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Resumo 

Este trabalho investiga como a capoeira angola se conecta aos jovens africanos refugiados que 

participaram do Projeto Bantu realizado pelo mestre Roxinho em escolas na Austrália entre 

2007 e 2020. O objetivo da pesquisa é entender como a capoeira angola colabora na 

emancipação desses sujeitos marcados pela violência colonial. A capoeira angola aqui é 

analisada através de seus elementos africanos e afrodiaspóricos – o ser mestre, a ginga, a roda, 

o autoconhecimento – e entendida como uma epistemologia decolonial negro-africana cujos 

princípios se conectam, de diferentes maneiras, aos jovens fora de seu continente natal. 

Compreendida dentro do espectro do projeto decolonial, a capoeira angola – subalternizada pela 

colonialidade – constitui uma epistemologia que prevê um corpo produtor de ciência e saberes, 

um eu incorporado ao coletivo capaz de emancipação e uma existência pautada pela 

pluriversalidade. Tudo isso coordenado ao processo de ‘ser mestre’ do mestre Roxinho e à 

prática educativa do Projeto Bantu. A pesquisa se debruça sobre depoimentos e entrevistas dos 

jovens participantes do Projeto Bantu e as ações desenvolvidas pelo mestre Roxinho e a sua 

equipe na Austrália. A escolha por esse objeto de estudo está ligada à sua visão da capoeira 

como uma prática afrodiaspórica relacionada às tradições centro-africanas banto. A capoeira 

angola não só é um instrumento transformador do ser humano, mas de uma humanidade que foi 

historicamente, filosoficamente e ontologicamente destruída. Ela tem poder transformador não 

somente do indivíduo, mas das comunidades da qual faz parte, inclusive, a da comunidade 

científica. A cultura e história afrodiaspórica da capoeira angola associada às origens dos 

centro-africanos – entendido através do complexo linguístico chamado de banto ocidental – 

compõem uma episteme que incorpora valores africanos e cujas bases filosóficas partem de 

aspectos rebeldes e transgressores do paradigma moderno eurocentrado e, por isso, facilitam a 

esses jovens um encontro identitário com paradigmas que lhes são próprios e que por séculos 

vem sendo inferiorizados e tidos como um não saber, uma não civilização e uma não forma de 

existir. Para tal, a presente tese desenvolve os conceitos: racionalidade do aú, educação 

angoleira, emancipação afrorreferenciada e ciência quilombista.   

  

Palavras-chave: capoeira angola; decolonialidade; diáspora africana; emancipação 

afrorreferenciada; educação angoleira; racionalidade do aú; ciência quilombista. 
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Abstract 

This paper investigates how capoeira angola connects to young african refugees that have 

participated in Project Bantu led by mestre Roxinho in Australian schools beetwin 2007 and 

2020. The main objective of the research is to understand how capoeira angola contributes to 

the emancipation of these subjects marked by colonial violence. Here, capoeira angola is 

analyzed through its african and afrodiasporic elements - the subject mestre, the ginga, the roda, 

the self knowledge - and understood as a decolonial black-african epistemology whose 

principals connect, in different ways, to these young people who live outside of their home 

continent. Capoeira angola is inside of a spectrum of the decolonial project, in the means that - 

subordinate to colonization – it constitutes an epistemology that anticipates a generative body 

of sciences and knowledge, I incorporated in a group capable of emancipation, an existence 

based on plural-understanding of different cultures and ways of living. All this coordinated to 

the process of “being mestre'' of mestre Roxinho and the educational practice of Project Bantu. 

The research explores statements and interviews from the young participants of Project Bantu 

and the actions developed by mestre Roxinho and his team in Australia. The choice for this 

object of study is linked to the perspective of capoeira as an afro diaspora practice associated 

with center-african banto traditions. Capoeira angola isn’t only an instrument capable of 

transforming the human being, of a humanity that was historically, philosophically and 

ontologically destroyed. It has a transformative power not only to the individual, but to the 

communities of which it belongs to, including the scientific community. The afro diaspora 

culture and history that belong to capoeira angola associated to the origins of center-africans - 

understood as a linguistic complex called western banto - constitutes an epistemic 

comprehension that incorporates african values whose philosophical basis stem from rebel and 

transgresor aspects of the euro centered modern paragon and, for that reason, promote to these 

young people an identatary meeting with paragons that belong to them and for centuries have 

been said as inferior and not seen as knowledgeable, as uncivilized, a non-existence. That said, 

the present thesis develops the concepts: rationality of aú, angola education, afro referenced 

emancipation and quilombo science.   

 

Key-words: capoeira angola; decolonization; african diaspora; rationality of aú; angola 

education, afro referenced emancipation; quilombo science.  
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Résumé 

Ce travail étudie comment la capoeira Angola se connecte aux jeunes réfugiés africains qui ont 

participé au projet Bantu mené par Mestre Roxinho dans des écoles en Australie entre 2007 et 

2020. L'objectif en est de comprendre comment la capoeira Angola contribue à l'émancipation 

de ces individus marqués par la violence coloniale. La Capoeira Angola est analysée ici à 

travers ses éléments africains et afro-diasporique – le maître, la ginga, la roda, la connaissance 

de soi – et comprise comme une épistémologie décolonial et négro-africaine dont les principes 

se lient, de différentes manières, à ces jeunes hors de leur continent d’origine. La capoeira 

angola comme instrument d'émancipation s'entend dans le spectre du projet décolonial, dans la 

mesure où – subordonnée par la colonialité – la capoeira Angola constitue une épistémologie 

qui fournit un corps producteur de science et de savoir; un moi incorporé dans le collectif 

capable d'agir; et une existence régie par une pluriversalité. Tout cela incorporé dans le 

processus d'« être un maître » de Mestre Roxinho et dans la pratique éducative du Projet Bantu. 

La recherche porte sur des témoignages et interviews de jeunes participants du Projet Bantu et 

des actions développées par maître Roxinho et son équipe en Australie. Le choix de cet objet 

d'étude est lié à sa vision de la capoeira comme pratique afro-diasporique liée aux traditions 

bantoues centrafricaines. La capoeira angola n'est pas seulement un instrument de 

transformation de l'être humain, d'une humanité historiquement, philosophiquement et 

ontologiquement détruite. Elle a un pouvoir de transformation non seulement pour l'individu, 

mais aussi pour les communautés dont elle fait partie, y compris la communauté scientifique. 

La culture afro-diasporique et l'histoire de la capoeira angola associées aux origines des 

centrafricains - telles qu'elles sont comprises à travers le complexe linguistique appelé bantou 

occidental - constituent une épistémè qui intègre les valeurs africaines et dont les bases 

philosophiques partent des aspects rebelles et transgressifs de l'eurocentrisme, paradigme 

moderne et, par conséquent, facilitent une rencontre identitaire avec ces jeunes, avec des 

paradigmes qui leur sont propres et qui, pendant des siècles, ont été rabaissés et considérés 

comme un non-savoir, une non-civilisation et une non-existence. Pour cela, cette thèse 

développe les concepts: rationalité du "áu"; l’éducation angolaise; émancipation afro-

référencée; et la science quilombiste. 

    

Mots clés: capoeira angola; décolonialité; diaspora africaine; rationalité du "áu"; l’éducation 

angolaise; émancipation afro-référencée; et la science quilombiste.  
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LADAINHA 

Entre a voz e a escuta 

 

A minha trajetória como professora-pesquisadora e aluna de capoeira angola expressa 

uma busca que interessa a esse trabalho e é por isso que inicio com essa introdução. No 

vestibular de 2003, a UERJ, de maneira pioneira, aderiu ao sistema de cotas para estudantes 

negros e negras e para estudantes de escola pública. Era o meu último ano no Colégio Pedro II 

– depois de 12 anos de escolarização formal nessa instituição – e resolvi prestar a prova. Estava 

no 3º ano do, então, 2º grau. Talvez tenha sido o início do processo de me ver como um ser 

racializado, pois o debate – especialmente no que tange às cotas raciais – era muito quente na 

época e estava em todos os meios de comunicação.  

Ainda que de forma rústica, eu defendia as cotas. Talvez porque me beneficiasse delas 

no quesito escola pública, mas, de uma maneira ou de outra, acabei sendo obrigada a formar 

uma visão sobre o assunto. Foi assim que eu ingressei no curso de Engenharia de Produção da 

UERJ, que viria a abandonar três semestres depois.  

Cursar essa faculdade foi um episódio revelador, pois longe das Ciências Humanas (esse 

era um campus exclusivo da Engenharia) eu não encontrava respostas para as perguntas que eu 

nem sabia quais eram ainda. E foi, pasmem, assistindo à quinta edição do Big Brother Brasil, 

em 2005, que percebi que as respostas para as perguntas que eu começava a vislumbrar não 

estariam ali onde eu me encontrava. Hoje, ao rememorar esse acontecimento, atribuo sentido à 

minha busca e questionamentos que me trouxeram até essa tese1. Teria eu culpa das guerras 

pelo mundo? 

Entendo que eu poderia ter feito qualquer curso – até Engenharia de Produção –, pois o 

problema da falta de respostas era muito maior do que eu imaginava. Acabei ingressando em 

História na UFV no ano de 2007. E, para o meu espanto, não encontrei os desenlaces dessa 

questão logo de cara. Aliás, tive bastante dificuldade. 

Foi então que, em 2010, eu conheci a capoeira angola, com o grupo Angoleiros do Mar, 

cujo mestre é Marcelo Angola, e, no mesmo período, a Lei 10.639/20032 e os textos da 

                                                           
1 O caso foi que junto aos meus colegas assistíamos ao programa quando, em uma de suas provas, os “brothers”, 
ao serem questionados se eram ou não responsáveis pelas guerras do mundo, disseram unanimemente que não. 
Na nossa casa, eu fui a única pessoa que disse sim, sem nem saber ao certo o porquê – mas isso pareceu deixar 
todos assombrados. Hoje, associo essa responsabilidade à urgente racialização das pessoas brancas e 
reconhecimento dos seus privilégios.    
2 No dia 09 de janeiro de 2003 foi sancionada a Lei 10.639/2003, alterando a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão no currículo oficial das redes de ensino o tema “História e 
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professora Nilma Lino Gomes. Foi nesse contexto que eu participei da construção do Neab 

Viçosa. Os últimos anos da graduação foram como descobrir um novo mundo dentro da 

universidade. A partir dos estudos sobre as diretrizes e orientações para aplicação da Lei 

10.639/2003 que falavam sobre a construção de Núcleos de Estudos Afro-brasileiros nas 

universidades, essa ideia se mostrava cada vez mais necessária na medida em que o currículo 

do curso de História era eurocêntrico e não tínhamos nenhuma disciplina sobre História da 

África.  

Essas discussões foram tomando forma através de grupos de estudos entre estudantes 

para debater sobre cultura negra e história da África. Fazíamos também entre colegas um grupo 

de estudo pós-moderno e as discussões eram bem quentes! Foi um momento intelectual muito 

profícuo, encontramos bibliografias ausentes das nossas ementas e foi através desses debates 

que houve uma ruptura epistemológica que acompanharia a minha vida intelectual até hoje. Os 

escritos de Nilma Lino Gomes foram essenciais nessa jornada sobre conceitualização de raça e 

da necessidade de formação de professores. Essas leituras me levaram a escrever o Trabalho 

Final de Licenciatura, em fins de 2010, na perspectiva da educação das relações étnico-raciais 

e apontava para discussões que seriam fundamentais na minha trajetória acadêmica e 

profissional atual.  

Em 2011, um grupo de estudantes negros e negras de vários cursos se uniram para pleitar 

a ida ao III Enune em Salvador e deu certo. A partir desse encontro estava formado o Neab 

Viçosa. Quando retornamos começaram debates sistemáticos, leituras de texto, fizemos eventos 

para discutir políticas públicas e tivemos um projeto aprovado no Pibex. A participação do 

movimento negro da cidade foi algo muito significativo para o grupo. Era como aprender tudo 

o que não foi ensinado na faculdade e muito mais! Por isso, chamamos Neab Viçosa, e não 

fazemos menção à UFV, pois esse caráter independente do Neab Viçosa se manteve na medida 

em que ele nunca se institucionalizou3.  

O envolvimento de estudantes de História no Neab Viçosa favoreceu para que 

criássemos uma chapa “Miltons” que foi eleita para o Centro Acadêmico. Seguimos discutindo 

autores como Boaventura Sousa Santos e Stuart Hall que se debruçavam sobre a ideia de 

                                                           
Cultura Afro Brasileira”. Essa conquista se encontra no percurso de luta dos militantes e intelectuais negros e 
negras para que a complexidade das questões raciais no Brasil seja trabalhada nas escolas e universidades e que a 
Lei 10.639/2003 seja, de fato, aplicada conforme as preocupações do movimento negro.  
3 O Neab Viçosa completou, em 2021, 10 anos de existência e no contexto da pandemia, em 2020, foi criada uma 
comissão com integrantes de várias gerações que estão organizados na construção coletiva de um livro sobre a 
trajetória do grupo e de seus integrantes. Esse livro faz parte das comemorações dos 10 anos do Neab Viçosa. Ver 
https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=33664.    
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modernidade. Foi uma movimentação paralela interessante, inclusive para pressionar o 

departamento de História sobre a disciplina de História da África, como fizemos. 

O ano de 2011 foi muito importante para mim no Neab Viçosa: escrevemos o projeto 

Cosmovisão Africana na Lei 10.639/2003: Por uma educação afrocentrada, fazíamos 

encontros de leitura e debates de textos e muitas festas também. Era como uma família. Eu 

sempre me remeto ao Neab Viçosa como uma verdadeira universidade, pois foi lá que vivi 

conflitos e confrontos que foram fundamentais para a minha construção como mulher cis branca 

no processo de me tornar professora-pesquisadora antirracista. Eu devo todo o meu 

conhecimento ao movimento negro4. 

Ao tratar sobre os saberes produzidos pela comunidade negra e sistematizados pelo 

movimento negro, Nilma Lino Gomes (2017) fala sobre os saberes identitários, dentre outros. 

Nesse sentido, eu chamo a atenção para a constituição identitária do sujeito branco. A percepção 

da falta de racialização por parte da branquitude reforça significados da supremacia branca que 

estão em consonância com os ideiais da colonialidade/modernidade e que corroboram com um 

suposto universalismo branco patriarcal heteronormativo cristãocêntrico. Além dos malefícios 

causados às populações negras, brancos e brancas precisam ser estudados com o intuito de 

romper com a ideia central da branquitude, que é a suposta inferioridade de negros, e também 

para buscarem cura de suas construções subjetivas pautadas na violência. 

Em O pacto da branquitude (2022), Cida Bento retoma reflexões importantes sobre a 

necessidade de romper o silêncio da herança da escravização em relação às pessoas brancas, 

pois a lugar da não racialização e da suposta neutralidade desse grupo – somado ainda ao pacto 

narcísico da branquitude – impede o questionamento de seus privilégios e, por conseguinte, das 

nefastas consequências da supremacia branca no Brasil e em outros lugares do mundo.    

Viçosa me propiciou muitas transformações. Tinha vindo do Rio de Janeiro e ido morar 

no interior de Minas Gerais, região que me identifiquei muito. Depois fui descobrir que essa 

identificação tinha um lastro histórico: minha mãe é de Ubá, uma cidade vizinha, e morou lá 

parte da infância até a família se mudar para o Rio de Janeiro para o filho mais velho estudar 

medicina. Essa história sempre me foi contada com uma ideia muito forte de progresso 

associada à vida na cidade. 

                                                           
4 Movimento negro é entendido nesse trabalho como todos os movimentos políticos, educacionais, culturais e 
outros que explicitamente lutam no combate ao racismo. Ver GOMES, Nilma Lino. O movimento negro 
educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.   
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Meu pai, por outro lado, era um típico carioca, boêmio, irreverente e bem problemático. 

Filho de português por parte de mãe e pai, o ouvia contar que meu avô já tinha sido Rei Momo5 

no carnaval do Rio de Janeiro. Não conheci meu avô, mas meu pai morreu, simbolicamente, 

em uma quarta-feira de cinzas, um dia depois do meu aniversário, em 2013.    

A capoeira angola foi a descoberta de um mundo e de uma possibilidade de existir muito 

além daquela que eu vislumbrava até então. Ela também me deu e dá até hoje muitas respostas 

para perguntas que eventualmente surgem. Já tinha visto capoeira antes, mas era algo que eu 

admirava muito de longe e nunca concebi que aquela prática pudesse ser para mim. Quando 

finalmente fui conhecer a capoeira angola, ainda em Viçosa, algo mudou, e aquilo, de repente, 

passou a fazer sentido para minha vida. 

Acho que a primeira questão que mexeu comigo foi ter a dimensão da capoeira como 

conhecimento dos ancestrais, como uma fonte de sabedoria que veio da África e se perpetuou 

no Brasil ao longo dos anos, desde o período colonial, passando pelo pós-abolição e a sua 

ressignificação nos tempos atuais como cultura negra. 

  A partir disso, comecei a pensar na prática da capoeira angola em relação à corporeidade 

e como a modernidade branca e ocidental vem podando e cerceando a existência do corpo livre, 

do corpo negro, da mulher, da sabedoria dos antepassados africanos e da diáspora. Os 

aprendizados que tive e tenho sobre o corpo, a movimentação, a ginga, a voz e toda a relação 

que se estabelece com o psicológico, as travas, as armadilhas do ego são diárias. A capoeira 

angola mostra esse processo no corpo e, junto ao meu mestre, Sidney Reis, e ao grupo no qual 

pertenço desde 2014, somado aos estudos e experiências que tive (e tenho) no movimento 

negro, percebo em mim que o comprometimento em ser uma capoeirista angoleira está 

intimamente relacionado ao processo de ruptura com o patriarcado imperialista capitalista da 

supremacia branca.     

Esse processo ainda está em movimento, pois as desconstruções são muitas quando 

percebemos que a nossa subjetividade é moldada por um paradigma euro-ocidental falacioso e 

nocivo à humanidade. A capoeira angola, em contrapartida, foi algo que me despertou para 

entender como o nosso corpo e mente estão moldados e reprimidos por uma racionalidade euro-

ocidental de pensar e sentir a vida. E como é possível que ela sirva de instrumento para a 

construção de uma sociedade melhor, visando a justiça social. 

                                                           
5 Rei Momo é uma figura carnavalesca eleita para, simbolicamente, receber a chave da cidade, abrindo a folia e 
sendo destituído na quarta-feira de cinzas. 
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Aprender sobre o diálogo corporal que é o jogo, as várias sensações despertadas na roda, 

o transe característico da bateria, a brincadeira, a vadiagem, a força e o autoconhecimento 

proporcionados pela capoeira angola é muito desafiador, pois ela exige que os conhecimentos 

teóricos se consubstanciem no corpo. E essa é a premissa que articula essa introdução. Inspirada 

por bell hooks (2017), a valorização da teoria aqui é entendida no sentido de que todos têm 

capacidade de teorizar e, mesmo a teoria acadêmica, pode usufruir das experiências da 

pesquisadora para a produção do conhecimento. Nesse sentido, o processo de me tornar 

pesquisadora está ligado ao de me tornar uma capoeirista comprometida com o antirracismo.  

2019 foi um ano muito interessante, pois foi a consolidação de um mergulho mais 

profundo na capoeira angola e também de reconexão com o movimento negro e com a 

militância. Nesse ano, além de ter sido contatada por um ex-aluno do Ensino Médio para ser 

professora voluntária no cursinho popular Luiza Mahin da Uneafro em São José dos Campos6, 

também reencontrei uma amiga com quem trabalhei em 2013 logo que cheguei na cidade e 

criamos um laço muito especial. Eu, de um lado, com a minha bagagem do movimento negro 

e, ela, por outro, mulher negra, fala veemente, posição política contundente, articulação e 

engajamento como estudante da graduação.  

Posteriormente, em 2014, ingressei no estado como professora efetiva de História, onde 

estou até hoje, e no mestrado na Unifesp (2014-2016). Reencontrei a Maira Mantovani em 2019 

quando ela, já formada e trabalhando como professora, junto com Ivani Melo, também 

educadora, desenvolviam formações de professores em Jacareí com o Núcleo de Estudos Yabás 

visando a aplicação da Lei 10.639/2003, desde 2017. Elas me convidaram para participar do 

Núcleo de Estudos Yabás e eu prontamente aceitei. Em 2020, o Núcleo de Estudos Yabás 

passou a coordenar um pólo do cursinho popular Uneafro em Jacareí7. 

 

Imagem 1 - Aula inaugural do cursinho popular Uneafro/Yabás (2020) 

                                                           
6 A Uneafro é um movimento que se organiza prioritariamente a partir da educação popular. São núcleos de 
cursinhos voltados para jovens negros e negras da periferia com o intuito de aprovação no Enem. Primeiro, 
trabalhei no Núcleo Luiza Mahin em São José dos Campos e depois, já integrando o Núcleo de Estudos Yabás, 
construímos um Núcleo Yabás em Jacareí.   
7 Hoje, o Núcleo de Estudos Yabás, além de coordenar o Cursinho Uneafro Núcleo Yabás, também realiza 
formações de professores e outros profissionais com base na Lei 10.639/2003 e produção de materiais didáticos. 
Eu, Maira e Ivani tocamos esse trabalho em conjunto com outros parceiros e parceiras.  
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Fonte: acervo pessoal da autora 

 
Estar atuando novamente no movimento negro foi e é essencial para o meu aprendizado 

e para a minha habilidade de educar. O movimento negro me ensina a dimensão do afeto, de 

entrega, e percebo o quão ainda é preciso decolonizarmos as mentes contra o individualismo 

competitivo fruto da modernidade/colonialidade para conseguirmos trabalhar em conjunto.  

Essa trajetória pessoal da pesquisadora faz parte das minhas escolhas epistemológicas 

para essa pesquisa e a pessoa que sou nesse processo de autoconhecimento dá sentido ao 

conhecimento produzido. E não foi um percurso linear e tranquilo até chegar aqui: mulher, 

professora, pesquisadora, branca e angoleira que é atravessada pelos privilégios da branquitude. 

Entender isso foi difícil, mas é necessário para que os nossos jovens negros e negras não 

continuem tendo suas subjetividades violentadas pela branquitude que persiste em roubar os 

conhecimentos e tradições africanas e remover suas marcas negras. Tampouco brancos e 

brancas continuem reproduzindo o pacto narcísico do qual fala Cida Bento (2022). 

Brancos se racializarem, portanto, é fundamental e, nesse processo, enfrentar o desconfo 

da herança da escravidão é sobretudo escuta, posicionamento frente aos privilégios e 
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rompimento do silêncio. Defendo que brancos e brancas precisam desse lugar do desconforto, 

inclusive. Tanto na luta antirracista, como na prática da capoeira angola.   

Essas reflexões ocorreram devido ao meu percurso no movimento negro e a minha 

autoanálise do porquê e em quais condições eu encampei essa luta que, à primeira vista, não 

era minha. Pois eu tenho algumas pistas. Primeiro, pela disponibilidade de revisão e autocrítica 

e, depois, pelo conforto no desconforto, ou melhor, a inquietação da existência já que a luta 

pela humanização de pessoas negras me torna humana também. Talvez tenha sido por isso que 

busquei e permaneci nos estudos sobre educação das relações étnico-raciais e na prática da 

capoeira angola. E é sobre humanização que essa tese trata quando fala sobre emancipação. 

Essa busca na capoeira angola não foi e não é fácil. Ser capoeirista é saber encarar os 

altos e baixos da roda da vida8, saber se comportar frente às eventuais quedas e rasteiras, saber 

se levantar e continuar o jogo, saber a hora de apertar as mãos, dialogar sem ferir, brincar, 

vadiar. Todo o movimento de resiliência, de resistência e de escuta presente na cultura negra 

afrodiaspórica que escapa à racionalidade euro-ocidental. Todo dia novos obstáculos e novas 

situações aparecem na roda e o jogador e a jogadora devem aprender a se posicionar. Todo dia 

somos confrontados com nossos monstros interiores e é incrível como no jogo eles se fazem 

presentes e nos testam veementemente.  

Esse é um dos maiores aprendizados que venho realizando: me deparar com meus 

monstros e entender como eles atuam na minha corporeidade para me libertar. Aprendizado 

este que se faz na construção do presente trabalho, acreditando que a produção do conhecimento 

científico é também autoconhecimento. 

Desse modo, esse trabalho é um questionamento da própria maneira de produzir ciência 

e da apropriação/apagamento de conhecimentos realizada por ela. E a capoeira angola, através 

da análise do Projeto Bantu realizado pelo mestre Roxinho, pode contribuir para uma mudança 

epistemológica necessária nas universidades na medida em que alunos e alunas do continente 

africano em situação de refúgio na Austrália puderam encontrar com a capoeira angola e, ao se 

                                                           
8 A prática da capoeira angola envolve muitos movimentos invertidos, como bananeira e aú, no qual as pessoas 
ficam de cabeça para baixo, invertendo a lógica cartesiana da presença do corpo no mundo. Além dos 
movimentos corporais, a própria organização da roda e dos instrumentos (a chamada bateria) e dos rituais da 
capoeira envolvem conhecimentos da ordem do mistério que atravessam os corpos negros. A escolha do aú para 
caracterizar o conceito da racionalidade do aú se deu em decorrência da importância da corporeidade negra no 
processo de encontro da capoeira angola com os e as jovens do continente africano. Vale lembrar também que a 
Roda de Capoeira foi tombada como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2014. Ver 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/66.    
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conectarem com seus ensinamentos, tiveram uma oportunidade de reconstrução de suas 

subjetividades fragmentadas pelo colonialismo e pela colonialidade.  

