é oralmente, como parte das “regras do jogo”  necessárias  para  guardar  o  sentido  dos  
princípios comunitário e coletivo. “Atrasado!!! Muleeke, você está a-tra-sa-do!” é uma frase
recorrente de Mestre Poloca nos inícios de aulas e rodas para aqueles que chegam depois do
horário. A frase, já esperada pelos alunos, seja adulto ou criança, chega a ser motivo de graça
entre eles. E passa a ser usada pelos(as) próprios(as) muleekes(as) para chamar a atenção dos
outros. Isso mostra que esse compromisso não é algo dado. Ao contrário, ele vai sendo
incorporado, mas também pode diminuir, para cada um a seu tempo e de acordo com sua
iniciativa própria, como disse uma das muleekas do   grupo:   “Lá no Nzinga ninguém é
responsável assim: ah, um faz isso, faz aquilo, não. Quem chegar tem que fazer. O que tiver
pra fazer faz”.
Eles(as) mostram, nas falas, que têm clara consciência sobre a importância do compromisso e
da responsabilidade com as tarefas coletivas, com a comunidade, sobre o respeito com os(as)
mestres(as), etc. Mas, na prática, é um constante jogo de trocas e retribuições, entre mestres e
alunos – como o próprio jogo de capoeira bem ensina – que podem ser agradáveis ou não,
dependendo do comportamento e da situação. A responsabilidade pelas chaves do espaço,
oportunidades para viajar, para participar de apresentações e passeios, são situações que
demandam, de alguma forma, o merecimento para tal, de acordo com o julgamento dos(as)
mestres(as).
Assim, o jogo de merecimentos vai acontecendo: os(as) muleekes(as), ao guardarem as
chaves, ganham o direito de usar o espaço em horários diferentes dos reservados às atividades
da capoeira para, por exemplo, fazerem seus ensaios de dança. Por outro lado, eles(as) têm
que assumir um maior compromisso e podem ser questionados pelos mestres quando algo de
errado acontece no espaço, como sumir ou quebrar alguma coisa, ou quando não cumprem os
horários. Esse exemplo nos ajuda a entender o que Mestra Janja nos diz, com a seguinte
passagem:

26

Segundo Eduardo  Oliveira  (2007a,  p.183),  “o  princípio  de  senioridade  é  sinônimo  de  ancestralidade”.  Ele  se  
relaciona ao respeito aos mais antigos na tradição.
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Entre os angoleiros todas as etapas do aprendizado (e suas promoções) são
exercícios de lideranças que se iniciam no princípio do comprometimento,
independentemente   da   obtenção   de   uma   “autorização”   para   fazê-lo. Ao contrário,
esta dedicação é compreendida como resultante do envolvimento e compromisso, e é
tida como um fundamento de avaliação permanente sobre o próprio pertencimento
de cada um à comunidade (ARAÚJO, 2004, p.133).

É justamente esse tipo de envolvimento e compromisso com as tarefas coletivas que permite a
avaliação e auto-avaliação cotidianamente sobre o pertencimento de cada um ao grupo,
compreendido nesse sentido como comunidade. Os(as) muleekes(as) vão, assim, aprendendo a
administrar os conflitos e a realizar acordos, que nem sempre agradam a todos e nem sempre
são  coerentes  com  o  que  eles(as)  mesmos(as)  definem  como  “atitude  de  angoleiro(a)”  .
Esse compromisso, que é cobrado e sentido pelos(as) muleekes(as) em relação à capoeira e ao
seu   grupo/comunidade,   necessário   para   que   sejam   “angoleiros(as)”,   pode   ser   relacionado   à  
concepção de autonomia, segundo Paulo Freire, quando ressalta o que chama de assunção dos
educandos como sujeitos sociais e transformadores. Percebo como o processo de formação da
identidade angoleira vem recheado desse aprendizado, propiciando, aos sujeitos, em suas
relações uns com os outros e todos com o(a) mestre(a), condições em que “ensaiam   a  
experiência profunda de assumir-se, como ser social e histórico, como ser pensante,
comunicante,  transformador,  criador...”  (FREIRE,  1996,  p.41), para a manutenção do trabalho
do grupo, em comunidade.
Durante a realização desta pesquisa, muito aprendi com os(as) muleekes(as) e com o grupo
Nzinga sobre essa forma de envolvimento. Em minhas experiências de capoeira em Belo
Horizonte, pude vivenciar esse tipo de relação e divisão de responsabilidades com os
camaradas da FICA-BH e o mestre Jurandir. Mas aqui em Salvador, venho sentindo falta de
estabelecer uma relação mais próxima e de contribuir mais com meu próprio grupo. Vendo e
refletindo sobre a experiência com os(as) muleekes(as) do Nzinga, quando assumiam as
tarefas ou quando não assumiam, quando cobravam dos adultos ou eram por eles cobrados, eu
sentia minha cobrança interna em relação ao meu próprio grupo, sabendo da importância do
envolvimento de cada um, pela iniciativa e vontade próprias.
Aprendi muito também, com a experiência do Nzinga, sobre a relação entre adultos, crianças
e adolescentes. Obviamente que essa relação – como toda relação humana – vem permeada
por conflitos. Especialmente quando se convive com grandes diferenças (de idade, classe e
história de vida) e se traça a busca por autonomia. Como diz mestre Poloca, esse é um
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caminho muito mais longo e difícil, o de educar para a autonomia. Mais fácil seria a educação
“autoritária”,  em  que  “manda  quem  pode  e  obedece  quem  tem  juízo”  e  quem não obedece é
punido. Dar ordens e punir quem não cumpre é mais fácil que formar sujeitos autônomos, que
tomam a iniciativa de agir pelo grupo, em coletivo.

3.3.3. As muleekas: iê menina é boa!
Passei a refletir mais sobre a questão das desigualdades de gênero ao me aproximar do grupo
Nzinga.  Foi  quando  conheci  o  termo  “anti-sexista”  e passei a entender que ele se refere à luta
contra a separação e desigualdade de gêneros, diferente da ideia (de leigos) sobre o feminismo
como separação entre homens e mulheres, ou entre masculino e feminino. Quando li o artigo
de  um  dos  treineis  do  grupo  Nzinga  na  revista  “Toques  D’Angola”,  produzida  pelo  grupo,  em  
que ele discute sobre a Capoeira Angola e as relações de gênero, compreendi que essa luta
pode – e deve – incluir os homens. No artigo, Dênis primeiramente assume sua condição de
homem,  que  foi  “educado  para  ser  homem, desde cedo dominante, privilegiado e opressor em
relação   ao   feminino”   e   que   “a   situação   do   opressor   é   bem   mais   confortável   que   a   de  
oprimida” (RODRIGUES, 2005, p.8). Mas que, mesmo não sentindo na pele os efeitos da
discriminação de gênero, ele acredita que a legitimidade de sua fala pode ser medida por sua
dedicação à luta.
Dênis  argumenta  como  “o  machismo  torna  idiota  a  condição  do  homem”,  como, por exemplo,
ao não permitir ao homem chorar e ser delicado, pois emoção e sensibilidade são
características atribuídas ao feminino. E completa:
Assim, a mulher ideal recebe a atribuição de guardiã da moral e do afeto, frágil,
meiga e atenciosa, enquanto a sexualidade como desejo e prazer é proibida. No outro
lado da moeda, cabe ao homem força, iniciativa e racionalidade, além de uma
liberdade sexual que não o estigmatiza como adúltero, desonesto ou infame. Pelo
contrário, reforça seu direito e ideal de macho, soberano. (RODRIGUES, 2005, p.8)

Para   Dênis,   um   dos   aspectos   mais   perversos   dessa   desigualdade   é   “a   ideologia   que   tenta  
convencer que esta realidade é fruto da biologia, como se homens e mulheres trouxessem
essas  diferenças  em  sua  natureza  mais  profunda”,  argumentando  que  “as  relações  de  gênero  
são aprendidas e reproduzidas historicamente. A saudável diversidade que a natureza nos
legou  não  tem  a  ver  com  a  opressão  e  a  exploração  das  sociedades  humanas”  (RODRIGUES,
2005, p.8). Ele cita exemplos de desigualdades, como a carga de trabalho doméstico que as
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meninas recebem, estereótipos reforçados nas escolas e pela mídia, como o da mulher ideal
sendo branca submissa ao marido, enquanto a mulher negra aparece sozinha e no papel de
empregada, além da loura burra, a sogra horrenda, a garota inocente, etc. Cita aspectos
importantes  a  serem  discutidos,  como:  “a  divisão  sexual  do  trabalho,  inferioridade  de  salários,  
violência  doméstica,  a  especificidade  da  luta  da  mulher  negra”,  entre  outros (RODRIGUES,
2005, p.9).
Na capoeira, em geral, o espaço para as mulheres vem crescendo bastante nos últimos tempos,
mas ainda persiste muito dos valores machistas existentes em nossa sociedade. No universo
da capoeira, configurada historicamente como dominantemente masculino, ainda há a
predominância dos homens nos espaços de poder e decisão. Ainda para Dênis, ele aposta que
O legado de enfrentamento político de Mestre Pastinha nos coloca na contramão
dessa tradição. Vestir preto e amarelo significa não aceitar o que houve de
discriminatório e autoritário na prática da capoeira até hoje. Nossa luta tem que ser
ofensiva sem que isso signifique hostilidade, a autoridade de nossos mestres merece
máximo respeito em sua coerência, sem tirania ou autoritarismo; as músicas que
entoamos são retrato da busca de igualdade e força para todos: mulheres, homens,
crianças, homosexuais, pessoas com necessidades especiais, todos. A Rainha Nzinga
é um dos símbolos dessa luta (RODRIGUES, 2005, p.8).

Quando li o artigo de Dênis muito me admirou a sua visão, de homem, em relação às
desigualdades de gênero e ao machismo em nossa sociedade e na própria capoeira. Isso me
levou a refletir sobre as relações raciais, que podem ser entendidas de forma análoga. Há
pessoas que se identificam como negras e defendem sua causa, mas são hostis em relação aos
não-negros. Identifico-me em meio à mistura que nos conforma como brasileiros(as).
Reconheço que, assim como os homens não sentem na pele a discriminação contra as
mulheres, eu não cheguei a sofrer a discriminação racial que ainda hoje sofrem as pessoas de
pele negra, apesar de já ter sentido, de alguma forma, certa discriminação por não ser negra,
dentro da própria comunidade da capoeira. Mas vejo-me, assim como Dênis, dedicada à luta –
contra o racismo, em relação ao negro, ao índio, ou a qualquer raça/etnia, e contra as
desigualdades, em geral. Da mesma forma que a questão de gênero, as desigualdades raciais
foram atribuídas à questão biológica e essa seria a primeira falácia a se combater. E afirmar
positivamente o(a) negro(a), os povos indígenas, as mulheres, é uma das formas de reverter e
combater essas desigualdades historicamente construídas.
Aí é que vejo uma das importâncias do grupo Nzinga, coordenado por duas mulheres,
mestras, e por um mestre homem, também sensível a essas questões. Um exemplo está na
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adaptação das letras das cantigas de capoeira que discriminam as mulheres, como a cantiga
“O  dendê  o  dendê  /  Ô  dendê  de  maré  /  Vá  dizer  a  dendê  /  Sou  homem,  não  sou  mulher!”,  que
transforma-se  em  “(...)  Vá  dizer  a  dendê  /  Tem  homem  e  tem  mulher!”, sendo cantada dessa
nova maneira por outros grupos de capoeira, incluindo a FICA-Bahia, onde me incluo. Essa
questão é levantada por Flávia Diniz, que realizou seu trabalho de mestrado também junto ao
grupo Nzinga, destacando:
no caso da desqualificação da mulher nas cantigas de Capoeira, que só há uma
década começa a ser questionada efetiva e sistematicamente, como o faz o Grupo
Nzinga de Capoeira Angola, ao evitar os textos sexistas e machistas de muitas
cantigas tradicionais, modificando-os ou os substituindo (DINIZ, 2010, p.150).

Muitas mulheres vêm, assim, lutando para ocupar seu espaço na capoeira, mas muitas são as
dificuldades ainda encontradas, como a própria questão da maternidade e das exigências
familiares, diante da falta de apoio por parte da maioria dos homens e de suporte por parte da
comunidade capoeirista, em geral. Movimentos no sentido dessa luta pelas mulheres vêm
acontecendo em todo o mundo, como mostram os eventos de mulheres angoleiras, que vem
sendo realizados há alguns anos, para discutir a participação da mulher na capoeira e na
sociedade em geral.
Dentre o grupo de nove muleekes(as) que formaram o núcleo duro inicialmente, havia apenas
duas meninas – Bruna e Iolanda –, além de Janete, que ficou alguns anos afastada. Durante a
maior parte do tempo da pesquisa de campo, Bruna permaneceu, guerreira, como a única
menina deste grupo, após a saída de Iolanda e antes do retorno de Janete. Pude acompanhar
parte de suas transformações, na medida em que ia crescendo e seu corpo se modificando,
deixando de ser criança. Em diversos momentos, ela parecia pouco disposta a treinar e dar o
seu melhor nos jogos, mas destacava-se no grupo, no cuidado e apoio aos pequenos iniciantes
e percebi que os(as) mestres(as), de certa forma, compreendiam seu momento de vida e não
forçavam uma maior participação. Relatei um jogo que fiz com Bruna, na roda no Nzinga no
dia de Iemanjá27:
Logo no início da roda fui jogar com a Bruna. Como normalmente, ela
demonstra um pouco de timidez. Dá para perceber que há muita malandragem,
mandinga e expressão ainda guardadas dentro dela, que ela não se solta tanto no
jogo. É uma menina que está sempre presente, tem a personalidade forte, sabe o que
dizer, quando quer dizer. Mas fica mais quieta. Demorou para se abrir comigo.
Fiquei muito feliz quando ela passou a me receber com um sorriso aberto e um
abraço.
O jogo estava fluindo bem. Começamos devagar, com rolê pra um lado.
Voltei no pulo deslocamento pra um lado e aú para o outro lado. Bruna deslocou no
27

Registro em caderno de campo referente à roda no grupo Nzinga. Salvador, 02 fev. 2011.
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rolê e depois entrou no rabo-de-arraia. Saí na negativa e entrei na tesoura. Bruna
saiu no aú com rolê e voltou pra ginga. Fui pra bananeira, ela voltou pro rolê.
Depois, o ritmo começou a crescer. Fizemos nossas mandingas na ginga, balançando
pra lá e pra cá. Bruna soltou uma chapa, eu entrei, marcando uma cabeçada. Ela saiu
e  sorriu.  Sorri  também.  O  coro  cantava:  “Oi  sim,  sim,  sim,  oi  não,  não,  não”.  Poloca  
puxava:   “Mas   hoje   tem,   amanhã   não,   olha   a   pisada   de   lampião”.   E   comentava:  
“quebra!”.  De  quebrar  o  corpo,  gingar,  negacear.
Em um momento, que não me lembro bem como foi, eu estava empolgada e
feliz jogando com ela, mas tentando estimular que ela se soltasse mais, acabei
perdendo o controle do meu próprio corpo e, infelizmente, acertei o pé perto do
ouvido de Bruna. Me senti muito mal. Pedi desculpas, fui com ela no banheiro
depois. Dei beijos. Ela disse que estava bem. Mas eu sabia que acertar uma pessoa,
principalmente uma criança, ali no Nzinga, não era nada bem visto. Poloca logo
gritou:   “devagar”. Pois eles prezam muito pela não-violência. Pelo cuidado e
respeito com o outro. Mesmo sabendo que nesse caso seria mais um acidente que
um ato de agressão ou violência.
A música que estava sendo cantada naquele momento já traduzia a
coexistência dos contrários na capoeira, (oi sim sim sim, oi não não não).

Comecei a questionar por que, em um grupo que possui o diferencial de refletir sobre a
questão da mulher na capoeira, seguindo o exemplo de suas mestras, ainda havia uma
quantidade de meninas expressivamente menor que a de meninos?
Observei, durante a pesquisa, algumas meninas adolescentes chegarem para algumas aulas e
rodas, mas mostrando-se um tanto mais envergonhadas e fechadas para se expressar
corporalmente, comparando com os meninos. Da turma dos mais novos, algumas meninas
chegaram a participar por um tempo maior, mas não na mesma constância de alguns meninos,
como o exemplo de Adelmo. À exceção de Ritinha, que não é moradora do Alto da Sereia,
mas vem participando com frequência das atividades da capoeira desde o início de 2010,
mostrando um rápido desenvolvimento, como veremos adiante.
Perguntei a algumas meninas que treinaram por um tempo no grupo e depois se afastaram,
qual o motivo de não estarem mais presentes e também perguntei a elas e aos meninos por que
ficavam mais meninos que meninas na capoeira, mas ninguém me respondeu. Uma coisa eles
concordaram: as meninas gostam mais de dançar. Isso mostra que, mesmo com a
especificidade do grupo Nzinga em lutar pela igualdade entre os gêneros, essa ainda é uma
questão que marca essa comunidade e nossa sociedade, em geral, havendo muita luta a ser
travada ainda pela frente.
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3.4. Relações e desafios no jogo de dentro
Dona Janaína, sereia rainha do mar
Por favor, não deixe meu barco virar

Reflito, agora,  um  pouco  mais  sobre  a  dinâmica  complexa,  própria  do  jeito  “angoleiro”  de  ver  
o mundo, com seus jogos de inversões, integração de diferenças, o sim e o não, como bem diz
o velho corrido:
Oi sim sim sim
Oi não não não
Hoje tem, amanhã não
Hoje tem, amanhã não

Cada um(a) dos(as) muleekes(as) vi fazer “corpo mole”, em momentos diversos, de aula e
roda. “Enrolando”  para  não  limpar  o  espaço  ou  não  fazer  o  que  os(as)  mestres(as)  pediam  nas  
aulas. Vi também darem duro trabalhando para cuidar do espaço, vi jogarem com alegria, com
malícia. Chegarem cedo e tarde. Alguns tocarem muito bem, outros começarem a aprender.
Ao longo dos quase dois anos acompanhando os(as) muleekes(as), é nítida a transformação
que vêm sofrendo, refletida no crescimento e mudanças em seus corpos.
Mestre Poloca ponderou algumas questões que percebe em relação  ao  “adolescer”,  como  certo  
desânimo e preguiça para se movimentar,   o   achar   tudo   “chato   demais”, o desinteresse ou a
mudança de interesse e de humor, e comentou sobre algumas estratégias para enfrentar essas
dificuldades, como os jogos de negociações. Por exemplo, quando na época da viagem que
fizeram para o evento que o grupo Nzinga realizou em São Paulo, em 2010, foram feitas
várias conversas sobre quem mereceria, ou quais os requisitos necessários para viajar: o
comportamento no grupo, na família, na escola, etc. As viagens são momentos estratégicos ou
“doses de ânimo”, seja para quem já participa, seja para os(as) que venham a participar.
A relação entre adultos e muleekes(as) no grupo Nzinga revela algumas situações que ajudam
a compreender a dinâmica do grupo/comunidade e os movimentos e tensões que os
aproximam   e   afastam   do   grupo,   mostrando   que   a   “dureza”   desse   “núcleo”   traz   também
dinamicidade e complexidade. Coexiste, nessa relação, a forma afetuosa e integrada com que
eles se relacionam, com os conflitos e diferenças.
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Em muitos momentos, os(as) muleekes(as) queixavam-se dos adultos e vice-versa. Um
exemplo foi quando eles me contavam sobre a experiência que tiveram dando aulas para os
adultos28:
SARA: Quando Poloca não tá lá, quem fica responsável por dar aulas?
MARQUITO: Leo, aqui.
ANTÔNIO: Pode ser eu, pode ser Leo. Mas a maioria das vezes é Zon Zon, os mais
velhos. Vinícius também.
SARA: Você não gosta não, Marquito?
MARQUITO: Eu não.
SARA: Por quê?
MARQUITO: Não, não gosto.
LEO: Fala a verdade, meu filho.
MARQUITO: Não, porque, você pega uma pessoa assim, o mestre, por exemplo, o
mestre passa o movimento, faz normal. Aí quando você passa pra um adulto e faz
alguma  coisa  que  é  difícil  de  fazer,  “pô,  é  difícil”.  Quando  o  mestre  passa  não  fala  
nada.
LEO: É, por isso que eu não gosto de dar aula também.
SARA: Por quê?
LEO: Porque o mestre às vezes passa um movimento, difícil, aí eles não falam nada.
MARQUITO: Não reclama.
LEO: Eu passo o mesmo movimento que ela passou, aí reclama.
MARQUITO: Reclama.
LEO:  “Ah,  porque  é  difícil”.  Se  ela  passa  rabo  de  arraia,  pião.  Aí,  no  outro  dia que
eu vou dar aula: rabo de arraia,  pião.  Aí  fica  na  maresia.  “Ah,  porque  é  difícil”.  
Por isso que eu me revolto também.
SARA: Isso os adultos ou as crianças?
LEO, MARQUITO e ANTÔNIO: Os adultos!
SARA: E as crianças?
MARQUITO: As crianças faz.
LEO: As crianças adoram. Quanto mais aventura pra gente melhor.
ANTÔNIO: Quanto mais movimento difícil...
SARA: Então, se fosse pra dar aula só pras crianças vocês iam gostar mais?
LEO: É.
MARQUITO: É, é melhor mesmo.
LEO: Os adultos, sei lá...
MARQUITO: As crianças que eu to falando é do nosso tamanho assim já.
ANTÔNIO: É.
MARQUITO: Porque aqueles menininhos ali também, rapaz.
(todos riem)
ANTÔNIO: Também, é bem “osso”.
LEO: Parece que eles têm mais dificuldade de pegar os movimentos, sei lá.
MARQUITO: Os adultos.
SARA: Antônio acha a mesma coisa, Antônio?
ANTÔNIO: Eu acho, porque quando faz um movimento difícil, eu faço logo. Janja
também às vezes quando faz um movimento, ela pára, aí pede pra uma criança
continuar. Aí pede pra Leo continuar, aí Leo faz o movimento direito.

Os muleekes, nessas falas, dizem que não gostam de dar aulas para os adultos, pois os adultos
não se esforçariam tanto quanto se esforçam nas aulas com os mestres, segundo eles. Na aula
que presenciei quando Leo estava à frente, no entanto, não percebi essa situação. Todos
faziam a aula normalmente e ele parecia estar bastante seguro na posição de estar à frente.

28

Entrevista realizada durante  as  filmagens  do  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”.  Salvador,  out.  2010.
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Alguns adultos, por sua vez, disseram que gostam das aulas de Leo, mas que consideram que
outros muleekes, mais novos que Leo, ainda não estariam preparados para ocuparem a posição
de liderar uma aula. Uma das questões que gerava conflito no grupo era a discordância de
alguns adultos, mais antigos, em relação a algumas atitudes dos muleekes que, segundo eles,
chegavam a ser desrespeitosas em relação aos adultos. Será que havia um excesso de autoconfiança? Estaria aí mais um limite para a autonomia? Se podemos pensar em limites para a
ideia da autonomia, relaciono isso com a ética, conforme Paulo Freire, Mestre Pastinha e a
minha própria experiência na capoeira e no Nzinga, o que pressupõe não confundir autonomia
com  excesso  de  “poder”  em  um  grupo/comunidade, ou seja, a autonomia de um não pode ferir
o respeito, ético, ao outro.
Essas situações pareciam se revelar principalmente na ausência dos mestres, quando um
adulto ou um muleeke ficava responsável por conduzir a aula. Percebo, aqui, que nessas
experiências, em meio aos conflitos e discordâncias, está o aprendizado no exercício de
liderança e autonomia. Alguns muleekes parecem não querer assumir as responsabilidades que
a posição de liderança exige, queixando-se da falta de apoio por parte dos adultos. Mas
chegam a assumir liderança em alguma medida, como nas situações em que Leo puxava
treinos.
Vemos, assim, que esse jogo entre autoridade e liberdade, como discutido no capítulo
anterior, é dinâmico e, em nosso caso, tratando-se da Capoeira Angola, do convívio
comunitário e dos fundamentos da tradição, traz ainda mais elementos. Nesse jogo, todos,
inclusive os(as) mestres(as), vão aprendendo e ensinando. Na busca por não perder de vista os
princípios de respeito à autoridade dos mais antigos, os(as) mestres(as) parecem não se
preocupar em ser interpretados como autoritários aos olhos dos demais, nos momentos em
que consideram necessário reforçar essa autoridade. Mas, em outros momentos, também
deixam as   “brechas” ou dão maior liberdade para que os(as) alunos(as) tomem (ou não)
iniciativa, assumam (ou não) as responsabilidades.
É no dia-a-dia do convívio com o grupo que muleekes e muleekas vão aprendendo a
reconhecer seus limites, entre os erros e acertos, pois não se trata de regras sistemáticas, ou
pontuações, como acontece na escola. Fica mais a cargo dos olhos dos(as) mestres(as) dar
essas indicações, que, quando positivas, vêm na forma de demonstração de afeto, palavras de
incentivo e na abertura de espaço para os(as) alunos(as) tomarem a posição de liderança
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(como segurar os instrumentos mais importantes da roda e estar à frente de uma aula). Mas,
do  outro  lado,  também  chegam  a  “botar  para  fora”,  como  mestra  Janja  relatou:  
JANJA: A gente tá dizendo: aqui não é igual lá fora, no valor que a sociedade
capitalista definitivamente (...) A partir daquilo que me diz. A autoridade hoje em
dia   tá   muito   mais   vinculada   a   ser   dono   de   grupo   “manda   quem   pode   e   obedece  
quem  tem  juízo,  não  é  assim?”.  (...)  A  gente  bota  pra  fora  “vai  embora  agora!”  Ele  
vai  embora,  desce  a  escada  “Ah!”,  amanhã  a  gente  sabe  que  ele  tá  aqui  de  volta.  
(...) Considerando que existe o autoritarismo infantil, as crianças são autoritárias
também. A gente até estranha, e por estranhar a gente evidencia: ah, tem um
protagonismo infantil, tem UM protagonismo. E evidentemente, quando isso
aparece aos nossos olhos é porque a gente tá acostumado a crianças simplesmente
serem conduzidas, a elas não terem voz, não terem querer, né. (Informação
verbal)29

Presenciei mais de uma vez cenas em que os mestres mandaram muleekes(as) para fora ou
para ficarem assistindo à aula, tanto maiores quanto menores, como aconteceu com o pequeno
Adelmo em uma roda do grupo:
Adelmo jogou com Poloca, mas não quis continuar jogando com um menino que
estava esperando-o no pé do berimbau. Janja e Poloca chamando Adelmo para jogar
e   ele   parado,   emburrado,   na   beira   da   roda.   Janja   falou   mais   sério:   “você   vai  
desrespeitar o seu colega assim? Adelmo, isso não se faz. Se você não quiser vir
jogar,  pode  ir  embora”.  E  ele  foi  embora, na mesma hora. Janja disse: “vá pensar no
que aconteceu”. 30

Os(as) mestres(as) mostram, assim, que não deixam de dar ordens e mostrar limites ali. Mas
isso acontece ao mesmo tempo em que abrem espaço e estimulam a participação coletiva, a
inclusão pró-ativa dos(as) muleekes(as), independente da idade, gênero, etnia e condição
social.
Percebi que a energia que os(as) muleekes(as) dedicam à capoeira também tem seus altos e
baixos e a forma de lidar com ela, por parte dos(as) mestres(as), também é dinâmica e
depende do momento. Em uma roda em meados de outubro de 2010, em certos momentos
parecia que uma onda de preguiça pairava no ar: eu olhava para os(as) muleekes(as) e não via
ninguém cantar. Os(as) mestres(as) sempre pedindo para cantar. Até que chegaram a convidar
os muleekes mais velhos para se retirar, por não estarem contribuindo com o coro.
Interessante que, nessa ocasião, Mestre Poloca, ao final daquela roda, leu o seguinte trecho
dos manuscritos de Mestre Pastinha: "É dever de todos capoeiristas [responder o côro], não é
defeito não saber cantar; mais é defeito não saber   responder,   pelo   menos   o   côro”   (FILHO,
1997, p.35). Assim, ele mostrou como eles buscam dar continuidade aos ensinamentos de
29

Fala de mestra Janja durante a seção de exibição  do  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”, na sede do
grupo Nzinga. Salvador, jul. 2011.
30
Registro em caderno de campo sobre a roda do Nzinga. Salvador, 18 mar. 2011.
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Mestre Pastinha, quando eles podem ser contextualizados. Mas a batalha para melhorar a
resposta do coro (e o comportamento em geral) continua, constantemente, lembrando a
concepção de Paulo Freire (1996) sobre a inconclusão do Ser e o processo, incessante, para se
construir a autonomia.
Quando perguntei a um aluno adulto, membro do grupo Nzinga em São Paulo, que se mudou
recentemente para Salvador, como havia sido a participação dos muleekes do Alto da Sereia
nas atividades realizadas pelo Nzinga durante o tempo em que ele esteve em Salvador, na sua
última visita (quando ainda morava em São Paulo), ele respondeu, comentando sobre a
questão da assunção dos compromissos e da relação autoridade / autoritarismo e liberdade /
licenciosidade:
Agora, que eu estou morando aqui, a minha visão é um pouco diferente. Quando eu
vim das vezes que eu estava de passagem, dava a impressão de que eles se
preocupam com o grupo, se preocupam em deixar o grupo organizado, não só
porque a gente estava passando, mas que era uma coisa deles. Agora que eu estou
aqui, eu vejo que não é exatamente só isso. Tem a coisa da adolescência, eles
cuidam, mas também querem ser cuidados. Eu tenho percebido muito do mestre
Poloca, principalmente, ele puxando as rédeas mais forte, pra que essa participação
deles nas atividades do grupo não seja uma coisa só estimulada pelos mestres, que
eles  tenham  que  falar:  “olha,  agora  vocês  que  agem”.  Não,  o  mestre  não  quer  mais  
que o pessoal chegue sete horas. Pra essa galerinha, eles tem que chegar mais cedo,
eles tem que chegar uns 20 minutos mais cedo mesmo. Tá tendo aquela cobrança
que o mestre tem com o discípulo. Eu aprendi disso a forma como o grupo opta por
fazer as coisas. Ao mesmo tempo que é livre, é livre até certo ponto. Aí, começa a
haver  uma  cobrança  natural,  que  não  é  o  mestre  que  fala  “vou  cobrar  agora”.  Ele  
vê no muleeke e fala “agora   ta   na   hora   de   cobrar,   já   eu   posso   cobrar   desse  
muleeke e  tal”.31

Vemos como é melindroso esse processo de educar visando a autonomia dos sujeitos, de
ocupar o papel de autoridade, andando na encruzilhada entre o autoritarismo e a
licenciosidade. Na fala deste aluno, o que o mestre gostaria é de que os sujeitos tivessem
autonomia e responsabilidade suficiente para que o mestre não tivesse que dizer – ou mandar
– o que os muleekes devem   fazer.   Mas,   para   isso,   também   precisa   “puxar   as   rédeas   mais  
forte”,   “naquela  cobrança  que  o  mestre  tem   com  o  discípulo”,  que  “ao  mesmo   tempo  que  é  
livre, é livre até  certo  ponto”.  Essa  ideia condiz com a reflexão feita no capítulo anterior com
Paulo Freire (1996), de que a liberdade precisa de um limite para não virar licenciosidade.
Este limite parece se revelar, em um primeiro momento nas cobranças do mestre, cobranças
essas que são diferentes para cada discípulo, que ele bem conhece, e a cada situação. Mas,
idealmente, a autonomia acontece quando o mestre não precisa mais cobrar ou mandar, pois
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Entrevista concedida para esta pesquisa. Salvador, mar. 2011.
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cada um age de acordo com sua própria consciência e à sua maneira singular, de forma que
respeite aos outros e a si mesmo.
Outra questão destacada na fala dos muleekes é em relação ao desafio. Quando eles falam:
“As crianças adoram. Quanto mais aventura pra gente melhor. Quanto mais movimento
difícil...”,  destacando  do  gosto  que  sentem  em  aprender  um  movimento  difícil,  que  apresenta  
um desafio para eles. Esse é mais um elemento que, segundo Paulo Freire (1996), faz parte do
processo de educação para a autonomia. Para além do desafio dos movimentos, no jogo da
capoeira,   está   o   desafio   de   assumir   a   própria   identidade   de   “angoleiro(a)”   e   os   significados  
que ela traz, de entrar no jogo da tradição ancestral, com suas hierarquias e compromissos,
inversões e malícias, e seguir buscando a autonomia, a libertação – coisas que podem
transformar-se em armadilhas, mas podem levar a um mergulho profundo no
autoconhecimento e no aprendizado para lidar com as situações mais adversas. A depender de
“cada  qual”.  Coisas  que  o  jogo  da  capoeira  nos  faz  virar  de  cabeça  para  baixo para aprender.
Na mesma entrevista   com   o   aluno   de   São   Paulo,   perguntei:   “o   que   você   aprendeu   com   os  
muleekes, sobre capoeira, sobre a comunidade do Alto  da  Sereia  e  a  cidade  de  Salvador?”  Ele  
respondeu:
Bom, com os muleekes eu aprendi que eles jogam capoeira sem estar fazendo
movimentação. Então, essa coisa de estar sempre percebendo o que o outro está
falando, estar ligado no outro, é coisa que a gente primeiro aprendeu com eles. Na
verdade, a gente re-aprendeu, né, porque isso é muito coisa de moleque. Eu me
lembrei de que quando eu era criança, quando eu tinha idade deles, eu tinha essa
capacidade mais desenvolvida. De prestar atenção em outra coisa que está
acontecendo ao redor, e eu fazendo outra coisa, então com os muleekes eu meio que
reaprendi essa atenção que parece que é dispersa, mas não é, é que a gente tá
ligado em mais de uma coisa. É o contrário do disperso, né. [difusa]. Sobre a
capoeira, a gente aprendeu a movimentação que a galera daqui faz. (...) Quando eu
cheguei aqui, eu me assustei um pouco assim, não de forma negativa, mas com a
diferença. Ah, então pode isso, pode aquilo. Então eu comecei a me sentir mais livre
pra me movimentar na capoeira, vendo os muleekes se movimentando. Na medida
em que eu não via eles sendo podados em nenhum movimento, tudo o que eles
faziam era sempre incentivado, quando eles faziam até alguma coisa nova, os
mestres incentivavam, e tal. Então sobre capoeira foi isso, mais de liberdade na
movimentação.32

Essa fala reflete esse jogo entre manter a tradição e ser livre para criar, com ela, a partir do
movimento do corpo e da linguagem e filosofia mesma da Capoeira Angola. Posso pensar,
aqui, no sentido criativo/inventivo/libertário da educação com os(as) muleekes(as), sendo
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Entrevista concedida para esta pesquisa. Salvador, mar. 2011.
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eles(as) sujeitos da transformação e, ao mesmo tempo, da tradição ancestral: muleeke como
“novidade  ancestral”.
A responsabilidade pela limpeza do espaço nos revela mais alguns exemplos conflituosos no
grupo. Alguns muleekes(as) queixavam-se dos adultos, dizendo que eles não ajudavam na
limpeza e cobravam que as crianças é que deveriam fazer o trabalho. Eles(as) disseram que,
atualmente,   não   se   empenham   mais   como   anteriormente,   por   se   sentirem   “injustiçados”   –
apesar de, em minhas observações, ver a continuidade e constância da presença desses
mesmos muleekes(as), como também de adultos. As queixas voltavam-se tanto para a questão
da realização das tarefas coletivas, como ao espaço de escuta reivindicado por eles(as), como
expresso na seguinte fala:
MULEEKE: ... não é só porque é criança que tem que ficar calado escutando o
adulto não. Porque se uma criança, um adolescente, está certo, o adulto vem lá e
sempre   quer   questionar.   A   criança   quer   falar,   já   diz   logo:   “tá   desrespeitando   o  
mais  velho”.  E  o  seguinte   é: os adultos só querem falar e não deixam as crianças
falar também, não escutam. E eu acho isso um absurdo. Por isso que eu bato o
queixão mesmo, e discuto.

Nessa fala, percebo como os próprios conflitos podem ser vistos como parte da aprendizagem
“para  a  autonomia”  (ainda que essa fala não tenha sido diretamente ou abertamente colocada
para o grupo e de alguma maneira eles visualizaram que podiam aproveitar o espaço aberto
com a pesquisa para se manifestar). Devo ponderar que, no momento de expor suas emoções,
os(as) muleekes(as) não consideraram a participação dos adultos que geralmente cumprem as
tarefas e inclusive ajudam a orientá-los. Os adultos mostram outros pontos de vista, como
minha própria vivência também mostrou. Mas o que buscamos compreender aqui é o processo
pedagógico que acontece no relacionamento com o outro, diferente, principalmente pela
idade, nesse caso.
Nesse aprendizado para a autonomia encontra-se, como fundamental, o sentido de ética na
tradição negro-africana, relacionada às relações comunitárias, no entendimento de que a
atitude de uma pessoa afeta o grupo como um todo. Ou seja, tudo está conectado, de alguma
forma. Muniz Sodré (1988) propõe o conceito de ética como “lugar   do   homem”   (éthos)   ou  
“estruturação das possibilidades de convivência no interior de um território determinado”   e  
defende que
É a ética que faz com que os direitos e as obrigações vinculados ao estatuto do
indivíduo e da comunidade sejam rigorosamente observados. Isto é muito evidente
na tradição negro-africana. O homem do axé, o muntu e congêneres têm de se
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manter nos limites de seus direitos e deveres. O descumprimento das obrigações
afeta ao mesmo tempo o indivíduo e o grupo (SODRÉ, 1988b, p.88).

Acrescento que essa ética, no cumprimento de obrigações coletivas, não pode estar separada
da liberdade, tanto na concepção da educação libertadora, para a autonomia (FREIRE, 1996;
DUSSEL, 2000), quanto na perspectiva da cosmovisão africana (OLIVEIRA, 2007; SODRÉ,
1988a e 1988b), onde o corpo é tido como lugar sagrado e produto desse processo libertário:
A ética é a experiência de ampliação das liberdades, e o corpo seria o produto desse
processo. (...) A forma cultural africana é um modelo histórico-ideológico que por
estar visceralmente relacionado ao corpo e à sua expansão tornou-se uma
experiência ética. É a ética do corpo sagrado (OLIVEIRA, 2007, p.107).

No caso desses(as) muleekes(as), a própria escolha em permanecer ou não na capoeira indica
uma primeira expressão de autonomia e liberdade. A convivência entre singularidades tão
diferentes, diante dos mesmos fundamentos nos rituais, dialogando, jogando capoeira, tanto
na fala como corporalmente, mostra uma experiência onde esses sujeitos aprendem com as
diversidades, com as alteridades. Esse encontro com o outro, diferente, contribui com a autopercepção, no olhar para si mesmo de perspectivas diversas. O olhar para nós, por sua vez,
pode levar a nos depararmos com nossos próprios   “monstros   internos”.   E,   na   dinâmica   dos  
grupos de capoeira que eu já convivi, muitas vezes nossas dificuldades e características que
não enxergávamos até então, são  “escancaradas”  pelos  outros,  principalmente  pelos mestres,
diante de todo o grupo.
As falas dos(as) muleekes(as) mostram que eles(as) procuravam justificar sua escolha em não
seguir cumprindo as obrigações que chegaram a assumir anteriormente, devido ao não
cumprimento por parte dos adultos, o que também não contribui para a comunidade. Mas
também mostram que de certa forma eles(as) percebem a importância de uma ética coletiva,
ao reivindicarem que todos assumam compromissos e ao continuarem presentes e atuantes no
grupo, apesar das queixas. Quando perguntei a eles o que ainda os mantinha no grupo, um
deles  respondeu:  “O que me mantinha na capoeira era a união, né. Pra mim união significa o
quê: grupo,  família”. Ele expressa, aqui, a importância do vínculo com as pessoas do grupo,
construída na convivência diária, nos próprios conflitos e negociações, no trabalho coletivo,
que traz o sentimento de pertencer, ser parte, de um grupo/família/comunidade, com todas as
contradições que ela possa carregar.
Pedro Abib (2005, p.151) complementa essa ideia, quando diz que a comunidade trata-se de
“uma  reconstrução  criativa  das  possibilidades  de  se  viver  e  se  relacionar  com  o  mundo, com
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base em outros princípios e valores, pautados por uma dimensão mais solidária e
humanizante”. Ampliando a noção de ética, no caso da cosmovisão africana, incluímos a
solidariedade e a construção de relações respeitosas das diferenças. Ainda que, como em
qualquer família ou comunidade, os conflitos sejam inevitáveis e façam parte desse jogo de
conviver com as diferenças.
Durante a realização do trabalho de campo, aconteceu o que mestre Poloca chamou de
“refluxo”.  Os muleekes mais velhos, de idade entre 15 e 18 anos, que haviam chegado a um
nível de compromisso mais sério com o grupo de capoeira, “recuaram”, fizeram uma
“chamada”33. Gradualmente, foram deixando de se comprometer com as funções coletivas,
mostrando-se algumas vezes   “apáticos”   e   desinteressados, até se afastarem dos treinos e
rodas. Alguns adultos também se afastaram, mas darei atenção principal aos muleekes(as).
Para compreender esse afastamento, na leitura das(o) mestras(e), faz-se importante considerar
o momento de vida em que se encontram: fase da chamada adolescência, com muitas
descobertas, como a sexualidade e o envolvimento com outras atividades, a busca de autoafirmação identitária, além das pressões para sua inserção precoce no mundo do trabalho.
Quando perguntei a um desses muleekes porque ele não estava treinando, ele se justificou pela
necessidade de trabalhar para ajudar a família. Mas, como ele havia se afastado antes de
começar a trabalhar, perguntei novamente, buscando entender melhor suas motivações
pessoais. Ele respondeu: “É   momento.   É   fase,   fase   boa   e   fase   ruim”. Ele não quis ir mais
fundo no assunto. Apenas completou: “Mas  nunca  não  sai  de  mim  não! Eu, pra mim, eu faço
o  mesmo  jogo  ainda,  ué”. Ou seja, ele mesmo avalia seu afastamento como parte do momento
de vida em que se encontra e não atribui como um afastamento da capoeira em si, ao
contrário, afirma a permanência da capoeira em seu sentimento: “nunca  sai  de  mim”.

3.4.1. Encanto: ingrediente para a liberdade
Conversando com outros(as) muleekes(as) que se afastaram do grupo, um deles diz que já não
gostava de treinar e outra diz que também perdeu o gosto. Reflito aqui se posso relacionar
33

A chamada é um movimento da Capoeira Angola em que um jogador chama o outro em um gesto com os
braços,  havendo  um  “corte”  no  jogo.  Pode  ser  usado  em situações diversas, como para mudar o curso do jogo ou
para  “pegar”  o  outro  em  um  ataque  surpresa, dentre outras.
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esse   “gosto”   com o encanto, considerando a força do encanto, da vontade, do desejo e do
querer. Os mestres sempre lembram que ali deve permanecer quem QUER. Assim, com a
mesma autonomia que eles entraram, alguns deles resolveram se afastar ou estabelecer outra
relação com o grupo. Em algumas situações, os muleekes ultrapassavam o limite entre
liberdade e licenciosidade, por exemplo, quando iam para uma aula por insistência de sua
família, mas não estavam com vontade de treinar, como eles mesmos disseram, e acabavam
não participando da aula e não contribuindo com as tarefas necessárias por falta de iniciativa.
Nesse tipo de situação, acontecia de os mestres pedirem que se retirassem.
A questão da vontade trata-se de algo bem subjetivo, mas aqui não aprofundarei no conceito
de “vontade”  ou de “desejo”  sob a ótica da Psicologia. Apenas a relaciono com o sentido do
“encantamento”   na   perspectiva da cosmovisão africano-brasileira e dos próprios sujeitos
envolvidos, já que a palavra apareceu em algumas falas dos(as) muleekes(as), como na
seguinte fala de uma muleeka34: “pra   treinar   aqui,   eu   não   tenho   mais   vontade.   Mas   eu  
sempre venho ver a roda, fico com vontade. Teve uma sexta-feira que eu vim, Janja até me
deu o berimbau, eu fiquei até... (sorriso).   Eu   sinto   falta”. Todos(as) que se afastaram
disseram sentir falta da capoeira.
Eu estava presente nesse dia e havia registrado o seguinte em meu caderno de campo:
Nessa roda, os três irmãos jogaram entre eles mais de uma vez. Cida, mãe deles,
chegou no final da roda e assistiu a um jogo dos irmãos. Iolanda chegou, em certo
momento. Mestra Janja então a chamou para tocar o gunga e ela foi. Janja foi tocar o
atabaque e, quando estava cantando, passou o canto para Iolanda. Ela tocou e cantou
lindamente. Percebi uma certa timidez em seu olhar e um sorriso de felicidade. Sua
expressão foi de surpresa quando Janja a chamou. Pensei se aquela seria uma
iniciativa da mestra de tentar aproximar Iolanda do grupo novamente. 35

Em uma conversa que tive com dois dos muleekes que permaneceram no grupo, quando
estávamos assistindo parte dos vídeos que gravamos com eles, eles deram sua opinião sobre a
permanência no grupo. Interessante notar como as respostas remeteram justamente a essa
questão da vontade:
SARA: Por que as pessoas ficam ou saem do grupo? No caso, crianças e
adolescentes.
VINI: Eu acho que tem a ver com vontade.
SARA: E de onde será que vem a vontade de ficar? O que te dá vontade de
continuar na capoeira?

34

Conversa durante uma das seções em que assistimos aos vídeos gravados durante a pesquisa, na íntegra, antes
da edição. Salvador, 04 jul. 2011.
35
Registro em caderno de campo sobre a roda do Nzinga. Salvador, 15 abril 2011.
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VINI: O estímulo das pessoas. De saber que eu to fazendo aquilo ali, e que vai me
ajudar, de algum modo.
SARA: Como você acha que te ajuda, por exemplo?
VINI: Deixa eu pensar pra responder, pergunta o Antônio.
SARA: E você, Antônio, o que te dá vontade de continuar treinando capoeira?
ANTÔNIO: O que me dá vontade...? (risos) Ai, ai. Não é VONTADE, de ficar, eu
tenho vontade, mas não é aquela VONTADE, entusiasmado, de ficar ali, naquele
negócio, não. Eu quero ficar, ficar mesmo, (risos), é, ficar mesmo, só. (risos)

Vemos como essa questão da vontade – ou da falta de vontade – é levantada como o motivo
para o afastamento dos outros muleekes. No entanto, Antônio e Vini, os dois que vêm se
comprometendo mais no grupo, atualmente, dentre a turma do  “núcleo  duro”,  não  souberam  
dizer de onde vem a vontade de seguir treinando capoeira. Simplesmente, seguem
participando, o que me leva a entender que eles sentem alguma vontade, ainda que não seja
“aquela  VONTADE”,  como  diz  Antônio, de grande entusiasmo permanente, pois ela tem seus
altos e baixos. E mais: que a vontade não pode ser somente explicada racionalmente,
objetivamente, daí seu lado de encantamento, de vincular-se com a magia e os mistérios da
capoeira.
Em uma sexta-feira, no Nzinga, “peguei para conversar” com outro muleeke, antes de
começar a roda, e assim registrei em meu caderno de campo:
Estávamos conversando sobre vontade (ou força de vontade) para fazer as coisas.
Esse assunto começou quando perguntei a Anderson se ele se lembrava do dia em
que conseguiu armar o berimbau, na aula de Janja, depois de ter levado uma
“chamada”   dela por ainda não saber armar:   “o   que   você   estava   fazendo   enquanto  
seus  irmãos  aprendiam  a  armar  o  berimbau?”, questionou mestra Janja. Perguntei se
ele havia feito o que ela pediu naquele dia: “a   partir   de   hoje,   toda   aula   você   vai  
chegar antes e armar  o  berimbau”.  Ele  disse  que  não  tinha  feito  e  ainda  não   havia  
aprendido a armar. Perguntei por quê e ele disse que não teve vontade. Perguntei se,
na capoeira, ele podia fazer apenas as coisas que tinha vontade. Ele disse que não,
porque mestre Poloca falou pra ele, na última aula, quando ele não queria jogar, que
ele é quem dava as ordens no grupo. E ele teve que jogar. Perguntei o que ele
deixava de fazer se não sentisse  vontade.  Ele  disse:  “treinar.  Só venho treinar se eu
quiser”. Perguntei depois se ele já tinha feito coisas, na capoeira, sem vontade. Ele
disse que jogar e tocar. Perguntei se, nessas vezes em que jogou sem estar com
vontade, a vontade apareceu depois e se foi bom ou ruim. Ele disse que apareceu e
que foi bom. E tocando também. Perguntei o que ele aprendeu com isso. Acho que
ele não respondeu e eu ainda disse que nem sempre temos vontade de fazer algo,
mas se nos esforçamos para fazer o que sabemos que será bom pra gente, ficamos
felizes no final. 36

O muleeke, nessa conversa, deixou clara a posição de autoridade do mestre, que pode até leválo a fazer algo que não parta de sua própria vontade. Interessante que ele é bastante presente
no  grupo  e  sua  resposta  de  que  “só  venho  treinar  se  eu  quiser”  parece  mostrar  sua  consciência  
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Relato em caderno de campo sobre a roda do grupo Nzinga. Salvador, 08 jul. 2011.
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de que é  sua  escolha  estar  ali,  diferente  de  uma  “obrigação”,  e  ele  geralmente  está  presente.  
Sabendo que, uma vez ali, ele precisa respeitar a autoridade dos mestres. É preciso considerar
o contexto e a linguagem desses sujeitos, bem como a relação que estabelecem entre si, para
compreender  seus  “códigos”  e  estratégias nesse caminho.
A vontade e o encantamento por parte dos adolescentes em relação à capoeira e ao seu grupo
também pode estar relacionada à fase de autoafirmação em que se encontram nessa idade de
transição entre a infância e a fase adulta. Outro elemento para pensarmos sobre o afastamento
desses muleekes pode estar relacionado, portanto, à sua busca de afirmação e construção
identitária, a partir da alteridade, ou seja, da sua diferenciação em relação às referências que
possuíam até então. Poder experimentar outras coisas diferentes da capoeira e sentir sua
independência em relação aos vínculos criados com o grupo, por exemplo, pode ser uma
forma de buscar essa autoafirmação. Os mestres, atualmente, parecem buscar compreender
esse momento deles e deixá-los à vontade, mantendo um bom relacionamento e deixando
claro que as portas continuam abertas para eles(as). Todos sabem, porém, que para estar de
fato participando do grupo – incluindo suas atividades, viagens, eventos, etc. – é necessário
dedicação, presença e compromisso.
Interessante como quase todos(as) ele(as) disseram que queriam ser mestres um dia. Uns com
mais convicção, outros menos, como falaram nesta conversa37:
SARA: O que vocês pensam no futuro com a capoeira? Qual o objetivo de vocês
com a capoeira? Vocês querem virar professor, mestre...?
BRUNA: Eu quero virar mestre (fala com a mão na boca)
VINI: Eu também (fala e esconde o rosto)
AANDERSON: Eu também (fala baixo e esconde o rosto).
BRUNA: A gente não sabe do futuro.
AANDERSON: Que não sabemos do futuro da gente ainda.
SARA: O que vocês acham que é o mais difícil pra conseguir chegar lá?
ANDERSON: Pô, chegar lá, tem que treinar primeiro...
BRUNA: Tem que ter resistência na capoeira.
VINI: É, tem que ter resistência, né.
ANDERSON: Tem que assumir o seu compromisso.
SARA: Resistência como?
VINI: Persistência, também, né, tem que persistir naquilo que você quer.
BRUNA: Tem obrigação.
SARA: E além disso, vocês querem ser alguma outra coisa, alguma outra profissão?
ANDERSON: Eu quero.
SARA: Estudar alguma coisa?
BRUNA: Eu não sei o que eu quero fazer no futuro. Tá muito longe ainda.
SARA: Pode ser que você queira só dedicar à capoeira.
BRUNA: Não tem como. Vai ter dinheiro como? Vai morar debaixo da ponte.
(risos)
37

Entrevista coletiva com Bruna, Anderson e Vini, no Alto da Sereia. Salvador, out. 2010.
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VINI (Risos): Mas capoeira também dá dinheiro.
SARA: Não tem gente que vive de capoeira não?
VINI: Tem
BRUNA: Sei lá.
ANDERSON: Quem vive de capoeira? Os negros.
BRUNA: Eu vivo de capoeira.
SARA: Mas vocês gostariam de viver só de capoeira?
ANDERSON: Não.
BRUNA: Não.
VINI: Eu quero viver de outra coisa.
BRUNA: Capoeira enjoa.
VINI: Eu to lembrando lá de São Paulo, que o Mestre Valmir falou que ele vive de
capoeira.
SARA: É, ele viaja, faz instrumentos pra vender, dá aulas...

Na conversa, eles(as) falam que querem ser mestres, porém sem demonstrar muita convicção
e depois afirmam, com determinação, que não querem viver só de capoeira. Surge aqui uma
questão em relação às perspectivas (ou sua falta) em se tomar a capoeira como profissão e
meio de sustento na vida. Os(as) próprios(as) muleekes(as) falam das dificuldades que isso
significa. E têm na referência de seus(as) mestres(as) pessoas que têm uma outra profissão
além da capoeira e formação universitária. Essa questão parece influenciar o imaginário
desses(as) muleekes(as), mas o que mais nos interessa nesse momento é o processo educativo
que a Capoeira Angola proporciona, independente se as pessoas darão continuidade até
chegarem à posição de mestres ou não.
Certa ocasião, quando esses(as) muleekes(as) estavam afastados(as), convidei-os(as) para
assistirem aos vídeos que havíamos gravado e, para minha surpresa, eles(as) se organizaram e
fizemos uma seção no Nzinga, que assim relatei em meu caderno de campo:
Foi uma vitória ter conseguido reunir os três muleekes e a muleeka que
estavam afastados das atividades do grupo. Havíamos tentado combinar a seção
várias vezes e não dava certo. Eles diziam que queriam ver os vídeos, mas tinham
pouca disponibilidade e não conseguíamos acertar um horário em comum. Até que
uma sexta-feira, após a roda, encontrei Iolanda e Leo, como de costume, na escada,
em frente à entrada do Nzinga. Leo sugeriu então que fizéssemos uma seção no dia
seguinte, no sábado, à tarde, no próprio espaço do Nzinga. Assim combinamos. Eles
ficaram de chamar o Marquito e Bruna. Vinícius estaria com as chaves e abriria o
espaço. Perguntei se precisaríamos pedir a permissão dos mestres e eles disseram
que não. Resolvi confiar.
Tamanha foi a minha felicidade e surpresa quando, no sábado, vi que
estávamos lá, quase todos reunidos – Leo, Iolanda, Vini e Marquito também estava!
Aquela era mais uma importante demonstração do interesse ainda existente por parte
deles(a). Só faltou a Bruna. E o Bebê, que, aliás, já estava mais afastado, sendo o
que eu menos encontrava depois que deixou de frequentar o grupo. (...)
Eles(a) pareciam demonstrar o mesmo interesse que no momento em que
fizemos as filmagens, ao falarem sobre a importância da capoeira em suas vidas
(incluindo os argumentos  e  “puxadas  de  orelha”  da  tia  de  Leo com os sobrinhos e a
filha, em sua luta para que não largassem a capoeira), sobre as reivindicações que
achavam importantes para o grupo e ao afirmar sua identidade como
“angoleiros(as)”,  mesmo  que  não  estivessem  mais treinando.

157

Tive a chance de conversar mais sobre o afastamento deles na capoeira. Eles
falaram que sentem falta e gostam da capoeira. Iolanda citou o dia em que foi na
roda e, mesmo estando de roupa “normal”, Janja a chamou para tocar o berimbau
gunga, com um sorriso e um brilho nos olhos, que falavam desse seu sentimento
pela capoeira. Pelas falas, tinham eles motivos pessoais diferentes para terem se
afastado. Ou porque não gostavam mesmo de treinar (como um deles falou na
própria entrevista, antes de ter se afastado), ou por não gostarem mais de como os
treinos estavam acontecendo, perdendo o interesse, ficando cansados(a) – mas não
cogitaram a possibilidade de treinar em outro lugar. Perguntei sobre as namoradas,
mas eles disseram que isso não havia influenciado38.

Percebo que os(a) muleekes(a) que se afastaram não deixaram de pertencer à comunidade do
Nzinga, pois de alguma forma permanecem vinculados ao grupo e à capoeira, à sua maneira e
parecem continuar sentindo a liberdade de ocupar o espaço da sede do grupo, mostrando que
não deixaram de pertencer a ele. Eles aparecem na porta do espaço em horários de fim de aula
ou rodas, entram durante algumas atividades e têm as portas abertas para participar das rodas
do grupo. Quando alguns muleekes do Nzinga São Paulo vieram passar uns dias em Salvador,
nas   férias   de   julho   de   2011,   esses   que   estavam   afastados   ficaram   “colados”   novamente,  
aproveitando para passar tempo com seus amigos e camaradas, relembrando o tempo em que
passaram juntos no evento do Nzinga em São Paulo, em 2010. Outra prova disso é o retorno
de uma muleeka, a Janete, que iniciara na mesma época dessa primeira geração de muleekes e
estava afastada há mais de dois anos. Ela voltou a participar das aulas e das atividades do
grupo, após o afastamento dos outros.
Podemos, por fim, pensar essa questão a partir do entendimento do processo iniciático na
Capoeira Angola em sua perspectiva de cultura negra, como diz Marco Aurélio Luz (2000,
p.268, 259):
Esses elementos constituintes do processo de interação da pedagogia iniciática,
constituem-se numa temporalidade própria, caracterizada pelo tempo e espaço do
fluxo da experiência vivida compartilhada pelos indivíduos envolvidos na dinâmica
da transmissão do axé. (...) Muitas variáveis interferem, no que se refere a cada
indivíduo, cada personalidade, cada caráter, em função dos seus dons próprios e seus
centros de interesse em meio à divisão social e ritual comunitária. A demanda, em
última instância, recai na vontade do Ori da pessoa envolvida no processo de
iniciação. É aí que se funda a liberdade de escolha e real adesão.

O autor nos permite entender que, nesse processo iniciático, cada um tem o seu tempo e a
liberdade de escolher ou descobrir o seu caminho, como vejo acontecendo com esses(as)
muleekes(as).

38

Registro em caderno de campo. Salvador, 04 jul. 2011.
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3.5. A iniciação dos muleekes da nova geração
Além  do  chamado  “núcleo  duro”,  há  outros(as)  muleekes(as) que frequentam as atividades do
grupo Nzinga, com menor nível de envolvimento. O Nzinga está sempre de portas abertas
para as crianças da comunidade e lá geralmente elas fazem um ambiente de alegria e caos. No
primeiro ano em que estive acompanhando o grupo (2010), os(as) miúdos(as) de idade entre
quatro e sete anos, aproximadamente, apareciam mais esporadicamente em dias de aulas,
rodas ou em outras atividades realizadas pelo Nzinga, como o Cine Sereia (projeto de
cineclube que exibe filmes para a comunidade todas as quintas-feiras) e as comemorações
especiais, como o dia de São Cosme e Damião, o dia das crianças, etc. Nessas ocasiões, os
pequenos enchem a casa com sua energia de alegria. Eles têm mais liberdade para chegar e
sair, fora do horário estipulado da aula, sem a necessidade de participar ao longo de todo o
tempo de uma aula ou roda, por exemplo. Essa abertura, a meu ver, mostra respeito às
características próprias da idade, como o tempo de concentração das crianças menores em
uma mesma atividade, que é mais curto que para os maiores. Assim, elas participam à sua
maneira, em seu ritmo, dentro de suas possibilidades, mas  também  aprendendo  as  “regras”  do  
lugar, como descreveu mestre Poloca:
Ontem foi um dia de festa no Nzinga. Completamos 5 anos que estamos ensinando
capoeira na comunidade do Alto da Sereia. Tinha mais crianças do que as de
costume. Foram muitas mesmo. Agora estamos numa fase de atrair pequenos entre 3
e 6 anos. A maioria dessas novas crianças já frequenta o Nzinga há meses, mas dizer
que eles treinam capoeira ainda não posso. Eu sei que eles estão aprendendo pelo
simples conviver com a rotina de treinos e atividades. Eles ouvem e veem todo o
tempo. Volta e meia, arriscam movimentos no meio do salão, tipo aú e ponte.
Quando querem, tocam pandeiro, agogô e reco-reco. São pequenas e será uma
questão de tempo para esses comporem a próxima geração de crianças angoleiras do
Nzinga. Na medida em que alguns da primeira leva estão atingindo a adolescência e
perdendo aquele ar angelical que toda criança tem, outros quase bebês, já nos
cercam como se fossem candidatos a uma vaga na próxima "barca". Estamos na
paquera pedagógica e prontos para recebê-los. Estamos lá para isso!39

Atualmente já não há um horário específico para atividades com as crianças menores, fora do
horário da capoeira, como era feito no início, quando da entrada da primeira geração de
muleekes(as). Agora, o grupo conta com esses(as) muleekes(as) maiores, que servem de
exemplo para os menores e também ajudam a ensiná-los. Esses   “miúdos”   de   hoje   estão,
portanto, passando por uma experiência diferente, participando dos treinos junto com os
adultos desde o início. Assim, o próprio grupo vai aprendendo com as experiências diversas,

39

Texto de mestre Poloca publicado em seu Blog na internet, referindo-se à festa realizada no Nzinga, no dia 19
de agosto de 2010. Disponível em: http://www.polocapoeiras.blogspot.com/. Acesso em 25 ago. 2010.
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que poderão dar elementos para avaliar as suas consequências no processo educativo dos(as)
muleekes(as). Apesar da diferença, ambos guardam em comum as características do processo
iniciático, próprio das culturas tradicionais e de matriz africana, como a própria noção de
tempo (mais circular que linear) e da oralidade na transmissão dos ensinamentos, de geração a
geração, como diz Araújo (2004, p.24):
Ao apontarmos suas fundamentações sobre o sentido da iniciação é que nos
aproximamos de seu entendimento educacional, passando ao diálogo permanente
entre o passado e o futuro que, refletido nestas práticas grupais, estabelecem sobre o
presente a noção de sujeito atuante não apenas na sua construção e desenvolvimento
pessoal, como também do próprio conhecimento que se busca tornar acessível a
futuras gerações. Neste entendimento se define, a partir da memória histórica, a
projeção   do   elo   que   garante   uma   nova   geração   de   “herdeiros”   assentados   na  
continuidade destes saberes e fazeres.

As crianças mais novas que frequentam o Nzinga parecem estar muito à vontade no espaço,
ao qual também já pertencem, como sendo quase a  sua  “casa”,  e  as  pessoas  vão  se tornando
parte de sua “família   de   capoeira”.   Não   são   raras   as   demonstrações   de carinho e afeto,
especialmente com elas, já que o afeto é parte constituinte da linguagem das crianças,
comportamento esperado nessa fase da vida. Percebi, assim, a mobilização geral do grupo
para acolher e orientar os pequenos, participando de seu processo educativo e de sua
iniciação. Os mais antigos no grupo, por sua vez, tanto adultos como muleekes, agem com
autonomia e responsabilidade ao tomarem a iniciativa de orientar os miúdos, como no dia em
que um adulto ensinava as cantigas que estavam sendo cantadas durante uma aula, em agosto
de 2011.
Muniz Sodré (1998a, p.128) diz que o processo iniciático marca a entrada do indivíduo no
ciclo das trocas simbólicas e que
O saber iniciaticamente transmitido distingue-se da abstração do conceito, porque é
também uma força viva, associada ao axé ou ao muntu. Os bantus dizem que o
muntu  tem  a  “força  de  conhecer”  (“udi  na  Buninga  bwa  kuyuka”,  em  língua  kibula).  
E os nagôs estão cientes de que o conhecimento efetivo depende da absorção de axé
(SODRÉ, 1998a, p.129).

O   autor   ainda   diz   que   “os conhecimentos iniciáticos passam pelos músculos do corpo,
dependem – ritualizados que são – do contato concreto dos indivíduos, através do qual o axé
se transmite” (SODRÉ, 1988a, p.129). É isso o que acontece nas rodas de capoeira. No
Nzinga, Mestre Poloca faz questão de jogar com os(as) pequenos(as) e expressa sua forte e
contagiante energia de criança, ou de Vunji ou Erê, os Inquices e Orixás crianças. Uma vez,
três “miúdos” entraram na roda juntos, para jogar com Poloca. Foi uma brincadeira só.
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Situação  que  saiu  dos  “padrões”  do  ritual  da  roda  de  capoeira,  onde  se  jogam  geralmente  duas  
pessoas de cada vez, mostrando a abertura ao universo infantil. Poloca pulava por cima de
um, mostrava o pé para o outro, eles rolavam no chão, vinham dar cabeçadas em Poloca e
todos que lá estavam se divertiam com a farra dos pequenos. Destaco, aqui, a importância
fundamental que a brincadeira e a ludicidade assumem na pedagogia angoleira e nzingueira,
especialmente  no  momento  de  “paquera  pedagógica”  ao  qual  Poloca  se  refere  no  trecho  citado  
anteriormente.
Durante o período da pesquisa de campo, foi impressionante ver o desenvolvimento dessas
crianças. Cada vez que eu ia participar de uma roda ou aula no grupo Nzinga me
impressionava   a   “evolução”   dos(as)   muleekes(as) da nova geração, que haviam chegado há
pouco e já estavam cada vez mais integrados à dinâmica do grupo e cada vez mais
angoleiros(as). No início, eles(as) não sabiam como entrar na roda, não tinham paciência para
ficar muito tempo sentados(as) ou tocando um instrumento. Ao longo do tempo, na medida
em que alguns participavam mais e mais, eles(as) foram entrando no ritmo, entendendo o
funcionamento do ritual, aprendendo a esperar sua vez, a participar, a jogar com outro
camarada na roda, enfim, passando por seu processo de iniciação, a partir da própria prática e
convivência no grupo/comunidade. Atualmente, há uma turminha de pequenos que já
participam das aulas e rodas com mais frequência, passando a usar o uniforme do grupo.
Figura 10: Roda no grupo Nzinga. Mestre Poloca joga/brinca com muleekes da nova geração.

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2011).
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Uma ladainha que os(as) pequenos(as) adoram cantar fala da humildade para poder sempre
continuar  aprendendo:  “você  diz  que  sabe  muito  /  lagartixa  sabe  mais  /  ela  sobe  na  parede  /  
coisa   que   você   não   faz”.   O   próprio   mestre   Pastinha,   quando   já   estava   velho,   próximo   da  
morte, dizia que ainda continuava aprendendo capoeira. Em um dia de aula foi interessante
ver como os pequenos cantavam essa ladainha com vontade:
Hoje, eles praticaram bastante o canto: Adelmo estava tocando berimbau ao
lado de Fulaninho40. Fulaninho começou cantando   apenas   o   “IÊ”.   Apesar   de   ser o
mestre Poloca quem puxava o treino, Fulaninho estava também ensinando algo
específico para essa criança, paralelamente. Adelmo   repetia   o   “IÊ”. No início, sua
voz saía fraca, sem muito sentimento. Mas, no exercício de repetição e observação,
ele foi liberando sua voz e sua própria expressão. No final, Adelmo soltou um IÊ
bem forte e   cantou  a   ladainha  “você  diz  que  sabe   muito,  lagartixa   sabe   mais...”.  E  
ainda,  para   completar,  ele   seguiu  cantando  o  corrido  “eu  jogo  capoeira  no   Alto  da  
Sereia...”,  fazendo  o  coro  responder  “em  alta”.  
Depois   foi   a   vez   de   Caíque,   que   também   deu   seu   show   “à   parte”.   Poloca  
pediu que fizessem uma rodinha e pediu Caíque para cantar uma ladainha. Poloca
falou   as   palavras   da   mesma   ladainha   cantada   por   Adelmo   “você   diz   que   sabe  
muito...”,  para  Caíque  lembrar.  Em  seguida,  o  muleeke cantou a ladainha completa,
dentro do ritmo e da melodia da música, e a força de sua vozinha de menino
pequeno contagiava o salão. 41

Da   turma   dos(as)   “mais   velhos(as)”,   percebi   algumas   características   comuns   à   maioria:   o  
cuidado e a paciência que demonstravam ao jogarem com uma criança mais nova, na roda.
Os(as) mais velhos(as), nessas ocasiões, comportavam-se realmente como mais antigos(as),
cuidando de ensinar aos pequenos(as). Acontecia aí uma inversão de papéis em relação às
situações em que esses muleekes maiores jogavam com os adultos, mais experientes que
eles(as). Com os(as) pequenos(as), eles estavam no papel dos mais antigos e experientes.
Nesses momentos, jogavam mais devagar, sorrindo e dando tempo para que o(a) camarada
saísse dos golpes, sem acertar. Faziam um jogo mais aberto, dando oportunidade para o(a)
camarada entrar. Jogavam também com desafios, mostrando rasteiras e cabeçadas. Tornavamse exemplo e estímulo para os(as) muleekes(as) da nova geração.
Muitas vezes presenciei uma atitude solidária e responsável de um(a) mais velho(a) ensinando
ao(à) mais novo(a), desde os movimentos do jogo, ao coro de uma música, o toque de um
instrumento ou um comportamento. Certa vez, durante uma roda, Bruna observava Ritinha (7
anos) no reco-reco e levantou-se da roda, por iniciativa própria, para mostrá-la o ritmo que
deveria tentar seguir.