Nesse sentido, essa pesquisa permite salientar a possibilidade educional e 

epistemológica da capoeira angola em uma perspectiva negro-africana através do estudo sobre 

o Projeto Bantu, realizado pelo mestre Roxinho, em consonância com as experiências da 

pesquisadora como aluna angoleira, estudiosa da História da África e da sua diáspora e ativista 

antirracista. A motivação maior para essa investigação certamente vem dos aprendizados e do 

processo de autoconhecimento que a capoeira angola me proporcionou. 

Digo isso, tendo em vista as relações que estabelecemos aqui entre a capoeira angola e 

alguns temas da tradição africana, especialmente, de origem banto. A questão corporal, os 

limites do corpo no jogo de angola, é algo muito desafiador, pois que a força necessária vem da 

leveza, do equilíbrio. O deslocar da ordem social através de movimentos como a bananeira e o 

aú que permitem ver o mundo de cabeça para baixo.  

E na roda da capoeira, no jogo e no movimento é perceptível como as travas atuam. É 

evidente a maneira como o corpo responde a alguma fraqueza ou insegurança. A ansiedade que 

não pode ser camuflada. Até mesmo tocar berimbau exige uma sabedoria corporal que não se 

limita à execução do instrumento. É mais um “unir-se” ao berimbau do que algo mecânico. 

Coisas que a racionalidade euro-ocidental não apreende, pois trata-se de ancestralidade.  

A relação do indivíduo com a coletividade também é outro ponto importante de 

contestação dessa lógica moderna. Tudo isso encontra paralelo nas formas de entender o ser 

humano em África, especificamente, na região das civilizações bantas discutidas nesse trabalho. 

Encontrar a sua ginga é mudar o corpo no mundo e mudar o mundo. Mestre Moraes diz: 

“aprenda a ginga na roda para poder gingar na vida” (RUFINO; PEÇANHA; OLIVEIRA, 2018, 

p. 79). A capoeira nesse sentido é muito mais do que um exercício físico, sua subjetividade é 

uma forma de ser, de re-existência e resistência baseada em tradição ancestral. Ainda sobre 

ficar de cabeça para baixo, o mestre do nosso grupo, mestre Sidney, sempre remete à célebre 

frase do mestre Pastinha: “capoeira angola é ver o mundo de cabeça para baixo e dar a volta 

por cima através do autoconhecimento”.  

Esse ensinamento de mestre Pastinha é fundamental pois os sentimentos humanos como 

vaidade, egocentrismo, inveja, competitividade podem atrapalhar o ou a capoeira9 e, por isso, 

junto com o domínio do corpo é necessário o domínio da mente. Nesse sentido, a capoeira 

                                                           
9 Chama-se capoeira aquele ou aquela que pratica a capoeira. 



 
 

26 

angola se associa a uma epistemologia contra-hegemônica que articula mente, corpo e espírito 

de maneira diferente da modernidade, e, com isso, rompe as barreiras do “penso, logo existo” 

e encontra um terreno fértil de conversação dentro das Ciências Humanas e do pensamento 

científico para a produção de saberes estético-corpóreos que será aqui chamado de 

racionalidade do aú.  

Um aprendizado infinito, eterno e diário que – através da educação angoleira – prevê a 

emancipação afrorreferenciada através do autoconhecimento. Como diria Guimarães Rosa, a 

vida quer da gente é coragem10. E a capoeira oferece a dose certa de valentia. Pois não adianta 

ser um “valentão”, como dizia mestre João Pequeno para se referir aos capoeiristas briguentos: 

“o capoeirista para bater no adversário não precisa encostar o pé, ele deve ter o seu corpo freado, 

manejado (...) pra bater não precisa dar pancada (...)”11. Ao olhar para si de maneira honesta e 

integral, como propõe bell hooks (2020), é possível enxergar o outro de uma forma horizontal, 

humana e real também. É a coragem de partir para a jornada do autoconhecimento que a 

capoeira angola proporciona.  

Essa pesquisa fala sobre reconstituição dos seres e se entender como pessoa e entender 

o sentido da existência é algo complexo, mas é necessário tanto para brancos se reconfigurarem 

no mundo a partir da não-desumanização do outro; como para negros e negras e não-brancos 

se curarem das destituições do ser causadas pelo colonialismo e seus desdobramentos.  

E foi por isso que escolhi a capoeira angola como objeto de pesquisa, pois ela é potente 

no que diz respeito à reconstituição de identidades deflagradas pelo racismo anti-negro no 

Brasil e no mundo. Desde a expansão europeia e, posteriormente, consolidado no período 

Iluminista, na Europa, o racismo científico definiu a escala da colonialidade que colocava 

africanos na base da desumanização. Portanto, refletir sobre a capoeira angola em uma 

perspectiva negro-africana e decolonial se faz valioso por duas razões principais: uma, por 

estimular e ressaltar a potencialidade da capoeira angola como um instrumento de cura, de 

emancipação e de restauração de subjetividades quebradas pelo racismo anti-negro; e outra por 

contribuir em uma mudança epistemológica da academia ao introduzir teóricos e intelectuais 

que por vezes foram esquecidos e que não são considerados como tal, incluindo os próprios 

mestres e mestras da capoeira angola. Esta última faz parte do conceito ciência quilombista 

desenvolvido na tese.  

                                                           
10 Passagem de ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 334. 
11 Depoimento disponível em https://www.youtube.com/watch?v=gOHum1UBVp8 (último acesso em 
05/03/2021). 
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A escolha por estudar a capoeira se deu no começo de 2019 quando o mestre Roxinho 

e o mestre Flávio Saudade12 vieram à São José dos Campos, no Sesc, fazer uma oficina sobre 

capoeira como tecnologia social. Eu fiquei muito encantada com as perspectivas apresentadas 

e com as oficinas. O mestre Roxinho apresentou o seu trabalho na Austrália com jovens 

refugiados e o mestre Saudade, no Haiti e no Congo. 

  

Imagem 2 - Evento no Sesc com mestre Roxinho (2019) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Na época, esse encontro virou a minha cabeça. Eu já vinha passando por um processo 

de mergulho na capoeira angola desde 2017 e 2018. Digo isso, pois, até então, meu 

envolvimento com a prática da capoeira angola era irregular e eu não tinha me assumido ainda 

como uma aluna-discípula. Também em 2018 o nosso mestre13 foi oficialmente reconhecido 

                                                           
12 Mestre Flávio Saudade é idealizador do Projeto Gingando Pela Paz que hoje é uma ONG que atende, através 
da capoeira, crianças e jovens afetados e afetadas pela violência armada no Brasil, França, Haiti e República 
Democrática do Congo. Ver https://gingandopelapaz.org/gingando-pela-paz/.   
13 A trajetória do mestre Sidney na capoeira iniciou desde jovem quando começou como aluno do mestre Lobão. 
Em fins da década de 80, conheceu mestre Cláudio, de Feira de Santana, e passou a treinar capoeira angola, 
onde, desde então, coordena um grupo em São José dos Campos.  
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como mestre e fizemos um evento importante para a sua formatura. Todo o grupo cresceu muito 

a partir daí. 

 

Imagem 3 - Formatura mestre Sidney Reis (2018) 

   
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Embora eu conheça a capoeira angola há 12 anos, o processo de aprendizagem e de 

entrega foi muito lento. Ela exigia de mim, e exige ainda, uma mudança de padrões que estavam 

muito arraigados na minha existência. Conheci o grupo onde sou aluna hoje em 2014 – dois 

anos depois de me estabelecer em São José dos Campos, quando saí de Viçosa.  

Organizar-se em grupo não é simples, tendo em vista nossas mentes colonizadas. Mas 

é somente através da coletividade que a cura, para citar bell hooks novamente (2019), irá 

acontecer. É o que a autora chama de autorrecuperação, processo individual, mas que está 

sempre ligado ao coletivo. E foi lá, especialmente no ano fatídico de 2020, com a pandemia do 

coronavírus, que o trabalho intelectual que eu vinha realizando tanto na academia como em sala 

de aula, individualmente, se conectou com o grupo da capoeira angola. 

Primeiro, o Núcleo de Estudos Yabás passou a coordenar um pólo do cursinho popular 

Uneafro em Jacareí e, com a pandemia, demos sequências às atividades online. Uma das ações 

mais preponderantes foi a formação de professores. E em um desses espaços o mestre Roxinho 
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participou conosco, assim como mestre Sidney e outros convidados da capoeira angola, e assim 

fomos estreitando os laços e as parcerias. Era possível realizar a pesquisa nessas circunstâncias. 

E os objetivos da pesquisa foram se delineando à medida que o contato se aprofundava, pois 

não se tratava mais de uma pesquisa individual (embora grande parte do trabalho intelectual 

seja bem solitário).  

Estava estabelecido o compromisso com a coletividade, com aqueles e aquelas que me 

ensinaram e que me fizeram chegar até essas palavras. A experiência de partilhar os estudos 

tanto nas formações com o Núcleo de Estudos Yabás como no círculo da capoeira angola, foram 

cruciais nesse processo, pois em 2020, além dos treinos online, nosso grupo se reuniu 

virtualmente para discutir textos sobre a capoeira e a tradição africana – coisa que até então era 

difícil acontecer devido às correrias do dia-a-dia.    

Mestre Sidney realiza trabalho com capoeira angola em São José dos Campos desde o 

início dos anos 2000 e foi o lugar onde mais me identifiquei quando procurava capoeira angola 

na cidade. Sobre o grupo, somente posso dizer da dimensão do afeto e agradecimento a tudo 

que me vem sendo ensinado sobre o jogo na grande e na pequena roda, como diz mestre Moraes. 

Agradeço também aos ensinamentos de meu mestre sobre a capoeira angola, bem como a 

responsabilidade e a disciplina inerentes à sua prática. Se não fosse por isso, não poderia estar 

aqui hoje.  

 
Imagem 4 - Evento Raiz Negra (2019) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Mas voltando à minha decisão de pesquisar a capoeira, eu tinha entrado no doutorado 

em 2018 com outro projeto e, em 2019, virou uma chave dentro de mim com o evento no Sesc. 

Fui atrás do mestre Saudade pois o fato dele estar trabalhando com capoeira no Congo e no 

Haiti me despertou a possibilidade de estabelecer paralelos da diáspora entre a América do Sul, 

o caribe e o continente africano, um desejo que me ronda desde que iniciei nos estudos da 

História da África e da diáspora. No entanto, em fins de 2019, outra grande virada ocorreu.  

O mestre Roxinho voltou a São Paulo, dessa vez em Toque Toque Grande, no litoral 

norte, para ministrar uma oficina e apresentar um documentário realizado sobre um grupo de 

alunos de origem africana refugiados na Austrália14. O documentário e toda a experiência da 

viagem a São Sebastião foram arrebatadores, e retornei para São José dos Campos com a 

investida na capoeira angola.  

 

Imagem 5 - Roda de capoeira angola em Toque Toque Grande (2019) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

                                                           
14 ALBERTON, Paulo. Who We Really Are - Feature documentary - English Version. Paulo Alberton, abril/2020,  
https://www.youtube.com/watch?v=EiC-A7MxV-E&t=6s. Último acesso em 03/03/2021.  
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Em agosto já havia participado da IV Formação Continuada para Profissionais e 

Praticantes de Capoeira, realizado pelo Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São 

Paulo, com a participação do mestre Cobra Mansa, da mestra Janja e dos professores Eduardo 

David de Oliveira e Carlos Eugênio Libano Soares. Foi nessa situação em que ouvi pela 

primeira vez, através do mestre Cobra Mansa, no Cosmograma Bakongo e no estudioso Bunseki 

Fu-Kiau.  

 

Imagem 6 - Palestra mestre Cobra Mansa na USP (2019) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 
Uma das atividades que mais me sensibilizou foi a dinâmica promovida de vivência no 

Cosmograma Bakongo. O mestre Cobra Mansa representou o tempo cósmico Bakongo no chão, 
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com giz, e um grupo de pessoas reproduziu o ciclo da vida “dentro” do Cosmograma passando 

pelos quatro quadrantes Musoni, Kala, Tukula e Luvemba15.  

Essa atividade somada à experiência com o mestre Roxinho me deram a força de realizar 

mais essa mudança na pesquisa. Em conversa com o mestre Roxinho, a ideia inicial era ir à 

Austrália e acompanhar o trabalho realizado por ele através de um caderno de campo, bem 

como realizar entrevistas com as crianças e com a equipe do projeto. Para essa ideia ser 

consolidada, inclusive, foi preciso entrar em contato com o diretor da ONG STARTTS que 

organiza o Projeto Bantu em diversas escolas australianas. No entanto, com a dificuldade da 

pandemia do coronavírus instaurada em março de 2020 no Brasil, os planos foram sendo 

adiados e precisaram se reconfigurar.   

 Em maio de 2020 o Projeto Bantu realizou uma série de lives chamada Learning from 

the past (Aprendendo com o passado) comemorativas dos treze anos de Projeto Bantu, com ex 

participantes, cuja entrevistadora, Evelyn Agripa, fez parte da primeira turma em 2007 na escola 

Cabramatta High School e agora segue como treinel16 do ECAMAR - Escola de Capoeira 

Angola Mato Rasteiro, atuando no Projeto Bantu em Sydney. 

A capoeira angola pelo viés da decolonialidade é uma epistemologia negro-africana que 

tem poder transformador de emancipação através de três níveis: tradução dos saberes estético-

corpóreos; agenciamento e autorrecuperação; e, por último, no sentido de atuação na realidade, 

efetivação de uma práxis ativista que afeta não só o indivíduo, mas também o coletivo. Essas 

três mudanças ocorrem de formas integradas e seu exercício é mediado aos jovens refugiados 

através de uma educação angoleira praticada pelo mestre Roxinho e pelo Projeto Bantu que 

estão vinculadas à decolonização do ser, do saber e do poder.   

No contexto australiano, a capoeira angola liga-se aos jovens africanos através da 

corporeidade caracterizada como racionalidade do aú. Esse conhecimento é deslegitimado pelo 

racismo anti-negro. Em contrapartida, a racionalidade do aú é um vir-a-ser-sendo no mundo 

representado nesta tese pelo cosmograma bakongo resultando na reconstrução de identidades 

estilhaçadas pelo colonialismo e pela colonialidade. É a emancipação afrorreferenciada que 

através da educação angoleira, de forma simbólica, retorna às suas origens africanas no 

                                                           
15 Sobre essa experiência ver a reportagem de MAGALHÃES, Paulo. Saberes da Kalunga - pensando o mundo 
contemporâneo a partir da epistemologia bakongo. Edgardigital, UFBA, 16/02/2018. Disponível em 
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=6464. Último acesso: 12/03/2021. 
16 Treinel é uma função ocupada pelos alunos e alunas da capoeira angola que indica uma certa hierarquia, como 
sendo aquele ou aquela que pode ensinar e liderar os treinos, sendo um título abaixo do de contra-mestre. 
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contexto dos jovens refugiados e permite estabelecer - através da racionalidade do aú - uma 

ciência quilombista. São os quatro conceitos construídos na tese. 

Portanto, as análises indicam que o ensino da capoeira angola é uma epistemologia 

negro-africana que, como ciência, no campo da educação e saúde, em seus movimentos e 

filosofias tradicionais, pode ser uma prática reparadora de subjetividades. Com isso, o poder da 

capoeira angola como transgressora da ordem colonialista vigente é composta por um 

paradigma de transformação individual e social. O que isso significa? Embora a capoeira angola 

– mesmo aquelas escolas que se dizem mais “puras” – tenha acompanhado o processo histórico 

e incorporado elementos do eurocentrismo, quando ela é reconhecida como uma episteme 

afrodiaspórica – ou seja – como uma forma de se produzir ciência calcada nas tradições 

africanas, e ensinada como tal, ela é um instrumento de cura ontológica, acendedor de sóis 

(AZA, 2020) no âmbito psicológico, sócio-político e epistemológico.  

Para falar de modos de ser africanos e das culturas afrodiaspóricas produzidas na 

América estou utilizando os termos negro-africano, afrorreferenciada e afrodescendentes. O 

professor Henrique Cunha Jr., em Africanidade, afrodescendência e educação (2001) trata o 

assunto a partir da ideia de construção de uma identidade política e consciência negra, 

apontando para uma longa estrada desse debate dentro e fora do Brasil. A ideia de unidade 

africana caminha ao lado dessas discussões. Todas elas partem das várias vertentes do 

pensamento negro que serviram de base para a construção de movimentos negros de resistência 

e busca pela liberdade. Ao longo do Corrido 1, percorro por autores e autoras em uma costura 

de sentidos da diáspora africana. 

 Para a construção do conceito emancipação afrorreferenciada utilizo Eduardo Oliveira 

em Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma filosofia afrodescendente (2021) a 

partir do que ele chama de filosofia africano-brasileira para embasar a noção africana de pessoa. 

Este é, segundo Oliveira, um elemento estruturante da cosmovisão africana, e isso significa 

dizer unidade africana a partir dos seus aspectos civilizatórios dos povos do continente. 

(...) é sempre bom lembrar, no entanto, que não estamos querendo retornar a uma 
África idílica, que jamais existiu ou, se existiu, que não existe mais. Não é nosso 
intento criar uma África mítica ou romantizar a África real. No jogo de identidades, 
entretanto, está embutido um jogo político e, na disputa pelo poder, está contida a 
disputa pela representação de si. No jogo das representações identitárias no Brasil os 
afrodescendentes foram ideologicamente representados como inferiores. Negativados 
desde a sua cor até sua condição social, os afrodescendentes viram-se sempre alijados 
das vantagens sociais por consequência da negação de sua cultura e história. Falar em 
cosmovisão africana, portanto, certamente tem uma dimensão política, bem como uma 
dimensão social e econômica. Não estamos apenas recuperando elementos culturais 
que ficaram sepultados no passado. Todo resgate histórico é uma recriação. Toda 
recriação é política. O fazemos conscientemente, visto que se a história oficial negou 
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o SER negro, nós, por nosso lado, fazemos ver não apenas suas edificações no 
pretérito, mas os possíveis modelos econômico, político e culturais derivados da 
cosmovisão africana, fruto da resistência dos negro-africanos, da atualização de sua 
forma cultural e da recriação de sua cosmovisão (OLIVEIRA, p. 89, 2021).  

A capoeira angola compreendida através de uma racionalidade negro-africana ocupa 

determinada posição na configuração do sistema-mundo e, como manifestação cultural, ela 

enfrenta desigualdades e dificuldades sociais, políticas, econômicas, epistêmicas, de gênero, 

pedagógicas e etc. Sendo assim, as estruturas de poder modernas/coloniais estão intimamente 

vinculadas aos saberes produzidos por ela e pelos seus sujeitos, bem como à existência e à 

humanidade deles. Sujeitos esses que se encontram no campo dos colonizados (ou condenados, 

como fala Maldonado-Torres em referência a Fanon).  

Quando a capoeira angola encontra os corpos negros dos jovens refugiados abre-se a 

possibilidade de emancipação através do percurso caracterizado pelo Cosmograma Bakongo 

(FU-KIAU), passando pelas quatro fases - Musoni, Kala, Tukula, Luvemba - que dentro da 

filosofia bakongo representa uma ideia de processo humano e autoconhecimento muito 

significativa. Partindo, então, da teoria de Fu-Kiau e inspirada pelo seu uso metodológico na 

tese de mestre Cobra Mansa, eu a trouxe para cá e a apliquei ao processo de ensino e 

aprendizagem da capoeira angola pelo mestre Roxinho aos ex-alunos do Projeto Bantu para 

analisar o crescimento que eles tiveram com o Projeto Bantu.  

A escuta das fontes me permitiu identificar quatro etapas presentes nas falas dos jovens: 

o primeiro contato com a capoeira; os conflitos do racismo; a autorrecuperação; e o retorno aos 

conhecimentos ancestrais. Tudo isso permeado pelos saberes estético-corpóreos africanos e os 

sentidos de comunidade. Saberes esses que, subalternizados pela racionalidade euro-ocidental, 

precisam urgentemente estar dentro das universidades e das formulações científicas, bem como 

mestre e mestras da capoeira angola sejam reconhecidos por essas instituições como os 

intelectuais que são, independente das suas graduações acadêmicas. 

Essa pesquisa foi realizada tendo como fontes relatos e recortes do Projeto Bantu através 

do mestre Roxinho e dos seus ex alunos. Uma dessas ex alunas que ganha destaque no corpo 

documental é Evelyn Agripa, que fez parte da primeira turma em 2007 na escola Cabramatta 

High School, pois ela permaneceu e seguiu na capoeira angola e hoje dá continuidade ao 

trabalho em Sydney como treinel17 do ECAMAR - Escola de Capoeira Angola Mato Rasteiro, 

                                                           
17 Treinel é uma função ocupada pelos alunos e alunas da Capoeira Angola que indica uma certa hierarquia, 
como sendo aquele ou aquela que pode ensinar e liderar os treinos, sendo um título abaixo do de contra-mestre. 
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atuando no Projeto Bantu em Sydney. Por isso, foram realizadas duas entrevistas pela autora: 

uma com ela e a outra com o mestre Roxinho. 

Outras fontes importantes foram as séries de lives chamada Learning from the past 

(Aprendendo com o passado) comemorativas dos treze anos de Projeto Bantu com ex 

participantes cuja entrevistadora foi Evelyn Agripa. 

 

   Imagem 7 – Live Instagram com Makor Kishak        Imagem 8 - Live Instagram com Hunkan Bosco 

 
                       Fonte: BANTU BRASIL, 2020                                       Fonte: BANTU BRASIL, 2020                          
                
              Imagem 9 - Live Instagram com Miriam                        Imagem 10 - Live Instagram com Rama 

 
            Fonte: BANTU BRASIL, 2020                                       Fonte: BANTU BRASIL, 2020                
              
          Imagem 11 - Live Instagram com Edwin e Rita       Imagem 12 - Live Instagram com Mohammed Jallow 
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                      Fonte: BANTU BRASIL, 2020                                       Fonte: BANTU BRASIL, 2020             
  
   Imagem 13 - Live Instagram com Mandela e Susan    Imagem 14 - Live Instagram com Alberta, Sadok e Achol 

 
                   Fonte: BANTU BRASIL, 2020                                      Fonte: BANTU BRASIL, 2020         

 
Imagem 15 - Live Instagram com Yousef 

 
                                                        Fonte: BANTU BRASIL, 2020      
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Para a realização dessa tese, então, foram selecionadas cinco entrevistas realizadas entre 

os meses de maio e junho de 2020 pelo Instagram do Project Bantu, que agora se chama Bantu 

Brasil. Os entrevistados selecionados foram: Mandela, Mohammed, Susan, Rita e Edwin18. As 

ações do Projeto Bantu hoje compreendem o complexo de ações do Instituto Bantu Brasil, com 

sede em Vera Cruz, Bahia, que vem crescendo e desenvolvendo uma série de atividades ao 

longo dos últimos dois anos.  

Das treze entrevistas totais realizadas, apenas as nove últimas estão disponíveis online 

no Instagram Bantu Brasil. Quatro entrevistas importantes não foram salvas no canal por 

problemas técnicos, por isso, as cinco que entraram para este trabalho foram selecionadas a 

partir das nove últimas entrevistas que foram salvas até a presente data. Dos nomes indicados 

nos cartazes acima, três entrevistas não ocorreram: Adhel, Hayat e Rahab, e essas duas últimas 

foram substituídas pelas entrevistas com Sadok e com Achol.  

Apesar das quatro primeiras entrevistas com Hunkan, Makor, Miriam e Rama terem 

ficado fora do escopo documental, outros três documentos importantes foram disponibilizados 

pelo mestre Roxinho: a primeira é uma entrevista com Makor, Hunkan e Evelyn quando eles 

ainda participavam do Projeto Bantu, entre 2010 e 2011; a outra, é uma entrevista com uma das 

colaboradoras do projeto, assistente social e capoeirista, Chiara Ridoldfi; e, por fim, uma 

entrevista com a psicóloga, Elisabeth Pickering, que esteve trabalhando ativamente com o 

Projeto Bantu em Cabramatta High School. 

Também servirá como subsídio de análise o filme Who We Really Are, filmado por 

Paulo Alberton entre 2006 e 2012 a partir do trabalho do mestre Roxinho na escola australiana 

Cabramatta High School. Há ainda o material do Projeto Bantu coletado online (facebook e 

entrevistas), bem como a bibliografia indicada serve de subsídio para a investigação. Outros 

materiais utilizados foram as duas edições do Ciclo Formativo de Educação Antirracista do 

Núcleo de Estudos Yabás (2020, 2021) com a participação do mestre Roxinho, a live do canal 

Confluências Indígenas (2021) com a participação do mestre Roxinho falando sobre capoeira 

angola e os valores civilizatórios afro-brasileiros, a banca de qualificação da autora (2021) e o 

portfólio atualizado do mestre Roxinho.  

                                                           
18 A respeito dos nomes dos participantes, aqui está representado somente pelo primeiro nome. Em decorrência 
da pandemia e das dificuldades da pesquisa nessas condições, realizei entrevista somente com a Evelyn e o 
mestre Roxinho. Não tive contato com outros e outras jovens e, quando tentei buscar mais informações, não 
obtive resultados. Tendo em vista as situações pós-traumáticas vivenciadas por eles e por elas, mais o risco de 
ser deveras invasiva com perguntas excessivas, preferi manter os nomes que apareciam no filme e nos cartezes 
de divulgação das lives do Instagram.     
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Imagem 16 - Arte de um evento de exibição do filme Who we really are 

 
Fonte - Portfólio mestre Roxinho 

 

Ao analisar as entrevistas dos alunos do Projeto Bantu e as formas de ensino da capoeira 

angola pelo mestre Roxinho, os princípios, histórias e vivências são recortados sob a lógica do 

paradigma negro-africano e decolonial. Este é embasado pelo que está sendo chamado de 

intelectuais da capoeira angola – alguns mestres e mestras utilizados para constituir o campo da 

capoeira angola; outros intelectuais e autores africanos, afrodiaspóricos e decoloniais; e a 

vivência da pesquisadora como aluna de capoeira angola.  