40
41

Apelido de um aluno adulto do grupo Nzinga/Salvador.
Registro em caderno de campo - Aula de Capoeira Angola no grupo Nzinga. Salvador, 13 abril 2011.

162

Figura 11: Bruna ajuda Ritinha a armar seu pequeno berimbau.

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2011).

Assim, os mais novos proporcionam aos mais antigos, na capoeira (ainda que seja novo, em
idade),  a  experiência  de  estar  na  posição  de  “mais  velhos”, dando continuidade à transmissão
dos saberes pela iniciação. Os mestres contribuem para que os mais velhos tomem
consciência dessa condição que já adquiriram na capoeira (graças a seu empenho, resistência
e dedicação), de se tornarem referência aos mais novos e parte do núcleo dos mais antigos
entre os alunos, quando falam isso para os muleekes em seus diálogos, nas situações
propícias. Como no dia em que mestre Poloca chamou a atenção de Anthony, para que se
comportasse com mais responsabilidade, pois ele fazia parte da turma dos mais antigos no
grupo, apesar de ser ainda novo de idade (11 anos).
Um exemplo da relação entre mais novos e mais velhos foi em uma aula de mestre Poloca.
Bruna, por iniciativa própria, começou a ensinar alguns movimentos básicos para três
meninas pequenas que lá estavam, fazendo como uma turminha separada. Depois de algum
tempo, as meninas pediram para ir embora e Bruna avisou a Poloca que iria sair para levá-las
em casa. Poloca perguntou:   “O   que   aconteceu   com   sua   turma,   Bruna?   Você   dispensou   sua  
turma?”.   Bruna   respondeu:   “Não,   eles   se   dispensaram”.   E   saiu atrás das meninas, voltando
depois de alguns minutos para fazer a aula de mestre Poloca.
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Outro exemplo foi quando Bruna e Vinícius tomaram a iniciativa de liderar aulas para as
crianças menores que estavam frequentando o grupo na época, em um horário mais cedo que
a aula dos adultos. No segundo dia dessa experiência, tive a seguinte conversa com
Vinícius42:
SARA: Vini, como é que surgiu essa idéia de fazer um treino separado para as
crianças pequenas, com você e Bruna puxando a aula?
VINI: Porque a gente tava observando, né, que as crianças, quando treinava
misturada, atrapalhava mais do que treinava. Aí eu e Bruna chegamos pra mestra,
perguntamos se podia, ela autorizou.
(...)
SARA: E como foram essas duas experiências, o que você achou?
VINI: Eu achei legal.
SARA: Conta aí um pouquinho, como é que foi na segunda-feira, antes e durante, e
na quarta, hoje.
VINI: Na segunda, a gente já tinha programado. A gente sentou junto...
SARA: Você e Bruna?
VINI: Foi. Vimos o que colocar na aula. E hoje não, foi mais improvisado.
SARA: E na segunda, o que vocês fizeram?
VINI: Ensinamos os meninos a gingar, a variação de ginga, negativa, rasteira e
rabo de arraia.
SARA: E eles aprenderam?
VINI: Aprenderam.
SARA: E vocês ensinaram da mesma forma que ensinam adultos ou diferente?
VINI: Diferente.
SARA: Diferente como?
VINI: Mais devagar... deixa eu ver. Explicando melhor...
SARA: E hoje, como foi a aula hoje com o improviso?
VINI: Foi mais difícil.
SARA: É, você acha que rendeu mais ou menos?
VINI: Menos, é.
SARA: Mas você e Bruna estão bem harmonizados pra dar aula juntos?
VINI: Sim.
(...)
SARA: E você diz que acha mais fácil dar aula pras crianças que pros adultos, né.
VINI: É que os adultos são mais observadores. Se você faz um errinho de nada eles
já comentam. E as crianças ainda não dá pra ter essa percepção, né.
SARA: E sobre as brincadeiras, me fala um pouquinho.
VINI: A gente faz as brincadeiras pra ver se eles conseguem se soltar, se acalmar...
SARA: E eles estão gostando da aula, estão participando?
VINI: Estão.
SARA: E o que acontece quando eles começam a bagunçar, a sair da sala, fazer
outra coisa?
VINI: O quê?
SARA: E o que vocês fazem quando eles começam a bagunçar, a sair da sala, fazer
outra coisa?
VINI: A gente é obrigado a falar que vai dizer pra mãe deles e aí eles ficam quietos.
SARA: E eles respeitam vocês?
VINI: Respeitam.
SARA: Você acha que eles respeitam igual ou diferente aos adultos?
VINI: Diferente.
SARA: Mais ou menos? Diferente como?
VINI: Sei lá, acho que o tamanho. É, respeitam menos as crianças. Tipo, se eu e
Bruna for falar, eu acho que eles respeitam mais os adultos do que a gente.
SARA: Mas o fato de vocês serem menores, você não acha que ajuda a se comunicar
com as crianças?
42
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VINI: Ajuda.
SARA: Você se sente próximo deles?
VINI: Sinto.
SARA: Você acha fácil fazer as brincadeiras?
VINI: É.
SARA: E essas brincadeiras vocês inventam na hora ou já fizeram antes?
VINI: A gente já fez antes.
SARA: Com quem, que você lembra?
VINI: Com mestra Janja.
SARA: Poloca também?
VINI: Também.

Essas duas situações foram exemplos emblemáticos de exercício de autonomia, por parte do
muleeke e da muleeka que tomaram a iniciativa de dar aulas para as crianças menores,
exercitando sua liderança, assumindo-se como responsáveis pelos novos alunos no grupo,
valorizando sua própria capacidade de ensinar e ainda: ensinando com autonomia, quando
Bruna responde a mestre Poloca, sobre sua “turma”  de  pequenos  que  havia  saído  da  aula  antes  
do  horário  de  terminar,  que  “eles  se  dispensaram”.
O diálogo anterior mostra que o muleeke percebeu seu potencial para interagir com as
crianças menores, sendo ele ainda adolescente, portanto mais próximo da linguagem lúdica
das crianças que os adultos em geral (o que não seria o caso de mestre Poloca, que trabalha a
maior parte do tempo com muita ludicidade, especialmente com as crianças). Porém, a
experiência não durou muito tempo, pois as crianças menores dispersaram e Vinícius e Bruna
pareciam ter desanimado da missão também.
A chegada das crianças pequenas mostra como é gradual e de acordo com o tempo e a
vontade/desejo de cada um a permanência e o nível do vínculo de pertencimento que
estabelecem com o grupo. Eles(as) vão descobrindo que, quanto mais próximos(as), mais
podem aprender e mais espaço conquistam. E que se não quiserem assumir nenhum vínculo e
compromisso, podem não encontrar espaço para participar quando desejam. Um exemplo
aconteceu em um dia em que uma menina que aparece esporadicamente, sem ter chegado a
participar com frequência das aulas e atividades do grupo, queria participar da roda sem
uniforme e sem sapato, mas mestre Poloca não autorizou. Ele disse que ela seria muito bemvinda, mas tinha que vir para as aulas, chegar no horário, estar vestida com o uniforme43:
Em certo momento da roda, não havia pessoas para tocar o agogô e uma das
meninas que estavam no espaço, a mais velha, que estava de short e chinelo, veio
correndo para tocar. Poloca pediu que ela passasse o instrumento para um dos
muleekes, pois ela não estava de calça nem sapato. Mais uma vez, mestre Poloca
43
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ensinava as “regras”   do   ritual. Ela fez cara de triste, levantou e saiu. No final da
roda, Poloca disse às meninas que ficaram por lá, assistindo, que estava precisando
de mais meninas do grupo e elas seriam muito bem-vindas. Mas tinham que vir para
treinar capoeira, de calça e sapato, e seguir as REGRAS.
Outro momento em que falou sobre as regras foi quando falou para Adelmo e
Ritinha que não podiam parar de tocar o instrumento no meio da roda e ficar
segurando o instrumento parado, no colo. Poloca então enfatizou que, em “em  
primeiro lugar, vocês têm que QUERER estar aqui. Só venham para a capoeira se
quiserem  fazer  capoeira”.

Em um dia de aula, algum tempo depois, ocorreu outra situação com algumas meninas44:
Nesse dia, chegaram duas meninas (em torno de 10 anos de idade), explicando-se
porque não foram para a aula. Elas estavam sem uniforme. Poloca disse que elas não
precisavam dar desculpas, pois não são obrigadas a ir para a capoeira, mas se não
fossem estariam perdendo a oportunidade. E perguntou:   “o   que   você   vai   ficar  
fazendo   agora?   Assistindo   novela?”   Eles   conversaram por mais alguns minutos e
Poloca disse para elas irem buscar a roupa para participar da aula.

Mestre Poloca, ao mesmo tempo em que fala das regras que precisam ser cumpridas no grupo
e nos rituais da roda, enfatiza a importância do desejo e vontade de cada um para participar
(de corpo inteiro) do grupo de capoeira, e busca, estrategicamente, despertar esse desejo,
especialmente nos(as) novos(as) alunos(as) e nos(as) muleekes(as) que mostram algum
interesse. Relaciono isso à ideia   de   “assunção”   de   Paulo   Freire   (1996)   na   “Pedagogia da
Autonomia”,  ou seja, assumir-se como ser social e responsabilizar-se pelos próprios atos, bem
como à seguinte ideia de mestre Pastinha: “cumprir o dever é ser honesto de si mesmo: é
respeitar-se a si proprio, e agir com conciencia esclarecida; todo o dever cumprido
representa o resgate de uma obrigação; é um impulso para frente no sentido da evolução”
(FILHO, 1997, p.72).
Pastinha ressalta  a  função  do  Mestre  de  capoeira  na  transmissão  das  “regras  éticas”  e  da  busca  
pessoal, de cada capoeirista, para conhecer os fundamentos dessa arte, que darão condições
para tomadas de decisão com autoridade. Ética, como condição para a autoridade. Autoridade,
como condição para a educação voltada para a autonomia e fundamentada pela
Ancestralidade, como ele completa: “Deve procurar municiosamente ás regras da capoeira
de angola; para que possa falar ou dicidir com  autoridade” (FILHO, 1997, p.29).
Assim, as crianças e adolescentes da comunidade que não fazem parte do “núcleo duro” do
Nzinga “vira e mexe” estão por ali, assistindo, participando das festas, das danças, das seções
de cineclube e assim acabam aprendendo muitas coisas. Aprendem como o grupo trabalha, as
questões éticas, a forma de convivência entre mestres, alunos e amigos. Os mestres acolhem
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todos, sem deixar de enfatizar que, para fazer parte e usar a camisa do Nzinga, é preciso
respeitar as regras éticas e se comprometer também, estando presente, no horário certo, com o
uniforme, participando dos trabalhos coletivos e assim por diante.

3.6. As aulas
As aulas no grupo Nzinga não seguem um padrão rígido, mas podem-se destacar alguns
aspectos importantes e recorrentes que entendo como parte de sua metodologia educativa.
Antes do início das aulas, os(as) alunos(as) que chegam cuidam de limpar e organizar o
espaço e preparar os instrumentos. Depois, começam a se aquecer, alongando ou se
movimentando individualmente, ou jogando com outra pessoa. Os(as) muleekes(as) ficam
bem   à   vontade   no   espaço.   Aqueles(as)   que   pertencem   ao   “núcleo   duro”   já   sabem   o   que  
precisam fazer, mas nem sempre mostram disposição, ficando algumas vezes conversando,
brincando ou fazendo outras coisas.
Figura 12: Aula de Capoeira Angola no grupo Nzinga – Salvador

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2011).

Depois, se o(as) mestre(as) estão presentes, eles(as) começam a conduzir a aula, passando
movimentos aos alunos(as), geralmente dispostos(as) em círculo ou em duplas, algumas vezes
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em fileiras. Geralmente, uma parte das aulas é destinada aos instrumentos e cantos e muitas
vezes são  feitas  rodas  “informais”  no  final  ou  durante  as  aulas.
Em uma conversa com Bruna e Anderson, perguntei como mestre Poloca ensina e assim
responderam:
ANDERSON: Como ele ensina? Na brincadeira.
BRUNA: Ele ensina brincando.
SARA: E tem também que fazer o movimento que ele faz?
BRUNA: Ele passa um movimento e manda a gente fazer.
SARA: Faz individual, faz dois a dois?
BRUNA: Tem individual e tem dois a dois.
ANDERSON: É, e dois a dois, que as vezes ... (?)
BRUNA: E de vez em quando faz uma roda no final.
SARA: E música, sempre tem, toda aula?
ANDERSON: Nem toda, tem vez que só tem som.
BRUNA: Aí usa o som ou, se não, os instrumentos.
SARA: Aí pára e fica um tempo só os instrumentos?
ANDERSON: Depois tem vez que a gente faz umas orquestras, assim.
BRUNA: A Janja manda a gente cantar. E depois a gente volta a treinar de novo.
SARA: Só a Janja que faz isso?
ANDERSON: (Balança a cabeça afirmativamente)
BRUNA: Poloca faz de vez em quando.
(...)
SARA: O que vocês acham mais legal, em uma aula de capoeira que já teve?
ANDERSON: A coisa mais legal em uma aula de capoeira que a gente aprendeu...
(os dois ficam pensando, sem responder)
SARA: Se teve uma aula diferente, ou uma coisa que vocês nunca esqueceram?
BRUNA: (sorri) tem muita coisa que a gente não esquece.
ANDERSON: É, tem vez que tem treino que a gente não gosta, que a gente gosta,
fica tudo embaralhado.
SARA: E as aulas costumam ser bem diferente da outra ou costuma ser parecida?
ANDERSON: Tem vez que eles passam rabo-de-arraia...
BRUNA: É diferente, que eles passam movimentos diferentes.
SARA: Passa movimento diferente, mas o jeito de dar aula?
BRUNA: É o mesmo.
ANDERSON: É o mesmo.
BRUNA: De vez em quando que muda.
SARA: Poloca e Janja são diferentes ou parecidos para dar aula?
BRUNA: Parecidos.
ANDERSON: Diferentes.
BRUNA: Mais ou menos.
ANDERSON: É. Tá mais pra sim do que mais pra não.
BRUNA: Só muda porque Janja, ela não faz MUITA brincadeira.
ANDERSON: É, ela não gosta muito não.
BRUNA: Ela não faz muita brincadeira com a gente.
ANDERSON: Hora nenhuma ela faz brincadeira com a gente.
BRUNA: Ela faz sim, de vez em quando.
(Anderson olha com cara feia pra Bruna).

No diálogo, primeiramente, eles destacaram a brincadeira e a ludicidade, que posso dizer que
seria uma “marca registrada” de  mestre  Poloca:  “ele  ensina  brincando”.  Depois falaram sobre
as diferenças e semelhanças nas aulas de cada mestre e as respostas expressam a questão das
dualidades e complexidades, quando eles dizem  que  o  “jeito  de  dar  aula”  do(as)  mestre(as)  é  o  
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mesmo, depois Bruna diz que é parecido e Anderson diz que é diferente. Ou seja, eles dão
respostas contrárias para uma pergunta, depois eles mesmos mudam de ideia, mostrando as
diversas formas de enxergar as coisas. Reflito, a partir disso, que essa complexidade,
dinamicidade e diversidade são características da própria metodologia da Capoeira Angola e
em específico nesse grupo.
Participei de algumas aulas no Nzinga, inicialmente apenas observando e fazendo anotações,
depois participando, como aluna também. Nessas ocasiões, tive a oportunidade de presenciar
dinâmicas bem diversas e aulas conduzidas por pessoas diferentes. Apresento aqui trechos de
alguns desses registros:
Fevereiro de 2010:
A minha primeira visita ao grupo Nzinga em um dia de aula era véspera de
carnaval. Estavam presentes apenas mestre Poloca e os três irmãos. Todos chegaram
um pouco atrasados, por volta das 19h. Poloca ficou esperando para ver quem
chegaria nesse dia. Com os três por lá, começaram em tom bem informal e
espontâneo a tocar os instrumentos, incluindo alguns tambores que não são usados
ali nas rodas de capoeira. Poloca me chamou para participar. Eu não havia
combinado previamente e fui mais com a intenção de observar, mas fiquei feliz de
poder tocar com eles.
Os três muleekes estavam bem à vontade no espaço, demonstrando a
naturalidade de quem pertence a um lugar. O mais velho operava o aparelho de som,
escolhendo as músicas de capoeira que queria escutar. Tocava o CD do grupo
Nzinga.  Os  outros  tocavam  e  se  movimentavam  pelo  salão,  “brincando  de  capoeira”.  
Poloca pediu que armassem os berimbaus. Os muleekes sabiam armar e afinar os
instrumentos. Impressionou-me, especialmente, quando vi o menor deles, pequeno e
franzino, sendo capaz de envergar uma madeira muito grande e pesada para o seu
tamanho,  usando  uma  “técnica”  que  parecia  ter  sido  criada  por  ele  mesmo,   em que
ele usava o banco para apoiar a beriba, além de suas pernas.
Poloca começou a jogar, de forma bem descontraída e brincalhona com um
muleeke, depois com outro. Nesse meio tempo, chegou outro aluno, jovem
estrangeiro que estava treinando no Nzinga, apesar de não ser integrante do grupo
(isso acontece com algumas pessoas, maioria jovens estudantes, que vêm passar um
tempo em Salvador). Depois, Poloca jogou um pouco comigo e eu joguei com um
dos muleekes também.
Assim a aula se passou, de forma bem leve, descontraída, espontânea, lúdica,
alegre e muito rica. 45

Se eu já havia ficado impressionada e encantada quando vi os muleekes jogando, tocando e
cantando na roda de capoeira, saí daquela aula ainda mais encantada, ao ver a relação deles
com o mestre, com seu espaço de capoeira, ao ver o pequeno Anthony armando o berimbau,
vê-los tocando os tambores, jogando capoeira com o mestre e ao jogar com eles também.
Mestre Poloca me contou, naquele dia, que Antônio é maestro da orquestra de berimbaus e
instrutor de dança do grupo. Realmente, ele sabia fazer os gestos para reger os berimbaus, da
forma como eram tocados no CD do Nzinga que estávamos escutando no início da aula,
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mostrando que já havia memorizado aquelas variações e sabia como indicá-las, como se
houvesse uma orquestra de berimbaus a sua frente!
Participei de outras aulas, com a presença de mestre Poloca e mestra Janja (juntos e
separados). Mestre Poloca é quem está mais presente na condução das aulas e outras
atividades no grupo. Percebi a harmonia que existe entre eles na condução das aulas, assim
como nas rodas. Presenciei situações em que Poloca começou a aula e Janja deu continuidade,
por exemplo. Apresento, a seguir, registros de três aulas com lideranças diferentes: a primeira
com mestra Janja, a segunda com Leo e Tiago e a última com mestre Poloca:
17 de julho 2010
Cheguei no espaço às 18h, mas ainda não havia ninguém.
Antônio chega às 18h45, junto com seus dois irmãos. Eles abrem o espaço e
ficam   “fazendo   hora”.   Ritinha   já   havia   chegado e a mulher responsável por ela
começa a ajudar a varrer o chão. Antônio pega um pano de chão e continua a
limpeza.
Duas alunas adultas chegam pouco depois e após mais uns 10 minutos
chegam Leo e Bebê e vão direto armar os berimbaus.
Depois chega Bruna e fica conversando com Anthony e Anderson. Outras
pessoas vão chegando, adultos e muleekes, e começam a se alongar. Bruna e
Anderson começam a acompanhá-los. Bebê fica tocando berimbau, acompanhando o
CD que estava tocando. Lígia começa a jogar com Leo. Outras duplas começam a se
formar e a jogar também.
O início da aula acontece nessa informalidade. Os alunos vão brincando com
o corpo, brincando um com o outro com os movimentos da capoeira.
Mestra Janja chega, faz uma brincadeira com Ritinha. Todos estão em duplas,
jogando capoeira descontraidamente, pelo salão. Janja se alonga depois começa a
jogar com Antônio. Sempre desafiando, mostrando que poderia acertá-lo quando
deixa certas partes do corpo abertas, sem proteger. Sorriem, o tom é de brincadeira.
Ela faz uma chamada de costas e o pressiona contra a parede.
Depois, Janja joga com Ritinha, depois com Leo.
Passando para outra dinâmica, Mestra Janja pega o berimbau, desliga o som e
chama todos para pegarem os instrumentos. Cada um pega um berimbau, além de
um agogô, um pandeiro e o atabaque. Janja pede que façam o toque Santa Maria.
Todos começam a tocar. Estão de pé, formando uma meia lua, de frente para ela.
Ritinha pega um pandeiro pequeno e vai acompanhando o ritmo. Os muleekes vão
tocando e variando.
Mestra  Janja  começa  a  cantar:  “Areia  do  mar,  areia  do  mar...”.  Depois de um
pequeno   tempo,   ela   canta:   “quem   souber   pode   continuar”,   dentro   da   melodia   da  
música. Leo começa a cantar, dando continuidade à mesma cantiga. Depois, Janja
volta  a  cantar  e  puxa  outro  corrido:  “eu  sou  angoleira,  angoleira  eu  sei  que  eu  sou...”  
e passa  o  canto  para  Anderson.  Ele  começa  a  cantar  outra  cantiga:  “quem  vem  lá  sou  
eu...”
Enquanto isso, Bruna vai ajudando o muleeke iniciante que estava perto dela,
mostrando como é o toque do berimbau.
Janja passa o canto para Antônio, que puxa outro corrido:   “Ô   lalaí,   ô   laí  
lalaêlá...”.  
Janja chama o muleeke iniciante em um canto e pede que ele cante o som do
berimbau:  “tch  tch  tim  dom”.
A   mestra   pede   para   pararem   de   tocar:   “Iê!”.   E   diz:   “tá   muito   desafinado!  
Vocês têm que responder o coro de acordo com quem puxar, seguindo o tom. Vocês
estão   ouvindo   o   coro?   Não   está   igual   a   uma   tragédia   grega?”.   E   volta   para   Leo,  
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repetindo o som do toque do berimbau. Pede que recomecem a tocar. Bebê é quem
puxa o toque de Angola, e em seguida todos acompanham.
Bruna canta:   “Nkosi   biolê   sibiolá...”.   Janja   fala:   “olha   o   tom!”.   O   coro  
responde, dessa vez mais afinado.
Bebê   canta:   “oi   sim   sim   sim,   oi   não   não   não...”.   Janja   pede   que   Anderson  
cante a mesma música, em tom mais alto. Ele canta.
Chegam três crianças pequenas e entram correndo no espaço. Janja olha para
eles,  olha  para  o  relógio  e  fala:  “Agora?!”.  Eles  já  vêm  para  participar.  Ela  deixa  que  
sentem e toquem os instrumentos que estão no banco.
Depois que todos que já estavam na aula desde o início cantaram uma vez,
Janja  canta:  “se  ngolo  ngunsi  fosse  poder,  tenho  meus  nkise  pra  me  proteger...”.  Ela  
então pára de cantar e vai fazendo gestos correspondentes a diferentes variações nos
diferentes toques de berimbau. Todos vão acompanhando, fazendo um verdadeiro
ensaio de orquestra de berimbaus. Janja chama a atenção para o ritmo do atabaque e
para   o   “balanço”,   ou   seja,   o   suingue   do   ritmo.   A   maioria   das   pessoas   já   estava  
familiarizada com os comandos dados por Janja para cada variação e toque de
berimbau.
Passando novamente para os movimentos, Janja pede que voltem as duplas e
sigam jogando.
Depois, a mestra passa alguns movimentos para fazerem em duplas, em filas,
de um lado para o outro do salão. As crianças pequenas ficam brincando pelo
espaço, experimentando os movimentos da capoeira e inventando brincadeiras,
como passar por cima do outro que está deitado no chão, fazendo o aú.
Em um último momento, Janja pede que cada dupla, uma de cada vez, fique
de  frente  para  a  bateria,  fazendo  “mandinga”,  e  tente  dar  uma  rasteira  no outro. Mas
não   mostra   exatamente   como   deveria   ser   o   movimento.   Ela   então   comenta:   “É  
sempre mais difícil essa parte que ninguém diz o que fazer. É mais fácil reproduzir o
movimento  do  que  inventar”.
As crianças pequenas vão embora, sem dizer nada.
Na roda de partilha ao final da aula, Janja fala sobre o evento que irá
acontecer em São Paulo, dizendo para todos treinarem, para conseguir fazer as
oficinas dos mestres lá. E fala para Anthony:   “se   for   para   você   vir   para   fazer   3  
minutos de aula, depois ficar enrolando, não precisa vir não. Se não quiser, melhor
não vir. Quero ver vocês melhorando a cada dia. Vamos continuar treinando
berimbau  e  fazer  coisas  novas”.  E  encerra  a  aula. 46

Foi interessante ver como mestra Janja, no início da aula, se integra com os alunos, no
momento de aquecimento, jogando com alguns deles. Nesse dia, ela não fez a dinâmica de
passar movimentos para os alunos fazerem individualmente, dispostos em círculo, como
aconteceu em outras aulas. O enfoque maior foi no jogo, deixando os alunos durante um bom
tempo em duplas, jogando entre si.
Além disso, a parte musical parece ser mais estimulada por mestra Janja. Percebi que durante
a própria aula pode haver momento para um ensaio da orquestra de berimbaus, como foi o
caso, nesse dia. Ao praticarem os instrumentos, especialmente os berimbaus (o que é comum
nas aulas), ela já aproveita para praticar os comandos que utilizam na orquestra. As orquestras
de berimbaus são outra marca registrada do grupo Nzinga, que reforça a ligação do grupo e
dos muleekes com a musicalidade.
46
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Destaco a fala da mestra Janja quando ela propõe  o  exercício  de  “mandinga  e  rasteira”,  sem  
mostrar como seria feito o movimento. Cada um vai à frente, movimenta o corpo à sua
maneira   de   expressar   a   “mandinga”   e   busca   uma   forma   de   entrar   na   rasteira,   no(a)   colega.  
Mas os olhares e gestos mostram certa insegurança dos alunos se estariam fazendo o
movimento corretamente. É quando a mestra comenta: “É  sempre  mais  difícil  essa  parte  que  
ninguém diz o que fazer. É mais fácil reproduzir o movimento do que inventar”. Esse foi
um exemplo da importância da criatividade na capoeira. Se durante as aulas, grande parte dos
movimentos que os alunos fazem são a reprodução do que o mestre ou quem estiver à frente
passar, durante o jogo cada um precisa criar a sua combinação de movimentos, junto à sua
expressividade. Daí o que Muniz Sodré (1998b) e Marco Aurélio Luz (2000) comentam em
relação à dança africana ou aos rituais religiosos afro-brasileiros, de que a repetição acontece
junto com a improvisação. Naquele momento da aula de mestra Janja, posso dizer que ela
estava chamando a atenção para a importância da improvisação, trabalhando para que a aula
não enfocasse somente a repetição ou reprodução dos movimentos, o que compreendo como
uma estratégia para a construção de autonomia.
Em outro dia em que estive presente na aula do Nzinga, a situação já foi diferente, pois neste
dia nenhum dos mestres estavam presentes. Foi uma oportunidade de ver como a aula
acontece sem a presença deles, no caso foi conduzida por Leo durante a primeira metade,
depois por Tiago (aluno adulto), também mais antigo no grupo.
16 de junho de 2010
Antônio e Vini abrem o espaço. Cuidam do altar de Iemanjá e, com um pano
cobrindo   a   cabeça,   cada   um   “bate cabeça”   em   frente   ao   altar,   pedindo a bênção à
Iemanjá. Fazem gestos nos seus corpos e cabeça e no espaço. Pergunto a Antônio o
que haviam feito e ele responde:  “pedimos  proteção  a  Iemanjá”.  
Depois chegam duas alunas, adultas, e começam a limpar o espaço. Ritinha
também já estava lá. Depois chegam outros(as) muleekes(as).
Antônio, Vini e as duas mulheres vão armar os berimbaus e outro aluno,
adulto, continua a limpar o chão.
Aproximadamente 15 minutos após o horário de iniciar a aula (19h15), os
alunos ligam o som e começam a movimentar-se, de forma mais ou menos livre,
alguns jogando, as crianças pequenas pegam instrumentos para tocar.
Bebê (Rodrigo) toca o atabaque. Como é de costume, ele permanece o maior
tempo possível tocando um instrumento – de preferência o berimbau ou o atabaque.
Em pouco tempo, todos estavam jogando capoeira entre si.
Leo chega para a aula, mesmo depois do episódio da última roda, em que foi
mandado embora. Após uns 10 minutos em que as duplas aqueciam, jogando
capoeira, alguém desliga o som e Leo vai a frente mostrar um movimento que havia
feito com Lígia, logo antes. Ligia fala: “agora   Leo   vai   mostrar   sua   arma   secreta”.
Ligia faz um rabo de arraia e Leo faz uma rasteira nela. Cada dupla continua a jogar,
tentando fazer a rasteira que Leo havia mostrado, dentro do jogo. De tempos em
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tempos trocam as duplas. Leo vai passando pelas duplas, ajudando cada um a fazer
o movimento.
Ao ver Marquito tentando fazer uma outra rasteira com Rodrigo, partindo
agora do Aú, ao invés do rabo de arraia, Leo faz o movimento com ele, mostrando
outra forma de fazê-lo. Pára a música novamente, chama Marquito para o meio do
salão e mostra o movimento a todos.
Enquanto isso, Antônio e Vini se divertem tentando dar rasteira um no outro.
Em alguns momentos, ficam apenas nas brincadeiras. Rodrigo e Marquito saem da
aula e entram no quartinho, onde ficam por algum tempo. Leo continua ajudando as
duplas.
Leo pára a música novamente e mostra outro movimento, de tesoura,
derrubando a outra pessoa.
Marquito, em dupla com uma mulher, faz o movimento devagar, sem
machucar, mas chegando a derrubar a camarada. Vini e Antônio fazem duplas com
outras mulheres.
Bebê fica sem dupla e volta a tocar o atabaque.
Leo pede que troquem as duplas. Enquanto isso, ele vai armar os berimbaus.
Leo desliga o som e chama todos para observarem um próximo movimento. Chama
Lígia e faz com ela o movimento de balanço do corpo, com as mãos unidas,
seguindo de negativa, rolê e aú, indo de um lado para o outro da sala.
(Nesse momento, Antônio chega perto de mim, curioso com o que estou
escrevendo em meu caderno).
Depois que todos fazem o movimento, passa para o movimento de ponte, de
mãos dadas, entre as duplas. Em seguida, faz bananeira com a cabeça no chão,
mostrando   como   “fechar   o   movimento”   para   se   proteger   de   um   possível   golpe.   E  
vão seguindo a mesma dinâmica.
Nesse momento, chega um dos adultos mais experientes do grupo e,
naturalmente,  começa  a  “puxar  o  treino”  no  lugar  de  Leo.  
Agora, posicionados em um grande círculo, os alunos vão gingando e
fazendo os movimentos que Fulaninho passa.
Rodrigo e Marquito voltam para o quartinho e lá permanecem. Lígia vai até
lá, abre a porta, olha, e não fala nada.   Zonzon   foi   até   lá   e   perguntou:   “o   que   está  
acontecendo   aqui?”.   Bebê   fala,   rindo:   “tava   bebendo   água”,   e   saem   do   quartinho.  
Marquito dá risada, Leo olha para ele e ri também.
Fulaninho passa, então, outro movimento, que apresenta maior dificuldade e
desafio: o pião de cabeça (rodar com a cabeça no chão e as pernas para cima). Os
muleekes fazem o movimento, em meio a comentários.
Fulaninho pede que formem a bateria, com os instrumentos. Leo pega o
berimbau viola, Vini pega o gunga, e um a um, formam a bateria, como na roda.
Sobram três duplas sem instrumentos, que ficam jogando no salão. Fulaninho fala
para irem revezando entre tocar e jogar. Rodrigo ensina um adulto, iniciante, a tocar
o pandeiro. Lígia começa a cantar. Depois Leo continua liderando o canto e puxa o
corrido:  “Nkosi  biole  sibiolá...”.  Depois,  passa  a  viola  para  Rodrigo.
Ao final, sentam-se em roda para comentar sobre a aula. Lígia fala: “antes  de  
mais nada, queria agradecer a Leo e Fulaninho pela aula, e a todos que
participaram”.   Cada   um   fala   sobre   o   que   gostou,   sobre as suas dificuldades, a
dinâmica da aula e a boa energia. Fulaninho justifica a ausência do mestre Poloca e
diz que havia chegado para seguir conduzindo a aula, a pedido dele. 47