Portanto, a paradigma que orienta esse trabalho recorta quatro elementos da capoeira 

angola: i) o ‘ser mestre’, cujos saberes são transmitidos pela oralidade e que permeiam as 

tradições educativas africanas; ii) a ginga, representando a corporeidade negra-africana 

produtora de ciência; iii) a roda, um Eu incorporado ao coletivo relacionado à filosofia dos 

povos banto expressos pelo Cosmograma Bakongo; iv) e o processo de autoconhecimento. As 

subjacências da capoeira, como o conceito de mestre Moraes sugere19, estão aqui ligadas a esses 

quatro princípios da capoeira como epistemologia negro-africana e elas integram o campo dos 

saberes das tradições africanas e afrodiaspóricas e, portanto, decoloniais. É importante lembrar 

                                                           
19 Esse termo foi ouvido pela autora pela primeira vez em um evento com o mestre Moraes em Bertioga (2019), 
mas é recorrente em suas falas ao se referir aos aspectos ritualísticos e subjetivos da Capoeira Angola que se 
manifestam pelo invisível.   
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que esses elementos aparecem assim assinalados para efeito de investigação, mas certamente 

eles não são estanques e compõem um universo infinito que transcende esse trabalho.   

Como inspiração teórico-metodológica está a posição tradicionalista dos mestres 

africanos para ter acesso ao conhecimento ancestral, que segundo Hampaté Bâ, ainda existe na 

contemporaneidade e que ele chama de “última geração dos grandes depositários” dessa 

tradição. Para isso acontecer, ele diz: 

Para que o trabalho de coleta seja bem‑sucedido, o pesquisador deverá se armar de 
muita paciência, lembrando que deve ter “o coração de uma pomba, a pele de um 
crocodilo e o estômago de uma avestruz”. “O coração de uma pomba” para nunca se 
zangar nem se inflamar, mesmo se lhe disserem coisas desagradáveis. Se alguém se 
recusa a responder sua pergunta, inútil insistir; vale mais instalar‑se em outro ramo. 
Uma disputa aqui terá repercussões em outra parte, enquanto uma saída discreta fará 
com que seja lembrado e, muitas vezes, chamado de volta. “A pele de um crocodilo”, 
para conseguir se deitar em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, sem fazer 
cerimônias. Por último, “o estômago de uma avestruz”, para conseguir comer de tudo 
sem adoecer ou enjoar‑se. 
A condição mais importante de todas, porém, é saber renunciar ao hábito de julgar 
tudo segundo critérios pessoais. Para descobrir um novo mundo, é preciso saber 
esquecer seu próprio mundo, do contrário o pesquisador estará simplesmente 
transportando seu mundo consigo ao invés de manter‑se “à escuta” (HAMPATÉ BÂ, 
2010: 211-212). 

De acordo com Hampaté Bâ (2010), a relação das sociedades africanas com o 

testemunho oral revela o próprio valor do ser humano, sendo a palavra falada possuidora de 

força e dotada de sacralidade. Portanto, a tradição oral é ela mesma a representação de como os 

povos africanos encaram o mundo, dentro de uma ideia holística de conhecimento que não 

separa o mundo físico do mundo espiritual. O testemunho expressa o próprio valor do ser 

humano, sendo a palavra falada possuidora de força e dotada de sacralidade.  

Ao remeter as tradições da capoeira às tradições africanas no que tange à oralidade, elas 

possuem um significado muito profundo para aqueles que transmitem para a sua prática: 

A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona todos os aspectos. 
Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e desconcertar a 
mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem definidas. 
Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão dissociados. 
(...). Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, 
história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite 
remontar à Unidade primordial.  
Fundada na iniciação e na experiência, a tradição oral conduz o homem à sua 
totalidade e, em virtude disso, pode‑se dizer que contribuiu para criar um tipo de 
homem particular, para esculpir a alma africana (HAMPATÉ BÂ, 2010, 169). 

A tradição oral é ela mesma a representação do modo como grande parte dos povos 

africanos encaram o mundo, dentro de uma ideia holística de conhecimento que não separa o 

mundo físico do mundo espiritual. 

E assim me coloco entre a voz e a escuta, teorizando a partir da prática, como nos ensina 

bell hooks (2017), sobre um objeto de estudo que se confunde com o sujeito da pesquisa: 
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No paradigma emergente, o caráter auto-biográfico e auto-referenciável da ciência é 
plenamente assumido. A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do 
mundo que alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de sobrevivência. 
Hoje não se trata tanto de sobreviver como de saber viver. Para isso é necessário uma 
outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos 
separe e antes nos una pessoalmente ao que estamos estudando (SANTOS, 2010a, p. 
85).   

Uma pesquisa que, como fala Grada Kilomba (2019), é centrada nos sujeitos. Quem são 

esses sujeitos e porque eles estão aqui - são margem e resistência (p. 68). Experiência de jovens 

africanos marcados pela violência colonial e que tiveram contato com a capoeira angola através 

do mestre Roxinho e do Projeto Bantu. A escolha por esses nomes se deu por eles já estarem 

fora da escola e da tutela da STTARTS20, por terem participado das lives comemorativas e 

terem, em suas falas, despertado para temas que são significativos à pesquisa.  

Evelyn, Hunkan e Makor teriam tido destaque pois realizaram a função de ensinar 

depois que terminaram o high school. Embora Evelyn tenha sido a única que deu continuidade 

à capoeira e se tornou treinel, os outros dois também se destacaram na arte à época. Miriam e 

Rita se destacam nos depoimentos quanto ao envolvimento com a capoeira à época. Embora 

não tenha sido salva a live de Miriam, no filme Who We Really Are sua presença é marcada 

junto aos demais.  

Rama e Mandela aparecem em função de conflitos que colocam o mestre Roxinho frente 

a novos desafios. Rama, com a questão do comportamento e do rap; e Mandela que é 

relembrado pelo próprio mestre Roxinho em sua entrevista para a presente autora quando conta 

sobre o episódio de sua chegada à escola Cabramatta High School.  

Susan participou do Projeto Bantu como estudante do Timor Leste. Sua contribuição é 

importante pois além de ter sido participante do projeto junto aos jovens africanos da primeira 

geração, ela representa o alcance da capoeira para além dos alunos africanos. Já Mohammed 

Jallow é da mesma geração do que Evelyn, porém de uma escola diferente, Pendle Hill High 

School. Em entrevista com ela, no entanto, ele deixa entrever que houveram momentos em que 

Evelyn esteve junto com o mestre e os demais colaboradores do Projeto Bantu em sua escola. 

Isso se deve ao fato da experiência em Cabramatta High School ter sido pioneira com o Projeto 

Bantu, o que permitiu, a partir daí, que o projeto alcançasse novos voos incentivando os 

estudantes a trabalharem no projeto.  

Por fim, Edwin, o aluno mais novo entrevistado, de Cabramatta High School, sua 

geração é da década de 2011, quando os outros já estavam saindo, e teve como professores os 

                                                           
20 Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service.  
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ex-alunos do Projeto Bantu da geração mais antiga. Todos os jovens entrevistados, e a 

entrevistadora, em 2020, tinham entre 18 a 24 anos.     

   

 Tabela 1 - Sujeitos da pesquisa 

 País  Período  

Edwin  Costa do Marfim  década 2011 

Rita Sudão década 2001 

Mohammed Serra Leoa década 2001 

Mandela Sudão década 2001 

Susan  Timor Leste década 2001 

Hunkan Sudão/Quênia década 2001 

Makor Sudão década 2001 

Rama Congo/Tanzânia década 2001 

Miriam Congo/Malawi década 2001 

Evelyn  Uganda/Quênia década 2001 

Fonte: produzida pela autora 
 

Esses jovens contam as suas próprias histórias, são vozes de grupos marginalizados que 

por vezes não são tornados legítimos pela academia - sempre objetos, nunca sujeitos. Suas vozes 

são interpretadas aqui, criticadas, obviamente, mas assegurando a subjetividade inerente a elas. 

Portanto, essa é uma pesquisa não neutra. Algumas pessoas podem a chamar de tratado (ou 

ensaio) e não pesquisa científica, mas acredito que é possível haver pesquisa científica 

comprometida com o saber sem estar à serviço da universalidade branca.  

Todas as três formas de desrespeito - político, social e individual - têm grande 
importância na vida das pessoas negras nas sociedades dominadas por brancas/os, 
porque tornam a nossa realidade real. Além disso, elas são reproduzidas nos discursos 
acadêmicos através de epistemologias e métodos que colocam as vozes de grupos 
marginalizados como secundárias, privando-nos do direito à autorrepresentação 
(KILOMBA, 2019, 82).  

A origem da pesquisadora, embora seja uma mulher branca, me coloca aqui como 

capoeirista angoleira e, por isso, em alguma medida, dialogo com os sujeitos da pesquisa dentro 

de um universo que me é familiar - principalmente por entender a capoeira angola como uma 

manifestação negro-africana, afro-diaspórica, afrodescendente -, e me colocando sempre em 

consonância com as minhas subjetividades raciais. 
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As linhas interpretativas extraídas das fontes com base na escuta se deu por meio da 

proximidade emocional e envolvimento pessoal com a pesquisa, pois defendo, como Kilomba, 

que “ser uma pessoa ‘de dentro’ produz uma base rica, valiosa em pesquisas centradas em 

sujeitos” (2019, 83).  

A escuta das fontes gerou o arrolamento de nove temas recorrentes nas falas das pessoas 

envolvidas com o Projeto Bantu. A organização dos parâmetros de análise e seleção dos trechos 

das entrevistas, lives e cenas do filme escolhidos foram seguidos da sua distribuição analítica 

ao longo do jogo, que é essa tese, e ficaram elencadas assim: 

i) ser mestre: o mestre como uma figura paterna, como aquele que ensina um ofício, a 

relação do mestre Roxinho com os estudantes, seu contínuo vir-a-ser mestre;  

ii) liderança: acreditar no potencial dos seus alunos, incentivar a liderança, como 

ensinar, como aprender;  

iii) inspiração: mesmo que poucos não sigam como capoeiristas, eles ainda são um 

incentivo uns para os outros, estímulo ao incentivo; 

iv) aquilombamento: a família na capoeira, a segurança na roda, os amigos da capoeira, 

aprender com e para a comunidade; 

v) origem da capoeira: entendimento de onde vem a capoeira, seus desafios, conexões; 

vi) África: “de onde nós viemos”; 

vii) escola: a relação entre a escola e os saberes estético-corpóreos dos alunos e entre a 

escola e a capoeira angola; 

viii) conflitos: conflitos entre os estudantes e a escola; alunos entre eles mesmos; e entre 

estudantes e o mestre Roxinho; conflitos dos refugiados na Austrália; 

ix) crescimento: reflexão sobre o que mudou neles mesmos. 

A cada capítulo, ou melhor, corrido21, os itens acima são distinguidos nas fontes e 

aparecem, a exemplo da tabela abaixo, com a numeração de acordo com a sua aparição no 

respectivo corrido: 

 

Tabela 2 - Linhas interpretativas das fontes 

  Corrido 2 Corrido 3 Corrido 4 

 

                                                           
21 Os corridos são as músicas cantadas nas rodas de capoeira onde os pequenos versos proferidos pelo cantador 
ou pela cantora são respondidos pelo coro dando a energia que a roda de capoeira precisa para acontecer.  



 
 

43 

Entrevista Evelyn  1) ser mestre;  1) escola e conflito;          
2) origens capoeira 

1) origem capoeira e 
crescimento;                   

2) aquilombamento e 
inspiração; 3) crescimento 

Entrevista mestre 
Roxinho 

1) ser mestre; 2) conflitos e 
ser mestre;                         

3) aquilombamento;        
4) ser mestre e África;       

5) ser mestre  

          

                 —---- 

 

            —---- 

Live instagram Edwin 1) ser mestre;                    
2) ser mestre; 3) liderança;         
4) liderança e ser mestre 

1) origem capoeira e 
África; 2) origem capoeira 

e África; 3) origem 
capoeira 

             —---- 

  

Live instagram Rita 1) liderança; 2) inspiração 1) África; 2) escola; 3) 
escola 

1) crescimento 

Live instagram 
Mohammed 

1) ser mestre 1) origem capoeira e 
África; 2) escola; 3) escola; 

4) escola  

1) escola e ser mestre;     
2) ser mestre e 

aquilombamento; 3) 
crescimento 

Live instagram 
Mandela 

              —---- 5) conflitos e escola;         
6) conflitos  

4) origem capoeira e 
crescimento;                   
5) ser mestre, escola e 
crescimento;                    
6) crescimento;               
7) crescimento;               
8) crescimento;               
9) aquilombamento e 
inspiração;                      
10) liderança e inspiração; 
11) inspiração e 
crescimento;                 
12) inspiração, ser mestre 
e África 

Live instagram Susan —---- —---- 1) origens capoeira e 
aquilombamento; 2) 
origens capoeira e 
crescimento;                   
3) origens capoeira e 
crescimento;                   
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4) origens capoeira;        
5) crescimento;                
6) liderança e 
crescimento;                   
7) aquilombamento;        
8) inspiração e 
aquilombamento;            
9) inspiração  

Entrevista crianças 1) liderança   —---- —---- 

Entrevista psicóloga —---- 1) escola —---- 

Entrevista Chiara e 
mestre Roxinho 

1) aquilombamento, ser 
mestre e liderança  

1) conflitos e 
aquilombamento 

1) liderança 

Participação mestre 
Roxinho lives e 

eventos 

______ 1) origem da capoeira 1) aquilombamento e 
África; 2) 
aquilombamento 

Filme Who we realy 
are 

1) conflitos; 2) conflitos   _____ 1) aquilombamento 

TOTAL DE 
TRECHOS 

SELECIONADOS 

17 17 29 

Fonte: produzida pela autora 
 

A partir desses temas elencados, a seleção e análise dos trechos foram identificadas. Ao 

todo foram selecionados nove temas a partir da escuta das fontes, conforme apresentado acima, 

e nem todos os temas aparecem em todos os corridos, bem como há aqueles que aparecem em 

todos os corridos. Eles não são estanques ou rígidos, inclusive, dialogam o tempo todo entre si, 

podendo aparecer em mais de um tema por trecho. Os temas são tão somente recursos 

metodológicos para escolha e análise dos trechos do escopo documental, sem constar uma 

análise quantitativa, apenas qualitativa, tanto de sua aparição como de seleção. 

 

Tabela 3 - Quantidade de ocorrência de cada tema por corrido 

Temas/corrido Corrido 2  Corrido 3  Corrido 4 TOTAL 
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ser mestre 10 — 4 14 

Liderança 5 — 3 8 

Inspiração 1 — 7 8 

 Aquilombamento 2 1 9 12 

origem da capoeira — 6 6 12 

África 1 4 2 7 

Escola — 8 2 10 

Conflitos 3 4 — 7 

Crescimento — — 14 14 

Fonte: produzida pela autora 
 

Ou, visto de outra maneira: 

 

Tabela 4 - Gráfico da quantidade de ocorrência de cada tema por corrido 
 

 
Fonte: produzida pela própria autora 

 

A questão é que, desses nove temas, alguns ganham destaque em cada corrido e são eles 

que, em conjunto, dão sustentação ao desenvolvimento da tese. Os cinco com mais ocorrência 

no total - ser mestre, crescimento, aquilombamento, origem da capoeira e escola -, através dos 
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próprios elementos da capoeira angola - ser mestre, ginga, roda e autoconhecimento -, 

delinearam a educação angoleira tendo em vista a trajetória do mestre Roxinho e as suas 

aspirações e organizaram as fontes e as suas análises ao longo dos corridos. Mas, novamente, 

os nove temas são fluidos e percorrem toda a tese se relacionando entre si, o que não significa 

serem temas estanques restritos à determinado trecho selecionado.  

Dando seguimento à roda, o primeiro corrido destinou-se à construção de um espectro 

decolonial para embasar o conceito de capoeira angola na perspectiva negro-africana e 

apresentar seus teóricos e intelectuais. A ideia foi delimitar, sem exaurir, alguns autores cujos 

estudos se localizam na esteira da decolonialidade para demarcar uma ideia de superação da 

modernidade e da racionalidade euro-ocidental na construção do conhecimento. Em seguida, 

outros autores são apresentados com o intuito de articular o que está sendo chamado de 

pensamento africano e afrodiaspórico com a decolonialidade.  

No Corrido 2, a história da capoeira angola é percorrida através dos passos do mestre 

Roxinho e dos mestres intelectuais que são seus contemporâneos e mais velhos. O Projeto Bantu 

realizado por ele, o seu percurso no Brasil até chegar em Sydney e difusão pela Austrália, 

Polinésia e Nova Zelândia até os dias de hoje. A investigação aqui é no sentido de compreender 

o contato entre a tradição africana e o fazer-se mestre, bem como a maneira como essa presença 

pode ser encontrada na memória dos jovens do Projeto Bantu. 

Já no próximo corrido, a capoeira angola – como movimento diaspórico – ao remontar 

o caminho de “volta” encontrando os jovens africanos é entendida dentro da relação com a 

chamada tradição banto a partir da ginga. Localizado o episódio da colonização e da 

descolonização africana em relação à história dos jovens do projeto é discutido o ser refugee e 

os seus sentidos na Austrália. É investigado como os saberes estético-corpóreos desses jovens 

são ressignificados com a prática da capoeira angola, especialmente no contexto escolar.    

As análises do quarto corrido se deram em conformidade com o estudioso Fu-kiau 

Bunseki ao entrelaçar as perspectivas do Cosmograma Bakongo à ideia de roda e de 

circularidade dos processos de autoconhecimento através da capoeira angola. A filosofia bantu 

encontra na capoeira angola um espaço de relação entre os indivíduos, como um espaço onde 

os conflitos são discutidos e podem gerar momentos especiais e marcantes nas vidas dos jovens 

ao estabelecer a ideia de aprendizagem, de confiança e de comunidade. A relação com a família 

e a cultura africana aparecem como filosofias capazes de emancipação no que tange à 

constituição do ser desses jovens através da capoeira angola, agente de recuperação de 
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identidades fragmentadas e como instrumento de emancipação de indivíduos marcados pelo 

sistema mundo ocidental que violenta subjetividades de pessoas negras no mundo inteiro.  

Como emancipação entende-se as dimensões do fortalecimento da auto-estima, da 

identidade e dos sonhos, do futuro. Emancipação das dores causadas pelo colonialismo e 

reconstrução de subjetividades. Nesse sentido, é possível falar em emancipação a partir do 

conhecimento da história da África e suas culturas e do enfrentamento dos conflitos raiciais, 

com elementos da capoeira angola que diferem substancialmente da cultura ocidental.   
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LOUVAÇÃO 

Banto na diáspora, capoeira e capoeira angola22 

 

Assumindo a não romantização das tradições africanas e os ensinamentos do movimento 

negro sobre as diversas Áfricas, a perspectiva negro-africana da capoeira angola permite a 

interação com o mundo de modo mais humano, mais honesto, através da pluriversalidade, ou 

seja, a compreensão das múltiplas existências ao invés de limitação do universalismo 

eurocêntrico. O mistério, o silêncio e o desconforto tomam lugar às certezas estabelecidas pelo 

norte-ocidental e permitem a decolonização, já que no processo do epistemicídio da qual a 

capoeira foi vítima existem dois movimentos que ocorrem concomitantes: a tentativa de 

apagamento dos conhecimentos não-ocidentais; e a de apropriação e deturpação desses 

conhecimentos. 

Embora dentro do campo da capoeira esteja a capoeira angola, esta não deve ser 

entendida como uma prática homogênea, pois existem muitos grupos e diferentes maneiras de 

entendê-la. Por isso, há o cuidado em ressaltar novamente duas observações valiosas: a de que 

mesmo a capoeira angola não está livre do patriarcado, do capitalismo, do imperialismo e da 

supremacia branca em suas vivências. Não seria possível descolar esses aspectos dessa 

manifestação; e tampouco é a intenção tratar a influência africana na capoeira angola de forma 

idílica e idealizada, sem considerar questões cotidianas que revelam as contradições humanas. 

Porém, ao olhar para a capoeira angola pelas lentes da sua raíz africana, entra em jogo um 

determinado tipo de entendimento da capoeira.  

O que está sendo proposto é uma análise a partir do olhar decolonial da capoeira e, 

portanto, libertador do sujeito, ontologicamente falando. A decolonialidade é ligada à prática 

da capoeira angola na perspectiva negro-africana como uma cultura diaspórica de tradição 

africana banto que, criada e desenvolvida no Brasil no contexto da escravidão e do pós-abolição, 

de alguma forma, se conecta aos jovens refugiados africanos do Projeto Bantu na Austrália que 

foram e são atingidos pela colonialidade e seus desdobramentos violentos, tanto no âmbito da 

vida em sociedade, como no individual.    

                                                           
22 O uso dos termos capoeira angola e capoeira variam ao longo do texto, pois o trabalho investiga um projeto de 
capoeira angola e todas as referências aqui utilizadas vêm das experiências com a capoeira angola. No entanto, 
em alguns momentos será utilizado a capoeira para se referir ao universo mais amplo que envolve outras 
vertentes e também a sua origem anterior às nomenclaturas que vieram a se instaurar a partir do mestre Bimba e 
do mestre Pastinha.   
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Portanto, sendo a capoeira uma manifestação artístico-cultural fruto da diáspora africana 

no Brasil, é necessário, para efeito desta segunda parte introdutória, localizar as produções sobre 

a constituição das culturas diaspóricas, da capoeira e da relação entre capoeira angola e as 

chamadas culturas bantas. 

Na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, Nei Lopes define:  

BANTO. Vocabulário que pode ser usado nas formas flexionadas – “banto”, “banta”, 
“bantos”, “bantas” – ou sem flexões – “bantu” –, forma que designa cada um dos 
membros da grande família etnolinguística à qual pertenciam, entre outros, os 
escravos no Brasil chamados angolas, congos, cabindas, benguelas, moçambiques etc. 
(...) As línguas dos povos bantos: O termo português “banto” designa o amplo grupo 
de línguas e dialetos negro-africanos falados na África central, centro-ocidental, 
austral e em parte da África oriental, e corresponde àquele utilizado pela primeira vez, 
em 1862, pelo filólogo alemão Wilhelm Bleek. O termo foi usado por Bleek para 
caracterizar os falares nos quais a palavra que nomeia os seres humanos é sempre, 
com pouquíssimas variações, ba-ntu (singular: mu-ntu), sendo ntu o radical e ba, o 
prefixo indicativo de plural. (...)Os povos que falam línguas bantas são chamados 
“bantos”, e tudo que diga respeito a eles é “banto” (o mundo banto, as culturas bantas) 
(...) (LOPES, 2011, p. 101-102).   

O entendimento da produção histórico-cultural fruto da diáspora, no espaço atlântico, 

coaduna com o que  Paul Giroy chama de “contracultura da modernidade” em O Atlântico negro 

(2015), permitindo interpretações sobre a capoeira na perspectiva afrodiaspórica com base no 

modelo do Atlântico negro de modo a evitar “uma associação mítica e sentimental com uma 

grandeza perdida que necessita urgentemente ser restaurada” (GILROY, 2015, p. 23). Gilroy 

questiona e ultrapassa tentativas importantes de demarcar essa reconstrução da cultura africana 

nas Américas que se concentram na experiência norte-americana, como O nascimento da 

cultura afro-americana, de Mintz e Price (2003).  

No entanto, a tradição dos estudos afro-brasileiros nem sempre se deu assim. Inaugurada 

pelo médico legista Nina Rodrigues, na esteira do pensamento racial de fins do século XIX e 

início do XX, abordava o negro no Brasil sob o prisma biologizante da hierarquia racial, 

entendendo o elemento negro como inferior, cientificamente falando. A inferiorização do 

elemento negro imperava frente a esses estudos antropológicos brasileiros, e mesmo quando 

havia o esforço de defesa da necessidade da pesquisa sobre o negro, era feito de maneira a 

desqualificá-lo, vide a afirmação de Sylvio Romero quando este diz que era preciso 

“pesquisadores de seu tempo a correrem depressa ‘a nossas cozinhas’, pois os últimos africanos 

estavam morrendo e, ‘malgrado sua ignorância, [o negro] é um objeto de ciência’” (ROMERO 

apud REGINALDO, 2010, p. 258). 

Mesmo quando a raça começou a ser analisada pelo viés culturalista, com o também 

médico Arthur Ramos – e com isso uma tendência otimista frente à inserção do negro na 

sociedade – estava implícito a suposta superioridade racial branca, que, junto com Gilberto 
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Freyre, principalmente, caracterizou, nas décadas de 20 e 30, a ideia de harmonia de raças e do 

mito da democracia racial. O grande diferencial de Ramos, discípulo de Nina Rodrigues, foi a 

ênfase na influência das tradições banto na religiosidade afro-brasileira. 

Nina Rodrigues defendia a supremacia nagô (povos oriundos da África Ocidental) na 

influência africana na Bahia e hierarquizava os próprios povos africanos. Segundo ele, os 

bantos, especialmente da região centro africana, eram dóceis, facilmente adaptados e pobres em 

suas mitologias. Tendo a Bahia recebido mais africanos iorubás, a Bahia seria mais evoluída e 

estaria à salvo da barbárie (REGINALDO, 2010). 