Mais uma vez, saí encantada de lá, ao ver Leo conduzindo a aula, tão naturalmente. Ao
contrário do que ele me relataria posteriormente, essa situação parecia bem tranquila para ele
e para os outros alunos, incluindo os adultos, que na minha visão estavam respeitando a
condução de Leo e fazendo a aula normalmente. Não presenciei o que ele e Marquito
disseram depois, de que os adultos reclamavam da dificuldade de alguns movimentos que eles
47
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passavam e não se esforçavam tanto como quando na presença dos mestres. Leo aproveitou a
espontaneidade dos movimentos que fazia com Lígia, no momento inicial em que estavam se
aquecendo no jogo em duplas, para ensinar aos demais. A aula iniciou com o aquecimento,
mais informalmente, passando por exercícios em duplas, com movimentações tanto do
aspecto   “luta”,   como   a   rasteira,   como   do   aspecto   mais   expressivo,   como   as   pontes   e  
bananeiras, trabalhando equilíbrio, flexibilidade, força, técnica, mas também a interação, o
jogo, a musicalidade.
Apresento, a seguir, relato de uma aula conduzida por mestre Poloca, no ano seguinte, quando
os muleekes mais velhos já não estavam presentes e os pequenos, da nova geração, estavam
chegando  com  maior  “peso”.  Pude  relatar essa aula com mais detalhes, pois fiz o registro em
vídeo de grande parte dela.
27 de abril de 2011:
Ainda antes de começar a aula, mestre Poloca chama as crianças pequenas:
Ritinha, Adelmo, Taila e Talia para uma brincadeira de apostar corrida na queda de
quatro. Depois, Álisson e Anderson entram na brincadeira. Todos correndo com as
mãos e pés no chão, de um lado para o outro do salão, rolando e se esparramando
pelo chão. Depois, pulando em sapinho e depois fazendo aú, de dois em dois.
Anthony chega atrasado e logo escuta Poloca dizendo: “A-TRA-SA-DO!”.
Enquanto Poloca faz as brincadeiras com os pequenos, Anderson Lopes 48
arma os berimbaus, Bruna fica sentada no banco. Marie chega e conversa com Bruna
e Antônio. Anderson ora participa, ora fica passeando pelo salão. Antônio faz mortal
para frente e Poloca vai fazendo, atrás, para os outros também fazerem. Não parece
que a aula já havia começado, pois o clima é de dispersão. Mas os pequenos estão
fazendo os movimentos e Poloca chama a atenção de Anthony, mostrando que a aula
já tinha começado.
Poloca então passa o movimento de ponte e os alunos vão tentando fazer,
cada um do seu jeito. Adelmo corre pelo salão e faz bananeira, depois ponte. Os
pequenos deitam no chão. Antônio tenta colocar a cabeça nos pés, os outros imitam.
As meninas andam pelo salão, Talia pula de um pé só, Taila ginga. Até que Poloca
pede para fazerem um círculo. Caíque também chega para a aula. Os meninos e
meninas começam a formar o círculo. Poloca então fica bravo e chama a atenção de
Anderson: “Presta  atenção,  né?  A  gente  pede,  pede,  pede,  mas  tem  que  pedir  três  
vezes.  Parece  que  a  ordem  aqui,  só  obedece  ao  mestre  se  fala  três  vezes”. Ele faz
sinal para os que estavam sentados no banco irem sentar-se no círculo, no chão.
Vendo Poloca bravo, todos começam a ficar quietos e sentam em roda. Ele continua:
“preciso  saber  se  existe  uma  regra  dessa,  porque  eu  boto  pra  lascar  com  uma  regra  
dessa, viu. Boto pra lascar mesmo. Vou falar a verdade pra vocês: eu sou gente boa
pra  caramba,  mas  quando  eu  fico  chato,  eu  fico  muito  chato”.
Poloca chama a atenção de Talia. E diz: “vou  falar  uma  coisa  pra  essa  nova  
geração que está chegando no Nzinga. Ótima, linda, maravilhosa, vocês são ótimas,
lindas crianças, mas tem umas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro
que quando a gente faz um negócio assim [Poloca faz um aú no meio da roda,
caindo com o corpo pesado no chão]. Vê só o meu peso. Se eu não prestar atenção
de onde é que eu vou fazer isso, eu vou acertar esse pé na cabeça de Adelmo, quer
ver?” Poloca faz um gesto como se fosse fazer o aú para o lado de Adelmo, que sai
da reta rapidinho. Todos escutam atentamente. (...)
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Poloca diz: “Um  desafio de hoje, eu gostaria de ver vocês fazerem o rolê, de
angoleiro. Quem pode mostrar um rolê de   angoleiro?” Ninguém se manifesta.
Anthony levanta o dedo timidamente, mas Poloca não vê ou não dá atenção.
Pergunta: “Adelmo,  você  já  está  dominando o rolê,  de  angoleiro?”. Adelmo não se
manifesta. Poloca também não dá tempo e já logo diz: “Anderson,   faz   aqui   pra  
gente. Um rolê de angoleiro. Rolê descente, com os detalhes. Lembra, os detalhes?
Você pode falar os detalhes na hora que você estiver fazendo? Assim: mão toda no
chão, não bota a pontinha do dedo, não faz assim com os dedos, mão toda no
chão”.   Na medida em que vai falando, Poloca mostra o movimento. “Nada   de  
pontinha de dedo na hora de fazer o rolê,  que  aí  vai  quebrar  os  dedinhos...”. Segue
explicando, de forma teatral, exagerada, chamando a atenção dos(as) pequenos(as)
muleekes(as). “Vou  botar  um  ritmo  pra  você  pegar  o  embalo”. E corre para ligar o
som. Coloca um CD com uma gravação em que Anthony está cantando e aponta
para ele: “É  esse  cara  aqui  que  tá  cantando”.  Anderson vai ao meio da roda e faz o
rolê, trocando de pernas. Não fala nada. Poloca pede que ele pare e mostra o detalhe
do lado da mão que fica no chão.
Depois Poloca agradece Anderson e vai ao meio para continuar mostrando os
detalhes. Poloca pergunta a Taila se ela já aprendeu e pede que ela faça no meio. Ela
não vai. Pergunta a outro, que também não vai. Ele diz que vai fazer de novo e
depois não vai pedir, vai mandar que cada um vá fazer. Taila então começa a fazer e
Poloca diz “isso, vai lá Taila. A gente tem que ter atitude, tem que ter confiança”..
Poloca vai corrigindo o corpo de Taila, mostrando como se deve fazer o rolê e se
deslocar para frente e para trás. Depois ele diz que vai colocar o som e pede que se
espalhem pela sala e façam ginga e rolê, sozinhos.
Quando todos estão fazendo, Poloca desliga o som e diz que se esqueceu de
falar uma coisa. E começa a mostrar o movimento com Antônio. “Estou   aqui  
gingando com o Antônio,   aquela   ginga   de   angoleiro,   aquele   negócio   todo...” [ele
vai quebrando o corpo e protegendo seu rosto] “mandinga  prali,  mandinga praqui, e
vai se benzendo, e vai pedindo proteção a Deus e aos Orixás, e aos Inquices, e de
repente faço o rolê” (...). Ele segue mostrando o detalhe da perna, que deve apontar
para o outro. (...)
Coloca o som novamente e pede que cada um faça, no seu cantinho. Nesse
momento, os alunos têm espaço para se expressar e tentam outros movimentos além
do role. Também  fazem  “corpo  mole”,  deitam  no  chão,  não  fazem  nada,  observam,
brincam um com o outro usando os movimentos da capoeira. Poloca, quando vê
Adelmo sentado, o levanta e pede que vá sentar-se no banco. “Senta   lá,   ficar  
sentado no meio do salão, não. Se quiser treinar vem, mas ficar deitado e sentado
no   meio   do   salão   não  dá”. E pede o mesmo para Caíque. Caíque senta no banco.
Anthony o pega pela mão e começa a fazer o movimento com ele, ensinando para o
pequeno. Poloca vai pedindo um por um para fazer com ele e vai corrigindo. Esse
processo dura um bom tempo. Enquanto isso, as crianças ficam dispersas, ou
desanimadas, como Bruna, que fica sentada em um canto. Começam a brincar de
outras coisas, param de fazer o movimento.
Poloca então chama todos novamente e mostra outro movimento: martelo e
cabeçada. Pede a Ritinha e Caíque que façam no meio. Eles vão e fazem. Poloca
elogia. Pede que formem duplas e sigam fazendo.
Conflitos acontecem entre as crianças também, mas ali não é permitido
brigas. Como em outra aula que Poloca ficou muito bravo por um bater no outro,
dessa vez Anderson bateu na cabeça de Caíque, que estava correndo e brincando na
hora do treino. Ele parecia não ter a intenção de machucar, apenas assustar o
muleeke,  mas  sua  mão  pega  “em  cheio”  e  Caíque,  chorando,  vai  falar  com  Poloca.  O  
mestre manda Anderson ir sentar-se junto com Adelmo e conversa com os muleekes,
administrando o conflito. Mostra que ali não permite esse tipo de comportamento.
Depois, Poloca chama todos que estavam sentados e diz (frase de mestre
Pastinha): “treinar  faz  bem  à  saúde”.
Ele mostra uma variação do mesmo movimento que estavam fazendo: rolê
com martelo, com a cabeça no chão. E pede que faça um velho com um novo. Um
antigo com um novo. Bruna fala alguma coisa, e Poloca diz: “você   é   antiga.   Pra  
você  ver  a  magia  da  capoeira,  você  já  é  antiga  aqui”. E riem. Bruna vai sentar-se ao
lado de Poloca. Antônio, que já estava ali perto, continua em pé, eles conversando.
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Ritinha chega pra sentar-se com Poloca também. Os outros ora fazem o movimento,
ora ficam sentados e deitados no chão. As duplas vão trocando e, espontaneamente,
cada um escolhe sua próxima dupla, não mais seguindo a orientação de que um mais
novo fique com um mais velho. Assim, adultos e crianças, mais novos e mais
velhos, ora formam dupla juntos, ora separadamente.
Poloca pede então que as duplas joguem, usando os movimentos passados na
aula. E chama os pequenos para ficarem com ele, separadamente. Agachados, em
uma pequena roda, ele mostra rolê com rabo de arraia para os pequenos, primeiro ele
fazendo para os outros abaixarem-se. Depois, pede que cada hora um vá ao meio e
faça o rabo de arraia e vai corrigindo a posição do corpo de cada um. Caíque pára de
fazer e começa a tocar o atabaque. Poloca rola no chão com os outros pequenos.
No momento seguinte, Poloca chama os adultos para tocarem os instrumentos
e os outros, espontaneamente, formam uma roda. Poloca diz: “entendam,  Adelmo  e  
companhia  limitada,  que  a  idéia  aqui  não  é  acertar  o  pé  no  outro  não”. E encosta o
pé nos muleekes que estão agachados ao pé do berimbau. “A  ideia  é  fazer  um  golpe  
e dar tempo para o outro  sair” e vai mostrando, fazendo uma meia lua de frente por
cima do muleeke.  “Se  tocar  o  outro,  tem  que  tomar  cuidado,  porque  aqui  ninguém  
quer tomar porrada não. Ninguém vai dar porrada. Então, tem que respeitar o
outro. Se ver que vai bater, pára o pé. Por isso que eu peço todo dia: olha pro
outro. Vou fazer o rabo-de-arraia,  vou  ver  que  vai  bater,  eu  paro.”  E vai fazendo os
movimentos na medida em que fala, mostrando com gestos o que quer dizer.
Os adultos começam a tocar os berimbaus, enquanto os(as) muleekes(as)
formam a roda. Poloca pergunta a Caíque se ele quer cantar. Ele diz que sim e
Poloca completa: “é   pra   cantar   um   corrido,   sabe   o   que   é   corrido?   Não   tem   ‘Iê’,  
não”. Anthony, que estava agachado ao pé do berimbau, esperando para jogar com
seu camarada, vira-se para Caíque   e   canta   baixinho   “Tiene   Pamotzi...”,   sugerindo  
que ele cantasse essa cantiga. Poloca toca o atabaque e começa a cantá-la, o coro
responde, os dois muleekes começam a jogar. Depois, Poloca pára de cantar e passa
o canto para Caíque: “vai,   Caíque,   qualquer   uma”. Ele começa, em seguida: “ô  
areia,  ô  areia...”. O coro responde. Poloca pede que alguém ensine a segunda parte
da cantiga para ele. Anderson Lopes (de SP), que estava tocando o berimbau gunga,
canta a segunda parte olhando para Caíque e ele vai repetindo. Ele volta a cantar a
primeira parte e depois canta a segunda, sozinho. E assim vai aprendendo a puxar o
canto.
Poloca puxa outro corrido: “Ô  Zambi  Zambi,  ô  kzambê...”. Depois, dá o sinal
para o gunga anunciar o final do jogo. Adelmo, que estava no meio da roda, vai logo
se agachar ao pé do berimbau e sai para jogar com outro muleeke.
Mestra Janja chega, nesse momento. Caíque levanta-se para dar um abraço
nela. O clima é de afeição. Poloca passa o atabaque para Janja. Ela deixa um
pandeiro sobre o banco e Caíque, espontaneamente, pega o instrumento para tocar.
Janja canta: “avisa   meu   mano   (2x)   /   avisa   meu   mano   capoeira   de   angola   mandou  
me   chamar...”. Depois, Poloca começa a tocar o gunga, no lugar de Anderson
Lopes, que vai jogar com uma muleeka pequena. Janja canta: “É   preto,   é   preto,   é  
preto,  oi  Calunga...”  e vai falando o nome de todos os presentes: “Adelmo  é  preto,  
Calunga  /  Poloca  é  preto,  Calunga  /  eu  também  sou  preto,  Calunga...”. Adelmo e
Anderson saem para o jogo.
Mestra Janja pára de cantar e Caíque, espontaneamente, canta: “Tiene  
pamotzi...”. O coro responde. Antônio é o próximo a jogar, ainda com Anderson.
Depois Janja puxa outra cantiga: “eu   não   sou   daqui   /   marinheiro   só...” Anderson
Lopes joga com Anderson muleeke.
O berimbau chama para terminar o jogo e parar a bateria. Poloca pede que
troquem os instrumentos. As crianças pegam os berimbaus, totalizando seis
berimbaus, diferente da estrutura da bateria na roda, já que se tratava de uma
situação de treino.
Poloca pede que toquem o toque de Angola. Janja pergunta como é e Caíque
responde: “tch  tch-tom-dim”. Poloca: “é  isso  aí”. Janja: “todo  mundo  aprendeu?”  
Janja pergunta quem sabe cantar a ladainha “atirei   o   pau   no   gato”49. Vários
respondem que sim. Ela pede a Anderson muleeke, que estava no atabaque e ele
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canta a ladainha, a louvação (Iê viva meu Deus / Iê viva meu mestre...) e segue com
o corrido: “Oiá,  Oiá  Oiá  ê.  Oiá  matamba  kikakurucaju  zinguê50...”, enquanto dois
adultos jogam na roda. Depois ele puxa outra cantiga de candomblé: “Ah,   Rogi   ê,  
Rogi é tata de malembê51...”.   A   roda   encerra   com   o   “Iê”   de   Caíque   e   todos   vão  
guardar os instrumentos.
No momento final, todos se sentam em roda, para a partilha final da aula.
Mestra Janja pergunta se eles haviam aprendido algo de novo, que fizeram pela
primeira vez. Caíque diz que aprendeu a ginga maluca. Janja pede a ele que ensine,
mas ele permanece sentado. Ela pergunta novamente: “ninguém  aprendeu  nada  de  
novo  hoje?”  Caíque e Taila falam de novo da ginga maluca. Caíque vai ao meio da
roda e mostra a ginga normal e a ginga maluca. Outro muleeke fala que aprendeu
rolê e outro o martelo.
Mestra Janja diz: “galera   mais   velha   aí,   Antônio, Anthony, Anderson, se
plantem, porque essa galera aqui tá aprendendo capoeira como o quê. Taila tava
tentando   dar   cabeçada   em   Anderson”.   Os alunos adultos dão alguns informes e a
aula termina. 52

Esta foi uma aula que contou com grande presença dos muleekes miúdos, da nova geração.
Foi um exemplo da interação entre as diferentes gerações, os adultos, os muleekes mais
velhos,  do  “núcleo  duro”  e  os  mais  novos.  A  dinâmica  da  aula  foi  fluindo  de  acordo  com  essa  
interação, alternando em momentos em que todos faziam a mesma atividade, individualmente
e em duplas, juntando os mais antigos e os mais novos. Nesse caso, mestre Poloca reforçou
que os muleekes maiores já eram da turma dos mais antigos, relacionando isso à “magia da
capoeira”,  quando  diz  para  Bruna:  “você  é  antiga. Pra você ver a magia da capoeira, você já
é  antiga  aqui”. Ou seja, ainda que tenha apenas 13 anos de idade, ela já é valorizada entre os
mais antigos no grupo.
Em outros momentos, as crianças menores faziam dinâmicas e brincadeiras separadamente.
Ou ainda ficavam dispersas em suas brincadeiras e imaginações, o que não deixava de
significar que estavam ali presentes, participando à sua maneira, dentro de suas possibilidades
e aprendendo tanto ao fazer, quanto ao observar. No momento final da aula, ainda, todos
voltam a integrar-se, mas agora de forma diferente, formando a roda de capoeira.
Em suas explicações, Mestre Poloca abusa dos gestos, da expressão corporal, do teatro,
encenando situações, de forma lúdica e brincalhona, mas também fica sério, bravo, chama a
atenção, manda sair da aula, quando acha necessário. Ele destaca também a questão do
desafio, quando diz: “Um   desafio de hoje, eu gostaria de ver vocês fazerem o rolê, de
50

Cantiga de candomblé adaptada à capoeira. Faz referência à divindade Kaiongo (no candomblé de Angola),
identificada a forças e elementos da natureza como o fogo, o vento, o raio e a tempestade. (ALVES, 2010,
p.135). Corresponde à Orixá Iansã.
51
Cantiga de candomblé adaptada à capoeira. Faz referência à divindade Rogi (ou Roxi ou Nkosi, no candomblé
de  Angola),  que  corresponde  àquele  “que  comanda  a  tecnologia,  principalmente  que  envolve  a  força  de  metais,  
divindade  guerreira”  (ALVES,  2010,  p.132).  Corresponde ao Orixá Ogum.
52
Registro em vídeo de partes da aula no grupo Nzinga para esta pesquisa. Salvador, 27 abril 2011.
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angoleiro”. E pede para os(as) próprios(as) muleekes(as) para ensinarem aos outros, nesse
momento, estimulando essa inversão nas relações – aprender ensinando e vice-versa. Para
estimular a muleeka que estava envergonhada para mostrar o movimento no meio da roda, ele
diz: “A  gente  tem  que  ter  atitude, tem que ter confiança”. Encontro aqui mais duas palavras
“mágicas”   com   as   quais   muito   venho   aprendendo   na   capoeira:   atitude   e   confiança.   São  
elementos fundamentais para um bom jogo de capoeira, bem como para uma formação para a
autonomia.
Muitos aprendizados vão acontecendo de forma bem “orgânica”, durante a aula, como a
questão da expressividade, na ginga principalmente, tendo ficado marcado para os pequenos,
que  falaram,  na  partilha  final,  que  haviam  aprendido  a  “ginga  maluca”.  O  aprendizado  sobre  o  
ritual, como as cantigas e as maneiras de liderar o canto e responder o coro, a ordem dos
instrumentos, quando começar e terminar o jogo, as possibilidades de movimentos para o
jogo, etc., tudo isso vai sendo ensinado e aprendido de acordo com as necessidades do
momento. Nessa roda, que era parte da aula, havia mais espaço para os pequenos jogarem, por
um tempo maior, para tocarem o berimbau, cantarem, liderando o canto, enfim, para estarem
mais   à   vontade   para   experimentar,   diferente   dos   dias   de   rodas   “oficiais”,   quando   há   a  
preocupação com a qualidade do ritual e geralmente há mais adultos e pessoas de outros
grupos presentes.

3.7. Eventos e atividades da comunidade nzingueira: fortalecendo o barco
Além das aulas e rodas de Capoeira Angola realizadas semanalmente na sede do grupo, que
representam   o   “carro   chefe”   do   Nzinga,   outras   atividades   são   realizadas   pelo   grupo,  
fortalecendo e ampliando sua rede de laços comunitários.

3.7.1. O Cine-Sereia
O projeto de cineclube, o Cine Sereia, exibe filmes à comunidade, seguido de um debate, uma
vez por semana (em um dos dias que não há aula de capoeira). São ocasiões onde outras
crianças, adolescentes e adultos do Alto da Sereia frequentam o espaço e se aproximam do
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grupo, trocando informações e aprendizados importantes, que muitas vezes se relacionam à
cultura de matriz africana, levantando discussões sobre as relações étnicas, identitárias, de
gênero, os direitos das crianças, entre outros. Além de discutir sobre a própria linguagem
audiovisual, trazendo diferentes estilos, como as animações, os documentários, ficções, entre
outros. O cineclube pode ser visto, também, como uma estratégia para aproximar novos
integrantes para o grupo, que não estivessem atraídos pela capoeira inicialmente, podendo
aproximar-se de sua filosofia por meio de uma outra atividade, como as seções de filmes.
Em uma das seções do cineclube,  quando  foi  exibido  o  filme  “Besouro”,  em  comemoração  ao  
aniversário de 8 anos do Nzinga em Salvador, por exemplo, foi um dia em que a casa estava
cheia de crianças e também alguns adultos. Após o filme, mestre Poloca fez algumas
perguntas,  como  “por  que  o  velho  foi  assassinado?”.  Após  escutar  as  respostas  das  crianças,  
Poloca completava com explicações como:   “ele   queria   ensinar   aos   seus   alunos   de   capoeira  
que não deviam deixar os homens brancos maltratarem os negros, fazendo-os  de  escravos” 53.
Assim, ele estimulava reflexões sobre a capoeira como um instrumento de resistência,
educação e formação de consciência crítica.
Era visível a diferença de comportamento e de elaboração das respostas dos muleekes mais
antigos da capoeira e das outras crianças e adolescentes que lá estavam. Algumas meninas,
bem tímidas, não falavam nada. Outras crianças não respeitavam a vez de cada um falar e
exageravam na bagunça. Enquanto os muleekes do Nzinga ajudavam, inclusive a organizar as
outras crianças, a distribuir a pipoca ao final, organizar e limpar o espaço, etc. Em alguns
momentos, também eles ficavam tímidos para expressar sua opinião. Mas posso dizer que de
alguma forma eles serviam de exemplo de comportamento para as outras crianças.

3.7.2. Festas na comunidade
A participação em eventos comemorativos da comunidade e a realização de festas e eventos
pelo próprio grupo, como citados anteriormente (a exemplo do dia de Iemanjá, dia de São
Cosme e Damião, dia das crianças, São João, festas de aniversário dos integrantes e do grupo)
são também momentos de maior integração, envolvendo as famílias dos muleekes, outras
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Registro em caderno de campo. Salvador, 22 abril 2010.

179

crianças da comunidade, os muleekes que se afastaram de treinos, outros(as) capoeiristas,
“amigos”   do   Nzinga,   etc.   Esses   momentos   geram   uma   mobilização   interna do grupo para
organizá-los, sempre com o apoio das famílias, e potencializam a energia e o sentido
comunitários.

3.7.3. Evento de 15 anos do Nzinga: capoeira, orquestra de berimbaus, danças,
palestras e convivência
Acompanhei, durante esta pesquisa, o evento de aniversário de 15 anos do Nzinga, realizado
na sede do grupo em São Paulo (localizada em um bairro da Zona Oeste da capital), entre os
dias 30 de julho e 02 de agosto de 2010. Os mestres Valmir, Jaime de Mar Grande e Plínio
foram convidados para ministrar as oficinas de capoeira, além das mestras Janja e Paulinha e
mestre Poloca. Ainda como convidados estavam o mestre da cultura popular Tião Carvalho,
com a oficina de Danças Brasileiras e o Tata Mutá Ime com a aula de dança de Inquisses,
Voduns e Orixás.
Em eventos maiores e especiais como este, pessoas dos diversos núcleos do Nzinga – São
Paulo, Salvador, Brasília, Alemanha, México e Moçambique – se mobilizam para participar,
reunindo os mestres, adultos e muleekes de diversos locais, com a realização de oficinas e
rodas de capoeira, oficinas de danças, palestras, apresentação da orquestra de berimbaus,
exibição de vídeos, apresentações culturais, dentre outros.
Pude   ter   uma   ideia   mais   ampliada   sobre   a   dimensão   da   “família   Nzinga”,   percebendo a
relação aproximada e afetuosa existente entre seus membros. Chamou minha atenção,
especialmente, a aproximação entre os(as) muleekes(as) de São Paulo, Salvador e
Moçambique. Todos ficaram hospedados na casa da família de um dos muleekes de São
Paulo, que fez questão de receber e cuidar de todos(as) eles(as). A possibilidade de viajar para
outra cidade e estado, junto ao seu grupo de capoeira, significa um grande estímulo para
os(as) muleekes(as), além de mobilizar outros(as) para começarem a participar.
Mestre Poloca enfatizou a importância da experiência de organizar eventos de Capoeira
Angola como aquele, não apenas para proporcionar a realização do evento em si, mas pelo
aprendizado do trabalho conjunto, necessário para cumprir um objetivo pré-determinado pelo
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grupo, bem como pelo fortalecimento dos vínculos entre os participantes e de seu
envolvimento com o grupo, fortalecendo o sentido de identidade e pertencimento
comunitários. Esses sentidos puderam ser percebidos na relação entre os membros durante o
evento e na divisão de tarefas entre os líderes (atualmente são quatro treineis no grupo Nzinga
São Paulo) e entre os alunos, como relatado por um dos líderes, o treinel Denis, que falou
sobre a mobilização da maioria dos participantes do grupo, alunos e lideranças, trabalhando
para organizar o evento.
Quando perguntei aos(as) muleekes(as) o que aprenderam e gostaram no evento, eles
responderam:
LEO: É uma oportunidade única, né, de treinar com vários mestres diferentes, que
não são do grupo e do grupo também, tipo a mestra Paulinha, que faz MUITO
tempo que ela não dá uma aula, pelo menos eu nunca tinha pego um treino dela.
Paciência, a única coisa que eu aprendi, talvez a mais importante, também.
RODRIGO: Eu aprendi... a convivência entre as pessoas, aprendendo mais sobre o
que é a capoeira, porque... pra ser um angoleiro não é fácil. Aí, a mestra Janja deu
um discurso, Paulinha. Aí, quando eu vou escutando, eu vou aprendendo cada vez
mais, tentando buscar o que é ser um angoleiro.
SARA: O que você aprendeu de mais importante?
LEANDRO: Os movimentos, a conviver com outras pessoas, que eu não conhecia.

Quando eu perguntei sobre a relação entre os muleekes de São Paulo e os de Salvador, Leo
reforça o aspecto identitário, que reflete em características comuns entre eles:
SARA: Dá pra ter amizade com tão pouco tempo de convivência? Como é isso? Por
que dá ou não dá?
LEO: É fácil se tornar amigos, porque eles pensam do mesmo jeito que a gente, eles
fazem as mesmas coisas que a gente, eles erram dos mesmos jeitos, acertam dos
mesmos jeitos, aí fica meio igual, assim, par a par e dá assunto.

O sentido   de   pertencimento   à   “família   Nzinga” foi ali reforçado, no encontro presencial,
mágico, na troca de Ngunzo entre os que ali estavam, participando dos rituais, dos momentos
de música e dança, convivendo intensamente durante aqueles dias. Esse sentido foi
poeticamente traduzido em uma cantiga, muito entoada nas rodas do Nzinga, que havia me
chamado a atenção desde a primeira vez em que escutei, tamanha a energia que emanava na
roda e o entusiasmo dos(as) muleekes(as) ao cantá-la:
Tiene Pamotzi Witimba Umozi (coro repete)
Oô Lemba
(coro) Ô Lemba Moi
Oô Lemba
(coro) Ô Lemba Moi
(coro) Tiene Pamotzi Witimba Umozi
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Mais tarde, fui saber que a cantiga era originária de Moçambique, dado a existência de um
núcleo do Nzinga naquele país. O momento mais emocionante de todo o evento, para mim,
foi quando Fernando, um dos muleekes moçambicanos, fez a regência da orquestra de
berimbaus, cantando essa cantiga, que já era conhecida por todos. E falou seu significado, que
até  então  eu  desconhecia:  “todos  unidos  em  um  só  coração”.
Figura 13: Orquestra de berimbaus. Regência: Fernando, do Nzinga-Moçambique. SP/2010.

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2010).

Provavelmente essa foi uma das inspirações para os muleekes também, quando deram o
seguinte depoimento ao final do evento, reforçando o sentido que aquela integração havia
tomado para eles:
MARQUITO: Aprendi que a capoeira é todo mundo unido, é todo mundo reunido
num só coração, só.
ANTÔNIO: É uma relação muito forte, porque são diferentes grupos, mas o coração
tá em um só, que é o coração do Nzinga, que tá comemorando hoje 15 anos.

Em outra ocasião, já no ano seguinte, quando mestra Janja falava sobre o trabalho do Nzinga
com alguns visitantes que foram assistir ao documentário sobre os muleekes, ela pediu que um
deles cantasse essa canção e deu a seguinte explicação:
Esse documentário tem uma novidade que vai sair no próximo CD nosso, que não é
uma canção   “religiosa”   (entre   aspas),   do   ponto   de   vista   das   comunidades   de  
terreiro aqui do Brasil, mas ela contém a religiosidade necessária à compreensão
dos povos africanos, especificamente os povos de Moçambique, que na sua luta de
independência transformaram essa canção numa espécie de um marco, numa
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espécie de um hino da independência de Moçambique, que agora também a gente
traz pro trabalho da gente. É uma música muito bonita e cada frase dela é
cantada... (Adelmo, eu vou pedir pra você cantar essa música, pode ser?) Cada
frase dela é cantada numa língua específica, dos povos que compõem Moçambique.
(Informação verbal).54

Aquele foi, para mim, mais um exemplo do sentido da palavra comunidade, que é descrito na
página do grupo na internet da seguinte maneira:
Comunidade se refere a grupos formados por um ou mais líderes que partilham os
mesmos códigos de pertencimento e símbolos de identidade. Este (...) pilar traz
também o acolhimento que propicia a esta práxis educativa a formação de
comunidades abertas à alteridade que conduzem, na Educação, o debate acerca dos
valores ritualísticos e dos ritos de iniciação, nos indivíduos e na vivência
comunitária, para orientar a reflexão sobre o sentido da identidade e do
pertencimento. 55

A noção de Comunidade está diretamente relacionada ao envolvimento dos participantes no
grupo, o que pôde ser percebido desde a forma como o grupo se organizou para realizar o
evento e, no caso especifico dos(as) muleekes(as) do grupo Nzinga em Salvador, na sua
organização para que os nove integrantes  mais  antigos,  do  “núcleo  duro”  fossem  a São Paulo,
participar dos quatro dias de atividades. Para possibilitar o financiamento da viagem de todos
eles foi necessário também um esforço coletivo do grupo. Inicialmente, os(as) próprios(as)
muleekes(as) precisaram   passar   pelos   “testes   de   merecimento”,   conforme   já   é   de  
conhecimento deles(as), reforçados nas falas recorrentes dos mestres ao longo do tempo,
referindo-se às atitudes de compromisso e respeito dentro do grupo, como relatado na fala do
muleeke:
ANDERSON: É a primeira vez que eu viajo e é a primeira vez que eu to conhecendo
eles. Porque teve outra [viagem] pra Brasília, mas eu não fui porque eu tava
bagunçando demais na capoeira.

Além disso, os(as) muleekes(as) se organizaram em ações para arrecadar recursos para a
compra de suas passagens, como a venda de comidas típicas baianas ao final das rodas e em
outras ocasiões, divulgando aos demais capoeiristas e a todos os presentes sobre o sentido de
sua ação. Iolanda, a mais velha do grupo, ficou responsável pela liderança na organização
dessas ações, contando com a participação dos demais. Para viabilizar a ida de todo o grupo,
os mestres e outros adultos do grupo Nzinga (Salvador e São Paulo) arcaram com o restante
das despesas.

54

Fala de mestra Janja durante a seção de exibição  do  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”, na sede do
grupo Nzinga. Salvador, jul. 2011.
55
Disponível em: <http://www.nzinga.org.br/pt-br/grupo_nzinga>. Acesso em: 04 ago. 2010.
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Em outra situação, alguns muleekes mostravam atitudes mais de recuo e timidez. O que
reforça a ideia de que a autonomia deve ser entendida como um processo em construção
constante, especialmente no caso de crianças e adolescentes. Aconteceu que alguns muleekes
de Salvador (dois dos mais velhos) foram solicitados a dar uma oficina de percussão para os
participantes do evento. Mas, na hora que iria acontecer, eles não assumiram a frente e mestre
Poloca acabou liderando a atividade, com a presença deles.
Logo após o evento, ao final da aula no Nzinga em Salvador, sentados em roda, mestra Janja
falava sobre o evento, contando o que aconteceu por lá para os que não haviam participado e
contou a história de um muleeke do Nzinga São Paulo que chegou com várias dificuldades,
nomeadas de várias coisas pelos médicos (como autismo, por exemplo), e se encontrou na
capoeira. Ela enfatizou a dedicação dele. No início, ele não podia aprender as coisas mais
simples. Hoje, surpreende seu talento para tocar, jogar, cantar e se colocar diante do grupo. Eu
havia ficado realmente encantada e comovida ao conhecê-lo em São Paulo e saber de sua
história. Janja destacou duas de suas características: em primeiro lugar, a liberdade de ser
quem ele é, por não se importar com o que os outros acham dele. Em segundo lugar, por
abraçar as diversas formas de atuar na capoeira, não apenas tocando e jogando, mas se
posicionando. Ou seja, enquanto os outros riam e faziam piadas sobre ele, ele se destacava e
chegou a ganhar reconhecimentos por seus feitos, como a participação em um programa de
televisão.
A mestra disse que estava contando aquela estória para dar o exemplo aos muleekes de
Salvador, que foram chamados para dar uma oficina de percussão, mas deixaram o Poloca
irritado, pois ficaram com vergonha e acabaram não conduzindo a oficina, mesmo havendo
pessoas que queriam aprender com eles. O muleeke de São Paulo foi quem tomou a iniciativa
de reunir e organizar as pessoas para a oficina, mas os outros, que tinham as condições de
ministrá-las, não fizeram. Mestre Poloca acrescentou que isso faz parte do aprendizado, que
eles puderam aprender vendo o Poloca conduzir a aula depois, ainda que ele não soubesse
tocar como eles!
Janja falou ainda que espera que os(as) muleekes(as) dependam cada vez menos dos mestres
para conduzi-los e dizer o que precisam fazer. Que os mestres conduzem até certo ponto,
como ainda é o caso do Anthony (mais novo), mas depois eles mesmos devem tomar
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iniciativa – com autonomia. Os(as) muleekes(as) escutavam as palavras da mestra e do
mestre, sem se pronunciar.
Esses encontros também são uma oportunidade para a comunidade discutir sobre temas de
interesse, trocar ideias e informações. O tema da palestra realizada no terceiro dia do evento
foi  “Resistência  como  Tradição”, assunto diretamente relacionado à ideia da Ancestralidade,
aqui trabalhada. Na ocasião, Mestra Paulinha abriu a mesa, falando que a tradição não é a
simples repetição do passado. Mestre Poloca completou, dizendo que os diversos grupos de
capoeira estão ligados uns aos outros, sendo constantemente vistos e avaliados pela
comunidade da Capoeira Angola. A tradição é tomada com uma causa, em prol da qual alguns
desses grupos (incluindo o Nzinga) militam, o que implica em seguir determinadas tarefas,
escolher por um caminho mais longo e difícil, uma vez que depende da aferição dos anciãos.
Mestre Poloca chamou a atenção para o papel fundamental dos anciãos, nesse caso os mestres
mais antigos, para orientar sobre os rumos dos trabalhos que buscam seguir uma linha da
tradição. Além disso, ele acrescenta que esse processo deve ocorrer de forma crítica,
questionando-se  “qual  tradição  se  deseja  seguir,  ou  resgatar”,  ou  seja,  valores  que  antes  não  
eram questionados, como em relação à posição da mulher na capoeira, não devem ser
repetidos sem uma avaliação crítica.
Na entrevista com o aluno do Nzinga São Paulo, que está residindo em Salvador, ele falou:
ALUNO: O grupo Nzinga é um agente social que tá aí pra desconstruir, não tá pra
algo diferente que essencialmente desconstruir as coisas. Pelo menos é o que eu
aprendo, eu tenho pouco tempo, 4 anos de capoeira angola. O meu ser angoleiro, o
meu ser capoeirista angoleiro, ele vem se formando dessas coisas do Nzinga.
Embora eu ouça outras capoeiras, outras coisas, mas o ser angoleiro, pra mim, eu
posso dizer que eu aceito outros tipos de ser angoleiros, mas pra mim, a
legitimidade está nesse ser angoleiro do Nzinga, que, aí entra essa onda de agente
social que tá aí pra desconstruir.
SARA: Desconstruir o quê?
ALUNO: Tudo, desconstruir tudo que... não faz bem, vamos dizer assim. Inclusive –
e isso é uma coisa que eu não posso negar que foi o Nzinga que me proporcionou a
pensar assim – inclusive desconstruir tradição, se for o caso. Se a tradição for baixo
astral, se ela não for humanamente aceitável, na minha percepção como ser
humano, de estar trocando com o mundo, se ela não for uma tradição aceitável ela
deve ser desconstruída também. Então, eu tenho aprendido isso com o grupo
Nzinga. (...) Claro que quando eu falo desconstruir está voltado mais pras coisas
negativas, né. Então, coisas que antes eu não tinha nem contato, como o sexismo, a
misogenia.