Nesse sentido, Nina Rodrigues foi  o responsável por “inaugurar uma área de pesquisa 

que viria futuramente tornar-se o mais importante filão dos estudos afro-brasileiros: as 

manifestações religiosas de matriz africana” (REGINALDO, 2010, p. 257). 

Arthur Ramos ampliou sua pesquisa aos povos bantos, mas foi com Edison Carneiro 

que se iniciou uma pesquisa mais profunda em Negros Bantos, de 1937, principalmente, no 

campo religioso. No entanto, “nestes autores, aos povos bantos, permeáveis e dóceis diante da 

cultura ocidental, apenas restaram a magia e o sincretismo, enquanto os iorubás foram capazes 

de criar uma verdadeira religião (REGINALDO, 2010, p. 263), reforçando a “hierarquização 

étnica” que também reforçava a hierarquização das raças. 

No livro Diáspora negra no Brasil (2015) organizado por Linda Heywood, autores 

como Jan Vansina, Joseph Miller, John Thornton e a própria Linda Heywood levantam questões 

sobre as inconsistências dos estudos sobre os africanos no Brasil e sobre a carência de pesquisas 

profundas no tange aos centro-africanos – principalmente os que partiram dos portos de Luanda 

e Benguela – os povos Congo, Ambundo e Ovimbundo. 

Assim, a proposta é que o interesse sobre o impacto cultural africano no Brasil se 

estenda aos centro-africanos, que foi muito menos explorado pela historiografia da diáspora do 

que os estudos sobre os africanos da África Ocidental. Essa questão se agrava quando os dados 

sobre o comércio de escravizados apontam para os povos de língua banto – aqueles que viviam 

na África, ao sul da linha do Equador – como quase a metade do total de africanos escravizados 

para as Américas, sendo o Brasil responsável pela maior importação de centro-africanos 

(HEYWOOD, 2015, p. 18-19). 

A importância demográfica dos africanos escravizados e seus descendentes das regiões 

de Congo-Angola no Brasil equipara-se à sua preponderância nas práticas sociais, religiosas e 

culturais emergentes dentre as populações africanas em algumas partes da colônia. Por 

exemplo, antes de 1820, africanos livres e escravizados e seus descendentes oriundos da África 
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Central constituíram a maioria da liderança nas irmandades mulatas e negras – as únicas 

organizações legais que cuidavam dessas populações. Essas irmandades serviram de 

incubadoras de diversas religiões e outras tradições culturais que vieram a ser associadas aos 

afro-brasileiros (HEYWOOD, 2015, p. 19). 

Nei Lopes é uma importante referência nos estudos afro-brasileiros e que também faz 

essa crítica sobre os equívocos quanto aos povos bantos e se debruça sobre eles, tendo publicado 

o Dicionário banto do Brasil, com mais de oito mil verbetes, pela primeira vez em 1999 e 

reeditado em 2006 como o Novo dicionário banto do Brasil (2006). Publicou a Enciclopédia 

brasileira da diáspora africana originalmente em 2004 (2011) e Bantos, malês e identidade 

negra, de 2006 (2011), dentre outras produções. 

Robert Slenes defende a tese do surgimento, na primeira metade do século XIX, 

especialmente nas áreas rurais do Rio de Janeiro e São Paulo, áreas do ciclo do café, de uma 

identidade comum entre africanos que começa a ser construída antes mesmo de sua chegada ao 

Brasil (SLENES, 1992, p. 55). Para Slenes, essa nova identidade banto – que não era a sua de 

origem nem a de nenhum outro escravizado – possibilitou aos africanos a percepção de que a 

comunicação entre eles era possível. E, ao chegarem aqui, essas pessoas não tardariam em 

perceber que “estavam todos sujeitos a praticamente o mesmo tipo de domínio, e que 

provavelmente passariam toda a vida na nova sociedade como seres liminares” (SLENES, 1992, 

p. 59). 

A visão do autor traz para o meio acadêmico a valorização da cultura banto na interação 

e influência de culturas africanas no Brasil. Em sua pesquisa, Slenes vislumbra a formação de 

uma protonação banto no Brasil (55), associando esta identidade à resistência contra a 

escravidão e à participação na abolição da escravatura. Seus estudos procuram romper com a 

ideia da abolição feita somente pelos interesses econômicos ingleses. De acordo com ele, 

para a elite brasileira, a única identidade que podia ser forjada entre os africanos era a 
que surgisse a partir de sua condição de escravos, ou a que fosse baseada na “barbárie” 
compartilhada de suas origens, era impensável que pudesse haver uma união entre 
cativos em torno de paradigmas culturais complexos (SLENES, 1992, p. 66). 

No processo da diáspora, os negros que vieram para as Américas reconstruíram suas 

vidas a partir, principalmente, de sua religiosidade, pois não tinham nenhuma materialidade 

com eles (eram destituídos de tudo nas condições de escravo e nos navios negreiros). Além do 

que, para os povos africanos, a religiosidade está presente em todas as esferas da vida. A 
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pesquisa de Robert Slenes faz relação com a palavra kalunga23 e os seus significados e o autor 

ressalta a importância das visões cosmológicas para a linguagem: o Atlântico virou sinônimo 

da travessia do mundo dos vivos para o mundo dos mortos24. 

A visão do autor traz para o meio acadêmico a valorização da cultura banto na interação 

e influência de culturas africanas no Brasil. A tradição nagocrática, cuja cultura iorubá é 

supervalorizada nos estudos sobre África, não considera (ou pouco considera) a presença dos 

grupos bantos no Brasil (LODY, 1987, p. 16). Outra estudiosa que defende esse ponto de vista 

é a mestre Makota Valdina, representante do candomblé de nação Angola, defensora da 

influência das tradições banto na cultura afro-brasileira e estudiosa do autor Bunseki Fu-Kiau, 

tendo sido a tradutora de pequenos textos dele (1998) e uma das poucas pessoas que tinha 

proximidade com o autor no Brasil (SANTOS, 2019). 

A autora Marina de Mello e Souza em seu livro Os reis negros no Brasil escravista 

(2014), ao analisar a festa de coroação do rei do congo diz que 

[aprofunda] o conhecimento da história e da cultura da África Centro-Ocidental, que 
compreende a região chamada pelos portugueses, dos séculos XVI ao XIX, de Congo 
e Angola, e preencher uma lacuna nos estudos de manifestações culturais afro-
brasileiras, no que diz respeito às contribuições do mundo banto (SOUZA, 2014, p. 
20).  

Seu ex-orientando, Thiago Sapede (2014), colaborou nesses estudos ao investigar o 

reino do Congo no século XVIII e, com isso, complexificar as relações estabelecidas entre 

África-Brasil.  

Luta, dança, jogo, a capoeira, em uma perspectiva mais ampla, pode ser entendida como 

uma construção brasileira que se deu desde a chegada dos primeiros africanos escravizados no 

Brasil (AREIAS, 1983, p. 26). Mas é somente a partir de fins do período colonial que a capoeira 

é registrada pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro (SOARES, 2001). Para Carlos 

Eugênio Soares, “as origens da capoeira têm de ser procuradas na escravidão urbana, e o Rio 

de Janeiro com certeza exerce um papel fundamental como raiz, apesar da ancestralidade 

africana evidente” (2001, p. 126). 

                                                           
23 Um autor referência na investigação desse tema é Bunseki Fu-Kiau, que será estudado mais detidamente no 
Capítulo 4. 
24 Parte desse levantamento sobre os estudos afro-brasileiros e a relação entre a diáspora brasileira e a região 
centro-africana foi realizada pela autora no artigo TEIXEIRA, Mariana. Sala Santos de Fé: Apontamentos sobre a 
presença negra no Museu do Folclore de São José dos Campos/SP. Abatirá - Revista de Ciências Humanas e 
Linguagens, vol. 1, no. 2, p. 473-502. Eunápolis, 2020. 
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Na primeira metade do século XIX há um registro de Johann Moritz Rugendas que 

ilustra o pensamento sobre a capoeira como prática cultural entre o lúdico, a festa e a resistência, 

a agressão:  

 

Imagem 17 - Jogar Capoëra ou danse de la Guerre, 1835 

 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24907/jogar-capoeira  

 
Além da gravura, ele acrescenta: 

Muito mais violento é outro jogo guerreiro dos negros, jogar capoeira, que consiste 
em procurar se derrubar um o outro com golpes com a cabeça no peito, que evitam 
pelo meio de hábeis saltos de lado e paradas. Enquanto se lançam um contra o outro 
mais ou menos como bodes, as vezes as cabeças chocam-se terrivelmente. Assim 
acontece não raro, a brincadeira vira briga de verdade e uma cabeça ou uma faca 
ensanguentadas fazem o fim do jogo (RUGENDAS apud FONSECA, 2018, p. 122). 

Identificada como prática dos negros, a chamada capoeira escrava no século XIX era 

indicativa de perigo, ao ser associada com treinamento dos seus corpos, suas armas de defesa, 

embora também como diversão, jogo, dança dos escravos (SOARES, 2001, p. 55). No entanto, 

não existe um consenso sobre esse assunto e são muitos os estudiosos que pesquisaram as 

origens da capoeira.  

No que tange às possíveis influências das manifestações artísticas e culturais africanas 

na capoeira, é no pós-abolição, início do século XX, no bojo dos estudos afro-brasileiros, que 

autores como Edison Carneiro e Manuel Querino ressaltam o uso do termo “angola” para se 

referirem à origem étnica dos escravizados praticantes da capoeira (ASSUNÇÃO, 2019, p. 523-

524). A partir daí há o esforço por parte dos estudiosos em demarcar a contribuição banto para 
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a Capoeira Angola, em detrimento da tradição nagocrática dos já mencionados estudos afro-

brasileiros.  

Estes, ainda permeados pelo racismo científico do século XIX, sofrem uma ruptura com 

Roger Bastide que, embora continue afirmando a superioridade nagô e jeje ao dizer que os 

bantos eram mais suscetíveis à assimilação e ao sincretismo, faz a primeira comparação da 

capoeira com outros jogos combativos no Caribe (FONSECA, 2018, p. 142-143).  

O estudo das danças marciais de origem “escrava” no Caribe, como diz Carlos Eugênio 

Soares, permite avançar sobre a africanidade da capoeira, dando o exemplo do estudioso Robert 

Farris Thompson que analisa a lagya, da Martinica, e o mani ou bombosa, de Cuba (2001, p. 

143). Para Soares, a capoeira “é fruto da combinação de tradições africanas dispersas com 

“invenções” culturais crioulas” (2001, p. 125). 

 Em seus estudos sobre a capoeira escrava no Rio de Janeiro na primeira metade do 

século XIX, Carlos Eugênio analisa as fontes policiais que indicavam a origem étnica dos 

presos por praticarem capoeira. Ele conclui que a grande maioria provinha da África Centro-

ocidental, sugerindo que devesse se procurar as origens da capoeira na foz do Rio Congo e em 

Cabinda (ASSUNÇÃO, 2012, p. 8).    

No Brasil, mesmo com o fim da escravidão, a capoeiragem continuou sendo praticada, 

embora vista pelas autoridades como coisa de marginais e vadios, tendo sido incluída no Código 

Penal de 1890, cujo capítulo “Dos vadios e capoeiras” dizia:  

“Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal 
conhecidos pela denominação capoeiragem, será o autuado punido com 2 a 6 meses 
de prisão [...] Se nesse exercício perpetuar homicídios [...] incorrerá cumulativamente 
nas penas cominadas por tais crimes” (AREIAS apud SCHWARCZ, 2017, p. 274).  

Em um contexto forte de repressão policial da capoeira no Rio de Janeiro pós-abolição, 

a prática foi sendo diminuída, embora nunca tivesse deixado de existir. Em Salvador, ela 

consegue sobreviver melhor ao ser praticada principalmente nos intervalos de trabalho nos 

portos, nas festas religiosas e nas rodas dominicais nos bairros populares (ASSUNÇÃO, 2015, 

p. 122). 

Foi somente no governo de Getúlio Vargas, na década de 30, que a capoeira deixou de 

ser oficialmente crime e passou a ser modalidade esportiva. Sobre esse assunto, Alejandro 

Frigerio escreve que todos os autores que já escreveram sobre capoeira (Rego, 1968; Moura, 

1980; Almeida, 1981 e 1986; Capoeira, 1981 e 1985; Areias, 1983) são unânimes em afirmar 

que mestre Bimba foi o grande responsável por favorecer a capoeira como símbolo de luta 

nacional ao criar uma modalidade chamada Luta Regional Baiana de Bimba, conhecida como 
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Regional, e ter a sua escola – “Centro de Cultura Física e Capoeira Regional” –, criada em 1932, 

reconhecida oficialmente pelo governo em 1937 (FRIGERIO, 1989, p. 7-8).   

Frigerio sinaliza que esses estudos indicam o provável pioneirismo de mestre Bimba em 

inserir métodos sistematizados de ensino, tendo, inclusive, criado o Curso de Capoeira 

Regional, em que escreveu sobre esse método apresentando lições baseadas em golpes de outras 

lutas (LOPES, 2008) e gerando, com isso, maior aceitação em outros setores sociais. 

[As mudanças propostas por mestre Bimba se dão em três níveis]: as relacionadas à 
educação física, as relacionadas aos aspectos artísticos e as relacionadas à organização 
social e política. Os aspectos relacionados à educação física colocaram o corpo em 
um sistema de desenvolvimento regrado, dirigido para a repetição dos movimentos 
em séries temporais. Os artísticos receberam uma forma pré-determinada surgindo 
uma organização e hierarquia dos instrumentos. Os aspectos sociais e políticos 
redimensionaram a prática da capoeira, retirando-a das ruas e inserindo-a no contexto 
de construção dos símbolos nacionais (PIRES apud LOPES, p. 4).  

Nesse processo de mudança, na década de 1940, mestre Pastinha, ao ter recebido a 

capoeira que era praticada por Amorzinho, Livino, Totonho da Maré, e Noronha (ASSUNÇÃO, 

2015, p.135) reivindica uma capoeira mais “raiz” e nomeia sua prática como Capoeira Angola 

em oposição à Regional de mestre Bimba, construindo uma identidade angoleira com base na 

ideia ampla das “nações” de escravizados africanos que abrangia o que era chamado de Angolas 

(ASSUNÇÃO, 2015).  

Nas palavras de mestre Pastinha, a fundação do Centro Esportivo de Capoeira Angola – 

CECA – teria sido quando: 

(...) Aberrê, então, me convidou para ir apreciá-lo jogar na Gengibirra, com o que eu 
concordei, em 23 de fevereiro de 1941. Fui a esse lugar como prometi a Aberrê, e com 
surpresa o senhor Amorzinho, dono daquela capoeira, apertando minha mão disse: 
‘Há muito que eu esperava para lhe entregar esta capoeira para o senhor mestrar’. Eu 
ainda tentei me esquivar desculpando-me, porém, tomando a palavra o senhor Antônio 
de Maré, disse: ‘Não há jeito não Pastinha, é você mesmo que vai mestrar isto aqui 
(...)’” (PASTINHA apud ABREU, 2003, p. 54). 

A partir de então, a capoeira passa a ser praticada em centros esportivos ou academias 

e menos nas ruas, tanto pelos chamados capoeiristas regionais, como pelos angoleiros. Além da 

sua forma de ensinar, outros elementos são incluídos, como o uso do uniforme, a organização 

da bateria e outros. Porém, mestre Pastinha, é considerado o filósofo da Capoeira Angola 

(REGO, 1968), pois pela primeira vez um mestre de capoeira se preocupa com os aspectos 

“espirituais [e] metafísicos (...) dos capoeiristas (...) abrindo o caminho para o uso pedagógico 

(…) e terapêutico da nossa arte-e-manha” (DECÂNIO FILHO, 1997, p. 9). 

A Capoeira é uma modalidade de luta que se distingue de qualquer outra modalidade 
esportiva. Possui características que a identificam de uma forma indiscutível, o que 
não acontece com alguns outros métodos de luta como por exemplo: judô, jiu-jitsu, 
luta livre americana, onde determinados golpes são comuns às três modalidades. Há 
grande semelhança entre elas.  
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É lógico que nos referimos à Capoeira Angola, a legítima Capoeira trazida pelos 
africanos e não à mistura de Capoeira com box, luta livre americana, judô, jiu-jitsu 
etc, que lhe tiram suas características, não passando de uma modalidade de luta ou 
defesa pessoal onde se encontram golpes e contragolpes de todos os métodos de luta 
conhecidos (PASTINHA, 1988, p. 24).    

Nei Lopes define capoeira assim na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana: 

CAPOEIRA. Técnica corporal de ataque e defesa desenvolvida no Brasil com base 
em fundamentos introduzidos por escravos bantos. Expressa-se por meio de uma 
simulação de dança, executada ao som de cânticos tradicionais conduzidos pelo 
berimbau de barriga e outros instrumentos de percussão. Seus inúmeros golpes e 
movimentos são executados com os pés, as pernas, as mãos e a cabeça. As 
modalidades principais de capoeira são: a angola, a mais tradicional, e a regional, 
variante criada na Bahia, na década de 1930, por Mestre Bimba, que mescla elementos 
das artes marciais japonesas. Nessa modalidade, em vez da malícia, da calma e da 
ritualística presentes na capoeira angola, estimula-se a competitividade, o que a torna 
efetivamente uma luta, um desporto, uma arte marcial (LOPES, 2011, p. 172).  

E sobre o nome Angola reafirma que ele teria vindo como uma referência a sua origem 

africana, porque alguns africanos e afrodescendentes que a praticavam eram assim conhecidos 

– fato que favoreceu a associação da Capoeira Angola à origem banto: 

Estilos de jogo: Antes de ter originado a modalidade conhecida como “regional”, a 
capoeira - tradicionalmente conhecida como “jogo de angola” – já se desenvolvia por 
meio de estilos de lutas diversos, em geral em atenção ao ritmo determinado pelo 
berimbau e pela percussão acompanhante (LOPES, 2011, p. 172). 

Hoje, existem essas duas grandes vertentes da capoeira. Do ponto de vista deste trabalho 

não é interessante focalizar na dicotomia angola e regional. Até porque ambas tinham coisas 

em comum tendo em vista o período histórico que foram criadas e, de certa forma, embora com 

meios e recursos diferentes, mestre Pastinha e mestre Bimba visavam tirar a capoeira da 

marginalidade e foram figuras importantes na organização e manutenção dessa arte até os dias 

atuais25.  

Além disso, embora entenda-se aqui a capoeira angola como uma vertente bem distinta 

da regional, no contexto histórico e cultural baiano da década de 50, a capoeira angola não deve 

ser concebida sob o prisma unilateral da organização pastiniana. Frede Abreu remonta a esse 

cenário através de outro grande mestre angoleiro, mestre Waldemar, contemporâneo da 

galanteria da angola26 mas que por vezes se opôs a sistematização do ensino de mestre Pastinha 

e, por isso, não teria tido sua importância devidamente reconhecida à época: 

Assim como hoje em dia, as diferenças políticas e de ritos entre os angoleiros estão 
escancaradas. No passado, elas também viviam à mostra e em compatibilidade, até se 
estabelecer a ortodoxia do mestre Pastinha, determinando com a capoeira angola a 
matriz ritual e doutrinária da sua academia, herdeira cultural da Gengibirra. O padrão 

                                                           
25 Por exemplo, como retrata mestre Noronha em seus manuscritos, os capoeiras também foram usados de guarda-
costas por políticos (COUTINHO, 1993), o que demonstra que foram utilizadas uma série de estratégias de 
resistência.     
26 Galanteria da Capoeira Angola é o termo usado pelo mestre Totonho de Maré para se referir aos angoleiros 
destacados da Bahia na primeira metade do século XX (ABREU, 2003, p. 57). 
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de Pastinha se tornou o dominante, e sua academia passou a ser considerada o centro 
da angola e as demais e os outros mestres, a periferia (ABREU, 2003, p. 59).  

Apresentar essas questões é relevante posto que a capoeira angola, como um todo, de 

uma maneira ou de outra, foi muito influenciada pela escola pastiniana, principalmente a partir 

de mestre Moraes (ARAÚJO, 2004), que teve um papel fundamental no fortalecimento da 

identidade étnica da capoeira – como será tratado no Capítulo 2. Contudo, o discurso étnico da 

capoeira angola empregado por mestre Pastinha e a sua relação com a cultura afro-brasileira 

teve profunda influência de intelectuais/artistas como Jorge Amado, Carybé, Pierre Verger e 

Eunice Catunda que, na década de 50, foram admiradores e tiveram muita proximidade com 

mestre Pastinha e outros mestres da capoeira angola. 

No prefácio do livro escrito por Mestre Pastinha, Capoeira Angola, originalmente 

publicado em 1964, Jorge Amado dizia: 

Mestre Pastinha, mestre da capoeira de Angola e da cordialidade baiana, ser de alta 
civilização, homem do povo com toda a sua picardia, e um dos seus ilustres, um de 
seus obás, de seus chefes. E o primeiro em sua arte; senhor da agilidade e da coragem, 
da lealdade e da convivência fraternal. Em sua Escola, no Pelourinho, Mestre Pastinha 
constrói cultura brasileira, da mais real e da melhor. Tôda vez que assisto êsse homem 
de 75 anos jogar capoeira, dançar samba, exibir sua arte com o elã de um adolescente, 
sinto tôda a invencível fôrça do povo da Bahia, sobrevivendo e construindo apesar da 
penúria infinita, da miséria, do abandono. Em si mesmo o povo encontra fôrças e 
produz sua grandeza. Símbolo e face desse povo é Mestre Pastinha (1988, p.2).  
 

Imagem 18 - Capa do livro Capoeira Angola, 1964  

 
Fonte: PASTINHA, Vicente Ferreira (mestre Pastinha). Capoeira Angola. 3. ed. Salvador: Fundação Cultural 

do Estado da Bahia, 1988. 
  

Carybé, artista plástico argentino, e praticante da capoeira, foi quem ilustrou a capa do 

livro de mestre Pastinha (1988) e sua presença é registrada em rodas no Barracão de mestre 

Waldemar. Em reportagem do Correio Paulistano, de 1957, reproduzida no livro de Frede 

Abreu (2003, p. 68-70), Araguaya relata sobre artistas, como Carybé e seu amigo escultor Mário 
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Cravo, também praticante da capoeira, que muito contribuíram com a capoeira e que “morrem 

de amores por coisas da Bahia”. Carybé possui diversas obras em referência à capoeira angola 

que, segundo Abreu, tomou como modelo os “bailarinos” de Waldemar: 

 

Imagem 19 - Desenho de Carybé extraído do livro Jogo de Capoeira, 1951 

  
Fonte: BERNABÓ, Hector Julio Páride. O jogo da capoeira. Salvador, 1951. 

 

Ainda no âmbito do registro do jogo de Angola realizado por intelectuais no Barracão 

do mestre Waldemar, a compositora Eunice Catunda escreveu um artigo denominado Capoeira 

no terreiro de mestre Waldemar (ABREU, 2003, p. 62-68) onde expressa sobre a arte: 

A dança da capoeira é a representação simbólica de antigas lutas autênticas. Na 
capoeira angola, os dançarinos volteiam quase rentes ao chão, realizando paradas de 
mão, em posição horizontal, girando, escorregando como enguias e escapulindo por 
sob o corpo do adversário. Os golpes são constatados por mesuras e pela exclamações 
dos assistentes. Aliás, não fora a precisão daqueles movimentos, muitos dos golpes 
seriam mortais. Esse é o caso das célebres cabeçadas assestadas contra o peito e cujo 
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impulso é sustado só no derradeiríssimo momento, quando a cabeça de um dos 
bailarinos já aflorou o corpo do outro. A violência latente nunca se desencadeia e esse 
extraordinário domínio de paixões mantém a assistência numa incrível tensão de 
nervos, empolgando a todos numa espécie de hipnotismo coletivo quase indescritível. 
Só aqueles que assistiram a uma demonstração de capoeira angola poderão 
compreender a monstruosa força e controle exigidos para que se realize cada um 
daqueles movimentos, sem que se dê lugar a qualquer agressão, sem que se perca a 
elegância e a graça felina de cada gesto, absolutamente medido, calculado por uma 
espécie de instinto, já que os elementos atuantes se acham inteiramente entregues 
àquela arte aparentemente tão impulsiva e espontânea (p. 64). 

 Pierre Verger, antropólogo e fotógrafo francês, possui registros da capoeira angola que 

permitem configurar melhor o pensamento da época sobre a relação da capoeira angola como 

uma matriz africana da capoeira do Brasil. 

 
Imagem 20 - Mestre Pastinha tocando berimbau na roda dominical, Salvador, 1946-1950 

  
Fonte: Fundação Pierre Verger 
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As fotos de Verger sobre a capoeira na Bahia são analisadas por Angela Luhning e 

Ricardo Pamfilio (2012) e divididas em agrupamentos. Dentre os nove agrupamentos 

apresentados, destaca-se três: i) o de mestre Pastinha no local chamado “Bigode”, no Matatu de 

Brotas; ii) cenas avulsas em vários locais como ruas, praças e praias; e iii) cenas de expressão 

corporal parecida com a capoeira no Senegal (p. 76). 

Não aparecem registros da regional de mestre Bimba nas fotografias de Verger e esse 

fato pode ser indicativo do interesse desses intelectuais pela capoeira angola e suas relações 

com a África. De fato, alguns desses artistas expressavam uma opinião pejorativa da regional, 

como Mário Cravo: “A capoeira está sofrendo algumas modificações que afetam a sua antiga 

pureza. Aliás, mestre Bimba, no entender de alguns folcloristas, prestou um grande desserviço 

à capoeira, quando lhe introduziu vários golpes estranhos a ela” (ABREU, 2003, p. 70).   