Essa fala mostra como é forte a identificação e o sentimento de pertencimento deste aluno em
relação ao grupo Nzinga e às causas a que se propõe, mostrando também a proximidade do
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seu ponto de vista em relação à tradição, como algo dinâmico e que deve ser criticamente
avaliada.
Os(as) muleekes(as) de Salvador organizaram, ainda, de forma autônoma e independente, um
grupo de dança que fez uma apresentação de dança dos Orixás no último dia do evento.
Conforme explicou Mestre Poloca no início da apresentação, o grupo foi fruto de cursos
ministrados pelo Tata Mutá Imê para os membros do grupo Nzinga Salvador. A partir desses
cursos e de sua vivência anterior, alguns deles(as) criaram o grupo “Titi   Aiyé   Ajasé”,   que  
segundo eles(as) significa “Eternamente   vitoriosos”, e organizaram desde o figurino à
coreografia e o ritmo ao vivo, ao som de atabaques e agogô. A apresentação foi fortemente
aplaudida pelo público presente.
Figura 14: Apresentação de dança no evento do Nzinga em São Paulo/2010.

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2010).

O grupo de dança foi criado inicialmente por iniciativa de Iolanda, junto a outros jovens que
não faziam parte da capoeira. Depois, entraram Antônio, Vinícius e Anderson que, com o
afastamento de Iolanda, deram continuidade às apresentações. Na ocasião do evento,
perguntei a Antônio sobre sua inserção na dança:
SARA: Conta a sua história, de como você aprendeu a dançar.
ANTÔNIO: De aprender, eu já tinha aprendido. Eu olhava os ensaios, aí fui
recapitulando.
SARA: Ensaio de quem?
ANTÔNIO: Ensaio da dança. Que antes eu não era da dança, aí, eu vinha aos
ensaios, tocava, aí fazia uma repaginada de tudo, aí quando eu entrei eu já tinha
aprendido os passos. Aí, eu já tinha aprendido, aí depois eu entrei no grupo.
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SARA: Sobre a apresentação de dança no evento, como foi organizar a
apresentação e como você se sentiu apresentando?
ANTÔNIO: Pra ter essa apresentação, desde o começo de junho que a gente vem
ensaiando. Em julho a gente vinha pra cá. Aí a gente batalhou, suou bem, pra fazer
essa apresentação bonita. Teve figurino, tudo mais, tudo saiu nos conformes, tudo
perfeito. Aí, pra mim, reger a orquestra me deu um sentimento assim, que... eu tava
nervoso, que eu não ia conseguir reger, mas depois que começou eu me senti leve.
Figura 15: Orquestra de berimbaus. Evento do grupo Nzinga/SP. Regência: Antônio, aluno do Nzinga/Salvador.

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2010).

Mestre Poloca registrou em seu blog, após o evento, sobre a repercussão que aquela viagem
teve na comunidade do Alto da Sereia:
Pensem na repercussão que uma viagem como essa tem na comunidade. Hoje
mesmo estive pela manhã visitando as famílias de algumas crianças do Nzinga para
relatar um pouco da experiência da viagem e encontrei todo mundo muito feliz e
satisfeito com o rumo que a vida daqueles jovens e crianças estava tomando. Ainda
brinquei dizendo que a próxima viagem vai incluir também as mães desses. Uma
delas tratou logo de dizer que tem medo e jamais vai viajar de avião, mas acho que
quando se aproximar a hora, isso pode ser revertido. Ainda andando pelo Alto da
Sereia, fui abordado por duas jovens que disseram que entrarão na capoeira amanhã.
Certamente já movidas pela repercussão da viagem das outras. Sempre depois que
acontece alguma viagem ou algum passeio do grupo, a demanda aumenta
consideravelmente com muitas crianças se apresentando para integrarem o grupo.
Com o decorrer dos dias, algumas vão se evadindo, mas sempre fica um ou outro, e
assim a gente vai lentamente crescendo e formando o "núcleo duro" que todo grupo
tem. Paciência é uma virtude necessária para vivenciar esse tipo de atividade. Quem
trabalha na tradição, trabalha com a esperança...56

Após o evento em São Paulo, Leo deu o seguinte depoimento:   “esse   evento   me mudou,
porque eu tava pensando em desistir da capoeira, e depois desse evento aí não vou sair mais
não  (abre  um  sorriso)”.
56

Disponível em: <http://www.polocapoeiras.blogspot.com>. Acesso em: 11 maio 2011.
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Além da possibilidade de participarem de viagens, para jogar capoeira em outros lugares, os
muleekes mais envolvidos e compromissados com o grupo têm oportunidades de irem visitar
outras   rodas   de   capoeira   em   Salvador,   de   grupos   “irmãos   de   linhagem”   do   Nzinga, como o
caso do grupo Zimba, do mestre Boca do Rio, e da própria FICA (da qual eu faço parte), cujos
mestres eram todos pertencentes ao grupo GCAP57 antes de criarem seus próprios grupos.
Essas atividades e eventos, como as viagens, apresentações dos muleekes em dança e música,
exibições de vídeos, festas, apresentam-se como formas de fortalecer os laços comunitários,
tanto para quem já participa do grupo, quanto estimulando outras pessoas a virem integrá-lo.

3.8. Capoeira e candomblé: fortalecimento dos laços ancestrais
As festas no terreiro de Mutá Lambô ye Kaiongo, da Nação Angolão Paquetan, localizado no
bairro Cajazeiras 11, em Salvador, são ocasiões em que os muleekes que se afastaram das
atividades da capoeira se encontram com seus mestres.
A situação de inversões, tão comum e própria do jogo da capoeira, nos movimentos que
jogam as pernas para o ar, como a bananeira e o aú, pode ser vista também nesse caso. Seja na
mudança dos papéis: lá, dois dos muleekes ocupam um nível hierárquico mais alto que os seus
mestres  de  capoeira,  assumindo  a  função  de  “Tatas  Xicarangoma58”, o que pode proporcionar
outras experiências de aprendizagem. Seja na própria situação: esses muleekes chegaram ao
terreiro de candomblé por meio da capoeira e, atualmente, continuam envolvidos com o
candomblé, apesar de estarem mais afastados da capoeira. De alguma maneira, o vínculo com
o candomblé contribui para continuar alimentando seu vínculo com a capoeira. Não me
esqueço do brilho encantador dos olhos de Marquito, quando o vi tocando o atabaque na casa
de Tata para as entidades que chegavam, para o Pai de Santo e as outras pessoas que ali
dançavam.

57

Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, fundado por Mestre Moraes, ao qual me refiro na Apresentação e no
primeiro capítulo.
58
“Título  do  sacerdote  músico  na  nação  angola”  (ALVES,  2010,  79).
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Existe um incentivo mútuo, construído a partir da ligação entre os mestres do Nzinga e o Pai
de Santo do terreiro de Mutá Lambô ye Kaiongo, o Tata Muté Imê: os mestres de capoeira
“criam   a   ponte”   para   quem   quiser   passar   e   se   aproximar   do   candomblé   e   o   Pai   de   Santo  
orienta esses muleekes para  “não  largarem  a  capoeira”  (conforme  relatado  por Mestre Poloca
aos alunos no momento final de uma aula). Esse incentivo conserva a devida independência
entre eles, sem desrespeitar a autonomia de cada um para participar ou não de um ou de outro.
A satisfação dos mestres vendo seus alunos com tamanho envolvimento e seriedade com o
trabalho espiritual desse terreiro reforça esse incentivo mútuo entre o terreiro de candomblé e
a capoeira. No livro que conta a história do terreiro de Mutá Lambô ye Kaiongo, há um relato
de mestre Poloca falando dessa relação:
Mutá nos ensina as conexões entre capoeira e candomblé, afinal já houve uma
relação bem mais estreita entre estas duas tradições há 100 ou 80 anos. Os
capoeiristas protegiam os atabaques do candomblé e os pais e mães-de-santo
fechavam os corpos dos capoeiristas. Era uma relação de troca. (ALVES, 2010,
p.74)

O autor segue dizendo que mestre Poloca lembra um episódio que ilustra bem a importância
da presença de Mutá para o grupo:
Enquanto [mestre Poloca] dava uma bronca nos meninos, Mutá se aproximou e,
usando uma linguagem e um tom mais sereno, chegou bem perto do que o mestre
Poloca queria dizer. Os meninos ouviram sem desviar os olhos, por um minuto
sequer, do sacerdote de candomblé. – Foi uma lição para mim, conta o mestre
(ALVES, 2010, p.75).

No dia em que fui participar de uma festa para Njila59, durante o ritual, observei Tata Mutá
“dando  uma  bronca”  no  próprio  mestre  Poloca, em um momento em que Poloca estava rindo
de alguma brincadeira que fazia com as crianças (como de costume). Tata Mutá logo fez
“uma  chamada”:  pediu que Poloca fosse servir vinho para  as  pessoas  e  parasse  de  “brincar”.
O mestre seguiu as orientações de seu Pai de Santo imediatamente. Interessante observar
como se inverte a figura dos mestres de capoeira quando estão no terreiro – ali, estão na
posição de seguirem as ordens do lugar e as orientações de Tata Mutá, que ocupa a posição de
maior liderança. Tata Mutá, no terreiro, é o   “mestre”,   o   “pai”,   e   os   mestres   estão   ali   como
“filhos”  e  aprendizes.
Brincadeiras relacionadas ao candomblé são comuns entre mestres e muleekes, como registrei
em um dia de roda no Nzinga:
59

“Njila:  divindade  que  controla  o  movimento  e  é  o  mensageiro  entre  o  mundo  terreno  e  o  que é habitado pelos
Nkisi.  Grande  guardião.”  (ALVES,  2010,  p.130).  Corresponde  ao  Orixá  Exu,  na  nação  Yorubá.  “Os  Nkisi  são  as  
divindades  cultuadas  pela  nação  Angolão  Paquetan”  (ALVES,  2010,  p.131).  
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Agachados ao pé do berimbau estavam mestre Poloca e Anderson. Antes de iniciar
o jogo, mestre Poloca pergunta a Anthony, que segurava o berimbau viola, se está
“ok”  e  pede  para  ele  tocar.  Ele  toca.  Poloca  diz  “aperta  mais”.  Pede  para  a  bateria  
recomeçar. Antônio toca o gunga. Poloca fala pra Anthony:  “faz  um  solo  pro  santo  
baixar,  vai”,  apontando  para  Anderson,  que  estava  no  pé  do  berimbau  com  ele.  E  
riem, os dois. 60

Outras brincadeiras, em que os mestres referem-se aos muleekes como   “macumbeiros”,   em  
um sentido positivo e alegre, mostram como eles compartilham códigos relativos à
religiosidade afrodescendente, com naturalidade. Outros exemplos dessa proximidade
capoeira-candomblé estão no cuidado com a limpeza e proteção espiritual do espaço, muitas
vezes realizada pelos próprios muleekes, o cuidado que eles têm com o altar de Iemanjá e as
próprias músicas cantadas nas rodas do Nzinga, muitas delas adaptadas do candomblé,
remetendo aos Inquices e Orixás. Nas minhas andanças e conversas com os(as) muleekes(as),
em vários momentos eles(as) me ensinavam coisas sobre as características dos Orixás, as
questões ritualísticas do candomblé, mostrando seu conhecimento com esses fundamentos, o
que foi afirmado também por um aluno adulto, de São Paulo:
Eles [os muleekes] sabem muito mais coisas da relação candomblé - capoeira do
que eu, por exemplo, história sobre orixás, essas coisas, eles sabem muito mais.
Então, esse fundamento eles têm, mas pra mim, fundamentalmente, a capoeira
mesmo, se aparece no ser muleeke.61

A proximidade dos mestres do Grupo Nzinga com o Candomblé, para além da própria fé e
obrigações religiosas, demonstra também uma busca de identificação e apoio mútuo na luta
política contra diversas formas de hegemonia cultural ocidental que desqualificam ou
desconhecem o saber pautado na concepção de mundo dos africanos. Muniz Sodré, ao
explicar sobre a Arkhé negra, nos ajuda a entender essa questão:
A Arkhé negra (...) se insere na História da cotidianidade do descendente de
escravo   nas   Américas   como   um   “contralugar”   (em   face   daqueles   produzidos  
pela ordem hegemônica) concreto de elaboração de identidade grupal e de
penetração em espaços intersticiais do bloco dirigente. Não se trata de uma
“religião”  que  exiba  uma  grande  “verdade  natural”,  mas  da  dimensão  sagrada  
que permeia a História, em nome das classes subalternas, para afirmar o
presente, estabelecendo outras redes de solidariedade social. (SODRÉ, 1988a,
p.103).

A aproximação com o candomblé, no caso do Grupo Nzinga, faz parte do processo de
construção identitária do grupo e da sua própria práxis educativa, calcada nos princípios que
podemos encontrar tanto no candomblé quanto na Capoeira Angola, como o da solidariedade

60
61

Registro em caderno de campo referente à roda do grupo Nzinga. Salvador, 20 abril 2011.
Entrevista concedida para esta pesquisa. Salvador, mar. 2011.
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grupal ou comunitária; o papel central dos rituais e da oralidade, na transmissão dos saberes; a
ancestralidade, mas guardando a independência e singularidades de cada um.

Aprender a se relacionar no grupo é aprender a lidar com a alteridade, é aprender com as
diferenças, com os conflitos. É aprender atitudes de entrega, de compromisso. É buscar se
conhecer   mais   e   mais,   “enfrentar   seu   monstro   interno”,   descobrir   seus   limites   e   buscar  
ultrapassá-los. Enfim, para ser um(a) bom(a) capoeirista,   “é   preciso   aprender   o   que   lhe  
ensinam,  mas,  sobretudo,  aprender  o  que  já  está  dentro  de  você”.  (OLIVEIRA,  2007,  p.177).  
Na roda se aprende a jogar na vida. É uma arte de viver.

Vimos que na organização comunitária do grupo Nzinga, os(as) muleekes(as) passam por
experiências cotidianas de exercício de liderança e autonomia, na relação com os(as)
outros(as) muleekes(as), os adultos, o(as) mestre(as) e as crianças menores. A eles(as) é
aberto o espaço para conduzir aulas e rodas, ensinar e aprender com os outros integrantes do
grupo, independente da idade; para tomar conta das chaves e do cuidado com o espaço; para
participar de outras atividades e espaços da cultura de matriz africana, como as viagens e
eventos, as apresentações de dança e da orquestra de berimbaus, etc.
O tempo e a dedicação à capoeira mostram-se como parâmetros importantes para se
conquistar esses espaços. Não há formas e regras rigidamente sistematizadas ou escritas, pois
faz parte desse exercício de autonomia que cada um aprenda como agir e se relacionar no
grupo/comunidade. O(as) mestre(as) e os(as) mais antigos(as) são, pela tradição, a maior
referência que, por sua vez, também se abre para o aprendizado em conjunto, reconhecendose as limitações que todos temos como seres humanos. E o sentido maior desses aprendizados
é o desenvolvimento do mestre interior, que há em cada um, e que nos fortalece para o
enfrentamento dos monstros interiores que também carregamos em nós.
Quando perguntei aos(as) muleekes(as)se eles(elas) sentiam diferença em como eram antes e
depois da capoeira, eles(elas) responderam:
LEO: A capoeira muda tudo, me mudou todo. Meu jeito de falar, meu jeito de... a
minha educação, mudou várias coisas.
SARA: Como assim, a sua educação, me dá um exemplo.
LEO: Porque antes eu era ignorante com as pessoas. (Risos)
SARA: E agora?
CIDA: Aí ele foi sincero, é isso aí, sinceridade.
LEO: Agora eu sou mais calmo. Era abusado. Abusava Zezito,

191

IOLANDA: Até hoje Leo!
LEO: não, agora eu parei mais, antes era direto.

Creio que o mais importante nesse “jogo”  são  as transformações que as práxis educativas da
Capoeira Angola podem proporcionar nas pessoas, por meio do envolvimento no
grupo/comunidade, na participação nos rituais e na própria filosofia da Capoeira Angola.
Essas transformações influenciam fortemente no processo de formação identitária, de autoconhecimento e auto-estima, independente se elas escolherem seguir outros caminhos na vida
posteriormente. Permanecer ou não no grupo é, no final das contas, uma questão de escolha
de cada um(a). Escolha que faz parte do exercício ou processo de autonomia.
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4. RITUAL: JOGO DE RESISTÊNCIA ENTRE A PEQUENA E A GRANDE RODA
Neste capítulo, contarei como aconteceram os “jogos   de   angola”   que   vivi   com   os(as)  
muleekes(as) do Alto da Sereia para refletir sobre eles diante dos princípios da cosmovisão
africana, buscando destrinchar suas potencialidades, limites e contradições para uma educação
para a autonomia.
“O encantamento é a função da ancestralidade. Como uma grande teia de aranha, o
encantamento  pretende  seduzir  e  envolver  quem  cai  em  sua  rede”  (OLIVEIRA,  2007,  p.258).  
Assim é a capoeira em minha vida. Ela me seduz, envolve e encanta. Mesmo com os
desencantos, as rasteiras e golpes que me acertam e derrubam, ela dá uma volta e me ajuda a
levantar, torna a encantar e segue envolvendo. Assim foi com os meninos e meninas do Alto
da Sereia. Quanto mais os conhecia, mais me encantavam. Não somente com coisas boas,
mas na diversidade de suas singularidades, angoleiras, afrodescendentes, baianas,
“sereienses”,   “nzingueiras”,   já   que   “o   encantamento   é   uma   atitude   de   alteridade”
(OLIVEIRA, 2007, p.258).
Adentro na roda de capoeira, reconhecendo nela uma forma – encantada – de ver o mundo.
Cada um dos muleekes e das muleekas do grupo Nzinga tem seu jeito peculiar de jogar, de
gingar, de tocar, de cantar, de ser. Escolhi a roda de capoeira como o ponto de partida, o
local privilegiado, para falar sobre a pedagogia angoleira que acontece nos rituais. Na roda, é
possível gingar com eles(as) e não somente interpretar ou dissertar sobre o universo alheio.
A capoeira acontece principalmente no ritual da roda. É ali onde se atualiza e se vive sua
ancestralidade, onde se aprende a sua linguagem e as artimanhas do jogo. O ritual da roda é
uma metáfora para a grande roda da vida, no exercício de se relacionar com o Outro, com a
alteridade, de reconhecer-se singular dentro do coletivo. É um exercício de libertação, no
constante processo educativo do autoconhecimento (conhecimento de si) e do   “alterconhecimento”   (conhecimento   do   outro),   como   diz   Eduardo   Oliveira   (2007a). Chamo
Rosângela Araújo (2004, p.25) para completar essa ideia sobre o ritual da roda de capoeira:
Como espaço ritual, possui dinâmica própria que mantém seus iniciados em
permanente diálogo entre passado e presente. Assim, a Roda é formada de pessoas,
movimentos, instrumentos, ritmos, metáforas, sotaques, e está estruturada a
relacionar o visível e o não-visível, aos entendimentos sobre a preservação destes
conteúdos.
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As rodas   “oficiais”   do   grupo Nzinga, abertas ao público, acontecem semanalmente e são
momentos de rico aprendizado. Nela, homens, meninos, meninas e mulheres estão todos(as)
compartilhando o mesmo espaço. Independente de idade, classe social, nacionalidade, gênero
ou raça. Todos(as) participam, seja cantando, tocando ou jogando. E a participação de cada
um(a) é importante, durante todo o ritual. Seguindo o princípio de circularidade da roda, cada
pessoa tem espaço para se expressar, corporalmente e musicalmente, para criar seu jogo, seu
diálogo corporal com outra pessoa, geralmente não escolhida por ela, mas seguindo a ordem
da roda ou definida pelo(a) mestre(a). O respeito à hierarquia aos mais antigos(as) do lugar é
o que os garante autoridade em seu papel de liderança no ritual.
Os(as) mais novos(as) vão aprendendo com os(as) mais antigos(as) no grupo e os(as) mais
velhos(as) aprendem com os(as) mais novos(as). Alunos(as) aprendem com os(as)
mestres(as) e vice-versa,   na   proximidade,   nos   gestos,   nas   brincadeiras,   nas   “broncas”.  
Aprendem jogando com os(as) mestres(as), escutando seus conselhos durante o jogo com
outro(a) camarada, sendo cobrados(as) a seguir regras do ritual e dele participar, desde a
criança mais nova ao adulto, sendo estimulados(as) a tocar os instrumentos e a cantar:
“Canta,   muleeke!”, “segure o ritmo!”,   são   expressões   correntes   faladas   durante   as   rodas
principalmente pelos(as) mestres(as).

4.1. A preparação e o início do ritual
Os momentos iniciais, de preparação do espaço e dos instrumentos para a realização das
rodas e aulas no grupo Nzinga já se conformam como ricos momentos de aprendizado, nos
quais os(as) muleekes(as) que chegam mais cedo aprendem a armar e afinar os berimbaus,
experimentam novos ritmos nos instrumentos, movimentam-se pelo salão de forma bem
espontânea e à vontade, podendo ter a “sorte” de contar com dicas dos mestres, como
aconteceu neste dia:
Mestre Poloca, Anderson L. (adulto) e Antônio, no fundo do salão, armam e afinam
os berimbaus, como de costume. Mestre Poloca explora diferentes toques e
improvisações no berimbau, escutando a afinação dos instrumentos para escolher o
melhor som para a roda. Isso acontece de uma forma divertida, descontraída.
Poloca incentiva Antônio a desafiar Anderson na improvisação do berimbau e eles
começam a se desafiar, mostrando a intimidade com o instrumento e entre eles. 1

1

Registro em vídeo referente à roda do grupo Nzinga. Salvador, 15 abril 2011.
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Nesse mesmo dia, presenciei uma cena em que Antônio e Anna2 brincavam de jogar capoeira,
antes do início da roda. Essa é outra situação recorrente no grupo: os alunos aproveitam esses
momentos para brincar com os movimentos da capoeira e jogar de forma bem solta, informal
e espontânea. Em outro dia, registrei um momento de aprendizagem durante a preparação da
roda, entre três muleekes da nova geração e mestre Poloca:
Adelmo está fazendo bananeiras na parede. Mestre Poloca chega para ele e
pergunta: “Já   sabe   tirar   uma   mão   e   fazer   assim,   com   a   outra?”   Adelmo tira uma
mão e fica na bananeira com uma mão só. Mestre Poloca: “Isso,  mas  tem  que  olhar  
pra  cá”. Adelmo olha para frente e cai no chão. Mestre Poloca fala: “Agora  vem  pra  
cá e pode andar do jeito que  você  quiser”. Adelmo anda na bananeira. Poloca vibra:
“Isso,   já   sabe   andar!”. Miguel, que estava por perto, começa a tentar andar na
bananeira também. Mestre Poloca o ajuda, segurando seus pés e mostrando a
posição da cabeça.
Adelmo segue praticando sua bananeira, tentando de diversas formas, com a
cabeça no chão, cai, levanta, olha para a câmera, continua. Poloca vai armar e afinar
os berimbaus junto com Antônio e toca o ritmo do samba de roda. Adelmo começa
então a dançar no ritmo do berimbau, gingando e seguindo com suas bananeiras.
Nesse momento, Adelmo e Miguel começam a fazer movimentos, de forma
espontânea. Poloca começa a corrigi-los e a sugerir que fizessem outros
movimentos, a partir do que eles já estavam fazendo. O mestre toca o berimbau que
acabou de armar, enquanto observa o movimento dos meninos, aproveitando para
fazer o ritmo para eles. E os estimula a fazer os movimentos, falando: “queda   de  
rins,  tesoura,  cabeçada.  Vai!”
Ainda antes de começar a roda, Jenipher3 chega e começa a jogar com
Adelmo. Ele sempre tentando pegar a outra pessoa com algum movimento, logo faz
a tesoura e tenta dar a cabeçada, como seu mestre havia acabado de lhe ensinar.
Mestre Poloca pede a Jenipher que faça algum movimento que haviam feito
na aula passada. Ela segue jogando com Adelmo e Antônio começa a jogar com
Miguel, enquanto Poloca toca o atabaque e conversa com Ritinha. Adelmo faz
movimentos de rolê com Jenipher, mas fica prestando atenção em Poloca e logo se
cansa, senta no chão e em seguida se levanta e pega o berimbau para tocar, perto do
mestre.
Poloca conversa com Ritinha sobre as músicas que têm relação com o
candomblé, falando sobre Iansã (Ritinha parece dizer que ela é de Iansã) e diz “Oiá  
Matamba”. Depois ele pergunta se Adelmo é de Ogum. Adelmo responde: “Deus  é  
mais!”. Poloca ri. E diz: “Você  não  é  o  Kiriku4? Kiriku é da África. Ele deve ser de
Ogum   também...”. Poloca segue falando sobre a mitologia do candomblé em um
bate-papo espontâneo com os alunos.5

Essa foi uma ocasião em que Mestre Poloca aproveitava os movimentos que as crianças
faziam, espontaneamente, para ensiná-las outras possibilidades de desenvolver uma sequência
a partir dali e de descobrir formas em que o corpo é desafiado e desafia o outro. Ele também
estimula a aluna, adulta, a praticar e ensinar para o muleeke o que havia aprendido na aula
anterior.

2

Capoeirista estrangeira que frequentava o grupo Nzinga.
Capoeirista estrangeira que frequentou o grupo Nzinga por um tempo.
4
Personagem de desenho animado africano que inspirou apelido para Adelmo por integrantes do grupo Nzinga.
5
Registro em vídeo referente à roda do grupo Nzinga. Salvador, 20 abril 2011.
3
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Ao final, na conversa aparentemente despretensiosa com a pequena muleeka, falam sobre os
Orixás e Inquices. Interessante notar como naquele momento Adelmo se posicionou contrário
às divindades do candomblé,   respondendo   “Deus   é   mais!”   quando   o   mestre pergunta se ele
era   “de   Ogum”. Vejo essa situação como um exemplo de uma possível desconstrução de
preconceitos que existem em nossa sociedade, contra o candomblé e a religiosidade afrobrasileira em geral. O mestre busca mostrar a proximidade do Orixá com a África,
comparando com o menino do desenho animado que inspirou o apelido dado ao muleeke:
“kiriku”,  e  com  a  capoeira,  já  que  Ogum  é  um  santo  guerreiro.  O  mestre  respeita  a  opinião  do  
menino, mas não deixa de ensinar sobre elementos da religiosidade afro-brasileira, que
também deve ser respeitada, mostrando ainda proximidades e identificações entre candomblé
e capoeira. Mestre Poloca traz a característica de um grande contador de histórias, como os
griôs, mostrando a força das palavras e da oralidade, com seus gestos e expressões,
encantando e agregando as crianças, principalmente as mais novas. Em momentos como
esses, espontâneos, de conversa com os(as) mestres(as) e com as crianças aprendemos
grandes preciosidades.
No início das rodas, no grupo Nzinga, geralmente os(as) mestre(as) Poloca, Janja ou Paulinha
começam tocando o gunga6 e os outros berimbaus e instrumentos são distribuídos entre
adultos, crianças e adolescentes. Nas rodas de Capoeira Angola, em geral, quem toca os
berimbaus são aqueles(as) que apresentam competência para “segurar   o   ritmo”.   A maioria
dos(as) muleekes(as) do   chamado   “núcleo   duro”   já   sabem segurar o ritmo e a eles(as)
normalmente é passado o gunga, em algum momento durante a roda. Na roda do Nzinga há
também espaço para os(as) muleekes(as) mais novos, que estão se iniciando, para tocarem o
pandeiro, agogô, reco-reco e até o berimbau médio. Assim, meninos e meninas ocupam papel
fundamental para que o ritual da roda aconteça: a formação da bateria, que garantirá um bom
ritmo para o ritual, a ligação com a Força Vital, o Ngunzo e alegria para a roda. Das muleekas,
Iolanda era quem costumava tocar mais o berimbau gunga e Bruna toca mais raramente que
os meninos.
Eles(as) são cobrados(as) pelo(as) mestre(as) e alunos(as) para cumprirem bem o seu papel.
Quando alguém erra ou dá uma quebra ou pausa no ritmo, mesmo que bem pequena, no toque
do atabaque, o(a) mestre(a) logo chama a atenção. Se um(a) muleeke(a) pequeno(a) pega para
6

Berimbau  mais  grave,  que  coordena  o  ritual,  indicando  o  início  e  o  fim  da  roda  e  de  cada  jogo,  quando  “chama”  
os  jogadores  ao  “pé  do  berimbau”.
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tocar um instrumento, mesmo que seja o reco-reco, e não acompanha o ritmo, também recebe
uma chamada do(as) mestre(as), como aconteceu com Ritinha, um dia. Ela estava tocando o
reco-reco na roda, mas parava quando se cansava, com o instrumento nas mãos. Mestre
Poloca falou logo que quem quisesse tocar o instrumento precisava seguir tocando até o jogo
terminar7: “Não   dá   para   fazer   somente   na   hora   que   cada   um   quiser”. O mestre vai assim
cumprindo seu papel de chamar a atenção para a responsabilização de cada um por suas
escolhas, a função de cada um no grupo, no coletivo e a importância de cada um contribuir
para que o ritual aconteça.
O berimbau gunga faz chamada para dar início ao jogo. Os(as) dois(duas) primeiros(as)
jogadores(as) se posicionam, agachados ao pé do berimbau. Isso é aprendido geralmente
observando os mais velhos no grupo. Ou com o(as) mestre(as) falando ou mostrando. Como
em um dia em que havia uma maioria de crianças pequenas na roda e poucas pessoas mais
experientes para servir-lhes como referências. Os(as) pequenos(as) tiveram, nesse dia, mais
espaço e tempo para a atenção da mestra. Janja então explicou que no início do jogo, os dois
camaradas devem agachar-se ao pé do berimbau para pedir sua proteção, aos santos ou a
quem ele(a) acreditar. Enquanto isso, devem escutar a ladainha, que pode contar uma história
ou dar algum recado para os(as) jogadores(as). Depois, devem se cumprimentar, dando as
mãos, e só quando acabar a chula ou louvação (Iê viva meu deus, Iê viva meu mestre –
louvando os ancestrais) e começar o corrido, é que devem sair para o jogo. Geralmente, o(as)
mestre(as) estimulam os(as) muleekes(as) a cantar uma ladainha, seja no início da roda, seja
depois de alguma pausa, quando recomeça o ritual.
Quando eu entro na roda para jogar com um(a) muleeke(a), sinto uma alegria, provavelmente
vinda da energia dos Vunji ou Erês. Tento desafiá-los(as), enquanto sou por eles(as) desafiada
também. O corpo deles(as), menor em tamanho (na maioria dos casos), mais leve e flexível
que o meu, me desafia na busca de encontrar o momento certo para fazer os movimentos, para
encaixar uma rasteira ou uma cabeçada, com o devido cuidado para não acertar nem machucar
o(a) camarada e para não me machucar tampouco. Jogando com eles(as) me sinto mais solta e
à vontade para tentar novos movimentos, para brincar, mas com a atenção redobrada. Ali,
crianças, adolescentes, adultos, todos podem jogar com todos, experimentando diversas

7

Momento em que se pode trocar de tocadores nas rodas de Capoeira Angola.
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perspectivas, experiências, aprendizados, como aconteceu em uma roda, realizada no grupo
no dia do aniversário de Vinícius, em que ele jogava com seu mestre:
Mestre Poloca chama Vinícius para fazerem o primeiro jogo, abrindo a roda e pede
que ele cante uma ladainha. O muleeke canta:  “eu  já  ando  enjoado  de  viver  aqui na
Terra...”.  Ele  estava  com  a  cabeça  baixa  e  cantava  bem  baixinho.  A  ladainha  que  ele  
escolheu parecia revelar seu sentimento. Depois, ele cantou um corrido e passou o
canto para mestra Janja, que tocava o berimbau gunga. Durante o jogo, Vini foi se
soltando. Sorria e se divertia muito no jogo com mestre Poloca, que o desafiava,
com movimentos, entrando em rasteiras, cabeçadas, armadas, etc. Com muito jogo
de corpo, o mestre também dava espaço para o muleeke se movimentar e ele tentava
acompanhar o mestre, mostrando sua disposição. Depois, mestre Poloca chamou
outro muleeke para jogar no seu lugar, ainda com o aniversariante do dia. No meio
do jogo, mestra Janja chamou os dois ao pé do berimbau para orientá-los sobre o
jogo.8

Percebo, aqui, a proximidade entre aluno e mestre(a) e o aprendizado acontecendo durante o
ritual, quando o mestre joga com o aluno. O desafio aparece como ingrediente importante
nesse jogo, lembrando que é um dos elementos destacados por Paulo Freire (1996) na
Pedagogia da Autonomia. Aqui, o desafio acontece como parte do ritual e da experiência
corporal. Assim como a resistência que, nesse caso, o muleeke precisou ter para seguir
jogando e enfrentando os desafios que o mestre lhe apresentava. O aprendizado acontece
também enquanto a mestra assiste o  aluno  jogar  e  lhe  dá  alguns  “toques”,  durante  e  depois  
do jogo. O(as) mestre(as) do Nzinga estão sempre dando suas orientações, especialmente
para os(as) muleekes(as), durante a roda.

4.2. Jogo de mandinga: libertação, resistência e diversidade
Os jogos que acontecem nas rodas do Nzinga são abertos à diversidade que conforma a
comunidade do grupo e da Capoeira Angola, acontecendo entre pessoas de diversas idades,
gêneros, raças e classes, confirmando o que já dizia Mestre Pastinha, em sua famosa frase:
“Capoeira  é  pra  homem,  menino,  (acrescentamos  menina)  e  mulher,  só  não  aprende  quem  
não  quer”.

Muniz Sodré fala sobre a importância do jogo como forma libertação para o povo negro,
afirmando:  “como (...) relacionamento com o sagrado, o jogo ocupa lugar central no mundo
das culturas de Arkhé. O culto aos deuses, com seus rituais – onde vigora a linguagem não-

8

Registro em caderno de campo sobre a roda de Capoeira Angola do grupo Nzinga. Salvador, 18 mar. 2011.
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conceitual dos gestos, imagens, movimentos corporais, cânticos – é a matriz de todo jogo.”
(Sodré, 1988a, p.115). No caso da Capoeira Angola, o jogo é elemento primordial do ritual,
sendo  que  não  se  trata  de  um  “culto  aos  deuses”,  especificamente,  mas,  em  sua  compreensão  a  
partir da matriz africana, como vimos no capítulo anterior, o jogo e o ritual da capoeira não
estão desvinculados da dimensão do sagrado.
Procuramos entender o jogo aqui de forma mais ampla, como movimento da cultura, que no
nosso caso se materializa tanto no diálogo de corpos, durante a roda de capoeira, como
também no relacionar-se com o outro e com a própria atitude no grupo – e na vida. Chamo
Muniz  Sodré  para  nos  iluminar  aqui,  quando  diz  que  “a força de conviver com a diversidade e
integrar as diferenças sem perder o horizonte da matriz simbólica originária é a principal
característica do jogo negro” (SODRÉ, 1988a, p.130). Em conversa com dois muleekes9, eles
levantaram a mesma questão positiva em relação à capoeira:
SARA: A capoeira traz alguma coisa de bom pra sua vida?
ANTÔNIO: Traz. Traz é muitas coisas na vida.
SARA: Por exemplo, o que ela traz de bom?
ANTÔNIO: Respeitar as diferenças.
SARA: Como que você aprendeu isso?
ANTÔNIO: Aprendi observando, respeitando as diferenças de cada um, a
capacidade de cada um...
VINI: Através das palestras.
ANTÔNIO: Através das palestras.
SARA: Tem muita gente diferente no seu grupo?
AMBOS: Ahã.
VINI: Negros, brancos...
ANTÔNIO: mulatos, ingleses, franceses, espanhóis (risos)
VINI: Egípcios, índios...
(Risos)
SARA: Crianças, adolescentes, adultos.
VINI: Eu mesmo sou descendente de índio.
ANTÔNIO DÁ RISADA.
SARA: Vocês sabem as origens de vocês?
VINI: Eu sei.
ANTÔNIO: A minha origem é africana! A minha origem é africana. (Faz
brincadeiras, dança, ri.)

Antônio, geralmente, usa expressões e palavras que aprende na convivência com seus mestres,
como  parece  ter  sido  o  caso  da  sua  resposta  “respeitar  as  diferenças”.  Interessante  que  ele  e  
Vinícius referem-se às diferenças como diferenças de raças (negros, brancos, mulatos) e
nacionalidade ou cultura, ambos relacionados a diferenças de cor também (franceses,
espanhóis, índios). Eu acrescentei a diferença de idade (crianças, adolescentes, adultos), mas
9

Entrevista realizada durante uma das seções em que assistíamos aos vídeos gravados com os muleekes para o
vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”.  Salvador,  maio  2011.
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eles não deram muita atenção. Nesse momento da conversa, eles levaram para o tom de
brincadeira. Quando Antônio falou:   “mulatos, ingleses,   franceses,   espanhóis”   e   Vini
“Egípcios,  índios...”,  eles  estavam  “caindo  na  risada”  e  não  mais  se  referindo  a  uma  situação  
“real”   no   grupo,   mas   usando   de   sua   imaginação.   Depois, falando sobre suas origens,
continuaram brincando, rindo, de forma  lúdica,  não  de  forma  pejorativa.  A  velha  “brincadeira  
séria”   da   capoeira.   Mostrando   como   ressaltam   e   afirmam   sua   identidade   cultural   de   matriz  
africana, ressaltando, também, a raiz cultural indígena (quando Vini afirma, antes, que ele
mesmo é descendente de índio). Interessante como ele ressalta essas duas matrizes, e não
menciona a matriz europeia. Vejo como mais uma consequência das desconstruções
angoleiras: valorizar e se identificar com nossas raízes que foram historicamente
desvalorizadas e alvo de opressão.
A compreensão do ritual a partir da cosmovisão africana nos ajuda a refletir sobre os sentidos
mais amplos de resistência que ele pode representar para a cultura negra – sem, entretanto,
restringir-se aos negros, mas sendo constantemente (re)criado por aqueles que participam das
comunidades que mantêm a realização desses rituais. Nessa constante (re)criação é que vejo o
exercício da autonomia acontecendo, não de forma individualizada, mas em coletividade,
onde a autoridade do mestre deve ser respeitada, mas não deve tolher as singularidades de
cada um.
Nos jogos, os(as) muleekes(as) aprendem, gradualmente, a assumir sua posição de capoeirista,
angoleiro(a). No diálogo de corpos, estão sujeitos a levar rasteiras, cair, para levantar.
Também chegam a surpreender o(a) camarada, seja adulto ou criança, como aconteceu em
uma das rodas durante o evento do Nzinga em São Paulo. Havia um grande número de
pessoas presentes e Anthony, um dos muleekes de Salvador, se destacou em seu jogo,
enganando o adulto que jogava com ele, com sua ginga e seus movimentos. Ele quase chegou
a derrubar seu camarada com uma rasteira, surpreendendo todo o público, não pelo simples
movimento da rasteira, mas pela forma como ele se revelava no jogo, sentido a música,
mostrando-se um capoeirista mandingueiro, que passava confiança e tranquilidade no jogo.
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Figura 16: Anthony jogando com um aluno do Nzinga SP, em São Paulo/2010.

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2010).

Certo dia, no momento final da aula, no Nzinga, foi formada uma pequena roda onde
aconteceram alguns jogos interessantes, que tive a oportunidade de registrar em vídeo.
Começa o ritmo. Anthony e Álisson jogam. Poloca   canta   “Tiene   Pamotzi”,  
depois pede que Caíque cante outra música.  Ele  puxa:  “ô  areia,  ô areia (coro repete)
Dá-me licença aê /areia / que eu quero passar / areia / eu sou pequenininho / areia /
na   beira   do   mar   /   areia”.   Ele   sabia apenas uma parte da música e aprende outras
partes naquele momento, com a ajuda de Anderson Lopes (SP). Depois Poloca puxa:
“Oi  Zambi  Zambi,  oi  Qzambê”...
Em seguida, Anderson (muleeke do   “núcleo   duro”) vai jogar com Adelmo.
Adelmo havia começado a treinar mais regularmente há pouco tempo. Os dois se
cumprimentam ao pé do berimbau. Anderson começa fazendo uma queda-de-rins ao
pé do berimbau. Adelmo tenta fazer o mesmo, ainda que um pouco desequilibrado.
Anderson sai no rolê e faz um rabo de arraia, bem devagar, por cima de Adelmo, que
desce na negativa. Anderson vai para a posição de rolê, trocando de pernas, e
Adelmo entra no rabo de arraia, surpreendendo o camarada, mas faz o golpe com a
perna dobrada, facilitando para o outro. Em seguida, Adelmo entra na tesoura e
Anderson, que já estava indo para o aú de cabeça no chão, fica um pouco
encurralado. Mas sai no rolê com aú e seguem na ginga. Adelmo fica distante, solta
uma benção, mas está longe de acertar Anderson. Este, sendo maior, solta um
martelo mais próximo de Adelmo, porém devagar, sem encostar e esperando que ele
saia. Adelmo gira, faz que vai soltar outro golpe e Anderson faz uma meia lua de
frente, forçando Adelmo a abaixar-se. Ele sai na negativa.
Seguem jogando. Alguns momentos distantes um do outro, Adelmo se
movimenta menos, às vezes parando em pé, tentando tirar o golpe com as mãos, ao
invés de sair com o corpo. É nítida a diferença de tempo de capoeira dos dois, além
do tamanho e da idade. Anderson segue fazendo seus movimentos, de forma bem
relaxada e tranquila. Fazem algumas tesouras e o outro passa no aú sem dar muita
continuidade. Certo momento, Anderson faz um rabo de arraia e Adelmo entra na
cabeçada. Não vai até o fim, mas mostra que viu a possibilidade do movimento.
Janja,  do  atabaque,  incentiva:  “isso  aí,  Adelmo!”.
Janja  começa  a  cantar:  “Avisa  meu  mano,  avisa  meu  mano,  avisa  meu  mano,  
capoeira de angola   mandou   me   chamar”.   Caíque,   que   estava   sentado   na   beira   da  
roda, levanta, pega o pandeiro, senta-se ao lado do berimbau e começa a tocar,
espontaneamente. Ninguém o desautoriza. Mais para frente, uma das meninas
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pequenas levanta para tocar o pandeiro no lugar de Caíque, ainda durante o mesmo
jogo. Poloca, que estava agora no berimbau gunga, diz logo que não. Ela então volta
a sentar-se na roda e Caíque volta para o pandeiro.
Adelmo fica em pé, soltando golpes chutados, mostrando o pé para Anderson
a todo  momento,  sem  acertar.  Janja  fala:  “Desce,  Adelmo!”.  Ele  faz  rabo  de  arraia,  
rolê, mas depois volta a ficar de pé. Tenta fazer algumas rasteiras. Anderson segue
com calma. Poloca  fala:  “É  Adelmo,  solta  sua  mandinga  nele!”.  
Próximo jogo: Caíque e Taila
Os dois pequenos agacham-se ao pé do berimbau e saem para o jogo, sem se
cumprimentar. Poloca pede que voltem, deem as   mãos,   “agora   sim,   pode   ir”.   Eles  
saem no rolê e  começam  a  gingar.  Poloca  diz:  “rolê e  rabo  de  arraia”.  Eles  descem,  
trocam as pernas no rolê, Taila faz o rabo de arraia, um pouco longe. Seguem
gingando. Janja e Poloca falando nomes de golpes para eles fazerem: meia lua,
tesoura, rolê e martelo, cabeçada. Eles fazem todos os movimentos, mostrando que
já sabem reconhecer os nomes. Mas ainda não os colocam em sequências para
desenvolver o jogo. Ali estão interagindo, experimentando, e divertindo-se. Caíque
entra na cabeçada e ri do próprio movimento. Taila faz o mesmo. Ao final, Poloca
chama no berimbau para encerrar o jogo. Eles dão as mãos, mas saem pelo meio da
roda. Poloca pede que voltem e mostra o local de saída – a beira da roda. Eles então
saem novamente.
Próximo jogo: Anderson Lopes (adulto) e Taíssa
Mestra Janja canta: “a menina é moleca”. O coro responde: “moleca é tu”.
Anderson sai jogando com a pequena muleeka, bem devagar. Poloca festeja
quando ela faz o rolê, que acabara de aprender, naquele dia:   “É!   Rolê!”.   Ela   olha  
para   ele   e   ele   diz:   “faz   o   rabo   de   arraia”.   Janja   canta:   “é   preto,   é   preto   é   preto  ou  
calunga...”  Todos  respondem  com bastante energia. Janja segue cantando, falando o
nome de cada um que está na roda10.

Como aquele era um dia de aula em que foi feita uma roda ao final e havia poucas pessoas,
cada um teve mais tempo para jogar e os jogos pareciam mais relaxados que nos dias das
rodas  “oficiais”.  Assim,  os  mais  novos,  especialmente,  tinham  ainda  mais  tempo  para  tentar  
desenvolver seu jogo. A situação em que Poloca não permite a troca de instrumentos mostra
que os(as) muleekes(as) tomam iniciativa para pegarem os instrumentos em alguns momentos,
mas o mestre está ali perto para colocar o limite e lembrá-los de sua autoridade.
Das músicas cantadas durante essa pequena roda, aparece um exemplo de adaptação de
cantigas para incluir as meninas,   quando   mestra  Janja   canta:   “a   menina   é   moleca,   moleca   é  
tu”,  adaptando   a  cantiga  original   que  diz:   “o  menino  é  moleque,  moleque  é  tu”. Pude ver o
aprendizado acontecendo na relação entre o aluno mais velho e o mais novo, o que é
recorrente no grupo e também proporcionado pelo ritual da roda. Vi também o processo de
iniciação   dos   mais   novos,   aprendendo   os   “primeiros   passos”   na   participação   no   ritual. O
aprendizado da estética era visto na expressão corporal de cada um, na interação com os
movimentos do corpo do outro e ainda com as palavras do(as) mestre(as), tudo isso
orientando para a ética do respeito ao outro.
10

Registro em vídeo referente à aula no grupo Nzinga. Salvador, 28 abril 2011.
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Em uma das ocasiões em que mestre Poloca jogou com o pequeno Adelmo na roda, estavam
os dois ao pé do berimbau, o mestre fazia sua oração e os gestos pedindo proteção aos Orixás
e o pequeno imitando seus gestos também parecia se benzer:
No pé do berimbau: mestre Poloca começa fazendo gestos no chão, como se
estivesse pegando algo invisível (uma magia, uma mandinga) e jogando na cabeça
de Adelmo.   O   mestre   faz   gestos   de   se   benzer   e   preparar  o   “terreno”   da   roda,  para  
começar o jogo. Olha para o muleeke, comunicando-se com ele por gestos e olhares.
Começam o jogo. Adelmo logo tenta dar uma rasteira em Poloca. O mestre
deixa e se joga, caindo no rolê. E já volta com um rabo-de-arraia. Adelmo responde
com uma chapa de frente, seguida de um rabo-de-arraia. Poloca entra em posição de
rasteira, mas não puxa e vai para o aú. Seguem na mandinga, Poloca balançando o
corpo, finge que vai dar um golpe, mas não solta. O muleeke dá um giro e solta outra
chapa, pulando pra frente, pra cima de Poloca. O mestre aponta para os olhos,
mostrando pro muleeke a importância de olhar!
Seguem jogando, mestre Poloca abusa da ginga mandingada. Ele faz um aú e
Adelmo tenta dar uma cabeçada. Mestre Poloca mostra que podia lhe dar uma
joelhada e estende a mão para acabar o jogo. Adelmo faz que vai dar a mão e tenta
dar uma rasteira em Poloca. Ele finge que machucou e sai mancando, como se fosse
sair da roda. Depois volta, rindo, mas tampando o rosto. Adelmo tenta levantar o
rosto de Poloca, ele cai para traz e levanta o pé, em uma chapa, pertinho da cara do
muleeke, que estava rindo. É a vez de Poloca rir dele, e ele dá uma risada.
O jogo continua. Mestre Poloca faz uma tesoura. Adelmo passa no aú,
tentando entrar na cabeçada. Poloca entra mais baixo que ele, empurrando-o na
cabeçada.   Ele   sai   pro   lado.   Poloca   estende   a   mão   novamente   e   diz   “tá   bom”.   O  
muleeke ainda tenta continuar, fazendo um rabo-de-arraia, mas dessa vez Poloca
termina o jogo e dá um abraço em Adelmo, que sai da roda11.

Os exemplos mostram como o jogo da capoeira se constrói no diálogo corporal, com
perguntas e respostas, aberto à criatividade e expressão singulares, envolto pela
dramaticidade, teatralidade e gestualidade.
Figura 17: Bruna e aluno do grupo Nzinga-SP fazem chamada durante o jogo. SP/2010.

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2010).

11

Registro em vídeo referente à roda do grupo Nzinga. Salvador, 20 abril 2011.
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Figura 18: Leo e um aluno do grupo Nzinga-SP jogam na roda. SP/2010

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2010).

Outra reflexão a partir desses exemplos está na  importância  de  elementos  como  a  “mandinga”  
que conectam as dimensões sagradas no ritual. A palavra mandingueiro(a), muito comum
entre os capoeiristas, remete àquele que tem mandinga, essa característica quase de poderes
mágicos, de enfeitiçar o camarada durante o jogo, com sua malícia, dissimulação, o jogo de
corpo e a malemolência. Ainda com esses exemplos, podemos refletir sobre como acontece o
processo de iniciação na roda de capoeira, como bem nos esclarece Pedro Abib:
É justamente na tradição oral, presente na roda de capoeira, que os saberes têm o
espaço e o tempo de se mostrarem e serem transmitidos pelos iniciados aos mais
novos. A roda é sempre um ritual de passagem, pois inclui a mudança, o momento
da transformação, a passagem entre esse mundo e o além, e vice-versa. (...) Em
sintonia com essa atmosfera de estímulos sensoriais e mítico-religiosos
proporcionados pelo ritual da roda, o aprendizado do iniciante vai se desenvolvendo
de modo interativo e profundamente integrado àquela comunidade cultural que passa
então a acolhê-lo como um novo membro. (ABIB, 2004, p.182, 183).

É também momento de avaliação e auto-avaliação das condutas de cada um, tanto alunos(as)
quanto mestres(as), como bem diz Rosângela Araújo (2004, p.25):
A Roda de capoeira é considerada o espaço para onde todas as ações se
encaminham. Entre os angoleiros, é o espaço onde se consagra de maneira
ritualística a dinâmica sagrada da construção do saber. É o local de constantes
avaliações sobre como cada indivíduo exercita nesta - Pequena Roda - seu
entendimento e posicionamento sobre as coisas da vida - Grande Roda - mas,
sobretudo, de exposição dos valores que cada mestre adota para realizar a iniciação
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dos seus discípulos. Assim, mais que avaliar o desempenho puro e simplesmente de
cada indivíduo, a Roda afere a conduta de quem ensina, de quem orienta este ou
aquele capoeirista.

Nesse processo iniciático, portanto, o ritual da roda de capoeira é momento fundamental, onde
se convergem os elementos sagrados, espirituais, ancestrais, onde se realiza a força
transformadora da tradição oral e onde acontecem os aprendizados e o acolhimento dos novos
membros da comunidade.

4.2.1. A “ginga maluca” e a expressão livre do corpo
Não  me  esqueço  da  aula  em  que  Mestre  Poloca  ensinava  a  “ginga  maluca”.  Antes  e  depois  de  
cada movimento, ele pedia aos alunos que fizessem uma  “ginga  maluca”,  como  ele  mostrava  
com   o   corpo.   Cada   um   precisava,   assim,   soltar   sua   “maluquice”   própria,   em   sua  
singularidade. Ao final daquela aula, sentados em roda para a partilha sobre o que aprenderam
no dia, um dos muleekes mais novos destacou justamente a   “ginga   maluca”.   Esta que ficou
gravada em minha memória, mental e corporal, provavelmente também ficará com os(as)
muleekes(as). Comparo  essa  “ginga  maluca”  com  o  “soltar  a  mandinga”,  expressão  corrente  
nas rodas de Capoeira Angola, que diz da expressão corporal peculiar de cada um, conectada
com sua espiritualidade e ancestralidade.
Em minha experiência na capoeira sinto que estou sempre aprendendo a gingar, a cada aula,
roda, com cada mestre(a), professor(a) ou aluno(a) e na prática comigo mesma. Aprendo
diferentes formas de gingar, de balançar o corpo ao som do ritmo, buscando ser ao mesmo
tempo leve, suave, controlada, consciente, espontânea, criativa, solta, firme, equilibrando no
desequilíbrio do corpo relaxado... Busco, de certa forma, deixar meu corpo se movimentar o
mais  naturalmente  possível,  “deixar  fluir”,  de  dentro  para  fora,  como  diz Mestre Valmir. Em
suas aulas, ele está sempre nos chamando a atenção para a ginga e a expressividade, dizendo
coisas como:   “cadê a expressão?! Coloca sentimento! Tá   faltando   sal,   bota   dendê!”,   ao  
mesmo tempo em que demonstra, com seu corpo, a sua expressividade, alegria e molejo. Nas
rodas do Nzinga, mestre Poloca também sempre dá toques:  “balança  o  corpo,  muleeke!”.
Os mestres estão constantemente trabalhando a ginga e lembrando a sua importância no jogo
da capoeira. Pois ela é o ponto de partida e de chegada, é de onde saem os outros movimentos
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– os golpes surpreendentes, as respostas para esses golpes. Também dela partem a beleza e o
fluir do jogo, o improviso, o ludibriar o outro. A ginga angoleira permite quebrar a lógica
cartesiana e a rigidez do corpo sedentário, como poeticamente nos diz Eduardo Oliveira:
A ginga é uma mescla de malícia, sedução, brincadeira, domínio de corpo, equilíbrio
e desequilíbrio; é uma desconstrução do corpo rígido e uma construção do corpo
dançante do angoleiro. A ginga é uma estratégia sem finalidade. Explico-me. Não há
objetividade cartesiana na capoeira angola, muito embora a Angola não sobreviva
sem objetividade. É, porém, uma objetividade de leva e traz, de chiste, de
brincadeira. (...) Tudo parte da ginga: todo gesto, toda malícia, todo disfarce e
intenção nascem dela. É a base, portanto. Ela é um poço de possibilidades. É
improviso, mas uma imprevisibilidade prevista. (OLIVEIRA, 2007, p.188).

Em certo momento de uma roda do Nzinga, observei a ginga de mestre Poloca, quando jogava
com Anderson e forma como ele brincava com o muleeke:
Entrando,   saindo,   fazendo   sua   “ginga   maluca”,   como   ensina   para   os   muleekes, o
mestre brinca e joga com Anderson, que sorri, sabendo que não vai ser atingido por
seu mestre ali. Fazem os movimentos com o corpo relaxado, mas sempre atentos ao
movimento do outro. Poloca faz o mesmo movimento de cabeçada três vezes
seguidas, dando a chance para o muleeke pensar em uma saída. Anderson apenas
protege o rosto, mas fica ali, encurralado. Em outro momento, Poloca mostra para
Anderson uma possibilidade de derrubá-lo com uma boca de calça, Anderson puxa e
Poloca se joga no chão. Ao final, se cumprimentam e se abraçam12.

Um exemplo de expressividade, dentre os muleekes, que mostra a malícia desconcertante da
ginga e a autoconfiança para desconstruir a intenção do outro, vi acontecer quando Anthony
resolveu “soltar  sua  mandinga”  na  roda,  como  no  dia  em  que  fez  um  jogo  com  Anderson,  seu  
irmão. Ambos pareciam bem à vontade, já sendo tão íntimos um do outro, como irmãos, que
treinam juntos:
Anderson faz a Chamada, erguendo os dois braços, abertos, para cima.
Anthony responde, protegendo-se ao chegar perto de Anderson, de baixo para cima,
até encontrarem ambas as mãos, ao alto, e andarem para frente e para trás, (como se
fosse um passo de dança, mas com o perigo iminente da luta). Soltam as mãos e
Anderson faz um gesto, mostrando que o outro pode sair para o jogo. Seguem
desenrolando. Anderson faz um rolê, Anthony vem mandingando para cima dele.
Anderson tenta puxá-lo na rasteira. Anthony menciona fazer um rabo de arraia, mas
não encontrando o outro, vira no rolê. Anderson entra com uma chapa de costas.
Anthony sai para trás e volta no aú.
Eles seguem na ginga. Os corpos relaxados. Anderson menciona fazer uma
chapa lateral. Anthony protege e menciona uma rasteira, com a perna de trás. Não
encontrando o pé de Anderson, prepara uma armada e solta, olhando para ele.
Anderson cai na queda de quatro e volta a levantar. Anthony volta a fintar a mesma
rasteira e mexe o corpo, na mandinga. Poloca grita (sentado na beira da roda):
“quebra!”.   Anderson   mostra   outra   chapa,   e   Anthony pula no chão, na negativa de
lado, e já volta para a ginga, mandingando. Anderson vai para a bananeira e entra na
tesoura. Anthony fica encurralado e Anderson entra no rabo de arraia, parando o pé
para não atingir o irmão, mas mostrando que o golpe entrou. Anthony não desanima,
segue mandingando. Pula, vai de um lado para o outro. Marcando rasteiras que não
iriam entrar. Anderson tenta entrar na cabeçada, quando Anthony faz um rabo de

12

Registro em vídeo referente à roda do grupo Nzinga. Salvador, 20 abril 2011.
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arraia. Anthony levanta, já tentando  dar  outra  rasteira.  Poloca  grita  de  lá:  “olhando,  
olhando”.    
O   jogo   segue   animado.   Um   tentando   “driblar”   o   outro.   Anthony, bem ágil,
movimenta-se em círculos, tentando ir para as costas do irmão e ganhar no jogo de
corpo. Anderson fica mais em baixo. Sentado na roda, Vini se diverte vendo o jogo,
dando risada. Na bateria, o pessoal também se anima e todos abrem sorrisos quando
Anderson desequilibra Anthony, em uma cabeçada que quase entra em cheio. Pra lá
e pra cá, Anthony continua em alta velocidade, se movimentando, sai de outra
cabeçada e então faz uma Chamada para Anderson, lhe estendendo uma mão,
lateralmente. Os dois andam em círculo com as mãos próximas. Anthony então faz o
vôo do morcego, colocando uma mão no chão e jogando os pés para cima de
Anderson, que cai na queda de quatro, saindo do golpe. Todos vibram. Seguem
jogando mais um pouco até que o berimbau chama. Eles escutam (mostrando que
estão “ligados” na bateria), cumprimentam-se e saem da roda. 13

São diversas as ocasiões em que os irmãos se encontram para jogar nas rodas, como
aconteceu neste dia, em que os muleekes mostraram, com as movimentações de corpo na
ginga, na mandinga, fazendo que vai mas não vai, como podem explorar as improvisações que
partem da ginga. Ginga que é expressão da dança na capoeira. Dança que, para os povos
tradicionais  africanos  “é um ponto comum entre todos os ritos de iniciação ou de transmissão
do   saber   tradicional”,   segundo   Muniz   Sodré   (1988b,   p.124).   E   diz   mais:   “ela   é  
manifestamente pedagógica ou “filosófica”,  no  sentido  de  que  expõe  ou  comunica  um  saber  
ao qual devem estar sensíveis as gerações presentes  e  futuras...”.  O  autor  bem  nos  diz  sobre  
essa forma de transmissão de saberes por meio da dança, nessa perspectiva:
Para os africanos, para a Arkhé, dança é impulso e expressão de força realizante. É
transmissão de um saber, sim, mas um saber incomunicável em termos absolutos,
pois não se reduz aos signos de uma língua, seja esta constituída de palavras, gestos
imitativos ou escrita. É um saber colocado à experiência de um corpo próprio. Isto
não quer dizer que esteja ausente a questão do sentido ou que em absoluto inexistam
significações. (...) (a repetição, ao lado da improvisação, é uma das regras básicas
da dança africana) (SODRÉ, 1988b, p.125. Grifos meus).

Repetição e improvisação andando juntas: essa me parece ser uma das maneiras de
compreender o potencial da tradição no desenvolvimento da autonomia e libertação. Vejo esse
mesmo movimento, de repetição e improvisação, acontecendo no jogo da capoeira.
Aprendemos e repetimos inúmeras vezes os mesmos movimentos. Mas para jogar capoeira há
que se improvisar. Não se trata de uma coreografia. A ginga, em si, é repetida desde a
primeira experiência na capoeira, mas vai sempre se modificando. A ginga da Capoeira
Angola precisa ser criativa, mudar o tempo todo. A ginga é, portanto, uma das principais
marcas da singularidade de cada capoeirista. Assim relatei após uma das rodas do Nzinga:
Hoje fiquei reparando o que os corpos dos muleekes falam, quando estão jogando. A
leveza, a sutileza, a elegância, com que Antônio joga. A malandragem, a esperteza e
a agilidade de Anthony. A sagacidade do pequeno Adelmo. As palavras de Poloca,
13

Registro em vídeo e caderno de campo sobre a roda do Nzinga. Salvador, 15 abril 2011.
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gritando ou cantando para os muleekes,  enquanto  jogavam:  “olha,  muleeke!” Sempre
chamando   a   atenção   para   o   “olhar”.   E:   “dança”,   “solta   o   corpo”,   “mandinga”,   ele  
mesmo fazendo, brincando com o corpo, na beira da roda, para estimular os
muleekes.14

Quando feita com mais consciência, a ginga pode ser usada nas mais diversas situações, para
que o(a) capoeirista tenha o controle sobre o tipo de jogo que irá fazer. Essa tomada de
consciência e controle do corpo, também faz parte do processo de autonomia, de tomar
decisões conscientes e fazer as escolhas no jogo e na vida, sendo firme e ao mesmo tempo
flexível. Mestra Janja falou sobre isso durante uma aula no Nzinga:
Após o primeiro momento da aula, Mestra Janja parou para explicar o objetivo dos
movimentos. Falou sobre a importância do jogo de corpo, de usar o balanço do
corpo, do ritmo. Falou que em uma primeira fase, na capoeira, a pessoa faz uma
imitação de movimentos de várias outras pessoas. Mas depois, ela começa a fazer
seus próprios movimentos, com autonomia sobre seu próprio corpo. Pra isso, você
tem que ter atitude, e uma atitude agressiva. Pois, para dominar a sua própria
agressividade, você tem que liberar essa agressividade, para conhecê-la e então
dominá-la. Primeiro, deixá-la sair, para depois dominar e decidir o momento em que
ela deva sair ou não. Para aprender isso, existem duas formas: durante o treino, que é
o momento mais seguro e possível de dar certo. Ou na roda. No treino você pode
imaginar uma pessoa na sua frente, que irá fazer algo de diferentes formas, e você
irá pensar em diferentes formas de responder. A capoeira é um jogo de pergunta e
resposta. Se você deixa a outra pessoa dominar os seus movimentos, fazer com que
você faça o que ela quer, então nesse jogo só ela está perguntando e você está apenas
respondendo. Essa situação, de apenas responder, é mais confortável, é passiva. Mas
apenas se você também falar, perguntar, fizer os seus movimentos, é que você não
deixará isso acontecer15.

4.2.2. Exu: o equilíbrio no desequilíbrio
Ficou marcada na minha memória, desde a primeira vez que escutei mestre Valmir dizendo,
em  uma  de  suas  aulas:  “o  equilíbrio  está  no  desequilíbrio”.  Aquela  frase  me deixou inquieta e
me fez refletir: como? Por quê? Parecia muito contraditório. Depois, escutei o mestre falar
isso outras vezes e de outras formas e busquei incorporar  aquele  “princípio”  – que carrega em
si contradições mesmo – experimentando em minha própria ginga, no meu corpo, deixando-o
desequilibrar-se, mas sem cair, girar, cambalear, inverter-se, movimentando. Quando li o que
Eduardo Oliveira (2007) diz sobre  o  “Paradigma  Exu”, fiquei surpresa  com  a  “coincidência”.  
Foi como redescobrir algo que eu já sabia ou confirmar e ampliar algo que buscava
compreender.   Eduardo   conta   que   Exu   é   “aquele   que   quebra   a   regra   para   manter   a   regra”, é
também aquele que “inova a tradição para assegurá-la. Exu é assim o princípio dinâmico da
14
15

Registro em caderno de campo referente à roda do Nzinga. Salvador, 20 maio 2011.
Registro em caderno de campo referente à aula de mestra Janja no Nzinga. Salvador, 16 dez. 2010.
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cosmovisão africana presente cultura yorubá. Dessa maneira, ele mantém um equilíbrio
dinâmico baseado no desequilíbrio das estruturas desse mesmo sistema filosófico-ético”
(OLIVEIRA, 2007, p.130). Inspiração esta para ampliar o olhar para a complexidade.
Um dia, em uma roda do Nzinga, chegou um homem que mudou a energia leve que pairava
entre as crianças e trouxe uma energia de tensão. Havia muitas crianças (como de costume),
mas poucos adultos nesse dia. Dos mestres, estava apenas Poloca. O homem falava alto, pedia
para participar, fazia comentários sobre um dos muleekes da geração mais nova. Mestre
Poloca foi contornando a situação, para não deixá-lo atrapalhar o ritual. Após a roda, fui
conversar com os muleekes sobre o acontecido. Disse que senti, naquele homem, a energia de
um Orixá.  Antônio,  na  mesma  hora,  exclamou:  “Exu!”.  E a conversa assim continuou:
VINI: Eu também   falei!   Eu   falei.   Eu   falei:   ‘Antônio,   eu   vou   dar   rum   a   Exu’, você
não viu não?
SARA: Por quê?
VINI: Sei lá?
SARA: Por que você pensou isso? Como é que é o Exu?
ANTÔNIO: É um negro, fortão.
VINI: Sei lá. A mitologia diz que Exu toma, é, toma... como é que eu posso dizer, a
aparência de pessoas que gostam de beber, altas...
ANTÔNIO: Com a boca preta.
VINI: Ah é, essa parte eu não sabia não.
(Antônio solta gargalhadas altas durante essa conversa).
SARA: Que mais? Mas você sentiu o quê na energia dele?
VINI: Sei lá. Uma hora eu senti ruim, uma hora eu senti boa.
ANTÔNIO: É.
SARA: E você, Antônio?
ANTÔNIO: A mesma coisa.
SARA: Ficou com medo?
ANTÔNIO: Não! (ri)
VINI: Eu não fiquei com medo não.