Para entender as escolhas de Verger em relação aos seus temas na fotografia tentamos 
averiguar seu círculo de amizades. Este grupo era formado pelos irmãos Tavares, 
vários artistas e muitas pessoas de todas as classes sociais e profissões. Desde a sua 
chegada em Salvador, em agosto de 1946, parece que Verger estava se inserindo 
intensamente nos diversos ambientes da vida da cidade. Ele logo conheceu muitas 
pessoas e lugares diferentes e não parece ter esperado pela mediação de ninguém para 
introduzi-lo em nenhum grupo específico de pessoas. Sozinho, ele foi descobrindo a 
cidade e suas características como podemos deduzir pelas suas anotações diárias. 
Além disso, dois de seus amigos próximos, o pintor Carybé e o escultor Mário Cravo 
praticavam capoeira nos moldes daquela retratada por Verger. Mas qual seria mesmo 
esta capoeira? (LUHNING; PAMFILIO, 2012, p. 83). 

As fotos de Verger mostram que entre o período da Gengibirra e o estabelecimento do 

CECA no Pelourinho (1946-1950), mestre Pastinha já realizava um movimento de estruturação 

da capoeira angola, porém esse movimento convivia com a capoeira praticada na rua, também 

fotografada pelo antropólogo, e que não incorporava nenhuma sistematização. Todavia, a 

capoeira angola, nos anos 40 e 50, mesmo tendo passado por reestruturações, como a regional 

também passou, manteve o discurso do viés africano muito marcado, principalmente por mestre 

Pastinha, contrapondo ao processo de embranquecimento vivido pela capoeira regional – que 

Frigerio chamou de “concepções evolucionistas” da capoeira, cujas premissas são de que a 

capoeira precisava passar por um movimento de evolução saindo do seu estado “folclórico” 

para o “científico” atrelado à cooptação ideológica e política dessa arte em que as raízes negras 

dão lugar a uma capoeira sinônimo de “civilidade” (1989, p.12). 

Portanto, o desinteresse de Pierre Verger pela regional de mestre Bimba, de acordo com 

os autores, pode ser pelo fato de a regional abertamente assumir a brasilidade da capoeira. A 

despeito de seu interesse pela África, os intelectuais dos anos 50 ainda não marcariam o viés 

negro-africano da capoeira angola. Verger era estudioso das sociedades da África ocidental, 

como as fotos que Luhning e Pamfilio indicaram no grupo “cenas de uma expressão corporal 
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parecida com a capoeira no Senegal”. Também o fazia Carybé, que nos anos de 1969 e 1987 

foi ao Benin, talvez por influência de seu amigo antropólogo e fotógrafo, interessado na cultura 

religiosa africana e afro-brasileira dos Orixás, como diz Emanoel Araújo ao apresentar o livro 

de desenhos do artista (CARYBÉ, 2007, p.5). E essas visões não ultrapassaram uma memória 

dos angoleiros mais genérica quanto aos vínculos africanos com a arte – mesmo tratando-se da 

África centro-ocidental (ASSUNÇÃO, 2015).     

Essa ideia de aprofundamento da relação entre bantos – como complexo cultural 

específico da parte subequatorial do continente africano – com a capoeira angola se inicia com 

os estudos de Albano Neves e Souza a partir de sua visita ao Brasil em 1965 (ASSUNÇÃO, 

2019). Segundo o autor, o ngolo, registrado e desenhado por ele ainda na África, era um jogo 

de combate realizado na parte sul de Angola, Mucope, também conhecido como dança da zebra, 

e teria semelhanças com a capoeira em Salvador. “A partir desse momento, seu objetivo mais 

amplo foi mostrar que Angola era a ‘mãe’ do Brasil, não apenas em termos demográficos, mas 

também culturais, essencialmente prefigurando a noção de um Atlântico Sul Negro” 

(ASSUNÇÃO, 2019, p. 524). 

 Mestre Pastinha adere a esse discurso e o divulga entre capoeiristas angoleiros, bem 

como outros estudiosos, como Câmara Cascudo, que além de ter incluído um capítulo sobre o 

ngolo em seu livro Folclore do Brasil (1967), também adicionou a sua descrição ao verbete 

“capoeira”, da nova edição de 1972 do Dicionário do folclore brasileiro (ASSUNÇÃO, 2019, 

p. 524).  

Outro estudioso que se esforçou para mostrar a origem africana da capoeira foi Thomas 

Desch-Obi e defendeu a associação entre a capoeira e o ngolo praticado nas planícies do rio 

Cunene como uma prática que refletia o conceito cosmológico de kalunga, o mundo invertido 

dos mortos (DESCH-OBI, 2008, p.115). Segundo Assunção, no entanto, essa leitura tem um 

problema quanto a generalização do povo Cunene, explicitado de maneira ampla pelo autor, o 

que gerou críticas do seu trabalho quanto aos usos indevidos das fontes (p. 525).  

Assunção, no entanto, em estudo recente, se dedicou às possíveis raízes da capoeira com 

ngolo, de uma perspectiva mais localizada, através do povo nkhumbi, no sudoeste angolano. 

Para ele, essa prática não foi difundida de maneira ampla para outras áreas dessa região, mas 

teria oferecido “a matriz a partir da qual a capoeira se desenvolveu, acomodando no decorrer 

do tempo outros aportes de outros africanos escravizados, sejam ataques (como cabeçadas) ou 

instrumentos musicais (como o oricongo, que se tornou o berimbau)” (2019, p. 553). Ele possui 
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vasta pesquisa sobre o ngolo – sendo boa parte em parceria com mestre Cobra Mansa27 – com 

um enfoque na crioulização e na combinação de reestruturação de vários jogos de combate 

africanos (2012; 2008).     

Por fim, outro trabalho que relaciona as origens banto da capoeira é a tese de Mariana 

Bracks Fonseca (2018) que remete às memórias e representações da rainha Ginga, do reino do 

Ndongo, na diáspora ao movimento denominado ginga, esse que também é um discurso que 

será utilizado e estudado por diversos capoeiristas, mestres e mestras da capoeira angola em 

uma perspectiva afrocêntrica chamada aqui de negro-africana.   

Tendo isso em vista, o uso do termo capoeira na presente tese é para referenciar o 

universo mais amplo dessa prática em que está inserida a capoeira angola e regional e todos os 

seus desdobramentos posteriores. Essa discussão não será realizada aqui na medida em que ao 

tratar do Projeto Bantu realizado pelo mestre Roxinho, inserido dentro da capoeira angola, essa 

pesquisa se dará com o enfoque sobre esta última. A aproximação identitária entre capoeira 

angola e o universo banto é indicativa até mesmo no nome da proposta educacional estudada: 

Projeto Bantu.  

A investigação da epistemologia negro-africana da capoeira angola como instrumento 

de emancipação e autorrescuperação através da sua própria prática é também um exercício de 

enfrentamento ao racismo epistemológico. Uma substituição do universalismo euro-ocidental 

para um pluriversalismo afrocentrado.  

 

  

                                                           
27 Atualmente o mestre Cobra Mansa faz pesquisa sobre essa temática e será abordada nos Corridos 2 e 4. 
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CORRIDO 1 

Capoeira angola e decolonialidade: uma costura entre o pensamento africano e 

afrodiaspórico 

“Angola capoeira-mãe, mandinga de escravo em ânsia de liberdade.  
Seu princípio não tem método, seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista”. 

Mestre Pastinha 
 

Esse capítulo destina-se à construção de um espectro decolonial para embasar a proposta 

de estudo da capoeira angola na perspectiva negro-africana através do Projeto Bantu, de mestre 

Roxinho. A ideia é delimitar, sem exaurir, alguns autores e autoras cujos trabalhos se localizam 

na esteira da decolonialidade demarcando, assim, a superação da modernidade e da 

racionalidade euro-ocidental na construção do conhecimento. Em seguida, outros intelectuais 

são apresentados com o intuito de articular o que está sendo chamado de pensamento africano 

e afrodiaspórico com a ideia de raça e de negritude oriundas da perspectiva negro-africana. Por 

fim, essa costura é arrematada pelo entendimento da capoeira angola nessa perspectiva a partir 

dos próprios mestres e mestras intelectuais.   

Esse recorte não pretende delimitar o percurso ou esgotar qualquer ordem cronológica 

do que seja decolonialidade, pensamento afrodiaspórico ou até mesmo capoeira angola. Visa 

tão somente atribuir embasamento para a pesquisa que se estabelece a partir da capoeira angola 

na perspectiva negro-africana como instrumento de emancipação. Para tal, há um esforço em 

localizar o que se entende por decolonial e explicar como ele se aplica nesta análise. A partir 

disso, inicia-se uma atividade reflexiva de costura entre autores e textos que integram essa 

perspectiva. A intenção dessa amarra é fortalecer os significados sobre a capoeira angola negro-

africana no sentido de emancipação relacionado aos jovens africanos que participaram do 

Projeto Bantu na Austrália.   

Seguindo a ideia de repensar as Ciências Humanas para uma mudança epistemológica, 

os estudos sobre a capoeira angola na perspectiva negro-africana contribuem para problematizar 

a localização geopolítica da África no contexto da colonialidade/modernidade e apontam o 

potencial dessa arte como prática educacional contra-hegemônica emancipatória reconstrutura 

de subjetividades dos seres afetados pela colonialidade do ser, colonialidade do poder e 

colonialidade do saber. 
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1.1. Modernidade e racionalidade euro-ocidental 

Para início de conversa é preciso situar o lugar em que essa pesquisa se estabelece. 

Embora nascida dentro da academia, ela tenta extrapolar aquilo que foi criado como alicerce da 

ciência pela modernidade euro-ocidental, ou seja, uma racionalidade moderna criada pelo 

Ocidente e imposta como universal. Então, é justo delimitar o que se entende por modernidade 

e racionalidade euro-ocidental, universalidade e os significados e limites dessa extrapolação. 

No âmbito do desenvolvimento da ciência moderna na Europa, a universidade, tal qual 

é entendida hoje, foi construída no século XIX e desde fins do século XX enfrenta uma crise de 

hegemonia, segundo Boaventura de Sousa Santos (1995). “A centralidade da universidade 

enquanto lugar privilegiado da produção de alta cultura e conhecimento científico avançado”, 

nos diz Boaventura, “é fenômeno do século XIX, do período do capitalismo liberal, e o modelo 

de universidade que melhor o traduz é o alemão, a universidade de Humboldt (1995, p. 193). 

Nessa esteira, a universidade incorporou o ideal de universalidade europeia que 

vinculava o conhecimento à civilização ocidental exclusivamente, ao mesmo tempo em que 

atribuía a ela um ideal de unidade do conhecimento, de investigação livre e desinteressada. Sua 

contribuição para a construção do rigor científico está calcada no paradigma moderno que, de 

acordo com o sociólogo, possui três racionalidades: cognitivo-instrumental das ciências; moral-

prática do direito e da ética; e estético-expressiva das artes e da literatura, sendo que a ideia de 

exclusividade e de unidade do saber criou as condições favoráveis para que a racionalidade 

cognitiva-instrumental – através das ciências da natureza – ocupasse lugar de prestígio na 

instituição (p. 223). 

Isso porque, até o século XIX, a universidade moderna “propunha-se a produzir um 

conhecimento superior, elitista, para o ministrar a uma pequena minoria, igualmente superior e 

elitista, de jovens, num contexto institucional classista” (p. 210-211). A racionalidade moderna 

fomentou uma áurea para a universidade – que ela, mesmo com todas as pressões sofridas, em 

certo grau ainda cultiva – como se estivesse acima do bem e do mal, ou melhor, como se a 

produção do conhecimento se desse somente pela busca da verdade e pelo amor à verdade per 

si. 

A partir dos anos 60 a universidade passou a ser questionada quanto à sua utilidade para 

a sociedade e ao seu isolamento frente aos problemas econômicos e sociais que assolavam a 

comunidade. Principalmente quanto ao seu estatuto de superioridade. Pessoas de diversas 

classes sociais adentram os espaços acadêmicos, pressionando cada vez mais para uma 

democratização do espaço.  
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No entanto, essas pressões não resolveram a questão da centralidade da universidade. 

Ela permaneceu elitista. E nos anos 80/90, ainda segundo Boaventura, houve um retorno à ideia 

de superioridade da universidade e ele cita um autor chamado Allan Bloom cuja obra ressalta 

o desastre dos anos 60 no sentido de atrapalhar o destino universitário de desenvolvimento do 

projeto iluminista da instituição para que “homens teóricos se ocuparem da investigação 

racional no pequeno número de disciplinas que tratam os primeiros princípios de todas as 

coisas” (BLOOM apud SANTOS, 1995, p. 194).  

Até os anos 50, a identificação da alta cultura era com as humanidades e estas se 

identificavam com a tradição ocidental, posto que a alta cultura era uma cultura-sujeito, 

fortemente associada à centralidade da universidade, enquanto a chamada cultura-popular – a 

partir da pressão dos anos 60 – virou uma cultura-objeto, com a entrada de novas camadas 

sociais e, por consequência, novos objetos de estudo.  

Nessa lógica, a crise de hegemonia de que fala o sociólogo português nos anos 80 estaria 

ligada à crise da ciência moderna, cuja transição paradigmática foi analisada a partir das 

seguintes hipóteses:  

primeiro, começa a deixar de fazer sentido a distinção entre ciências naturais e 
ciências sociais; segundo, a síntese que há que operar entre elas tem como pólo 
catalisador as ciências sociais; terceiro, para isso, as ciências terão de recusar todas as 
formas de positivismo lógico ou empírico ou de mecanicismo materialista ou idealista 
com a consequente revalorização do que se convencionou chamar humanidades ou 
estudos humanísticos; quarto, esta síntese não visa uma ciência unificada nem sequer 
uma teoria geral, mas tão-só um conjunto de galerias temáticas onde convergem linhas 
de água que até agora concebemos como objetos teóricos estanques; quinto, à medida 
que se der essa síntese, a distinção hierárquica entre conhecimento científico e 
conhecimento vulgar tenderá a desaparecer e a prática será o fazer e o dizer da filosofia 
da prática (SANTOS, 2010b, p. 20). 

Essas premissas são importantes para esse trabalho na medida em que situa o 

desenvolvimento da ciência moderna a partir de uma dupla ruptura: uma, em relação ao senso 

comum e, a outra, em relação às humanidades. Sobre o senso comum, o autor estabelece o 

surgimento da ciência moderna dentro de um processo de separação e divisão das coisas do 

mundo, engendrado pelo Ocidente, que se iniciou no século XVI sob o domínio das ciências 

naturais: 

[Ela] está consubstanciada (...) na teoria heliocêntrica do movimento dos planetas de 
Copérnico, nas leis de Kepler sobre as órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre 
a queda dos corpos, na grande síntese da ordem cósmica de Newton e finalmente na 
consciência filosófica que lhe conferem Bacon e sobretudo Descartes (Ibdem, p. 22).   

É a primazia da matemática que, nessa lógica, oferece à ciência moderna o rigor 

científico: conhecer significa dividir, medir e aquilo que não é quantificável se torna irrelevante. 

“A matemática [assim como a física] fornece à ciência moderna, não só o instrumento 
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privilegiado de análise, como também a lógica da investigação” (SANTOS, 1988, p. 50). Desse 

modo, a classificação científica, nesse primeiro momento, esteve atrelada à supremacia do 

“penso, logo existo” – ou seja, a ideia de que a razão se encontra no pensamento e está fora do 

corpo. 

No entanto, esse esforço foi acompanhado da vontade de dominar e escravizar outros 

povos – principalmente africanos e indígenas – e apagou e invisibilizou muitas formas de 

conhecimento que ficaram de fora dessa classificação científica. É importante dizer que a 

ciência moderna se constitui a partir da negação e da desumanização do Outro, processo esse 

que ocorreu durante o colonialismo e permanece ocorrendo através da colonialidade, como será 

discutido em breve. 

Esse paradigma científico, portanto, se deu no contexto das invasões europeias na 

América, se fortaleceu através dos filósofos do Iluminismo e se consolidou no século XIX, com 

a colonização do continente africano pela Europa e o auge do tráfico de escravos para as 

américas, especialmente para o Brasil. Por isso, alguns autores consideram que o percurso da 

invasão europeia na América inaugurou a modernidade euro-ocidental, onde se gestou um 

processo de nomear e classificar simbolizado por Colombo em 1492.  

O conceito de alteridade discutido por Tzvetan Todoróv em A conquista da América 

(2003) marca a modernidade no momento da chegada de Cristóvão Colombo ao continente 

americano. Através da análise sobre os registros do navegador durante suas viagens entre 1492 

e 1504, o autor compreende como a sua percepção dos indígenas se relaciona com a fundação 

da identidade ocidental e a construção do Eu europeu-homem-branco-civilizado.  

Todorov entende que as crenças prévias de Colombo estão intimamente ligadas às suas 

conclusões e, nesse sentido, elas indicariam como a alteridade em relação aos povos nativos foi 

construída. Seu comportamento frente a presença humana e as riquezas do lugar geram 

interpretações que são, de alguma forma, “inventadas” pelo navegador. E é nesse momento de 

sua argumentação que Todoróv remete ao conceito de alteridade para defender a ideia de que a 

visão do Eu sobre o Outro - nesse momento histórico - tornou-se tão rígida que acaba por 

justificar e legitimar a dominação e o projeto colonial. Em   seus   relatos, segundo o autor, 

Colombo exerce   uma   atividade de denominador cuja função equivale a tomar posse.  

Colombo estaria menos preocupado com as subjetividades das palavras do que com a 

comparação com algum sentido europeu equivalente, como se a organização do pensamento 

fosse universal e o espanhol fosse, portanto, a referência, o correto, sendo o que não 

corresponde a isso errado ou fora do padrão. Em alguns momentos de seus relatos, ele diz, por 
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exemplo, que os indígenas não possuem línguas, pois suas línguas eram tão diferentes daquelas 

que estava acostumado e já conhecia, que ele nem concebe que as falas indígenas compusessem 

uma língua propriamente dita. Sobre suas impressões sobre os indígenas, Colombo os encara 

como parte da natureza, e a primeira característica que percebe deles é a falta de roupa, cujo 

símbolo cultural é muito forte. Portanto, a falta de roupa acaba remetendo à falta de costumes, 

religiões, ritos. 

Praticado sistematicamente por estudiosos e aventureiros europeus, essa prática de 

classificação viria a ser conhecida como a ciência moderna – consolidada no século XIX. Nela 

estaria a base descartiana e galileana, ou seja, o cartesianismo da ciência moderna que buscava 

a ordem e estabilidade do mundo através da associação do conhecimento vulgar com a 

experiência imediata. 

Entre os séculos XVIII e meados do XIX há um aprofundamento no pensamento da 

distinção entre o que é conhecimento científico racional e o que é conhecimento vulgar, 

irracional, o que consolidou a racionalidade da ciência moderna, tomada por universal e 

caracterizada pelo eurocentrismo.  

É a partir do Iluminismo que a ideia de raça ganha força e impulsiona a racionalidade 

científica através da hierarquização dos povos e do racismo científico. De acordo com Gislene 

Aparecida dos Santos (2002), é nesse momento que as influências das  

áreas da biologia e da antropologia, durante o século XVIII, exerceram sobre o 
estabelecimento das teorias raciais do século seguinte, quando quase ninguém mais 
duvida do absurdo do sistema escravista mas, também, quando se considera como uma 
verdade absoluta a superioridade da raça branca e, consequentemente, a inferioridade 
das demais (p.16). 

E foi nesse contexto de biologização do social que nasceram as ciências humanas e os 

chamados filósofos da modernidade, como Kant, Hegel, Voltaire e outros que verbalizaram a 

racionalidade moderna e o eurocentrismo através da falta de possibilidade dos povos ameríndios 

e africanos, principalmente, em produzirem conhecimento sobre si mesmos28. Para Hegel: 

A África não é parte histórica do mundo. Não tem movimentos, progressos a mostrar, 
movimentos históricos próprios dela. Quer isso dizer que a sua parte setentrional 
pertence ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que entendemos precisamente pela 
África é o espírito a-histórico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto em 

                                                           
28 Renato Noguera faz uma crítica contundente sobre a presença do eurocentrismo na filosofia que, segundo 
Appiah (1997, p. 137) “é o rótulo de status mais elevado no humanismo ocidental”. Diz ele: “De volta aos 
argumentos de Kant e de Hegel, é preciso observar que não se trata de um mero deslize etnocêntrico próprio dos 
contextos intelectuais de cada época. O epistemicídio está presente nas abordagens filosóficas clássicas. E mesmo 
a maioria dos filósofos contemporâneos de linhas diferentes e críticos de suas próprias condições históricas, 
comprometidos, em maior ou menor grau, com uma agenda epistemológica e política antirreacionária e 
“progressista”, tais como Michel Foucault (1925-1984), Gilles Deleuze (1924-1995), Jurguen Habermas (1929) e 
Jacques Derrida (1930-2004), entre outros, ainda seriam adeptos da lógica eurocêntrica” (NOGUERA, 2014, p. 
36).   



 
 

68 

condições de natural e que deve ser aqui apresentado apenas como no limiar da 
história do mundo (HEGEL apud KI-ZERBO apud OLIVEIRA, 2012). 

Kant foi enfático ao dizer que: 

Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve 
acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em 
que um negro tenha mostrado talentos e afirma: dentre os milhões de pretos que foram 
deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, 
não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na 
ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, constantemente arrojam-se 
aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força 
de dons excelentes.  
Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas que parece ser tão grande 
em relação às capacidades mentais quanto à diferença de cores. A religião do fetiche, 
tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria, que se aprofunda tanto 
no ridículo quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o 
chifre de uma vaca, uma concha, ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja 
consagrada por algumas palavras, tornam-se objetos de adoração e invocação nos 
esconjuros. Os negrossão muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão 
matraqueadores que se deve dispensá-los a pauladas (KANT apud NOGUERA, 2014, 
p. 30).  

Nesse mesmo sentido, concorda-se com Eduardo Oliveira (2012) quando ele diz que 

todos “os grandes avanços tecnológico-científicos e filosóficos da Modernidade, de um modo 

ou de outro, beneficiaram-se da exploração dos africanos na África ou Diáspora. O modelo 

científico, por exemplo, naturalizou a ‘superioridade ariana’ sobre a ‘inferioridade africana’ 

dando a essa taxonomia um status de científica” (p. 33). 

Epistemicídio é um termo cunhado por Boaventura29 e significa que o conhecimento 

dos povos que sofreram com o colonialismo ou passou por tentativas de apagamento, 

invisibilização e esquecimento, ou foram transformados em senso comum e, portanto, sem valia 

racional, científica. A capoeira angola então se apresenta nessa pesquisa como uma 

epistemologia na medida em que a investigação caminha no sentido de dissipar a subordinação 

do conhecimento dos mestres intelectuais, visto como senso-comum, ao conhecimento 

científico, bem como reverter o epistemicídio em relação aos saberes africanos. A análise da 

capoeira angola pelo viés negro-africano e decolonial, com o esforço de inseri-la em um 

contexto de produções acadêmicas em que haja aproximação da capoeira angola com os valores 

civilizatórios africanos e, portanto, faça parte de um escopo epistemológico contra-hegemônico 

– é uma contribuição na luta pelo fim do racismo epistêmico. 

Nesse sentido, a outra ruptura apresentada por Santos e que interessa aqui é a da ruptura 

da ciência moderna com o afastamento das ciências humanas do campo das ciências “exatas” e 

                                                           
29 Esse termo também foi utilizado pela filósofa brasileira Sueli Carneiro em sua tese de doutorado A construção 
do outro como não-ser como fundamento do ser (2005) – importante referência negro-africana no campo da 
filosofia no Brasil.  
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da “natureza” e as ciências humanas acabam entrando nesse grupo de deslegitimidade científica 

pelo qual passou o senso comum.  

A lógica cognitiva instrumental e supostamente neutra oriunda da diferenciação do 

objeto e do sujeito ganhou espaço nos princípios epistemológicos e regras metodológicas da 

ciência moderna e as ciências humanas passaram a ser vistas de duas formas: 1) a partir do 

referencial eurocentrado da tradição Ocidental e do historicismo, como se todas as sociedade 

humanas devessem passar pelos mesmos estágios históricos do que a sociedade europeia; e 2) 

como uma ciência inexata, frente à objetividade das outras e que, inclusive, buscaram essa 

exatidão para si – é o caso da escola positivista. 

E aqui retoma-se as premissas de Boaventura dentro da lógica da transição 

paradigmática que inclui a integração entre as ciências humanas e as ciências naturais no sentido 

de revalorizar o conhecimento humano, que este seja um conhecimento que melhor ensine a 

viver e que estabeleça novas relações entre sujeito e objeto “um conhecimento compreensivo e 

íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos” (SANTOS, 2010b, 

p. 85). 

Boaventura de Sousa Santos localiza no percurso colonial da Europa de consolidação 

da racionalidade moderna a produção do Outro através de três categorias: o Oriente, o selvagem 

e a natureza. O Oriente é o lugar de descoberta do Ocidente: um “espelho da diferença” (2010, 

p. 183). É uma civilização que começa a ser vista como ultrapassada pelo Ocidente – como se 

o Oriente tivesse na infância do progresso ocidental – sendo este entendido como universal. Ele 

também pode ser entendido a partir de uma perspectiva mística, como um passado glorioso. 

Porém, na escala colonial, o Oriente embora inferior ainda está acima do selvagem e da 

natureza. 

Se o Oriente é para o Ocidente o lugar da alteridade, o selvagem é o lugar da 
inferioridade. O selvagem é a diferença incapaz de se constituir em alteridade. Não é 
o outro porque não é sequer plenamente humano. A sua diferença é a medida da sua 
inferioridade. Por isso, longe de constituir uma ameaça civilizacional, é tão só a 
ameaça do irracional (SOUSA, 2010, p. 185-186). 
(...) 
Tal como a construção do selvagem, também a construção da natureza obedeceu às 
exigências da constituição do novo sistema econômico mundial centrado na Europa. 
No caso da natureza, essa construção foi sustentada por uma portentosa revolução 
científica que trouxe no seu bojo a ciência tal como hoje a conhecemos, a ciência 
moderna. De Galileu a Newton, de Descartes a Bacon, um novo paradigma científico 
emerge que separa a natureza da cultura e da sociedade e submente a primeira a um 
guião determinístico de leis de base matemática (SOUSA, 2010, p. 189).  

Por isso, quando falamos em Ocidente, além de explicitar o eixo Oriente-Ocidente, é 

necessário explicitar o eixo Norte-Sul, pois este último envolve o processo de desumanização 

característico da oposição entre “civilização” e o seu oposto, o selvagem e a natureza. Na 
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passagem de Hegel, por exemplo, a África não faz parte da História. Com isso, Boaventura 

coloca uma questão importante que o Ocidente, em relação ao Oriente, se coloca em lugar de 

conflito, posto que a civilização oriental – no prisma da História hegeliana eurocêntrica e 

universal – teria sido a origem da civilização europeia (passando da Ásia para a Grécia e de 

Roma à Alemanha).  

Já em relação ao eixo Norte-Sul: 

não há verdadeiramente conflito porque a civilização tem uma primazia natural sobre 
tudo o que não é civilizado. (...) Para o Ocidente o Oriente é sempre uma ameaça, 
enquanto o Sul é apenas um recurso. A superioridade do Ocidente reside em ele ser 
simultaneamente o Ocidente e o Norte.  
As mudanças, ao longo do milênio, na construção simbólica do Oriente têm alguma 
correspondência nas transformações da economia mundial. Até o século XV, 
podemos dizer que a Europa e, portanto, o Ocidente, é a periferia de um sistema-
mundo cujo centro está localizado na Ásia Central e na Índia. Só a partir de meados 
do [segundo] milênio, com os descobrimentos, é que esse sistema-mundo começa a 
ser substituído por outro, capitalista e planetário, cujo centro é a Europa (SANTOS, 
2010, p. 183).     

Alinhados com uma produção em ciências humanas ligada aos processos de 

descolonização da África e da Ásia, principalmente a partir do colonialismo britânico, alguns 

autores – inicialmente anglófonos – buscaram um espaço de voz como intelectuais diaspóricos 

em espaços ocidentais. Os estudos em ciências humanas, então, passam a denunciar a ideia do 

colonialismo e de como os povos subjugados estavam fora dos cânones, ou seja, o pós-colonial 

para além de um marco temporal pós-independências, mas também como uma forma de 

conceber e explicar o mundo cujo corpo teórico se dá a partir do colonizado.  

Esses autores buscaram substituir o paradigma do colonizador pela construção de um 

paradigma marcado pelas múltiplas identidades do colonizado. Em função da sua relação com 

a colonização inglesa, referem-se ao período a partir do século XVIII, com o movimento 

Iluminista. Stuart Hall, intelectual jamaicano que viveu na Grã-Bretanha, fala sobre o impacto 

da modernidade tardia na configuração das identidades culturais: 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 
algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as 
identidades,que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa 
conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando 
em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais (HALL, 2004, p. 
12). 

Ele diz ainda que mesmo que os esforços da colonização tenham frisado as diferenças 

entre a cultura colonizada e a colonizadora, o pós-colonial não deveria ser visto como uma 

periodização de um “antes” e um “depois” – característico do termo “pós” –, mas sim como um 

processo de transculturação, de tradução cultural, que não opera de maneira binária (2009, p. 

102).  
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Os chamados de pós-coloniais vão dizer que é a partir do encontro entre mundos 

europeus e não-europeus, permeado de violência física, assassinatos, e aniquilamento das 

subjetividades, sobretudo dos povos considerados inferiores, que o europeu ocidental moderno 

racional e universal se cria como centro e universalidade. A relação Ocidente e Oriente acontece 

na medida em que Oriente representa a negação do Outro – já que o Eu se insere no lugar da 

centralidade e da universalidade e, desse modo, exclui imediatamente a possibilidade de 

existência do Outro.  

Edward Said (2007), por exemplo, demarca a construção da ideia de Ocidente a partir 

do bojo da modernidade eurocentrada engendrada pela colonização e demonstra com o conceito 

de Orientalismo como o Ocidente criou a ideia de Oriente de uma forma a destacar aquilo que 

é diferente do padrão. E, nesse sentido, a colaboração de Said para entender o Ocidente é válida 

pois marca, dentro dos limites do seu alcance, o que seria o Outro na perspectiva fundante da 

modernidade. Sua limitação, de acordo com alguns críticos, é no sentido de não dar espaço a 

esse Outro de resistir, na medida em que ele é construído como um objeto plenamente 

desqualificado (SANTOS, 2010, p. 237).   

A percepção do colonizado pelo colonizador é caracterizada por Bhabha em O local da 

cultura (1998, p. 105-128) como ambígua, pois ao mesmo tempo em que o último deseja o 

Outro, também o recusa. Essa relação é perpassada pelo assimilacionismo e por uma 

hierarquização colocando o Outro no lugar da inferioridade. Porém, diferente de Said, ele diz 

que o fetiche ou estereótipo dá acesso a uma “identidade” baseada tanto na dominação e no 

prazer quanto na ansiedade e na defesa, pois é uma forma de crença múltipla e contraditória em 

seu reconhecimento da diferença e recusa da mesma. Este conflito entre prazer/desprazer, 

dominação/defesa, conhecimento/recusa, ausência/presença, tem uma significação 

fundamental para o discurso colonial (BHABHA, 1998, p. 116).  

De acordo com autores como Quijano (2005), Walsh (2017), Mignolo (2005), Lander 

(2005), a colonialidade não está ligada somente ao período colonial, mas sim às epistemologias 

oriundas do eurocentrismo cuja maneira de enxergar o mundo e classificar seus habitantes – a 

partir da descoberta da América – hierarquizou povos e fez com que houvesse a construção de 

um paradigma científico tido como universal e referência para todos os demais modelos 

civilizacionais. Tudo isso em nome da exploração capitalista – que dava sinais da sua existência 

no século XVI –, o imperialismo e o circuito comercial do Atlântico. A colonialidade, diferente 

do colonialismo, é tida como constitutiva da modernidade, e não produto desta. Por isso, 

inclusive, o uso do termo modernidade/colonialidade para se referir a esse grupo de intelectuais.  
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A importância da investigação desse grupo da modernidade/colonialidade é a 

sistematização de discussões a respeito da constituição da raça como eixo central do 

estabelecimento do colonialismo – o que estaria na base de toda as relações de dominação da 

modernidade/colonialidade (inaugurada com a chegada dos europeus na América), desde a 

divisão internacional do trabalho até as hierarquias epistêmicas, sexuais, de gênero, religiosas, 

diz Grosfoguel (2020, p. 11). 

A crítica decolonial, no entanto, é localizada dentro de um grupo de autores em 

determinado espaço e tempo, latino-americanos e estadunidenses, brancos em sua maioria. Não 

se quer discernir precisamente os significados de pós-colonial e decolonial para todos os autores 

apresentados, pois, embora cada um desses termos esteja localizado em um tempo-espaço 

específico e tenha uma trajetória peculiar, para efeito da identificação deste trabalho, considera-

se o espectro decolonial e da decolonialidade como uma atitude. 

Tal atitude é aquela que visa o giro decolonial e está assentada em duas acepções: uma, 

a de conceber a dimensão do colonialismo em todas as frentes de luta, mesmo depois do seu 

fim formal (MALDONADO-TORRES, 2020, p. 28); e, outra, a de que “o racismo organiza as 

relações de dominação da modernidade, mantendo a existência de cada hierarquia de 

dominação sem reduzir uma às outras, porém ao mesmo tempo sem poder entender uma sem 

as outras” (GROSFOGUEL, 2020, p. 59).  

A ideia de demarcação do que seja decolonialidade começa, então, a partir da ideia de 

ruptura com a modernidade europeia. É importante ultrapassar a demarcação de colonialismo 

que compreende o referencial de descoberta do Outro como fundante da 

colonialidade/modernidade. Na perspectiva decolonial, a busca de repertórios teóricos se dá 

para ampliar questionamentos e deixar de estar à margem no paradigma hegemônico para 

transcender a lógica da racionalidade euro-ocidental. Esses estudos se comprometem com o 

giro decolonial, ou seja, construir seus pressupostos e ações fora do parâmetro eurocêntrico.   

Para tanto, a introdução da coletânea de artigos chamada Decolonialidade e pensamento 

afrodiaspórico, de Grosfoguel, Maldonado-Torres e Bernardino-Costa, traz um 

questionamento importante a se fazer nesse momento sobre o projeto político-acadêmico 

apresentado como decolonialidade. Toma-se de empréstimo as seguintes palavras: 

O deslocamento do projeto decolonial da luta política das populações negras, caso se 
concretizasse, seria uma traição à própria decolonialidade. Esse é um risco que 
visualizamos quando diversos acadêmicos brasileiros começam a utilizar o título 
decolonialidade nos seus trabalhos acadêmicos e, no entanto, não citam qualquer outro 
autor negro ou indígena, ou sequer têm qualquer relação com os movimentos sociais, 
limitando-se a dialogar com os membros da rede de investigação 
modernidade/colonialidade e com outros teóricos latino-americanos que falam a partir 
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de uma perspectiva da população branca. Em outras palavras, a decolonialidade se 
torna mais uma moda acadêmica e menos um projeto de intervenção sobre a realidade. 
Nem tudo o que brilha é ouro, por isso há a necessidade de se ter clareza sobre o que 
está em jogo para ir além dos rótulos (2020, p. 10)30.  

Encaminhar o giro decolonial é entender que o sistema mundo-moderno ultrapassa as 

ideias de Estado-nação e, portanto, a estrutura de dominação econômica. Falar em sistema-

mundo para Grosfoguel (2020) é unir os adjetivos capitalista/patriarcal/ocidental-

cêntrico/cristão-cêntrico/moderno/colonial, na medida em que atinge uma multiplicidade de 

dominações que estão imbricadas com um projeto colonizador que traz à reboque um projeto 

civilizatório. Nas palavras dele: 

(...) não existe um sistema econômico capitalista que produziu uma civilização, mas 
sim uma civilização-mundo ou sistema-mundo que produziu e organizou a partir de 
suas lógicas civilizatórias um sistema econômico. A relação entre 
modernidade/colonialidade e capitalismo é de tal ordem que a primeira, como 
processo civilizatório, é constitutiva da e se enreda com a segunda. O capitalismo 
histórico, por ser produzido por um processo civilizatório da modernidade, é 
moderno/colonial, porém são igualmente modernas/coloniais as relações de 
dominação de gênero, sexuais, epistêmicas, pedagógicas, ecológicas, espirituais, 
espaciais, políticas e de subjetividade/identidade (2020, p. 63).     

Nessa toada, a colonialidade envolve o entendimento das tentativas de destruição das 

subjetividades dos indivíduos e dos povos colonizados através da colonialidade do ser, da 

colonialidade do saber e da colonialidade do poder – três elementos indispensáveis da 

modernidade/colonialidade. Segundo Maldonado-Torres,  

o sujeito não é [identificado] apenas como elemento-chave na constituição do ser, 
poder e saber, mas também como o elemento que mais obviamente conecta essas 
dimensões principais das quais nós tomamos como real uns para os outros. O sujeito, 
portanto, é um campo de luta e um espaço que deve ser controlado e dominado para 
que a coerência de uma dada ordem e visão de mundo continue estável (2020, p. 43). 

Os autores apresentados neste capítulo podem contribuir para a elaboração do giro 

decolonial. Por isso, as escolhas aqui apresentadas aqui compõem um espectro decolonial, 

extrapolando o grupo de pesquisa ao qual foi associado o conceito de 

modernidade/colonialidade de Quijano (GROSFOGUEL, 2020).  Frantz Fanon (2008), por 

exemplo, seria um intelectual incorporado no bojo dos primórdios do pós-colonialismo, mas 

que já se difere pela radicalidade de suas ideias no que tange ao modo como constrói a 

sociogênese do colonialismo e a vincula ao capitalismo, podendo ser considerado por alguns 

                                                           
30 A professora Mariléa de Almeida publicou um artigo em 2020 que traz uma reflexão importante sobre como as 
instituições acadêmicas, marcadas pela branquitude, mesmo em grupos que compartilham posições teóricas 
similares, reproduzem e endossam o racismo acadêmico que cai sobre as corporeidades negras. Ver ALMEIDA, 
Mariléa de. Corporeidades negras em risco: o racismo acadêmico e seus afetos. Revista Humanidades e Inovação, 
n. 25, vol. 7, 2020. 
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autores como anticolonial (FAUSTINO, 2018)31 ou até mesmo contracolonial, se tomar a 

expressão utilizada pelo intelectual quilombola Antônio Bispo emprestada para esse fim 

(CARVALHO, 2020, p. 90).  

Em Pele Negra, Máscaras Brancas (2008), Fanon remete a questões sensíveis no que 

tange ao espectro decolonial aqui proposto. Em uma delas, a dimensão da psique trabalhada por 

Freud é levada para além dos termos individuais do desejo do Outro e inserida no contexto 

histórico e social de dominação do colonialismo.  

Ele fala sobre como violência colonial é subjetiva e opera quando o colonizador 

transforma esse Outro não só em uma extensão do Eu, mas em um ser essencializado, 

coisificado, retratado aos sabores do colonizador, identificado com o mal, com Satã, com a 

sujeira, tanto física quanto moral. “No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades 

na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade 

de negação. É um conhecimento em terceira pessoa (...)” (FANON, 2008, p. 104). 

Como se o processo de castração freudiano, aquilo que falta, se ambientasse a partir da 

racialização: o branco projeta no negro aquilo que ele não quer atribuir a si mesmo. Porém, 

nesse processo, o negro, além de representar tudo de pior, ele representa também o que falta ao 

branco. “O branco está convencido de que o negro é um animal; se não for o comprimento do 

pênis, é a potência sexual que o impressiona. Ele tem a necessidade de se defender desse 

“diferente”, isto é, de caracterizar o Outro. O Outro será o suporte de suas preocupações e de 

seus desejos” (FANON, 2008, p. 147). 

Segundo Fanon, a interiorização subjetiva do colonizado se dá através das relações 

estabelecidas pela colonização como um projeto de dominação das mentes, o que resulta na 

produção da autoimagem do colonizado distorcida. O sujeito colonizado é enclausurado no 

corpo, atribuído a identidades fixas, essenciais, tornando negativa a percepção de si 

(FAUSTINO, 2018, p. 158). Ao traçar esse panorama, Fanon conclama a um levante de 

consciência:  

Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante deste dilema: 
branquear ou desaparecer, ele deve poder tomar consciência de uma nova 
possibilidade de existir; ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de sua 
cor, se encontro em seus sonhos a expressão de um desejo insconsciente de mudar de 
cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a “manter as distâncias”; ao 
contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de 

                                                           
31 Ver também o artigo FAUSTINO. Fanon era marxista? Contribuições a um debate que nem deveria existir. 
Kilombagem, 2020. Disponível em https://deivisonnkosi.kilombagem.net.br/artigos/frantz-fanon/fanon-era-
marxista-contribuicoes-a-um-debate-que-nem-deveria-existir/. Último acesso: 12/03/2021. 
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escolher a ação (ou a passividade) a respeito da verdadeira origem do conflito, isto é, 
as estruturas sociais (FANON, 2008, p. 95-96).  

Muitas produções intelectuais, portanto, embora não levem o nome decolonial, são 

oriundas do pensamento negro e afrodiaspórico e são compreendidas a finalidade de 

emancipação, aqui entendidas a partir da decolonialidade do ser, da decolonialidade do saber e 

da decolonialidade do poder. O diagrama abaixo explica como cada um desses projetos operam: 

 

Imagem 21 - Diagrama “Analítica da decolonialidade: algumas dimensões básicas” 

 
Fonte: MALDONADO-TORRES, 2020, p. 50. 

 
No entanto, uma das teses para o giro decolonial traçada por Maldonado-Torres é a de 

que mesmo as múltiplas possibilidades de existência do ser e do conhecimento contra-

hegemônico, entendido como um corpo-conhecimento (ou saberes-corpóreos, como será falado 

a seguir) não permitem que o sujeito ultrapasse a colonialidade se não forem acompanhados de 

uma perspectiva ativista. Ou seja, para ele é fundamental que no projeto decolonial coexistam 

as três áreas que ele nomeou: artística, acadêmica e ativista.  

O ativismo não é, portanto, algo que existe fora do pensamento ou da criação. O 
ativismo ocorre através deles, assim como na discussão de estratégias para mudar 
instituições específicas na sociedade. Mas, para que o giro decolonial se torne um 
projeto, nenhuma dessas áreas de atividade pode existir isoladamente. A agência do 
condenado é definida pelo pensamento, pela criação e pela ação, de um modo que 
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busque trazer juntas as várias expressões do condenado para mudar o mundo (2020, 
49).   

E é na base da renúncia às instituições e práticas da colonialidade/modernidade que a 

trajetória do mestre Roxinho, até a criação do Projeto Bantu, aproximando a capoeira angola 

do viés negro-africano, é examinada. A investigação se constrói a partir do contato da capoeira 

angola com os alunos africanos do Projeto Bantu, refugiados na Austrália, tendo o mestre 

Roxinho como um representante da arte, da sabedoria e do ativismo da capoeira angola na 

perspectiva negro-africana.   

O ativismo e, portanto, a decolonização do poder, é entendido como a capacidade de 

transformação do mundo. O Projeto Bantu é analisado em consonância com os princípios do 

Cosmograma Bakongo, de Fu-Kiau, associados à roda de capoeira angola (RUFINO; 

PEÇANHA; OLIVEIRA, 2018) com o intuito de perceber como os jovens podem romper com 

estruturas de poder modernas/coloniais e construir um mundo pluriversal (NOGUERA, 2012a) 

a partir de outros modelos civilizatórios que não exclusivamente o euro-ocidental. 

Nilma Lino Gomes através da ideia dos saberes-corpóreos fornece uma chave 

interpretativa a partir da qual os corpos negros no Brasil sofreram e sofrem ainda “uma pesada 

carga de regulação, pois são construídos no contexto de uma sociedade regulada não só pelo 

capitalismo, mas também pelo racismo e pelo machismo” (2017, p. 98). De acordo com a 

autora, “o racismo constitui-se um sistema de dominação e opressão estrutural pautado numa 

racionalidade que hierarquiza grupos e povos baseada na crença da superioridade e 

inferioridade racial” (2017, p. 98).  

As contribuições da professora Nilma permitem a análise dos saberes-corpóreos dos 

jovens africanos na Austrália em relação à capoeira angola na medida em que a decolonização 

do saber se aproxima do que Boaventura de Sousa Santos chamou de ecologia dos saberes, ou 

seja, a ideia de que a experiência social é muito maior do que a tradição científica ocidental 

concebe. Portanto, haveria aí uma racionalidade que ele chama de razão indolente que 

produziria determinados conhecimentos como não-existentes (ou como senso comum).  

Para haver a ecologia dos saberes, seria preciso um processo de tradução entre um e 

outro. Nesse sentido, os saberes-corpóreos são emancipatórios, pois, nas palavras de Nilma 

Lino Gomes, “são esses saberes que rivalizam com o lugar da não existência da corporeidade 

negra imposto pelo racismo. Eles afirmam a presença da ancestralidade negra e africana inscrita 

nos corpos negros como motivo de orgulho, como empoderamento ancestral” (2017, p. 80). E 

o resultado poderia ser expresso pelo esquema acima de Maldonado-Torres, que possibilita o 
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surgimento de novos pensamentos, novos questionamentos e novas teorizações a partir do corpo 

negro. 

Krada Quilomba no livro Memórias da Plantação (2019) retoma autores como Frantz 

Fanon (2008) e bell hooks (2019) para falar da ferida colonial construída no mundo branco 

quando o sujeito negro é construído como objeto “ruim” e mantido aí pelo pacto narcísico da 

branquitude. Outridade passa a ser então não somente o modo como o branco mede o seu Eu 

em relação ao Outro negro, mas sim “a personificação de aspectos repressores do “eu” do 

sujeito branco” (QUILOMBA, 2019, p. 38). 

A hipótese que foi formulada é a de que os sujeitos desse trabalho possuem um corpo 

negro cujas vivências na capoeira angola constroem uma identidade que os permite transgredir 

o velho paradigma que o subjuga sistematicamente, bem como dialoga com outras formas de 

existência – ao contrário do universalismo euro-ocidental. Nas palavras de Kilomba: 

Parece, portanto, que o trauma de pessoas negras provém não apenas de eventos de 
base familiar, como a psicanálise argumenta, mas sim do traumatizante contato com 
a violenta barbaridade do mundo branco, que é a irracionalidade do racismo que nos 
coloca sempre como a/o “Outra/o”, como diferente, como incompatível, como 
conflitante, como estranha/o e incomum (KILOMBA, 2019, p. 40). 
 

Essa passagem é importante pois retrata a ideia do silêncio desses sujeitos atrelado a um 

sistema racista que desautoriza e desqualifica a sua fala no sentido da desumanização, mas que, 

em sintonia com bell hooks, pode e deve ser revertido através do que ela chama de 

autorrecuperação (2019). Erguer a voz é nesse sentido uma afirmação do corpo questionador, 

situando a decolonialidade do ser em termos de novas posturas de existência associada a um 

processo de agenciamento (ASANTE, 2009, p. 94-95), pois “apenas como sujeitos é que 

podemos falar”, diz hooks (2019, p.45).  

E o Projeto Bantu possibilita os processos que bell hooks chama de autorrecuperação 

através da capoeira angola e da presença do mestre Roxinho quando as novas possibilidades de 

existência são entendidas a partir da reconstrução de identidades, assunção de papéis de 

liderança, fortalecimento da auto-estima e possibilidade de sonhar com o futuro.    

O epílogo do presente capítulo é um convite a pensar a produção de conhecimento 

científico pela capoeira angola através de uma outra racionalidade. Nessa perspectiva, quando 

mestre Pastinha fala sobre o ensino da capoeira angola, ele fala sobre liberdade (decolonialidade 

do ser) e inclui o mistério e a infinitude de seu aprendizado (decolonialidade do saber), o que 

remete a uma ideia de outra racionalidade a partir não mais da universalidade eurocêntrica, mas 

da pluriversalidade para a ação no mundo (decolonialidade do poder). 
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E agora inicia-se uma jornada na produção intelectual de autores africanos e afro-

diaspóricos com o intuito de estabelecer as bases dessa racionalidade que está sendo chamada 

de negro-africana através das ideias de raça, negritude, branquitude e afrocentricidade.    

 

1.2. Por uma outra racionalidade: epistemologia negro-africana da capoeira angola 

 O epistemicídio sofrido pelo continente africano, somado ao racismo anti-negro no 

Brasil e no mundo e à experiência da colonização e escravização atlântica fez com que a 

História da África e dos africanos em diáspora fosse contada pelo prisma euro-ocidental, o que 

manteve muitos estereótipos negativos sobre os negros, e mesmo silenciamentos que 

acarretaram em consequências drásticas na construção de subjetividades das pessoas, sobretudo 

de pessoas negras. Hoje, já existe uma série de produções científicas sobre como essas histórias 

foram literalmente roubadas em nome de um cânone eurocentrado32.  

Cheikh Anta Diop (1974), cientista senegalês, possui uma produção científica 

considerável que caminha no sentido da conscientização da história negro-africana. Seus 

estudos produzidos entre as décadas de 50 e 80 são emblemáticos quanto a esse processo, pois 

ao longo da sua vida acadêmica ele se dedicou a provar os roubos epistemológicos sofridos pelo 

continente africano (FINCH, 2009, p. 74-75).  

Ele remete ao surgimento dos primeiros hominídeos na África e de como eles, a partir 

de lá, foram se espalhando pelo mundo. Ele diz que a espécie à qual pertencemos surgiu 

aproximadamente há 200 mil anos na África e, por volta de 160 mil anos atrás, iniciou sua 

dispersão pelos outros continentes. A tese dele era que para sobreviver no leste africano – 

Quênia, Etiópia, Tanzânia –, onde os fósseis mais antigos foram encontrados, os hominídeos 

dependiam da pigmentação da pele e, por isso, ele afirma: aqueles eram seres humanos de pele 

negra, até que saíram da África. Essa teoria é conhecida como monogenética (FINCH, 2009).  

Esse estudioso multifacetado é pouco conhecido nas universidades brasileiras devido ao 

“atual [quadro] de menosprezo, de omissão e de desqualificação dos temas pesquisados e os 

resultados dos trabalhos rigorosamente desenvolvidos por pesquisadores negros no meio 

acadêmico” (AMBRÓSIO; DIÉMÉ, 2016, p. 107)33. Isso porque a construção da hegemonia 

                                                           
32 Ver JAMES, George. Stolen Legacy. EUA: Start Publishing LLC, 2012 (e-book); BERNAL, Martin. Black 
Atena: the Afroasiatic roots of classical civilization. New Brunswick:Rutgers University Press, 1987. 3v. 
33 Apesar da atual proeminência desse autor entre os estudiosos da filosofia africana, principalmente, seu alcance 
ainda é limitado no conjunto amplo da academia. Um desses indicativos é a dificuldade de acesso a materiais 
traduzidos para o português. A Coleção de História Geral da África, por exemplo, maior expressão do movimento 
de contraposição ao eurocentrismo da historiografia, só foi traduzida para o português em 2010. 
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do eurocentrismo necessitou apagar outros referenciais que contestassem a centralidade 

europeia. Formado em várias áreas do saber, ele defendeu a ideia de que a humanidade e, 

portanto, a civilização, surgiu no continente africano.  

A questão que Diop aborda em A origem africana da civilização: mito ou realidade 

(1974) – sendo por isso rechaçado pelos cientistas eurocêntricos de sua época – diz respeito à 

cor da pele não só dos primeiros ancestrais do ser humano, como também dos antigos egípcios. 

Com essa obra, Diop obteve reconhecimento internacional e foi a maior inspiração para o 

movimento afrocêntrico deslanchar nos Estados Unidos na década de 80, segundo Charles 

Finch (2009, p. 75). 

  No Brasil, a historiografia silenciou sobre a História da África e dos africanos em 

diáspora dando respaldo ao apagamento simbólico, epistêmico e físico causado pela 

colonialidade. Essa situação foi sempre enfrentada pelo movimento negro brasileiro através da 

denúncia e da ação de diversos intelectuais negros e negras, mas é só no século XXI que obteve-

se o marco mais expressivo dessa luta: a aprovação da Lei 10.639/200334.  

Dois autores referência, dentre tantos outros, na militância negra de contestação da 

história eurocêntrica são Nilma Lino Gomes e Kabengele Munanga com a publicação do livro: 

Para entender o negro no Brasil de hoje (TEIXEIRA, 2016). Este livro, além de se inscrever 

em um momento profícuo da discussão racial no Brasil, nos anos 2000, indica como a 

racionalidade euro-ocidental apagou conhecimentos outros da história brasileira: 

A proposta do texto Para entender o negro no Brasil de hoje (2004) segue o rastro de 
um estudo negro, africanista, que constrói a narrativa do combate ao racismo no Brasil 
a partir da perspectiva histórica de resgate da ancestralidade, da corporeidade, da 
resistência, enfim, da construção e valorização de uma identidade e cultura negra que 
faça frente a uma forma de alteridade oriunda do projeto colonizador engendrado no 
século XV e com seu auge no XIX, produzindo epistemologias pseudocientíficas e 
universalizantes com base no pensamento europeu (TEIXEIRA, 2017, p. 295).  

Ainda sobre essa publicação, destaca-se a importância de um entendimento crítico sobre 

a presença do negro na sociedade brasileira:   

A ideia de Educação das Relações Étnico-Raciais e da construção da brasilidade a 
partir da civilização africana se contrapõe a qualquer tentativa de folclorização da 
participação do negro na sociedade brasileira. Esta é uma prática que, nos anos iniciais 
da República, foi valorizada a partir da inserção da cultura negra na nacionalidade 
como elemento exótico e do discurso da miscigenação, que seria caracterizado pela 
docilidade das relações raciais brasileira. 
Ao traçar um panorama crítico da construção da negritude, Kabengele Munanga alerta 
quanto “ao perigo da manipulação da cultura negra por parte da ideologia dominante 
quando a retórica oficial se expressa através das próprias contribuições culturais 

                                                           
34 A Lei 10.639/2003 alterou o artigo 26-A da Lei 9.394/1996 e passou a ser obrigatório o ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana em todas as modalidades e níveis educacionais. Posteriormente, a Lei 
10.639/2003 foi ampliada para a Lei 11.645/2008, incluindo as temáticas indígenas. Por ser uma expressão de luta 
do movimento negro, opta-se pela utilização emblemática da expressão Lei 10.639/2003. 
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negras no Brasil, para negar a existência do racismo e para reafirmar a proclamada 
democracia racial” (2012, p. 18) (TEIXEIRA, 2017, p. 274). 

Em Negritude: usos e sentidos (2012), o professor Kabengele Munanga traça um 

panorama histórico do termo negritude como uma construção identitária negra cuja história em 

comum liga todos os grupos humanos sob o olhar do mundo ocidental “branco”. Ao mesmo 

tempo, diz Munanga, o termo negritude não indica somente à cultura dos povos negros, até 

mesmo porque são culturas bem distintas, mas sim à história de desumanização em comum que 

esses povos passaram (2012, p. 20). E ele ainda traz o termo para a realidade brasileira cuja 

tendência histórica de embranquecimento sustentada pela ideologia da democracia racial 

dificulta a construção de uma identidade baseada numa unidade, além de ser apropriada de 

forma indébita (2012, p. 17). Ou seja, na realidade brasileira, marcada pela negação do racismo 

e pela afirmação da democracia racial, há o perigo da manipulação da “cultura negra” pela 

ideologia dominante (2012, p. 18).       

É desse modo que a relação entre a capoeira angola e as formas de conhecimento de 

origem africana (ou negritude) é entendida: resistência ao projeto colonial marcado pela 

modernidade ocidental. A contribuição de Pedro Abib (2001) é importante nesse sentido pois 

ele demarca como no século XX a capoeira angola, com mestre Pastinha, mesmo tendo passado 

por processos de “modernização”, manteve  

traços de uma ancestralidade e de uma ritualidade características do modo africano de 
se relacionar com o tempo, com o espaço, em última instância – com o mundo –, que 
a capoeira regional  não conservou, e por isso, foi muito mais influenciada pela 
racionalidade que o pensamento moderno instituiu (...) (ABIB, 2001, p. 103).  

Abib rebate críticas de que mestre Pastinha, assim como mestre Bimba, também teria 

esportivizado a capoeira:  

A estratégia utilizada por [mestre] Pastinha com relação à capoeira angola vai numa 
outra direção: utiliza-se sim, do discurso e de elementos do esporte, como forma de 
valorizá-la socialmente, no entanto, esse discurso é quase que somente uma 
“fachada”, pois [mestre] Pastinha busca os fundamentos da tradição africana, aliado à 
construção de uma nova “filosofia” para a prática da capoeira angola, baseada agora 
numa estética de jogo mais simbólica e subjetiva, na ludicidade, no companheirismo, 
no respeito, na ética e nos valores humanos, deixados como legado em seus 
manuscritos, que de certa forma não se coadunam com a concepção esportiva que se 
delineava na época e persiste até os dias de hoje, baseada na competitividade, na 
performance atlética, na eficiência e na técnica, características mais próximas 
daquelas encontradas hoje na capoeira regional (ABIB, 2001, p. 107-108). 

Embora Pedro Abib tenha realizado em sua tese (2001) essa discussão dentro do âmbito 

da “cultura popular”, ele fez o recorte entre capoeira angola e tradições africanas de maneira 

veemente. Já em seu artigo publicado recentemente (2019), essa perspectiva parece estar mais 

diluída no guarda chuva das “culturas populares” e ele faz a discussão do atributo decolonial 

da capoeira nos termos de sua prática escrava, sobretudo no século XIX e início do século XX:  
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Nesse sentido, seria difícil pensar num outro exemplo de prática decolonial no Brasil 
mais significativo do que a capoeira. A capoeira sempre foi decolonial, desde seu 
surgimento. A gênese da capoeira traz consigo o germe da contestação da dominação 
exercida pelo colonizador e da luta e do enfrentamento a esse processo violento e 
desumano que foi a escravidão no Brasil. A capoeira é o símbolo da recusa às regras 
impostas pelo colonizador e o combate ao conformismo e à passividade diante dessa 
imposição. A capoeira sempre significou desobediência civil, subversão, transgressão 
e, por isso, sempre foi vista como uma ameaça ao sistema opressor instaurado pelo 
colonizador em terras brasileiras (ABIB, 2019, p.13).     

Nesse último texto (2019), a expressão “culturas populares” é usada por ele para se 

referir a manifestações culturais contra-hegemônicas, especialmente as de origem africanas e 

indígenas. Todavia, ela aparece no âmbito da decolonialidade e não está associada à capoeira 

angola, em específico. E ele relaciona os aspectos dos saberes historicamente silenciados 

oriundos sobretudo dos povos indígenas e africanos – tais como a ancestralidade, a memória, a 

oralidade e a ritualidade – aos elementos das chamadas “culturas populares”. A contribuição, 

então, que se estabelece aqui é no sentido de localizar o epistemicídio sofrido pela capoeira: 

pode-se pensar, a partir dos textos de Abib (2001) (2019), que os elementos africanos seriam 

também parte daquilo que torna a capoeira decolonial.  

Resta entender o epistemicídio sofrido pela capoeira. E é nesses termos que a capoeira 

angola aparece como resistência decolonial no contexto da modernidade/colonialidade. Nesse 

sentido, ela teria resistido “melhor” à colonialidade do que a capoeira regional através do 

contato com os seus próprios elementos africanos entendidos como agentes decolonizadores e 

emancipadores dos sujeitos, sobretudo de pessoas negras.  

Portanto, o ensino dessa arte através dela mesma, ou seja, a partir de uma epistemologia 

da capoeira angola na perspectiva negro-africana, é uma importante arma decolonial de 

resistência ao epistemicídio sofrido pela capoeira, assim como de compreensão dos seus saberes 

como saberes científicos através de uma outra racionalidade: uma racionalidade negro-africana 

que busca a reconstrução de subjetividades e possibilidades plurais de existência. 

Com isso, mantém-se a preocupação de estabelecer as possibilidades decoloniais da 

capoeira angola a partir da sua origem africana levando em consideração duas problemáticas 

principais: uma, é que o “reconhecimento da diversidade epistêmica não significa uma volta 

[romântica] ao passado” (GROSFOGUEL, 2020, p. 65); e, a outra, que versa sobre a 

participação de brancos na capoeira angola. Essas questões tangem o presente item na medida 

em que compreende-se que o conhecimento da capoeira angola não pode ser enquadrado na 

racionalidade moderna. Então, de qual racionalidade se está falando? É preciso entender o que 

se chama por racionalidade negro-africana.   
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O tema do pan-africanismo e da Négritude é importante para a localização geopolítica 

da África e da diáspora na produção de conhecimento e no entendimento do sujeito africano35, 

pois o presente projeto político-acadêmico decolonial assume as noções de geopolítica e corpo-

política do conhecimento como crítica ao eurocentrismo e ao cientificismo através do 

delineamento da racionalidade negro-africana. 

Diante do exposto, e entendendo decolonialidade como uma atitude, é possível traçar 

uma série de autores negros, que há muito já articulam a noção de raça com o colonialismo e 

denunciam como o racismo foi central na conformação do que se entende aqui por colonialidade 

do ser, colonialidade do saber e colonialidade do poder, rementendo à noção de humanidade; 

ao direito à vida (genocídio da população negra); e à capacidade de formulação de 

conhecimento científico legítimo, respectivamente. 

Esse item destina-se à circunscrição, ainda que com fronteiras fluidas e cronologia não-

linear, de alguns autores pan-africanistas. Para tal, se faz necessário estabelecer o que se chama 

de pan-africanismo, lembrando que este movimento não deve ser entendido como um  

bloco monolítico único, pois passou por diversas fases, sendo que cada uma delas 
serviu para o acúmulo de formulações que levaram ao seu desenvolvimento, cada 
etapa incorporando elementos das anteriores, sem negar por completo suas 
formulações precedentes, mas ampliando-as (SCHERER, 2016, p. 146). 

É necessário relacionar esse pensamento com o lugar de onde ele é proferido e com o 

contexto de seu surgimento, com as suas contradições internas. O primórdio do pan-africanismo 

é considerado o final do século XIX e início do XX. Nesse momento, intelectuais negros da 

diáspora, formados por universidades europeias e norte-americanas, mostram a preocupação 

em reencontrar suas raízes, suas especificidades raciais e culturais ligadas a um ideal de 

africanidade e solidariedade racial. Os precursores desse movimento não são africanos 

propriamente ditos, e sim afro-americanos e afro-caribenhos, majoritariamente, vivendo no 

mundo anglófono.  

O percurso do pan-africanismo é materializado através de várias maneiras, como em 

discursos, conferências, congressos, jornais, livros, associações. Nesse primeiro momento, 

então, ele é caracterizado predominantemente por uma resposta ao racismo científico e pela 

influência da revolução do Haiti.    

É um movimento político ideológico centrado na noção de raça, noção que se torna 
primordial para unir aqueles que, a despeito de suas especificidades históricas, são 
assemelhados por sua origem humana e negra. O movimento pan-africanista surgiu 
como um mal-estar generalizado que ensaiava o tema da resistência à opressão, 
pensando a libertação do homem negro (HERNANDEZ, 2008, p. 138). 

                                                           
35 Sujeito africano aqui se refere se refere tanto aos afrodescendentes do continente africano como aos da diáspora. 
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 De acordo com a autora Leila Leite Hernandez, o pan-africanismo possui diferentes 

conteúdos político-ideológicos: 1) discurso rácico/racista, estabelecido como uma resposta 

mais imediata à elaboração europeia do racismo biológico; 2) político-cultural; 3) fortes 

implicações políticas geradas pela conscientização e negação do colonialismo (2008, p. 139). 

Sem querer propor qualquer linearidade e baseado em alguns autores que estudam o 

tema (SCHERER, 2016; HERNANDEZ, 2008; TAVARES, 2015; DURÃO, 2018; 

NASCIMENTO, 2008), esse amplo movimento pode ser organizado em cinco fases: 1) a 

gênese, no século XIX, marcada por autores como Alexander Crummell e Edward Blyden; 2) 

a primeira geração, associada a Associação Africana fundada por Henry Sylvester Willians e 

ao preparo para a Conferência Pan-africana em 1900; 3) a segunda geração marcada pelo I 

Congresso Pan-africanos, em 1919, em Paris, tendo como representante o afro-americano W. 

E. B. Du Bois; 4) terceira geração estaria representada no anos 40, principalmente após a 

invasão da Itália na Etiópia,  no contexto do V Congresso Pan-africano em 1945, em 

Manchester, com destaque para George Padmore e Kwame Nkrumah, cuja tese central era a 

independência dos povos africanos; e 5) quarta geração que apostaria na unidade dos Estados 

do continente africano que culminou na Organização da Unidade Africana (OUA)36. 

 A proposta de criação da unidade africana foi defendida por Kwame Nkrumah dentro 

da perspectiva de um grupo pró-socialista chamado Casablanca. No entanto, em oposição ao 

grupo pró-socialista existia outro, Monróvia, de orientação moderada à direita. Embora 

tivessem pontos antagônicos, eles tinham algumas semelhanças e por isso acabaram entrando 

em concordância para a criação da OUA em 1963. Porém, a tendência moderada superou a 

outra, o que dificultou muito a ação de Nkrumah. Este já havia manifestado seu interesse na 

unificação da África a partir de um ponto de vista pan-africano diferente do que Nkrumah 

chamou de pan-negrismo, caracterizado apenas pela uma unidade racial dos negros. 

(SCHERER, 2016, p. 160-163).    

Por isso, alguns estudiosos do movimento pan-africanista fazem um recorte marxista 

sobre as ideias que circulavam tendo em vista que muitas vezes o ideário de solidariedade da 

raça poderia estar atrelado a concepções políticas conservadoras.  

Mas um dos grandes questionamentos sobre esse repertório político-ideológico 

“constituído por um conjunto de ideias que apresentavam um projeto de transformar a situação 

                                                           
36 As teses políticas pan-africanas não são homogêneas e elas caminham do liberalismo ao chamado socialismo 
africano, que muito influenciou os políticos pan-africanistas. Por isso, o pan-africanismo deve ser sempre situado 
dentro de uma rede complexa de autores e perspectivas que muitas vezes são contraditórias entre si. 
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dos negro da África” é sobre como ele se entrelaça com o “instrumental teórico eurocêntrico” 

(HERNANDEZ, 2008, p. 139). A própria ideia de Estado-nação, com base nas heranças 

coloniais, utilizada para reivindicar as independências é um dilema sobre o nacionalismo 

africano. Elites políticas pós-independência estiveram preocupadas na manutenção do poder e 

do seu controle, gerando enriquecimentos pessoais e exclusão da população na participação 

política através do que Carlos Lopes chamou de “velhas estruturas políticas” (LOPES, 1997).  

Segundo Lopes, essas estruturas estariam baseadas na disparidade entre a população 

urbana e a do campo e no entendimento do que seja a Nação em modelos hegemônicos que não 

atendem ao que corresponderia à modernidade africana. São velhas pois os jovens Estados 

africanos devem encontrar meios próprios de lidar com suas dificuldades, sem cair nas garras 

de um desenvolvimentismo preocupado com os lucros do capitalismo mundial. 

Achille Mbembe também se coloca criticamente perante o pan-africanismo, 

principalmente no que tange à luta política pelo reconhecimento das independências atrelado à 

discussão sobre o nacionalismo em África. Ele defende que o conceito afropolitanismo seja 

melhor empregado no lugar de pan-africanismo e Négritude para dar conta dos aspectos da 

“fragmentação e transnacionalização emergentes no seio de sociedades resistentes às forças 

centrípetas de Estados militarizados controlados por elites altamente ocidentalizadas” 

(MACEDO, 2016, p. 332). 

Segundo Mbembe, os problemas atuais do continente envolvem uma complexidade 

maior do que dicotomizações como “tradição” e “modernidade”,“eu” e o “outro”, estando 

marcados por intrincados processos de entrelaçamento e fusão: 

A consciência desta imbricação entre o que é local e o que é de fora em todas as partes, 
esta relativização das raízes e dos pertencimentos primários e essa maneira de abraçar 
em todo conhecimento de causa o que lhe é estranho, estrangeiro e de longe, essa 
capacidade de reconhecer sua face no rosto do estrangeiro e de valorizar os traços do 
distante no próximo, de domesticar o não familiar, de trabalhar com coisas o que tem 
todo o jeito de serem contrárias - é esta sensibilidade cultural, histórica e estética que 
o termo ‘afropolitanismo’ bem indica (MBEMBE apud MACEDO, 2016, p. 333).      

As críticas ao pan-africanismo também se dão em relação à ideia de identidade africana 

que, principalmente nas primeiras gerações, tendo como representante mais expressivo W. E. 

B. Du Bois, foi discutida a partir de fora da África e a partir de “uma imaginação coletiva de 

união que desconsidera as especificidades culturais dos povos negros” (DURÃO, 2018, p. 218).  

Willian Edward Burghardt Du Bois era sociólogo, escritor norte-americano e militante 

pelos movimentos de igualdade racial nos Estados Unidos e teria sido um dos que mais difundiu 

a noção de pan-africanismo como um comprometimento de união da raça negra 



 
 

85 

(HERNANDEZ, 2008, p. 143-144). Du Bois articulou o sentido de raça através das noções 

biológicas e sócio-históricas com prevalência da última:  

(...) é uma vasta família de seres humanos, em geral de sangue e língua comuns, 
sempre com uma história, tradições e impulsos comuns aos que lutam juntos, 
voluntária ou involuntariamente, para a realização de alguns ideais de vida, mais ou 
menos vividamente concebidos (DU BOIS apud HERNANDEZ, 2008, p. 144). 

Portanto, a questão que se põe é se esses autores não estariam reproduzindo um olhar 

estereotipado para o continente ao se esforçar por aglutinar todas as diversidades africanas sob 

o termo raça. Foram feitas críticas em relação a esses teóricos, inclusive, por parte de 

intelectuais que criticam a racionalidade euro-ocidental para explicar fenômenos africanos, 

como Kwame Anthony Appiah (1997). Ele se opunha ao pan-africanismo na medida em que 

acreditava estar sendo construído um discurso racista e essencialista tal qual produzido pelos 

colonizadores. Nas palavras do filósofo:  

(...) a própria invenção da África (como algo mais do que uma entidade geográfica) 
deve ser entendida, em última instância, como um subproduto do racionalismo 
europeu; a idéia de pan-africanismo fundamentou-se na noção do africano, a qual, por 
sua vez, baseou-se, não numa autêntica comunhão cultural, mas, como vimos, no 
próprio conceito europeu de negro. “O negro”, escreve Fanon, “nunca foi tão negro 
quanto a partir do momento em que foi dominando pelos brancos” (APPIAH, 1997, 
p. 96). 

Ele diz também que a busca excessiva pela construção de uma identidade negra atrelada 

a uma cultura é prejudicial na medida em que exime os africanos de uma busca pelo Eu 

(TAVARES, 2015, p. 119). Em referência a uma passagem de Chinua Achebe, escritor africano 

que evoca as suas identidades mas coloca o ser negro em questão anteriormente às demais, 

Appiah rebate: 

(...) Chinua Achebe reflete sobre a necessidade de o(a) escritor(a) africano(a) 
moderno(a) examinar inteligentemente as várias identidades que ele ou ela detém. E 
termina interrogando sua identidade de africano com estas palavras: “Que significa a 
África para o mundo? Quando se vê um africano, que significa isso para o homem 
branco?” Note-se a pressuposição da segunda pergunta: o reconhecimento de que uma 
identidade especificamente africana começou como produto de um olhar europeu 
(masculino) (APPIAH, 1997, p. 109).   

Nessa mesma linha de se pensar a identidade negra a partir da solidariedade africana, 

surgiu dentro do percurso pan-africanista um movimento denominado Négritude37: 

A Négritude foi um movimento político-literário que ganhou força principalmente na 
terceira década do século passado. Entre os nomes mais proeminentes dessa vertente, 
estão os de Léopold Senghor (primeiro presidente do Senegal), o martiniquense Aimé 
Césaire e León Damas, nascido na Guiana Francesa. Os escritores pertencentes a esse 
movimento tinham em comum a rejeição à dominação colonial francesa, a ênfase na 
solidariedade e na unidade do mundo negro e a denúncia do racismo.  
(...) 

                                                           
37Quando a palavra negritude aparece fazendo referência ao conceito, ela é grafada negritude, quando ela aparece 
fazendo referência ao movimento, escreve-se Négritude, em maiúsculo. Ambas em itálico.    
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Do mesmo modo que a Négritude, o Pan-africanismo é uma corrente crítica do 
racismo e do colonialismo, tendo por meta a libertação e a unificação dos africanos 
(SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício, 2010, p. 234 - 235). 

Aimé Césaire foi um grande expoente desse movimento que estabeleceu “um caminho 

literário e filosófico para se pensar a identidade negra”, inicialmente atrelado à ideia de 

afirmação da identidade negra através de sua situação como intelectual negro na França 

(DURÃO, 2018). A partir do fim da 2ª Guerra Mundial, a obra Discurso sobre o colonialismo 

marca um manifesto de denúncia contra o colonialismo que começa com a premissa de que “a 

Europa é indefensável” (CÉSAIRE, 2017).  

No entanto, apesar das críticas e das incoerências entre alguns pensadores, Gustavo 

Durão conclui sobre as bases do pan-africanismo,: 

(...) foram responsáveis pelos processos de maturação da necessidade em se atingir o 
nacional. Frantz Fanon e Amílcar Cabral sendo os principais pensadores cujas obras 
foram certamente resultado da reflexão crítica acerca do conceito-négritude. O 
processo de libertação nacional da África aconteceria de modo peculiar, pois 
primeiramente era construída uma rede de solidariedade entre os pensadores e as 
afinidades ideológicas, raciais ou continentais foram o elã pelo qual se movimentaram 
a négritude e o pan-africanismo (2018, p. 234). 

Uma personalidade importante desse contexto foi Marcus Garvey, contemporâneo de 

Du Bois, que teria sido muito influenciado por Garvey, inclusive. Ele colocou em prática um 

projeto que representava a sua teoria e, mais tarde, influenciou toda uma geração de pensadores 

ativistas como Kwame Nkrumah, Malcom X e Martin Luther King. Convencido de que os 

negros de todos os lugares do mundo necessitavam de uma militância efetiva para superar a 

humilhação racial que sofriam, criou, em 1914, na Jamaica, um organismo para promover a 

emigração dos negros para a Libéria, como nação central para a raça negra (HERNANDEZ, 

2008, p. 144).  

A UNIA (Associação Universal para o Aprimoramento do Negro) previa criação de 

escolas e até frotas de navios para transportar os afro-americanos para o continente de origem. 

Ele divulgou o pan-africanismo na África através do periódico The Negro World e sustentou o 

projeto Back to Africa (HERNANDEZ p. 145). 

Seu projeto não foi adiante, mas as ideias articuladas por ele foram importantes para 

diversos movimentos pela libertação dos negros. “(...) A sua noção de retorno ao continente 

buscava um projeto de modernização e emancipação com o qual se rompia a perspectiva 

hierárquica da colonização” (DURÃO, p. 228), e ele pode ter sido o primeiro a falar em 

diáspora.   

Mesmo com sinuosidades em seus pensamentos, Garvey, Du Bois, Césaire, Nkrumah e 

tantos outros influenciaram os ideais pan-africanos de solidariedade africana, de fortalecimento 
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da identidade cultural em comum da raça negra, do espírito de união que, feitas as devidas 

críticas, podem ainda assim colaborar na construção de um paradigma negro-africano.  

A afrocentricidade é uma proposta criada por Molefi Kete Asante na década de 80 

influenciada por uma série de autores que não necessariamente se intitulam assim. Um deles é 

Cheikh Anta Diop, apresentado no início deste item. A proposta afrocêntrica, como orientação 

epistemológica explícita, foi sistematizada por Asante em 1980 e amplamente divulgada após 

a morte de Diop em 1986 (NASCIMENTO, 2009, p.29). 