Ali estava eu, aprendendo com os muleekes um pouco mais sobre Exu. Eles falaram sobre a
co-existência de contrários, na energia de Exu “Uma  hora  eu  senti  ruim,  uma  hora  eu  senti  
boa”. Exu simboliza isso, as coisas podem ser boas e ruins, ao mesmo tempo. Como Vinícius
afirmou, em outra ocasião em que tivemos o seguinte diálogo:
SARA: Me conta aí o que é Exu, gente.
VINI: Um Orixá, um ancestral, que, na mesma hora que ele pode tá fazendo o bem,
ele pode tá fazendo o mal.

Segundo Marco Aurélio Luz (2000, p.50), Exu é:
Transportador das oferendas rituais, Exu é responsável pela circulação de axé que
dinamiza o ciclo vital. Toda ação e movimento, portanto, depende da atuação de
Exu. Todos os seres do aiyê e do orun têm, portanto, o seu próprio Exu, capaz de
proporcionar-lhes poder de ação.
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Exu é também o dono do corpo, quem abre os caminhos e é o grande protetor. Os muleekes
bem sabem disso. Poderia dizer que Exu, assim como os outros Orixás e Inquices, representa
as Forças, ligadas aos elementos da natureza, que não podemos deixar de considerar nesse
processo de formação libertadora de que estamos falando.
É comum haver uma oferenda a Exu nas portas de terreiros de candomblé e de grupos de
capoeira (como temos em nosso grupo aqui na FICA-Bahia). Em um dia em que fui com
Vinícius e Antônio à roda de capoeira do Grupo de Capoeira Angola Pelourinho – GCAP, de
Mestre Moraes, aconteceu de pedirmos ajuda a Exu, como relatei em meu caderno de campo:
Os dois muleekes se  arrumaram  bastante  para  ir.  Vestiam  batas,  estilo  “afro”,
estavam de banho tomado e perfumados. Olhei para as pulseiras que Vini estava
usando e ele disse que estava usando por recomendação de Poloca, que o lembrou de
ir protegido. A pulseira  era  para  ele  como  um  “patuá”.
Chegamos  lá  “em  cima  da  hora”.  No  caminho, estávamos tensos e afobados,
pois sabíamos que se chegássemos atrasados, não poderíamos participar da roda.
Vinícius contou que uma vez ele foi até lá com uma aluna do Nzinga e, porque eles
chegaram um minuto atrasados (segundo ele), não puderam participar. Esta estava
sendo a segunda vez que ele tentaria participar da roda do Gcap, portanto.
Vini e Antônio contaram que uma vez que estavam indo de carro com Poloca
para algum lugar e   estavam   também   “em   cima   da   hora”, então Poloca começou a
pedir para Exu abrir os caminhos e, como que por mágica, o trânsito ficou livre e
eles chegaram a tempo.
Começamos a seguir o exemplo do mestre e cantar músicas para Exu. Nessa
hora, lembrei-me do dia do lançamento do grupo de pesquisa Griô16, quando Tata
Mutá Imê, um dos convidados da mesa de abertura, ao invés de um discurso, cantou
pontos para Njila e Rogi (ou Exu e Ogum), com a ajuda dos muleekes, que lá
também estavam17, explicando que eram os Inquices que trabalhavam juntos, para
abrir os caminhos. Cantamos, então, algumas daquelas canções e Graças a Exu,
nossos cantos foram ouvidos e chegamos a tempo na roda.18

4.3. O Ngunzo e a Musicalidade: valorizando a africanidade
Ai ai ai ai, quando eu cheguei de Aruanda
trouxe minha mironga
dentro da minha capanga
A música tem papel central em muitos   rituais   “afro-brasileiros”, os quais guardam limites
tênues entre o sagrado e o profano, a exemplo dos Candomblés, do Samba de Roda e da
Capoeira Angola. Na roda de Capoeira Angola, a música pode ser compreendida como

16

Grupo de pesquisa Griô: Cultura Popular, Diáspora Africana e Educação, coordenado pelo Prof. Pedro Abib,
na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, do qual eu faço parte.
17
Destaco, aqui, o movimento feito por Mestra Janja para levar os muleekes para solenidades acadêmicas, como
aconteceu   também   na   abertura   do   congresso   “Saberes   e   Práticas”,   na   Reitoria   da   UFBA,   onde   os   muleekes  
fizeram uma apresentação da orquestra de berimbaus.
18
Registro em caderno de campo. Salvador, 2011.
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elemento organizador do ritual, sendo primordial para a presença do axé ou ngunzo e veículo
de referência à ancestralidade.
É no ritual onde se transmite o ngunzo ou axé, como diz Marco Aurélio Luz (2000, p.446):
“Se o ritual caracteriza um ethos, isto é, o aspecto da linguagem, estilo ou forma de
comunicação e expressão de valores estéticos e éticos, e conteúdos de saber ou de não saber,
porém, o que ele realiza e dinamiza, sobretudo, é a restituição e transmissão do axé”. Durante
minha pesquisa de campo, a cada vez que eu ia participar de uma roda do grupo Nzinga,
sentia essa restituição do axé, necessário para continuar com a força e o sentido sobre essas
próprias concepções que aqui defendo.
Seria impossível descrever, com palavras, a emoção que é estar ao lado de um(a) muleeke(a)
(cuja idade varia entre cinco e dezoito anos) tocando o berimbau e fazendo o corpo arrepiar,
de outro cantando e fazendo a energia vibrar, outro jogando, mandingando e enganando seu
camarada, seja um adulto, outro(a) muleeke(a) ou mesmo seu mestre ou sua mestra.
Figura 19: Bateria composta pelos(as) muleekes(as) do grupo Nzinga

Fonte: a autora (pesquisa de campo, 2010).

O jogo relatado anteriormente, de mestre Poloca com Adelmo, é também exemplo de como o
mestre, em seus gestos e expressões, lida com essa energia do Axé e da mandinga, na
interação com o muleeke da geração mais nova. O ngunzo ou axé vai sendo transmitido
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durante a realização de cada roda do grupo Nzinga, entre adultos, crianças maiores e menores,
adolescentes, pessoas mais antigas e mais novas. Os mestres e alunos mais antigos19 vão
mostrando aos outros como atuar. Seja  pelos  “toques”,  falados,  durante  um  jogo,  dando  pistas  
sobre   como   eles   podem   desenvolver   os   movimentos   (“relaxa   o   corpo,   mandinga,   dança”),  
cobrando   o   respeito   junto   à   “atitude   guerreira”   (“devagar,   muleeke!”   /   “vai   pra   cima   dele,  
muleeke!”).   Seja   no próprio diálogo dos corpos, no observar, no gesto de um mais antigo
(ainda que novo de idade) com o mais novo, pacientemente mostrando, com cuidado, a
diversidade  de  possibilidades  de  “vadiar”  e  brincar  com  o  corpo.
Assim vão se construindo os sentidos maiores do ritual, lembrando que, para os povos bantos,
segundo Muniz Sodré:  “O  valor  supremo  dos  bantos  é  ‘vida,  força,  viver  fortemente  ou  força  
vital’.  Assegurar  o  fortalecimento  da  vida  ou  a  transmissão  da  força  de  vida  à  posterioridade  é  
objetivo explícito de muitas práticas ritualísticas (SODRÉ, 1988b, p.85). Pedro Abib (2004)
mostra a relação entre o Axé e a mandinga, elemento fundamental para se compreender essa
dimensão, no jogo da capoeira:
(...) mandinga designa tanto a malícia do capoeirista durante o jogo, fazendo fintas,
fingindo golpes e iludindo o adversário, preparando-o para um ataque certeiro,
quanto também uma certa dimensão sagrada, um vínculo do jogador da capoeira
com o Axé, a energia vital e cósmica para as religiões afro-brasileiras (ABIB, 2004,
p. 140).

Para   tanto,   os   tocadores   e   cantadores,   que   formam   o   “ritmo”   ou   a   “bateria”,   na   roda   da  
capoeira, precisam compreender e seguir seus fundamentos ritualísticos, ao ponto de serem
capazes   de   entrar   em   uma   “sintonia”   que   faça   fluir   essa energia, através da música. Nesse
sentido,  Mestre  Moraes  afirma  que  “O  mestre  de  capoeira  vai  sentir  muito  mais  a  música  do  
que ouvir a música. Esse sentimento musical ele usa para criar, transformá-lo em
movimentação  corpórea” (Informação verbal)20. Destaco a importância desse sentimento, que
acontece na experiência, no processo educativo dessas comunidades, concordando com Luz
(2000, p.458), que diz que “Conhecer e saber nesse contexto é experimentar, sentir, vivenciar.
Não há separação estanque entre vivido e concebido, saber  é  fazer  e  fazer  é  saber”.
A maioria dos muleekes do “núcleo duro” demonstram essa capacidade de sentir o ritmo e
segurar uma boa energia na roda. Outros, ainda que saibam tocar, nem sempre mantém a
concentração necessária para segurar um bom ritmo por muito tempo, e há ainda os pequenos
19

Inclui-se,  entre  os  “antigos”,  os  muleekes de mais tempo no grupo, ainda que sejam mais novos em idade, pois
aqui  o  “antigo”  se  refere  ao  tempo  de  experiência  e  ao  nível  de  pertencimento  no  grupo.
20
Palestra proferida pelo Mestre Moraes na Escola de Música da UFBA. Salvador, maio de 2011.
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e iniciantes, que estão começando a aprender. O(as) mestre(as), quando presentes, chamam a
atenção para manter um bom ritmo, responder o coro, não trocar de instrumentos, um com o
outro, na mesma hora ou até param a  roda  caso  necessário  para  “consertar”  o  ritmo.  
Relato a seguir um momento da roda do Nzinga em que os muleekes cantavam uma cantiga
significativa, que trouxe muito axé para a roda no momento em que mestre Poloca jogava
com um muleeke e  “solta  sua  mandinga”  com  ele:
Bruna está tocando o pandeiro, Adelmo o agogô e Ritinha o reco-reco.
Antônio começa  a  cantar:  “é  preto,  é  preto,  é  preto,  ô  calunga,  o  berimbau  é  preto,  
calunga”.   Poloca   acompanha   a   música   com   gestos,   mostrando   estar   gostando.   O  
coro  responde  “em  alta”.  Poloca  vai  apertar  a  mão  de  Anderson  e  fica  segurando  seu  
dedinho. Ele tenta tirar,  Poloca  sorri  e  diz  “calma,  calma”,  mas  continua  segurando  o  
dedo dele. Depois solta e ri. Diz algo mais, para ele ter calma. Ele ri também. Poloca
estende a mão de novo. Anderson faz que vai dar a mão e tira. Depois dá a mão,
Poloca se benze. E já chama a atenção de Bruna e Adelmo, pedindo que cantem.
Bruna estava, nessa hora, chamando a atenção de Adelmo, que estava tocando o
agogô, variando muito. Ela já havia chamado a atenção dele, tocando-o com o
cotovelo. Outro muleeke vem e pega o agogô, substituindo Adelmo.
O jogo começa. Poloca faz um rabo-de-arraia, Anderson sai na negativa.
Anderson ginga, enquanto Poloca troca as pernas no rolê. Anderson vai pro aú e
Poloca faz menção de entrar na cabeçada, mas Anderson estava fechado e já cai no
rolê. Os dois movimentam-se perto do chão. Poloca entra em uma cabeçada, em
posição de vingativa e Anderson só mostra o pé, baixo, perto do rosto de Poloca e
desce, entrando na tesoura. Poloca passa, prepara um rabo-de-arraia, mas Anderson
sai e vai para a cabeça no chão. Poloca faz que vai entrar na cabeçada e Anderson
mostra o pé, como se fosse soltar uma chapa, impedindo a entrada de Poloca.
Segue o jogo. Muito rolê, troca de pernas. Poloca, sempre muito brincalhão,
pulando de um lado para o outro, quase caindo no chão, encurralando Anderson.
Também se abre, para o muleeke entrar. Deixa ele tentar os movimentos e depois
mostra as várias possibilidades de entrar. Até que Anderson levanta, acertando uma
cabeçada na barriga de Poloca. Ele encena, se afasta, põe a mão na barriga, chama o
muleeke para o pé do berimbau, para recomeçar o jogo. Faz novamente suas preces.
A canção continua, com Antônio puxando   “é   preto,   é   preto,   é   preto,   oi   Calunga,  
capoeira é preta, Calunga / a Bahia é preta, oi Calunga, o Brasil é preto, oi Calunga,
o Nzinga é preto calunga, oi eu também sou preto, calunga...”21.

A cantiga cantada por Antônio é muito cantada nas rodas do Nzinga em geral, podendo variar
bastante na letra:
É preto, é preto, é preto, oi Calunga 22, capoeira é preta, Calunga
Coro: é preto, é preto, é preto, oi Calunga
A Bahia é preta, oi Calunga
(coro)
O Brasil é preto, oi Calunga
(coro)
O Nzinga é preto calunga
(coro)
Eu também sou preto, Calunga...”  

21

Registro em vídeo referente à roda do Nzinga. Salvador, 20 abril 2011.
“[...]  Do  termo  multilinguístico  banto  Kalunga, que encerra ideia de grandeza, imensidão, designando Deus, o
mar,  a  morte...”  (LOPES,  2003,  P57).
22

213

A cantiga pode ser entendida como um exemplo de como eles(as) aprendem a valorizar a
própria identidade étnica, ao afirmar as nossas origens, referindo-se à Calunga para lembrar
da história do povo africano que foi trazido para o Brasil e fincou suas raízes em nossa
formação cultural, sendo o preto aqui entendido como símbolo positivo de identificação
étnica. Essa valorização da identidade negra é expressa em um poema de uma muleeka do
grupo Nzinga de São Paulo, publicado na revista produzida pelo grupo:
Ser ou não ser negro23
Ser ou não ser negro,
Eis a questão?
Ser ou não ser branco,
Questão respondida...
Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
Dias restantes, dias de discriminação do negro.
Meu pai e minha mãe são brancos, mas nasci negro.
Todos perguntam se sou adotado ou se fui roubado;
Ninguém tem a simplicidade de perguntar se os
Meus avós eram negros.
Meu pai e minha mãe são brancos, nasci branco.
Todos dizem parabéns, que bebê mais lindo!
Ser ou não ser negro, paro e penso... eis a questão...
Cresci, fui para a escola, me compara com Saci;
Se eu fosse branco com certeza me comparariam
Com o Pedrinho, por que essa diferença?
Anos depois fui procurar trabalho, foi feita outra
Comparação,  “Sinto  muito  a  vaga  foi  ocupada!”
A questão foi feita...
Ser ou não ser negro?!?
Talvez se eu fosse branco a questão não existiria...
Não tive culpa de nascer negro, tive culpa de nascer
Num país de brancos.
Mas a questão é que eles não sabem, é que graças a
Esses negros o país foi feito.
Ser ou não ser negro...
Não existe mais a questão, ela foi respondida...
Ser negro com muito orgulho!!!
(MOURA, 2005, p.38)

É interessante notar como as crianças menores aprendem e gostam de cantar,
preferencialmente, as músicas nas línguas africanas. Talvez pela própria novidade e desafio
que lhes apresenta. Um exemplo é a cantiga que se tornou marco da independência de
Moçambique:   “Tiene Pamotzi Witimba Umozi”, à qual me refiro no capítulo anterior. As
crianças adoram cantar também a cantiga criada pelo grupo Nzinga, que remete diretamente à
sua comunidade, o Alto da Sereia, gerando forte sentimento de identificação por parte dos(as)
muleekes(as): “eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia,  no  Alto  da  Sereira,  no  Alto  da  Sereia”.  

23

A autora, Roberta de Moura, 16 anos, é integrante do Grupo Nzinga – SP, projeto Ginga Muleeke.
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Em um dia de roda no Nzinga, muitas cantigas que remetem aos Orixás foram cantadas,
dentro do contexto daquele momento: era um dia de muita chuva e, como os Orixás estão
relacionados aos elementos da natureza, mestre Poloca lembrou-se de pedir ajuda e proteção a
Iansã ou Oiá, divindades dos trovões e tempestades, para a realização daquela roda. Mas
muito importante foi também a presença e ajuda dos muleekes pequenos que lá estavam, como
ele relatou em seu blog:
Cheguei mais cedo lá, já prevendo que o espaço do Nzinga estivesse alagado.
E realmente estava completamente inundado. Foi uma limpeza pesada que tive que
enfrentar, contando com a ajuda de Adelmo, 7, e Alisson, 10.
Bom, conseguimos retirar a água acumulada, mas as goteiras estavam em
todos os pontos do salão. Foi difícil e cheguei a pensar em suspender a roda por isso
e também porque o número de pessoas era pequeno. De qualquer forma não dava
mesmo para ir embora, já que a chuva estava mais intensa ainda. Bom, secamos um
pequeno espaço e começamos a roda com as pessoas que tínhamos. A maioria era
criança. Cantei a ladainha e a chula. Depois, uma pausa e o som da chuva no
problemático telhado de eternit do Nzinga me fez lembrar do "ô Santa Barbara de
relampoê". Fomos pegando vibração e, em seguida cantei aquela música em
Kimbundo: "Oiá, Oiá, Oiá êêê, Oiá Matamba do kakurukajo nzinguê”. Por
coincidência ou não, a chuva começou a diminuir e logo depois parou. Somos livres
e podemos acreditar no que quisermos, Graças a Mzambi!
É comum vermos muitas rodas de capoeira onde, para garantir proteção, se
canta primeiro para Santo Antônio, que aqui na Bahia associamos à Roji (Ogum).
Vale a pena pensar que Oiá (Iansã) também possui espada na mão e é boa de briga.
Também protege. Para quem não lembra, Santa Barbara é associada a Oiá.
Mais pessoas começaram a chegar e as coisas foram se encaixando: mais
vozes no coro, melhor energia fluindo, o círculo da roda se fechando, mais
vibração... Coisa de magia, que a gente aprende a respeitar sem precisar entender.
Para um dia como aquele de ontem, foi uma dádiva conseguir armar uma roda com
quase 20 pessoas24.

O relato de mestre Poloca mostra a ligação que o mestre tem com as divindades e a visão de
mundo do candomblé, relacionada ao ritual da capoeira, assim como aos rituais da vida e da
natureza.
Algumas meninas e meninos, além de frequentarem a capoeira, acompanham seus mestres ao
Candomblé, no terreiro de Mutá Lambô ye Kaiongo, como relatado no capítulo anterior. Nos
rituais do terreiro de Mutá Lambô ye Kaiongo os atabaques são os instrumentos centrais,
fundamentais para promover a ligação com os ancestrais e Tata divindades nos rituais25.

24

Relato de mestre Poloca sobre a roda do Nzinga no dia 29 de abril de 2011. Disponível em:
<http://www.polocapoeiras.blogspot.com>. Acesso em 11 mai. 2011.
25
Os 3 atabaques, no candomblé (Rum, Pi e Lé), quando comparados aos 3 berimbaus, na roda de capoeira
(gunga, médio e viola, do mais grave para o mais agudo), são forte símbolo da relação de proximidade entre
capoeira e candomblé: ambos têm uma função, no ritual, de proporcionar a ligação ancestral, potencializando a
energia, o axé.
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Em conversa com um dos muleekes do Nzinga que   foi   “suspenso”   Tata Xicarangoma neste
terreiro, desempenhando a função de tocar os atabaques, perguntei como ele havia aprendido
a  tocar  o  atabaque.  Ele  respondeu:  “Eu já andava em candomblé, mas tocar, tocar, assim, eu
não tocava não. Só comecei a tocar mesmo quando eu ia pra casa de Tata26. Porque agora
ele é meu  Pai  de  Santo,  né”. Quando perguntei por  que  ele  havia  ido  para  a  “casa  de  Tata”,  
ele respondeu que “foi por causa da capoeira”. Ou seja, a capoeira, nesse caso, pode ser
compreendida como um campo mediador na educação musical desses muleekes, que no caso
do grupo Nzinga, permite-nos fazer paralelos à forma de educação do candomblé, fundada em
princípios como a ancestralidade e o respeito aos mais velhos.
Observei a importância do axé ou ngunzo também no processo de construção da autonomia
entre os(as) muleekes(as) do   “núcleo   duro”.   Esses(as)   que   se   encontram   presentes   e  
envolvidos há mais tempo, na comunidade e em seus rituais, é como se aprendessem a lidar
com essa força vital. E com isso adquirisse maior autonomia. Inclusive para decidir a forma
como desejam se relacionar com o próprio grupo, dentro das possibilidades de negociação
com os mestres.
Os   mais   novos   também   já   chegaram   trazendo   muito   “axé”.   Importante   que   os   mestres  
reconhecem e valorizam a experiência que eles já traziam consigo, como relatou mestre
Poloca: “Adelmo   é   uma   nova   geração.   Assim, quando ele começou a fazer capoeira, nós
vimos que ele tinha um bocado de capoeira acumulada, muita coisa acumulada, e foi uma
beleza, né, Adelmo,   um   bocado   de   coisas   fluiu”27. Assim como Adelmo, outros pequenos
muleekes pareciam já trazer a capoeira dentro de si, o que podemos relacionar com o contexto
da comunidade onde vivem, cuja cultura é marcada pelas matrizes africanas, assim como a
capoeira, como disse mestra Janja:
Essa é uma comunidade que tem tudo que nos aproxima, ou pode se aproximar da
gente, enquanto capoeiristas: o samba, os macumbeiros, [Bruna: a quadrilha] a
quadrilha, o time de futebol, enfim. Então, a nossa intenção é que a capoeira não seja
uma coisa estranha, espetacular. Não, ela faz parte de um conjunto, de matrizes
africanas, de cultura negra28.

26

Forma como os participantes do Grupo Nzinga se referem ao Pai de Santo Tata Mutá Imê.
Fala de mestre Poloca durante a seção de exibição  do  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”, na sede do
grupo Nzinga. Salvador, jul. 2011.
28
Fala de mestra Janja durante a seção de exibição do  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”, na sede do
grupo Nzinga. Salvador, jul. 2011.
27
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Isso nos ajuda a entender como a capoeira, de alguma forma, não é estranha ao repertório da
maioria das crianças da comunidade, estejam elas inseridas em um grupo de capoeira ou não.
E, no Nzinga, a práxis educativa, fundamentada na Capoeira Angola, reconhece e valoriza os
conhecimentos, experiências, referências culturais dos educandos, como bem nos alerta Paulo
Freire, havendo espaço e estímulo para as crianças e jovens se expressarem e se assumirem
como sujeitos de sua própria história.
Os(as) muleekes(as) são também estimulados a criar suas próprias cantigas e ladainhas. Isso
provavelmente aconteceu com maior intensidade nos primeiros anos em que os(as)
muleekes(as) da primeira geração iniciaram-se na capoeira, quando havia um horário separado
para o trabalho com as crianças, que incluía a análise e criação de ladainhas. Mas presenciei
uma situação em que um muleeke, estimulado pelo mestre, mostrou sua capacidade de
improvisação. Foi em uma roda feita ao final de uma aula29, em que mestre Poloca pediu a
Anthony que improvisasse uma ladainha, e ele cantou:
Iê!
O meu mestre é Poloca,
o meu mestre é Poloca,
ele me deu uma lição
para ser um angoleiro
isso não é mole não, camará
viva meu Deus!
Iê viva meu mestre!

Destaco na ladainha do muleeke a questão do desafio que   representa   para   ele   “ser   um  
angoleiro”, “isso  não  é  mole  não”,  e  a  importância  da  referência  do  mestre  e  dos  aprendizados  
que  vai  construindo  ali,  no  processo  de  formação  de  sua  identidade  de  “angoleiro”.

4.4. Alegria e ludicidade: capoeira é brincadeira séria
Muniz Sodré (1988a,   p.147)   nos   ensina   que   existe   um   significado   para   a   palavra   “alegria”  
mais   profundo   que   aquele   usado   modernamente   como   o   “puro   e   simples   divertimento   ou  
transbordamento   pessoal   pela   risada”   ou “qualquer   efeito   de   gratificação   do   ego”.   Ele   nos  
mostra outro sentido, propondo:
alternar  o  emprego  de  ‘alegria’  com  o  da  palavra  ‘alacridade’  (também  derivada  de  
alacer,  ‘alado”),  que  está  bastante  próxima  de  sacer  (sagrado).  Alacer  tem  a  ver  com  
a liberdade das asas (ala) no céu e com a gravidade e a permanência da terra (acer
29

Relato da roda do grupo Nzinga em 13 de abril de 2011.
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deriva   de   ager,   “campo”).   Álacre  é  o   movimento  do  céu  (que,  em  latim,  se  chama  
hilaritas) em ligação com a constância da terra (SODRÉ, 1988a, p.147).

A alegria é ingrediente que salta aos olhos nas rodas e atividades com a presença das crianças
“sereienses”. Parece que quanto mais crianças nas rodas do Nzinga, mais alegria. Fui
compreendendo a alegria como um elemento fundamental para se pensar o sentido educativo
do ritual das rodas de capoeira. Alegria, quando pensada como conexão com o sagrado, com o
ngunzo e o axé, pois também conectada à Força Vital, traz a vontade, o desejo em realizar,
relacionando-se assim ao sentimento de autoconfiança e autoestima. Por isso, a Alegria
também não pode estar de fora se queremos uma educação voltada para a autonomia, dentro
dos fundamentos do ritual sagrado. É com a alegria que podemos valorizar o papel da criança
e estimular a sua criatividade, como disse a professora Vanda Machado, falando sobre a
concepção de educação nas comunidades religiosas de matriz africana: “o verdadeiro
conhecimento vem de dentro, de onde reside a alegria e o afeto”,  e “conduz o ser-humano na
busca do autoconhecimento”,   de   maneira   que   a   educação   busca “retirar de dentro o que o
outro já tem. Não simplesmente desenvolver estruturas cognitivas” (Informação verbal)30.
Não digo, com isso, que não existam, ao mesmo tempo, sentimentos ou forças contrárias à
alegria. Muniz Sodré ainda nos mostra que a alegria contribui para a improvisação, por meio
da   “acentuação   do   aqui   e   agora”,   para   a   dimensão comunitária,   pois   “afirma-se
coletivamente”  e  “a  improvisação  dá-se  sempre  num  quadro  comunal”,  contribuindo,  assim,  
para   “a força da vida presente, com todos os seus traços de alegria, mas também de
crueldade, como na dimensão do  sagrado”  (SODRÉ,  1988,  p.131. Grifos meus). De qualquer
forma, aposto nessa força para a criação, que move para ações transformadoras, como diz
Enrique Dussel (2000, p.382):
Estamos aqui num campo próprio da Ética da Libertação. O que não cansamos de
repetir   foi:   “a   produção,   reprodução   e   o   desenvolvimento”   da   vida   de   cada   sujeito  
humano em comunidade (...). O que acontece é que a exigência não é só de
“reprodução”   (...),   mas,   e   simultaneamente,   como   “desenvolvimento”.   Nesta  
exigência  de  “desenvolvimento  encontra-se a essência da vida que cresce ou morre;
não pode fixar-se em imobilidade estável. (...) Mas para isso é necessário
“transformar”  a  ordem  vigente; fazê-la crescer, criar o novo. (...) É necessária uma
verdadeira pulsão criadora... (Grifos meus).

Na capoeira, desde suas origens, a alegria parece ter acontecido junto com as lutas, sérias,
muitas vezes tristes, do povo negro aqui escravizado. A alegria pode ser pensada, nesse
30

Fala  da  professora  Vanda  Machado  na  Mesa  Redonda:  “Interculturalidade e construção de histórias cruzadas”,  
durante  o  evento  de  lançamento  da  coleção  de  livros  sobre  “História  Geral  da  África”.  Salvador,  abril  2011.
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contexto, como um dos ingredientes para essas lutas e para a força de seguir vivendo e
sobrevivendo. O jogo da capoeira traz a característica de “brincadeira   séria”:   o   sorriso   que  
engana, a dança que é luta, a diversão na eminência do perigo.
Mestre Poloca, em sua relação com os(as) muleekes(as),   está   sempre   “jogando”   com   a  
brincadeira e a seriedade. Em vários momentos, durante as aulas, o mestre faz brincadeiras
com as crianças, entre os movimentos que passa. Para um observador com olhar muito formal,
poderia  parecer  uma  “bagunça”.  Mas ele está sempre chamando a atenção para as “regras”  da  
Capoeira Angola, que são seguidas no grupo. Ao final de uma das aulas, quando formaram a
roda para a partilha das impressões, Poloca  apresentou  uma  menina  da  “nova  geração”, que
estava começando a participar das aulas, dizendo que a partir daquele dia ela seria “da
capoeira”,  ou  seja,  integraria  o  grupo/comunidade. E depois disse, de forma séria, que ali eles
brincavam, mas tudo tinha regras, a exemplo da forma de se comportar e sentar-se na roda, o
uso do uniforme, etc.
Importante lembrar que as crianças e adolescentes estão no processo de aprendizado dos
sentidos de compromisso, disciplina, solidariedade; trazem características próprias de sua fase
de vida, como o brincar, e precisam ainda do incentivo e da orientação por parte dos adultos.
Em uma conversa com Bruna e Anderson31, eles destacaram as brincadeiras como algo que
lembravam nas primeiras aulas de Capoeira Angola no Nzinga. Anderson e Bruna dizem que
o que mais gostam na capoeira são as brincadeiras e queixam-se das reclamações dos adultos,
quando passaram a treinar junto com eles:
ANDERSON: Reclama com a gente, aí a gente não gosta, se “reta”.
BRUNA: Reclama por nada. Se a gente tá treinando brincando, acha ruim. Porque
eles querem que a gente treine e não faça mais nada, só treinar.
ANDERSON: É, só treinar.
BRUNA: Aí a gente fica treinando e fazendo palhacisse, palhaçada, mas continua
treinando. Aí eles não gostam.
ANDERSON: Reclama com a gente.
SARA: Quem reclama são os alunos ou quem está dando aula?
ANDERSON: Quem tá dando aula e os alunos. Os dois.
BRUNA: Os dois.

Isso mostra a importância das brincadeiras e da ludicidade para as crianças. Elas dizem que
gostavam  quando  a  aula  era  separada  para  as  crianças,  “pois  tinha  mais  brincadeira”. Mas na
capoeira aprendem que nem sempre, ou nem tudo na vida é brincadeira. Adultos e crianças,
juntos, assim como mestres(as) e alunos(as) podem se ajudar a lembrar que é bom buscar o
31

Entrevista realizada no Alto da Sereia. Salvador, out. 2010.
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“equilíbrio”   (ou   o   desequilíbrio)   entre   brincadeira   e   seriedade,   ou   o   brincar   com  
responsabilidade e ser sério com alegria. Ainda que custem reclamações e desavenças nesse
aprendizado constante.