No epílogo do livro Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora, 

organizado por Elisa Larkin do Nascimento (2009), Charles S. Finch III diz:  

Cheikh Anta Diop afirmava, com todo o rigor, que “raça” é uma construção fenotípica 
e sociocultural, não uma condição biomolecular. Ele dizia com frequência que é 
possível um sueco e um banto sul-africano serem geneticamente mais próximos entre 
si do que cada um deles a outras pessoas de sua própria raça. Mas, na África do Sul 
de 1980, o sueco seria um homem livre, enquanto o banto seria mais um integrante da 
maioria oprimida e violentada pelo apartheid. Diop dizia, também com referência à 
África do Sul de 1980, que os brancos costumam negar a realidade das raças ao mesmo 
tempo que tentam destruir uma raça. Geneticamente, não pode haver raças; a noção 
fenotípica e sociocultural de raça ainda define a maioria das relações humanas até 
hoje.  

Construído como um paradigma de enfrentamento ao universalismo eurocêntrico, a 

afrocentricidade postula o princípio da pluralidade epistêmica e não de substituição de um pelo 

outro. Assim, o que está em jogo é a localização centrada em África que Asante (2009) discute 

a partir dos termos de agenciamento e de libertação das mentes. Agenciamento é a localização 

da África e dos africanos a partir de dentro, considerando o “lugar psicológico, cultural, 

histórico ou individual ocupado por uma pessoa em dado momento da história” (p.96). Manter 

a pessoa africana dentro da sua própria história é para Asante “a capacidade de dispor de 

recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade humana” (p.94). 

Asante aponta cinco características para a caracterização de um projeto afrocêntrico que 

permitem estabelecer paralelo com a capoeira angola na perspectiva negro-africana, e elas vão 

na direção de estabelecer o compromisso em indicar a África como lugar de enunciação; em 

encontrar o lugar do africano como sujeito nas ideias e ações; em defender  valores e elementos 

culturais africanos como parte do projeto humano; em prestar atenção em como a linguagem 

está sendo empregada; e, por fim, compromisso em problematizar a falsificação dos registros 

históricos no que tange à África (ASANTE, 2009, p. 96-100).    

É importante notar que os termos África e africanos estão sendo remetidos também aos 

territórios da diáspora africana e às populações afrodiaspóricas. Nesse sentido, a inspiração do 

paradigma afrocêntrico de que se vale este trabalho estaria fugindo das premissas tanto da 
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romantização das tradições africanas (essencialismos) ou da apropriação indébita da negritude, 

de que fala Kabengele Munanga, na medida em que visa o agenciamento e a emancipação 

através da construção de novas realidades. Esse deslocamento para África, segundo Fernando 

Tavares,  

É pertinente para refletir, em que medida, o movimento pan-africanista pode constituir 
um campo de referência hermenêutica e epistemológica para se repensar não só o 
continente africano, ainda repleto de problemas, como também e sobretudo para a 
educação e a emancipação dos movimentos de resistência dos afro-descendentes 
espalhados pelas rotas de escravos. Pensar a África não é pensar a África não é pensar 
apenas os africanos residentes no continente; pensar a África é pensar a negritude, as 
africanidades e a sua condição, e isso implica uma extensão do pensamento a todas as 
diásporas africanas espalhadas pelo mundo (TAVARES, 2015, p. 121).    

A visão romantizada da África, nesse sentido, acontece quando, de fato, não há o 

centramento do sujeito africano, como diz Asante sobre o agenciamento. E, aí, a fala se 

distancia da prática e o entendimento da origem africana da capoeira não passa do discurso ou 

do uso de elementos externos, enquanto mantém o sujeito africano, especialmente os mestres e 

mestras e praticantes negros e negras, sem agência. Segundo Asante, pode-se praticar os usos e 

costumes africanos sem por isso ser afrocêntrico (2009, p. 94).     

Fernando Tavares exorta à reflexão de como  

essa plêiade de intelectuais e protagonistas do pan-africanismo e do seu legado 
histórico, pode constituir uma referência simbólica paradigmática e didática para se 
repensar uma “pedagogia do sul”, ancorada nos postulados da resistência dos negros 
na luta pela igualdade racial e pelo direito à autodeterminação política e dignidade da 
condição humana (TAVARES, 2015, p. 120).  

Quando Tavares fala da “pedagogia do sul”, ele remete ao Sul como um lócus produtor 

de saberes que foram subalternizados mas que, se devidamente traduzidos por outras 

racionalidades que não o universalismo euro-ocidental, é capaz de reconstruir as subjetividades 

e criar alternativas aos processos excludentes da modernidade/colonialidade. 

Por isso, a capoeira angola entendida a partir do pensamento negro-africano e da 

tradição de intelectuais negros e negras e de mestres e mestras da capoeira angola pertence ao 

espectro decolonial, pois possibilita uma análise que problematiza o epistemicídio e fortalece 

os aspectos do projeto decolonial em sua própria prática. Para efeito de investigação, dialoga-

se com autores localizados no bojo decolonial e delineia-se a perspectiva da capoeira angola 

que, diga-se de passagem, existe nela própria e não está sendo criada aqui, mas que através da 

análise do Projeto Bantu como um projeto decolonial permite ser ressaltada como uma 

epistemologia negro-africana da capoeira angola. 

Por fim, mas não menos importante, retoma-se Cheikh Anta Diop para uma discussão 

concernente à capoeira e à epistemologia em questão: Diop ao afirmar que a humanidade se 

inicia na África, ele também diz que o ser humano branco só vai surgir no planeta por volta de 
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20 mil anos atrás. Essa constatação é relevante se inserida no contexto de surgimento do racismo 

moderno a partir da construção da dominação colonial e, ainda, no contexto brasileiro de 

mistura das raças cuja racialização recai somente para determinados grupos fazendo com que 

brancos adotem uma postura de superioridade através de modus operandi chamado 

branquitude.      

Compreendendo a lógica diopiana de que brancos teriam derivado das populações 

negras e de que a decolonialidade exige uma revisão constante de si, é preciso estar atento e 

atenta à sordidez do racismo, pois este, através da branquitude, se manifesta das maneiras mais 

nefastas, como por exemplo, na apropriação da chamada cultura negra por brancos. Isso não 

quer dizer que a capoeira angola não possa ser praticada por brancos, ou que todas as pessoas 

negras sejam afrocêntricas, mas em termos de uma epistemologia negro-africana é preciso 

reforçar o compromisso com o centramento do sujeito africano e com a consciência racial, pois, 

no Brasil, o racismo anti-negro tem a sua maior expressão através da branquitude.  

 Estudos importantes sobre a branquitude (BENTO; SCHUCMAN, 2012) foram 

realizados no Brasil sobre como o discurso branco é mantido no lugar da neutralidade, ou seja, 

mesmo com a evolução do debate racial em torno do lugar do negro na sociedade, o mundo 

continua sendo percebido a partir de um lugar de poder não nomeado. Por exemplo, os brancos 

representam nada mais do que as suas próprias individualidades (PIZA in BENTO, p. 71), 

enquanto negros são sempre coletivizados, o que Edith Piza chama de “lugar” de raça:  

o lugar do negro é o seu grupo como um todo e do branco é o da sua individualidade. 
Um negro representa todos os negros. Um branco é uma unidade representativa apenas 
de si mesmo. Não se trata, portanto, da invisibilidade da cor, mas da intensa 
visibilidade da cor e de outros traços fenotípicos aliados a estereótipos sociais e 
morais, para uns, e a neutralidade racial, para outros. As consequências dessa 
visibilidade para negros é bem conhecida, mas a da neutralidade do branco é dada 
como “natural”, já que é ele o modelo paradigmático de aparência e de condição 
humana” (PIZA in BENTO, p. 72). 

O racismo cotidiano explicitado por Krada Kilomba (2019) mostra suas ocorrências a 

partir do pacto narcísico da branquitude em garantir que o sujeito negro permaneça do lugar do 

objeto como representante da raça: “ser incluída/o sempre significa representar as/os 

excluídas/os” (2019, p. 173). Ela continua: “uma pessoa é vista meramente como uma “raça” 

(…) porque no racismo nega-se, para negras e negros, o direito à subjetividade” (2019, p. 174). 

E, com isso, há, segundo a autora, uma dissociação entre inteligência e negritude, esta última 

sempre associada a coisas ruins e a outra, incorporada pelo que é positivo, ou seja, o branco.   

Portanto, o compromisso com o projeto decolonial significa não só conceber a existência 

do racismo, mas também problematizar a branquitude que prevê aos brancos uma série de 
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privilégios, como o de não se racializar e ser atruído ao universal, ganhando o estatuto natural 

de humanidade já que ele está de maneira neutra nesse lugar, como se o racismo fosse um 

problema do negro, se eximindo de seus privilégios. E é essa atitude que essa pesquisa se imbuí 

ao trabalhar com a capoeira angola numa perspectiva negro-africana. 

 

1.3. Movimento negro brasileiro decolonial 

Esse item traça um contexto do pensamento negro no Brasil através de três intelectuais 

do movimento negro brasileiro – Abdias do Nascimento, Maria Beatriz Nascimento e Lélia 

González – que a partir da segunda metade do século XX desenvolveram teorias negro-

africanas entendidos como produtores ativos de projetos políticos decoloniais (GOMES, 2020). 

No final da década de 70, mais especificamente com o surgimento do Movimento Negro 

Unificado (MNU) em 1978, o movimento negro alcança um patamar de lutas que incide sobre 

a desmistificação do mito da democracia racial.  

Abdias do Nascimento já tinha atuado no Teatro Experimental do Negro  – TEN –, ainda 

na primeira metade do século XX, considerado uma expressão de luta muito importante de 

valorização da identidade negra. Sua importância se dá pela denúncia de que não havia 

contratação de atores negros, cujos papéis eram interpretados por brancos pintados para se 

passarem por negros. Indo além, Abdias do Nascimento, trabalhou com atores e atrizes negras 

na dramaturgia usando o TEN como um espaço de formação integral dessas pessoas, que, em 

sua maioria, estava fora dos sistemas regulares de ensino.  

Intelectual engajado na luta antirracista no Brasil associado aos ideais pan-africanistas, 

também atuou como deputado federal, já na década de 80, e, mais tarde, como senador, em 

substituição ao Darcy Ribeiro, tendo desenvolvido inúmeros projetos de lei visando igualdade 

de oportunidades à população negra. Como senador, na ocasião dos 110 anos da abolição, 

proferiu o discurso 13 de maio uma mentira cívica, criticando a comemoração desta data.  

Seus pressupostos de luta tiveram em acordo com o comprometimento de restauração 

da história africana, principalmente a partir de Cheikh Anta Diop (NASCIMENTO, 2019, p. 

292); de reconhecimento do colonialismo e do imperialismo como fontes e causas do racismo 

(p. 370); mas que o racismo, embora se consolide a partir da dominação das Américas, África 

e Ásia, teve sua origem muito tempo anterior a partir dos saques que os gregos fizeram às 

bibliotecas e templos reais egípcios (p. 130).  

De acordo com ele, durante as décadas de 50 e 60 no Brasil, a Négritude estava no centro 

do debate sobre o racismo e a luta negra no Brasil, entendendo esse movimento como uma 
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posição antirracista e anticolonilista cuja ideia de ligação entre africanos de todo o mundo era 

fundamental (NASCIMENTO, 2019, p. 346). Foi um crítico mordaz da “elite anti-Négritude” 

que representava o termo de maneira pejorativa desqualificando intelectuais negros de seus 

lugares e posições.  

O maior exemplo disso foi a anunciação de Abdias do Nascimento a partir do lugar do 

negro no Festival Mundial das Artes Negras. O festival ocorreu em duas edições, a primeira em 

Dakar, no Senegal, em 1966, e a segunda, em Lagos, na Nigéria, em 1977. Sua participação no 

II Festival Mundial das Artes Negras foi marcado pela rejeição de seu artigo Racial Democracy 

in Brazil: myth or reality?, que indicava uma afronta à ideia multiculturalista em vigor nos anos 

80 no Brasil a partir da ideia de convivência harmônica das raças. Foi crítico do governo 

senegalês que à época assimiu uma postura eurocentrista em relação ao “problema do negro”. 

Abdias do Nascimento criticava essas escolhas que seriam atravessadas por um paternalismo 

branco já que os próprios negros não poderiam se representar (NASCIMENTO, 2019, p. 347). 

Dentro dessa atmosfera, em 1966, o primeiro Festival contou com a participação de 

Mestre Pastinha e de sua comitiva de capoeiristas, marcando sua ida à África, que viria ser um 

momento simbólico na constituição da identidade angoleira (MAGALHÃES, 2011) e que será 

melhor detalhada no Corrido 2.  

 
Imagem 22 - Mestre Pastinha e sua comitiva embarcando para Dakar, 1966 

 
Fonte: https://jogodavidaweb.wordpress.com/2017/04/16/1966-pastinha-foi-a-africa-pra-mostrar-a-

capoeira/  
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Por outro lado, a enunciação de Abdias do Nascimento no segundo Festival Mundial 

das Artes Negras, em Lagos, embora com tentativas de silenciamento, se deu mesmo assim e, 

em determinado momento, ele se levantou e não se identificou como um representante 

brasileiro, mas sim como um sobrevivente da República de Palmares (BERNARDINO-

COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, p. 14).     

Ao cunhar a ideia do quilombismo, que previa a questão da consciência negra e da 

resistência do negro no processo de emancipação, Abdias trazia o quilombismo como um 

conceito científico das ciências humanas criticando o universalismo eurocêntrico e sua suposta 

neutralidade (NASCIMENTO, 2009). Seus pressupostos tinham como base as lutas 

quilombolas: 

Os quilombolas dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX nos legaram um patrimônio 
de prática quilombista. Cumpre aos negros atuais manter e ampliar a cultura afro-
brasileira de resistÊncia ao genocídio e de afirmação da sua verdade. Um método de 
análise, compreensão e definição de uma experiência concreta, o quilombismo 
expressa a ciência do sangue escravo, do suor que este derramou enquanto pés e mãos 
edificadores da economia deste país. Um futuro de melhor qualidade para a população 
afro-brasileira só poderá ocorrer pelo esforço enérgico de organização e mobilização 
coletiva, tanto da população negra como das suas inteligências e capacidades 
escolarizadas, para a enorme batalha no fronte da criação teórico-científica. Há de se 
consolidar uma teoria científica inextricavelmente fundida à nossa prática histórica 
que efetivamente contribua à salvação da comunidade negra, a qual vem sendo 
inexoravelmente exterminada seja pela matança direta da fome, seja pela 
miscigenação compulsória, seja pela assimilação do negro aos padrões e ideias 
ilusórios do lucro ocidental. Não permitamos que a derrocada desse mundo racista, 
individualista e inimigo da felicidade humana afete a existência futura daqueles que 
efetiva e plenamente nunca a ele pertenceram: nós, negros-africanos e afro-brasileiros.  
Condenada a sobreviver rodeada ou permeada de hostilidade, a sociedade afro-
brasileira tem persistido nesses quase quinhentos anos sob o signo de permanente 
tensão. Tensão esta que consubstancia a essência e o processo do quilombismo.  
Assegurar a condição humana do povo afro-brasileiro, há tantos séculos tratado e 
definido de forma humilhante e opressiva, é o fundamento ético do quilombismo. 
Deve-se assim compreender a subordinação do quilombismo ao conceito que define 
o ser humano como o seu objeto e sujeito científico, dentro de uma concepção de 
mundo e de existência na qual a ciência constitui uma entre outras vias do 
conhecimento (NASCIMENTO, 2019, p. 291).      

O longo trecho traduz a proposta do quilombismo que encontra respaldo em Maria 

Beatriz Nascimento, militante negra, professora, nordestina e historiadora que se debruçou 

sobre a história dos quilombos no Brasil. Beatriz Nascimento também partia da crítica à 

histórica eurocêntrica que via a África somente pela perspectiva do europeu. E foi dessa forma 

que ela se manteve nos estudos sobre os quilombos: a partir de uma construção simbólica de 

laços afetivos e identidades cujo papel não foi simplesmente de abrigar “escravos fugidos”, mas 

sim fomentar uma consciência negra.  

Desse modo, Beatriz Nascimento buscou as raízes dos quilombos na África e sinalizou 

essa instituição a partir de Angola na “história pré-diaspórica” (NASCIMENTO, 2008, p. 72). 
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Ela faz um resgate das tradições bantas do quilombo com N’zinga, os imbangalas até chegar no 

Brasil colonial. A partir do fim do século XIX, a autora situa esse fenômeno como “instrumento 

ideológico contra as formas de opressão” e faz contribuições significativas no que tange ao 

modo como o quilombo foi apropriado em um momento de definição de nacionalidade da 

recente República Brasileira. O que corrobora com outros aspectos da cultura negra que nesse 

momento também são envolvidos em uma atmosfera utópica e romântica de construção da 

brasilidade. 

Sua contribuição histórica é pouco acessada pelos brasileiros e em 2006 sua trajetória 

de vida bem como seus escritos foram compilados no livro Eu sou atlântica: sobre a trajetória 

de vida de Beatriz Nascimento, de Alex Ratts. Hoje sua obra está ganhando mais visibilidade 

em decorrência, principalmente, das militantes negras feministas brasileiras que se dedicam a 

estudar a intelectual.    

Outra grande intelectual militante, formada em diversas áreas das ciências humanas e 

professora, Lélia Gonzalez possui uma trajetória de vida que expressa sua descoberta como 

mulher negra cujo pensamento também foi durante muito tempo invisibilizado. Ao tratar sobre 

a situação do negro e, pioneiramente, relacionar os intercruzamentos entre a questão de raça, 

classe e gênero no Brasil, ela desenvolveu dois conceitos interessantes para representar a 

história colonial do país: Améfrica e pretoguês (RATTS; RIOS, 2010). Ambos retratam a 

subordinação dos povos colonizados ao mesmo tempo em que propõem uma atitude de 

superação dessa situação.   

As contribuições de Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento 

ajudam a pensar o projeto decolonial em termos das suas complexidades, encarando de frente 

algumas contradições vividas no âmbito da construção de identidade negra de valorização da 

unidade africana frente a um projeto nacionalista calcado no multiculturalismo. Embora aqui a 

visão apresentada sobre o ideal afrocêntrico de centramento da África seja ressaltado a partir 

de uma epistemologia negro-africana, é sempre importante permancer com o viés crítico afiado 

para outras questões que a complexidade da contemporaneidade envolve. 

A ciência quilombista é um modo de pesquisa que produz conhecimento inspirada no 

modo como os mestres africanos ensinam e produzem conhecimento. É um contraponto teórico 

à visão da ciência moderna que envolve as questões entre experiência e teoria, o ser mestre 

africano, o saber corpóreo e a ecologia do saber e a valorização do sujeito africano. É, portanto, 

explanada a partir da teorização e a sua importância na transformação do mundo, como nos 

ensina bell hooks; da produção de conhecimento inspirada no modo como os mestres africanos 
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ensinam e produzem conhecimento, a exemplo de Hampaté Bâ. Em Nilma Lino Gomes, o 

percurso analítico encontra o corpo negro entendido como produtor de conhecimento através 

do recurso da ecologia dos saberes, de Boaventura Santos, onde a ciência contra hegemônica 

se insurge.  

A proposta analítica da ciência quilombista é a de uma pesquisa a partir de e com África, 

passando pelo que Asante entende por afrocentrismo, mas também com o cuidado de esmiuçar 

as prerrogativas desse encontro de África na diáspora. Desse modo, os três intelectuais 

apresentam suportes teóricos para tal, como o quilombismo, que ganha ainda mais força com a 

articulação entre Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. A ideia do 

quilombo é relacionada com o que os africanos nos ensinaram sobre modos de vida 

comunitários nos quais os sentimentos humanos mais difíceis de lidar – que certamente existem 

em todas as pessoas – como vaidade, egocentrismo, inveja, competitividade e outros tantos que 

fazem parte da vida – não são encaixados em uma visão binária ocidental de bom e mau.  

 

Imagem 23 – Da esquerda para direita: Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez 

 
Fonte: https://educacaoeterritorio.org.br/reportagens/beatriz-nascimento-corpo-negro-produzindo-

historia-nos-quilombos-do-passado-e-do-agora/  
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E para representar esse aspecto crítico a presente pesquisa busca evocar a dissertação 

de mestrado de Maria Aparecida Mendes (2019). Mulher negra quilombola da comunidade de 

Conceição das Crioulas, em Pernambuco, Aparecida Mendes estudou os aspectos da violência 

doméstica dentro de sua comunidade. Nesse sentido, ela afasta as prerrogativas de 

essencialização das comunidades quilombolas acometidas por uma possível ideia idílica desses 

territórios e articula corajosamente raça, gênero e classe. 

O mesmo se pode pensar para a capoeira angola quando tratada nos termos do 

quilombismo. A intenção em situar a capoeira angola partir de uma epistemologia negro-

africana e de um projeto político decolonial não visa aproxima-la de uma entidade do 

movimento negro, muito menos pretende definir o que é a capoeira angola ou como ela tem que 

ser.  

A epistemologia negro-africana da capoeira angola já existe e, aqui, busca-se tão 

somente utilizá-la para investigação do Projeto Bantu de modo crítico a partir não só dos 

pensadores negros e negras, mas também dos próprios mestres e mestras dessa arte. Nas 

palavras de Nilma Lino Gomes, 

Retomar autores e autoras negros brasileiros e estrangeiros, relembrar quais foram as 
lideranças negras que participaram das principais mudanças emancipatórias do 
mundo, das relevo às suas produções  e conhecer as disputas acadêmicas de negras e 
negros no mundo da produção do conhecimento brasileiro no contexto da litertura 
decolonial latino-americana diz respeito a um percurso de ruptura epistemológica e 
política no sentido de descolonizar os currículos e o próprio campo do conhecimento 
(2020, p. 224).  

Por isso que a postura decolonial envolve uma permanente revisão expressa no pensar, 

no teorizar; no ser, em termos de possibilidades de existência; e na relação com o mundo, nas 

práticas concretas de ação. A investigação que está sendo realizada sobre a relação da capoeira 

angola com alunos e alunas africanos e africanas do Projeto Bantu na Austrália permitiu 

encontrar essas três premissas no contato entre eles e elas e a capoeira angola e, ainda, observá-

las a partir do ‘ser mestre’ na perspectiva contra-hegemônica.     

No entanto, aqui é preciso fazer uma ressalva. Na medida em que esse trabalho propõe 

a relação entre capoeira angola através da epistemologia negro-africana, ele também se 

compromete com o projeto decolonial a partir dessas três premissas: 1) epistemológica, ao 

incorporar intelectuais fora do cânone na pesquisa, especialmente os intelectuais da própria 

capoeira angola; 2) a percepção de que o objeto de pesquisa é continuação do sujeito a partir da 

ideia de conhecimento científico como autoconhecimento, na medida em que a pesquisadora 

também é praticante da capoeira angola; 3) na possível contribuição dessa investigação para a 

refundação da universidade brasileira a partir dos saberes africanos e afro-diaspóricos. 



 
 

96 

A capoeira angola, a partir dos ensinamentos de mestre Pastinha presentes na epígrafe 

deste corrido, revela a grandiosidade e infinitude desses saberes e a essência da sua existência 

que é a busca pela liberdade. Por isso, a educação angoleira envolve teorias pedagógicas, 

filosóficas, psicológicas em que uma educação decolonial, antirracista e quilombista precisa 

estar assentada. Falaremos sobre ela agora. 

 

 

 

  



 
 

97 

CORRIDO 2 

O ‘ser mestre’ na perspectiva da ciência quilombista 

“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança” Provérbio africano citado pelo 
mestre Roxinho na formação do Núcleo de Estudos Yabás  

 

2.1. Mestres intelectuais  

Na introdução desta tese foi traçado um panorama a respeito da trajetória da capoeira 

no Brasil e das disputas que envolvem as duas vertentes criadas no início do século XX: 

capoeira angola e capoeira regional. É sabido que as narrativas do surgimento da capoeira 

angola, sua origem e a sua suposta pureza em relação à outra são permeadas de sentidos 

localizados no contexto da época, especialmente em Salvador. Não é objetivo aqui defender 

uma visão em detrimento de outra, mas, nesse item, é fundamental falar da importância de um 

mestre para que a capoeira angola - tal como a conhecemos e praticamos hoje - se inserisse em 

um processo que permitiu a salvaguarda da capoeira angola e de suas tradições, ainda que 

inventadas38. 

A militância de mestre Moraes pela causa negra na década de 80 na luta pelo Forte de 

Santo Antônio, sua trajetória acadêmica e seus discípulos indicam como a relação afrocêntrica 

da capoeira angola foi afirmada nesse momento, especialmente com a valorização e enfatização 

do uso da palavra angola para se referir a determinada modalidade. Mestre Moraes e seus 

discípulos, à época, mestre Cobra Mansa e mestra Janja, na Bahia, no momento de revitalização 

da capoeira angola tem uma importância fundamental com a construção do GCAP - Grupo de 

Capoeira Angola do Pelourinho.  

Esse momento é caracterizado por Paulo Magalhães (2011) como a disputa pela 

hegemonia da tradição angoleira a partir da morte de mestre Pastinha em 1981. Essa década, 

inclusive, se iniciou com os agitos do MNU e a influência do pan africanismo no Brasil. O 

surgimento de diversos blocos-afro, partidos políticos vinculados aos Panteras Negras, a 

valorização da estética negra. É nesse compasso que estava a capoeira angola na busca por 

valores africanos.  

A década de 1980 foi marcada por profundas transformações no cenário 
políticocultural brasileiro. Enquanto o governo Figueiredo dava sequência à lenta e 
gradual abertura do regime militar, novas organizações surgiam pelo Brasil, com 
programas