4.5. Ética e estética da não-violência
A capoeira é amorosa, não é perversa. É um hábito cortês
que criamos dentro de nós. (Mestre Pastinha)

Quem está na roda, precisa estar de corpo inteiro. Não se escolhe com quem irá jogar. Tudo
pode acontecer, dentro do limite da ética. Ética que reflete uma estética de jogo, que no
Nzinga segue os princípios de Mestre Pastinha, de respeito ao outro, da não-valentia,  pois  “é o
controle do jogo que protege aqueles que o praticam para que não discambe exesso do vale
tudo” (DECÂNIO FILHO, 1997, p.27).
As  “regras”  do  ritual  de  uma  roda  de  capoeira,  por  um  lado,  são  relativamente  muito  recentes  
em nossa História, datados do final do século XIX e início do século XX, tendo início na
Bahia, a partir das festas de largo, momentos em que os capoeiristas se reuniam para realizar
rodas de capoeira. Mas podemos compreendê-las como parte das formas simbólicas utilizadas
por  esses  grupos  para  se  posicionarem  em  seu  “contra-lugar”  e  re-criarem, permanentemente,
seus sentidos de identidade cultural afro-brasileira. Aprender os fundamentos do ritual nas
rodas remete, também, ao aprendizado sobre o posicionamento que seus participantes devem
assumir  na  “grande  roda”,  da  vida. Assim, os(a) muleekes(as) vão, aos poucos, e cada um a
seu   tempo,   aprendendo   as   “regras   do   jogo”,   não   apenas   durante   sua   participação   nas   rodas,  
mas também nas aulas, nos eventos e na convivência com os mestres e os outros membros do
grupo e da comunidade da capoeira.
Ao  aprender  a  seguir  as  “regras”  do  ritual, os muleekes compreendem, por exemplo, que, para
tocar um instrumento, precisam seguir tocando até a hora certa em que se pode passá-lo a
outra  pessoa,  que  “para  participar  da  roda,  não  dá  para  fazer  o  que  quiser,  na  hora  que  quiser”,  
como disse Poloca a um dos muleekes mais novos (de sete anos de idade), que tocava o
pandeiro, durante uma roda do grupo. Aprendem a paciência de esperar pela sua vez de jogar,
de  ser  solidário  aos  demais,  “dando  sua  energia”,  cantando  e  tocando,  para  que  outros  joguem  
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em  uma  roda  “animada”.  Aprendem  também  o  respeito que devem ter com o outro, para não
machucá-lo no jogo. Ou seja, o sentido de coletividade.
Mas lembremos que a capoeira não escaparia da diversidade contraditória que nos faz
humanos.  As  atitudes  de  “valentia”  e  agressão  sempre  fizeram  e  ainda  fazem parte do mundo
da capoeira. Mas a defesa pela ética da não-agressão, tão ressaltada por mestre Pastinha, é
reforçada por seu discípulo, mestre João Pequeno, como poeticamente nos presenteia com a
seguinte ladainha:
Iê!
Deus não deu inteligência a lobo,
nem cobra pode voar
De que vale esse corpo todo?
Mas sem cabeça pra pensar!
Se ser forte fosse vantagem
ter grande corpo documento
Seu Pastinha não existia,
tava no desconhecimento
Mas toda roda tem um bravo (2x)
Isso não da pra negar.
Que pensa que valentia,
é ter vontade de brigar
Se valentia fosse coragem,
invés do corpo usasse a mente
Tu virarias angoleiro
E de Pastinha, a semente!
Camará...32

Uma das bandeiras defendidas pelo grupo Nzinga, em referência aos ensinamentos de mestre
Pastinha, é a não-violência e ela se reflete na própria estética do ritual das rodas do grupo, nas
atitudes e forma de jogar dos seus membros, incluindo os(as) muleekes(as). Não que a
capoeira ali seja apenas uma brincadeira! Ela é também brincadeira, mas é muito séria!
Seriedade esta que pode ser notada na forma como as mestras e o mestre falam e olham para
os(as) muleekes(as),  quando  precisam  chamar  a  atenção  pelo  descumprimento  de  uma  “regra  
ética”,  ou  no  próprio  jogo  de  capoeira,  quando  Mestre  Poloca  brinca, faz teatro, dança, ginga,
pula, roda, mas também dá rasteiras, cabeçadas, joga os(as) muleekes(as) pra fora da roda,
mostra  que  o  jogo  é  “à  vera”,  sem,  no  entanto,  machucar  ou  desrespeitar  o outro.
Vale dizer que a capoeira nasceu de um contexto marcado pela violência e pela marginalidade
e esses componentes não podem ser negados, ainda que, atualmente, possamos trabalhar no
seu sentido educativo e orientar as pessoas para a não-violência. Assim como Exu, que traz
32

Centro Esportivo de Capoeira Angola – Academia João Pequeno de Pastinha – Campinas – SP. CD: Angola
Capoeira Mãe.
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consigo os contraditórios, a capoeira   é   brincadeira   séria,   é   “arte   e   luta,   dependendo   do  
momento”33 ou   nas   palavras   de   mestre   Pastinha,   é   “amorosa”,   mas   é   “luta   perigosa”. Ser
valente  na  roda   e  jogar   “pra  valer”   é  também   uma  realidade  da   capoeira, pois a valentia na
roda de capoeira é componente que a acompanha em toda a sua história. Mas acredito que
podemos optar por outra conduta, como a não-violência.
Durante uma aula relatada no capítulo anterior, os alunos estavam sentados em roda, com a
bateria de instrumentos composta e mestre Poloca  diz:  “entendam (...) que a ideia aqui não é
acertar o pé no outro não”.   E   encosta   o   pé   nos   muleekes que estão agachados ao pé do
berimbau.   “A ideia é fazer um golpe e dar tempo para o outro sair”. Ele vai mostrando,
fazendo uma meia lua de frente por cima do muleeke, e continua:
Se tocar o outro, tem que tomar cuidado, porque aqui ninguém quer tomar porrada
não. Ninguém vai dar porrada. Então, tem que respeitar o outro. Se ver que vai
bater, pára o pé. Por isso que eu peço todo dia: olha pro outro. Vou fazer o rabode-arraia, vou ver que vai bater, eu paro.34

Em outra aula, mestre Poloca falou que acha que muito mais bonito que derrubar é quando o
capoeirista consegue enganar o outro, escondendo-se em suas costas, ou seja, deixando o
outro perdido a lhe procurar, pela simples maneira sagaz como se movimenta. Esse é um
exemplo em que a mandinga, ao surpreender o outro, leva a aprender a sair de uma situação
de forma criativa e não agressiva, sendo isso mais importante no jogo da Capoeira Angola que
o embate ou confronto direto.
Afinal de contas, o sentido maior da luta, na capoeira, nunca se restringiu ao combate físico.
Trata-se de uma luta muito mais abrangente, em seu sentido social, de resistência ao sistema
vigente, de afirmação identitária, como também de luta pela sobrevivência ou contra o
“monstro interior”   que   há   em cada um de nós (OLIVEIRA, 2007a). Aliás, a agressão e a
violência foram elementos fortemente combatidos por Mestre Pastinha, como parte da ética
que ele defende para a Capoeira Angola, como ele registra em seus manuscritos:
(...) todos aqueles que queira se dedicar a esse esporte, (...) deve procurar
municiosamente ás regras da capoeira de angola; para que possa falar ou dicidir com
autoridade. Infelizmente grande parte de nossos capoeiristas tem conhecimento muito
incompleto das regras da capoeira, pois é o controle do jogo que protege aqueles que o
praticam para que não discambe exesso do vale tudo [sic] (DECÂNIO FILHO, 1997,
p.28).

33
34

Trecho de uma cantiga (corrido) de capoeira.
Registro em vídeo referente à aula no grupo Nzinga. Salvador, 2011.
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Essas “regras”,  segundo  Pastinha, remetem, dentre outras coisas, ao controle para que o jogo
“não   discambe   exesso [sic] do   vale   tudo”,   ou   seja,   não   se   banalize,   não   se   volte   à   agressão  
física  e  perca  as  suas  características  “tradicionais”,  ou  fundamentais, de jogo, lúdicas, etc. Por
isso a importância de   buscar   compreender   seus   fundamentos.   Dentre   as   ditas   “regras”   da  
capoeira, Pastinha enfatiza o respeito ao outro, a solidariedade e a lealdade:
é dever de [to]dos construir para os infantius uma personalidade – digna de
admiração, não devem faltar as regras da disciplina, civilidade, do respeito às
atenções, a boa disposição, o bôm humor, a solidariedade, a lealdade, e o amor a
verdade; estes são os alicerces que darão estabilidade à estrutura moral do ser
(DECÂNIO FILHO, 1997, p.71).

Em uma conversa que tive com os muleekes35, eles colocaram em palavras seu entendimento
sobre essa ética da não-violência. Neste dia, mostrei a eles um antigo vídeo que mostra uma
apresentação do grupo de capoeira de mestre Pastinha em 1960, onde ele aparece tocando o
berimbau e seu discípulo João Pequeno aparece jogando com outro camarada. O vídeo
despertou o seguinte diálogo:
VINI: Eu acho que, para ser um jogo bom, não precisa ser rápido demais, nem
agressivo.
ANTÔNIO: É só um jogo, dança, aleotria...
VINI: Pode sim ter umas paradas, rasteiras, cabeçadas. Mas pra quê meter o pé no
outro? Eu acho isso desnecessário, né.
SARA: E quem vocês acham que começou a falar essas coisas, na capoeira? Porque
a capoeira, antigamente, era luta mesmo, né? Vocês acham que falar de respeito na
capoeira é uma coisa nova ou antiga?
ANTÔNIO: Antiga, pra mim é antiga.
VINI: Eu acho que eles usavam a capoeira naquele tempo pra se defender, né. Era
“a vera” com uma luta, mesmo, né. Se defender, porque eles não iam tomar pau de
graça. Aí foi evoluindo, aí começou a ser jogo, uma dança, aí se tornou a capoeira
de atualmente.
SARA: E tem uma pessoa importante aí, que a gente acabou de ver.
ANTÔNIO e VINI: Pastinha.
SARA: E vocês acham que foi ele que começou a falar essas coisas?
ANTÔNIO: Não, eu acho que foi Benedito, o mestre do mestre Pastinha.
VINI: Na árvore genealógica, tá assim, Benedito, depois Pastinha.
SARA: O que vocês já ouviram de mais importante sobre Pastinha?
ANTÔNIO: Pastinha foi o mestre que lutou pelo seu direito de fazer capoeira.
VINI: Ele lutou pela capoeira, né.
ANTÔNIO: Porque no tempo, nos tempos da escrava Isaura...
VINI: A capoeira era proibida, né.
ANTÔNIO: A capoeira era proibida. (risos)
VINI: E aí ele batalhou e conseguiu... é... minimizar, pra dizer assim, essa... como é
que se diz? Esse limite, né da capoeira não poder ser...
SARA: E como assim, por exemplo?
VINI: Ai, Sara, não tem como pular não?

Os muleekes defendem claramente sua posição ética em relação à capoeira, quando Vini diz
que “o   jogo   bom   não   precisa   ser   rápido,   agressivo” e que pode sim ter “rasteiras,  
35

Entrevista realizada em maio de 2011, durante uma das seções em que assistíamos aos vídeos gravados com os
muleekes para  o  vídeo  “Eu  jogo  capoeira  no  Alto  da  Sereia”.

223

cabeçadas,   mas   para   quê   meter   o   pé   no   outro?” Nessa conversa, refletíamos, juntos, sobre
quem teria defendido essa questão da ética da não-violência na capoeira e sobre a
contribuição de mestre Pastinha nisso. Os muleekes relacionam não somente a Pastinha, mas
também a Benedito, africano que, segundo Pastinha, foi quem o ensinou a capoeira. Eles
ressaltam, assim, o seu entendimento em relação à sua ancestralidade na capoeira, como
partes   da   “linhagem   pastiniana”, em sua referência aos nossos ancestrais africanos. Eles
comparam o contexto das origens da capoeira, quando ela precisava ser usada como luta de
defesa,  “à  vera”,   com   o   contexto   atual,  quando “foi evoluindo, aí começou a ser jogo, uma
dança, aí se tornou a capoeira de atualmente”.
A  “capoeira  de  atualmente”  possui, portanto, um sentido ampliado de luta, que traz as marcas
da cultura, nas formas como se mostra e se movimenta no mundo. Mais uma vez, podemos
pensar a estética junto com a ética na relação entre as pessoas, e o corpo junto com a cultura,
chamando Eduardo Oliveira (2007, p.197):
Se eu pensar o corpo como uma ética, pensar nele como discurso, pensar no corpo
como texto da cultura, posso pensar a educação como um processo pelo qual eu leio
o texto do corpo e, sobretudo, o sentido da ética dos corpos em relação. Com efeito,
a história da educação foi a história do corpo. Disciplinar o corpo foi (é) uma
atribuição da educação moderna, mas educar o corpo é a tarefa sublime da educação.
Educar o corpo é fazer do corpo veículo de cultura. Uma educação dos corpos é já
um projeto ético, mas pode ser também um processo de dominação. Há sempre a
possibilidade de escolhas, como diria Sartre.

Questiono, com o autor, os processos de dominação dos corpos, típicos do projeto de
educação moderna, em contraposição à educação em seu sentido ético de libertação. A
Capoeira Angola, ao trazer os sentidos de uma cosmovisão africana (re)criada no Brasil, pode
apresentar alternativas para inverter esse jogo de dominação, gingando, negaceando. Sem
esquecer do compromisso ético, como já disse Eduardo Oliveira   (2007a,   p.109):   “como  
experiência da liberdade, haverá que se cuidar dos corpos. Amá-los. Embelezá-los.
Movimentá-los. Mobilizá-los”.  Sigo  defendendo,  com   o  autor,  que:   “Reescrever o texto dos
corpos é uma tarefa da ética. Ao mesmo tempo criar e sacar identidades. Sacar as identidades
reificadas: corpo domesticado do trabalhador. Criar identidade para corpos mutilados: índios,
negros,  mulheres...”.  Acrescento  crianças.
Mas é preciso ter essa consciência, pois ela também faz parte da mesma sociedade, dominada
pelo pensamento eurocêntrico, feita por seres humanos imperfeitos e limitados, que podem
usar o discurso libertador para práticas igualmente autoritárias. Por isso a importância
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fundamental   da   ética,   como   “experiência   de   ampliação   das   liberdades”   (OLIVEIRA, 2007,
p.107), sendo o corpo o produto desse processo:
O processo ético é uma opção, mas pode ser também modelizado sob a perspectiva
da destruição do corpo próprio e do corpo alheio. A destruição dos corpos (do
homem, da mulher, da terra, do social, da cultura) é um projeto anti-ético porque
limita a expansão e a experiência da liberdade. (...) A forma cultural africana é um
modelo histórico-ideológico que por estar visceralmente relacionado ao corpo e à
sua expansão tornou-se uma experiência ética. É a ética do corpo sagrado.
(OLIVEIRA, 2007, p.107).

Foi de Mestra Janja que ouvi pela primeira vez essa frase que me marcou, quando me
machuquei   sério   pela   primeira   vez,   em   uma   roda   de   capoeira:   “o   corpo   é   nosso   lugar  
sagrado”.  Depois  disso, fui perceber que esse era um dos princípios éticos praticados no grupo
Nzinga, fundamentado na forma cultural africana e na filosofia de Mestre Pastinha, apesar de
não encontrá-lo extensivo a toda a comunidade da Capoeira Angola. Acredito, portanto, na
importância de se trabalharem os princípios éticos nas práticas educativas, desde as crianças
mais novas, para buscar ampliar a ética do respeito nas relações humanas em nosso mundo.
A atitude dos(as) muleekes(as) também reflete esse princípio. Quando jogam na roda,
demonstram em seus movimentos que não costumam ter atitudes de valentia, voltada para a
agressividade. Fica expresso o cuidado que cada um(a) tem com o(a) outro(a). O clima das
rodas não apresenta geralmente uma tensão por iminência de agressões ou acidentes. Muitos
capoeiristas chegam a criticar o grupo ou dizem, em tom de desprezo, que ali é uma “roda de
crianças”. Realmente, para esses que buscam afirmar sua força e valentia, não encontram
espaço nas rodas do Nzinga. Mas para quem tem mais sensibilidade, nota a esperteza, a
malícia, dentre as brincadeiras respeitosas e teatralizadas em muitos jogos. Essas visões
também dependem do que cada um busca com a capoeira.
Na partilha final de uma aula36 no Nzinga, logo após o evento de 15 anos do grupo, mestra
Janja questionou Vinícius, por ter feito um movimento baixo no mestre Valmir no evento. Ela
pediu que ele mostrasse o movimento. Ele foi ao centro da roda e mostrou, depois voltou a
sentar na roda, de  cabeça  baixa.  Janja  fala:  “vocês precisam se comportar como capoeiristas,
não como crianças jogando capoeira”.  Segue  dizendo  que,  da  mesma  forma,  as  mulheres não
devem fazer um jogo que não possam “segurar”.

36

Registro em caderno de campo sobre a aula do Nzinga. Salvador, 04 ago. 2010.
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Esse toque da mestra ficou marcado em minha mente. Entendo o recado no sentido de que,
desde crianças, estendendo-se a nós, mulheres, devemos nos responsabilizar pelas
consequências dos nossos atos e escolhas. Isso está diretamente relacionado à ideia de
autonomia. Nesse caso, também se relaciona à questão da ética da não-violência: se o(a)
capoeirista não quer partir para um jogo com violência, o primeiro passo é ter consciência de
como ele(a) joga, se movimenta e age com seu(sua) camarada. Da mesma forma, na grande
roda da vida, está a importância de nos responsabilizarmos pelas consequências de nossos
atos.  Como  gosta  de  dizer  mestre  Valmir:  “só  ponha  seu  chapéu  aonde  a  sua  mão  alcançar”.  

5.6. Berimbau  está  chamando,  o  jogo  já  vai  “terminar”
É na participação no ritual da roda que cada um(a) vai se forjando capoeirista, angoleiro(a),
construindo-se, encontrando-se, no jogo de desequilíbrio para se equilibrar, de desconstrução
para se formar:
A capoeira angola é uma resposta ao mistério do mundo. Ela não o resolve. Ela não
o revela. Ela o ritualiza. (...) A vertigem que a cultura do simulacro evidencia é
ritualizada de modo que o desequilíbrio possa ser usado como arma e não como
fraqueza. A arte do desequilíbrio que a Angola desenvolve é a arte de tornar possível
o que parece ser impossível; é a arte de viver apesar da adversidade; é a arte do
negaceio; é a mandinga; é a capoeira. A roda de capoeira é bem mais do que mera
representação do mundo. Ela cria um regime de signos para ler as representações
sobre o mundo. Ela fabrica, portanto, uma Semiótica do Encantamento.
(OLIVEIRA, 2007b, p.326).

A Capoeira Angola traz o contexto onde é elaborada uma Semiótica do Encantamento. Corpo,
ginga, movimento, dança, jogo, ritmo trazem para a roda as dimensões da experiência vivida,
corpórea. É preciso inverter as lógicas, desconstruir, criar. Esse é o sentido maior de falar
desde este lugar, já que a capoeira angola é, ela mesma, criadora de mundos!
Esse sentido de ritual nos ajuda a compreender, também, o sentido mais amplo da   “luta  
social”   que   a   capoeira   pode   travar.   Vejo   essa   luta   refletida   em   uma   “estética”   de   jogo  
ensinada para os(as) muleekes(as) do Nzinga, pautada em valores como o respeito ao outro, a
expressão e criatividade corporal, o autoconhecimento e a solidariedade grupal.
A roda de capoeira no seu sentido ritual é ainda um espaço de constante avaliação e autoavaliação, de relações participativas, aprendizagem com os outros, diferentes em diversos
sentidos, tudo na linguagem, na gramática e semântica da capoeira angola. Essa gramática
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envolve a conexão com o ngunzo, o sagrado, a ancestralidade, a ludicidade; o jogo conecta
dança e luta (corporal, pessoal, política e social), a musicalidade e o movimento constante,
tensão, desafio, conflito, complexidades e contradições, no enfrentamento do outro e de si
mesmo, na luta de libertação diante das opressões e no encontro com a diversidade. É,
portanto, uma potência de transformação, de educação inclusiva, questionadora, que valoriza
a diversidade. Que abre brechas e caminhos para diversas formas de ser e estar no mundo.
Lembrando que esse jogo é sempre permeado por disputas de poder, ideologias, identificações
e diferenciações. O processo de educação para a libertação e autonomia, na capoeira, acontece
entrelaçado a esses elementos do ritual.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vou-me embora com as ondas do mar
Como aprendi na capoeira, na concepção circular do tempo não há um final. Há sempre o
recomeço. Aqui, vejo-me completando mais uma volta nesse eterno retorno. A sensação é de
que não acaba mesmo... Nesse movimento, poderia continuar, para buscar ver as coisas de
forma mais crítica, mais complexa, mais profunda, mais simples, mais sintética... Aprendendo
sempre.
Esse trabalho me possibilitou realizar o seguinte percurso: partindo de uma breve retomada
histórica sobre a capoeira, com foco na participação de crianças e jovens e na iniciação de
antigos mestres, situo nossa linhagem na Capoeira Angola. Passo para uma reflexão sobre as
relações entre os saberes e fazeres das culturas negras no Brasil e o sentido de Educação
Libertadora. Parto, então, para a experiência com os(as) muleekes(as) nas práticas educativas
do Grupo Nzinga de Capoeira Angola, refletindo sobre as relações comunitárias que os
envolvem, para chegar aos rituais, materializados, fortalecidos e mantidos na realização das
rodas de capoeira. Os rituais, por sua vez, só acontecem com a presença de um grupo de
pessoas reunidas em sentido de comunidade, em sua dinâmica incessante, tensa e complexa.
Percebi que há diversas formas de pertencimento em uma comunidade. No caso do grupo
Nzinga, os próprios integrantes e mestres reconhecem a existência de um “núcleo  duro”, que
conta com a presença de alguns muleekes(as) que permanecem envolvidos(as) no grupo, na
resistência, desde o início do trabalho do Nzinga na comunidade do Alto da Sereia, sendo
considerados também membros-fundadores do Nzinga/Salvador. Porém, esse “núcleo   duro”
não é tão   “duro”   quanto pode parecer o próprio termo. Se partirmos da perspectiva de que
tudo é movimento, é dinâmico, lembramos das voltas, das brechas, da flexibilidade de
qualquer grupo, pois é formado por pessoas e suas relações, num processo constante de
transformações e conflitos. No decorrer da pesquisa, havia certa alternância entre as pessoas
que se encontravam mais presentes. Algumas se mantinham, outras mudavam, outras podiam
se afastar e/ou voltar.
É justamente esse movimentar, essa ginga, na expressão singular de cada sujeito, que serve de
parâmetro e avaliação para o nível de pertencimento e merecimento no grupo e ainda para a
conquista da autonomia, dentro da organização hierárquica da comunidade. No Nzinga, o
pertencimento ao grupo pode persistir mesmo na ausência das atividades cotidianas da
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capoeira, como no caso de alguns muleekes que estão afastados, mas continuam envolvidos de
outras formas e próximos aos mestres e aos demais membros. E os valores aprendidos por
meio da capoeira são visíveis nas atitudes, gestos, olhares e palavras daqueles(as) que foram
tocados(as) pelo sentimento angoleiro – e assim talvez sempre se sentirão, como parte
constituinte de sua “identidade” (“eu  sou  angoleiro(a),  angoleiro(a)  de  valor”1).
As  “regras  éticas”  dos  rituais  revelam  o  posicionamento  ético  e  político  da  comunidade,  como  
a questão do combate à violência e da inclusão protagonista de crianças – e mulheres –, tanto
na pequena como na grande roda. A Capoeira Angola pode ser uma mediadora,  uma  “ponte”,  
para que meninos e meninas dessa comunidade se aproximem e criem vínculos com outros
universos, como o do candomblé. E o candomblé, no caso desse grupo, contribui para o
fortalecimento e a manutenção de vínculos dos(as) muleekes(as) com a capoeira.
Os muleekes e as muleekas, assim como Exu e a própria capoeira nos ensinam, andam na
encruzilhada – entre crianças, adolescentes e adultos, entre estar e não estar na capoeira,
assumir e não assumir responsabilidades com o grupo, brincar e trabalhar, transitar entre a
capoeira, o candomblé e as outras diversas esferas de suas vidas.
Os momentos e modos de aprendizagem na Capoeira Angola não se limitam às situações de
treinos ou aulas. Os rituais e a conformação de um grupo, com todo o trabalho que demanda
para se manter como tal, além dos vínculos que criam entre seus membros, na relação e
convivência entre as pessoas, são também fundamentais para a transmissão de saberes na
Capoeira Angola e na cultura afro-brasileira.
Percebo que as diversas vivências no  “universo da  capoeiragem”, incluindo outras expressões
como a dança, o samba, o convívio com as pessoas, são verdadeiros momentos de libertação,
em relação às pressões e obrigações cotidianas, sociais e subjetivas. No movimento do corpo
é que sinto a minha liberdade de ser, de me expressar. A capoeira reúne uma diversidade de
elementos – dança, teatro, música – além de incluir o jogo, a ludicidade, tradição, luta
política, filosofia, e assim por diante. Ao aprender a jogar capoeira ou a participar da roda de
capoeira, portanto, aprendemos sobre o jogo da vida, sobre conhecer a si próprio, sobre ter
manhas, mandingas e malícias, ter ginga para lidar com as diversas situações e pessoas.

1

Cantiga (corrido) de capoeira.
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Esse tipo de educação, integral, é substancialmente diferente da considerada   “educação
formal”  em  nossa  sociedade,  predominante  nas  escolas  e  universidades,  onde  o  conhecimento  
é ainda fortemente fragmentado e há uma hierarquia entre as diversas áreas de conhecimento.
Por isso, o campo da Educação precisa estar mais sensível a outras práticas educativas que
considerem o ser humano de forma integral e integrada.
Acredito, assim, que elementos como os presentes nas práticas pedagógicas de grupos ou
comunidades  fundamentadas  em  princípios  da  dita  “cosmovisão  afro-brasileira”  podem trazer
contribuições para pensarmos em práticas educativas mais inclusivas, humanas e que
valorizem as práticas e os saberes advindos das raízes africanas e populares de nossa cultura,
historicamente renegadas e reprimidas em nossa sociedade.
A Ética da Libertação pressupõe o respeito à diversidade. Da mesma forma este é um dos
princípios da cosmovisão africana recriada no Brasil (integração, diversidade e
ancestralidade)2. Esta pesquisa revelou uma experiência em que a capoeira é forte meio de
educação plural e corporal, unindo pessoas de diversas idades, classes, gêneros e etnias em
grupos, que trazem o sentido solidário e integrado de comunidade e os conflitos são encarados
como parte do processo de crescimento de cada um e do grupo.
Trabalhos como o do grupo Nzinga revelam possibilidades de se atuar, a partir da capoeira,
em lutas políticas mais amplas, como as lutas anti-racistas, anti-sexistas, contra os
preconceitos e discriminações em geral, contra as desigualdades sociais. Mostra também
proximidades entre a Capoeira Angola e o candomblé, nas formas de educação guiadas pelas
tradições afro-brasileiras. Pude vivenciar, com este grupo, a força das transformações que as
práxis educativas da Capoeira Angola podem proporcionar nas pessoas, por meio do
envolvimento em um grupo/comunidade, mesmo se elas escolherem seguir outros caminhos
na vida posteriormente.
No entanto, a maioria dos grupos de Capoeira Angola atua de forma pouco articulada entre si
e a questões mais amplas de transformação política, social e ambiental. Ainda vemos que nas
propostas metodológicas de muitos capoeiristas e grupos de capoeira predominam a

2

Ver: OLIVEIRA, 2007a .
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preocupação com uma estética que não condiz com princípios éticos, como o respeito ao
outro; preocupação com os movimentos do corpo, não conectados com seus sentidos mais
profundos, sagrados, e o movimento maior da sociedade e da natureza; atitudes competitivas,
mais que a integração e respeito às diferenças, etc. Assim, as iniciativas que trabalham a
capoeira em suas potencialidades mais amplas e integradas precisam ser fortalecidas.
Acredito que as reflexões e ações nesse sentido sejam necessárias e urgentes para satisfazer
outras demandas, como a de construirmos formas mais sustentáveis, inclusivas e solidárias de
se viver. Considerando a amplitude que a Capoeira Angola tomou em nosso tempo, muito
pode – e deve – ser feito, se houver uma articulação maior da comunidade da capoeira entre si
e com a sociedade em geral.

Essa reflexão aponta caminhos possíveis e desafiantes onde a Capoeira Angola pode ser
pensada como uma forma de ver o mundo, por meio do encantamento, da desconstrução e
criação, dos jogos de inversão, do movimento do corpo e da cultura, da filosofia da
ancestralidade, da conexão com o sagrado, da magia dos rituais. Assim, ela influencia
fortemente no processo de construção identitária dos sujeitos, especialmente os jovens e
crianças que integram um grupo/comunidade de Capoeira Angola, assentado em princípios
da cosmovisão afro-brasileira, no sentido da sua formação humana integral e integrada, do
autoconhecimento e autoestima, da consciência crítica, do respeito à diversidade, da
construção de sua autonomia. Em seu emaranhado complexo, humano, contraditório, a
capoeira apresenta-se como uma potência de transformação, de educação inclusiva,
questionadora, libertadora e que valoriza a diversidade.

Preparado esse solo, buscarei com ele plantar sementes para uma atitude transformadora,
libertadora e questionadora diante da vida. Que combata o racismo e defenda a diversidade,
que valorize as nossas raízes herdadas das culturas africanas, como também indígenas, que
são constantemente recriadas em nossa terra. Sementes que precisam ser regadas com Ética,
Amor, Cuidado e Dedicação.
Iê!
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevistas para ex-alunos adultos do grupo Nzinga Salvador
Nº da entrevista: ____
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Entrevista  a  ser  concedida  ao  projeto  de  mestrado:  “Saberes  e  Fazeres  na  Capoeira  Angola:  a  
Autonomia no jogo de muleekes”.
Autora: Sara Abreu da Mata Machado
Orientador: Prof. Dr. Pedro Rodolpho Jungers Abib
Co-orientadora: Profa. Dra. Rosângela Costa Araújo

I. IDENTIFICAÇÃO
Nome: ____________________________________________
Tempo de capoeira: ________________________________
Treinou em outro grupo antes do Nzinga? Qual(is)_____________________________
______________________________________________________________________

II. QUESTÕES NORTEADORAS
1. De que formas você se relacionou com os muleekes do Alto da Sereia (Nzinga – Salvador)
enquanto esteve no grupo? Quais as suas maiores dificuldades e facilidades?
2. Como se deu a participação dos muleekes do Alto da Sereia nas atividades realizadas pelo Nzinga
durante o tempo em que você esteve no grupo? O que achou sobre isto e como entendeu o papel
do grupo Nzinga (tanto a sede, o espaço físico, quanto os conhecimentos e outros capitais
culturais) para os muleekes, suas famílias e a comunidade Alto da Sereia?
3. Como se deu a relação dos muleekes com os adultos e mestres do grupo? O que você achou sobre
isto, tanto para as crianças quanto para os adultos?
4. Como você entende o afastamento dos muleekes que faziam parte do grupo?
5. O que você aprendeu com os muleekes de mais significativo?
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevistas para ex-alunos adultos do grupo Nzinga-São Paulo
Nº da entrevista: ____
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Entrevista  a  ser  concedida  ao  projeto  de  mestrado:  “Saberes  e  Fazeres  na  Capoeira  Angola:  a  
Autonomia no jogo de muleekes”.  
Autora: Sara Abreu da Mata Machado
Orientador: Prof. Dr. Pedro Rodolpho Jungers Abib
Co-orientadora: Profa. Dra. Rosângela Costa Araújo

I. IDENTIFICAÇÃO
Nome: ___________________________________________________________
Tempo de capoeira: ___________________________
Treinou em outro grupo antes do Nzinga? Qual(is)? ____________________________
Treina no grupo Nzinga-SP há quanto tempo? ______________________________
Esteve em Salvador durante quais dias em sua última estadia? ____________________

II. QUESTÕES NORTEADORAS
1. De que formas você se relacionou com os muleekes do Alto da Sereia (Nzinga – Salvador)
enquanto aqui esteve?
2. O que você aprendeu com os muleekes, sobre capoeira, sobre a comunidade Alto da Sereia e a
cidade de Salvador?
3. Como se deu a participação dos muleekes do Alto da Sereia nas atividades realizadas pelo Nzinga
durante o tempo em que você esteve em Salvador? O que achou sobre isto e como entendeu o
papel do grupo Nzinga (tanto a sede, o espaço físico, quanto os conhecimentos e outros capitais
culturais) para os muleekes, suas famílias e a comunidade Alto da Sereia?
4. Como se deu a relação dos muleekes com os adultos e mestres do grupo? O que você achou sobre
isto, tanto para as crianças quanto para os adultos?

5. Em sua percepção, quais as principais semelhanças e diferenças entre a participação dos muleekes
no grupo Nzinga em Salvador, comparando com o grupo Nzinga em São Paulo? O que pensa
sobre isto?
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Entrevista  a  ser  concedida  ao  projeto  de  mestrado:  “Saberes  e  Fazeres  na  Capoeira  Angola:  a  
Autonomia no jogo de muleekes”.  
Autora: Sara Abreu da Mata Machado
Orientador: Prof. Dr. Pedro Rodolpho Jungers Abib
Co-orientadora: Profa. Dra. Rosângela Costa Araújo

CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Salvador, ____ de ______________ de 2011
Senhores pais, mães ou responsáveis,
Estou realizando uma pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA),  onde  desenvolvo  o  projeto  de  dissertação  intitulado  “Saberes  
e Fazeres na Capoeira Angola: a Autonomia no jogo de muleekes”, sob orientação do Prof. Dr. Pedro
Rodolpho Jungers Abib e Co-orientação da Profa. Dra. Rosângela Costa Araújo (Mestra Janja).
Nesta pesquisa, busco entender como acontece a pedagogia da Capoeira Angola com as crianças e
adolescentes do Grupo Nzinga e como eles dão significado à capoeira, em suas vidas. Para isso, venho
participando de atividades do grupo, como aulas, rodas e eventos e fazendo registros em caderno de
campo, em áudio (gravando entrevistas e conversas com eles), fotografias e filmagens. Como um dos
resultados  da  pesquisa,  estamos  construindo,  juntos,  um  pequeno  vídeo  sobre  “o  que  aprendemos  na  
capoeira  e  como  aprendemos”.  O  vídeo  incluirá  gravações  de  aulas,  rodas,  oficinas,  apresentações  de  
dança, além de entrevistas realizadas na comunidade Alto da Sereia, com familiares e pessoas da
comunidade.
Esclareço que todo o material produzido ficará em posse apenas do pesquisador, para fins estritamente
relacionados à pesquisa, bem como será entregue uma cópia do vídeo e das fotografias aos mestres do
Grupo Nzinga e às nove crianças ou adolescentes que participaram diretamente da produção do vídeo.
Esclareço que ficarei à disposição para maiores esclarecimentos que sejam necessários por telefone
(71-9114 1157) ou e-mail (sara.abreu@gmail.com). Esclareço também que fica facultado aos pais e
responsáveis acompanhar o trabalho desenvolvido quando desejem, bem como abandonar o projeto a
qualquer momento que desejem, bastando apenas, para isso, comunicar pelos meios de contato
disponibilizados.
Agradeço desde já a atenção dispensada.
______________________________________
Sara Abreu da Mata Machado
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS
Eu, ______________________________________________, RG: _______________, depois de
conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem
como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento especificados no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a
pesquisadora Sara Abreu da Mata Machado do  projeto  de  pesquisa  intitulado  “(Saberes e Fazeres
na Capoeira Angola: a Autonomia no jogo de muleekes)”  a  realizar  as  fotos  e  vídeos  que  se  façam  
necessárias e/ou a colher depoimentos sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens (fotos e/ou vídeos) e/ou depoimentos para fins
científicos e de estudos (livros, artigos, slides, blogs e sites), em favor dos pesquisadores da pesquisa,
acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças
e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos
(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999,
alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).
Salvador, __ de ______ de 2011
______________________________________
Sujeito da Pesquisa:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS
(Menores de dezoito anos de idade)
Eu, ______________________________________________, RG: _______________, depois de
conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem
como de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento da(s) criança(s) ou
adolescente(s) por quem sou responsável, especificados no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Sara Abreu da Mata
Machado do  projeto  de  pesquisa  intitulado  “(Saberes e Fazeres na Capoeira Angola: a Autonomia
no jogo de muleekes)”  a  realizar  as  fotos  e  vídeos  que  se  façam  necessárias  e/ou  a  colher  depoimentos  
sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens (fotos e/ou vídeos) e/ou depoimentos para fins
científicos e de estudos (livros, artigos, slides, blogs e sites), em favor dos pesquisadores da pesquisa,
acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças
e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/1990), dos idosos
(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999,
alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).
Salvador, __ de ______ de 2011
Nome da(s) criança(s) / adolescente(s): ________________________________________________
_________________________________________
Responsável legal:

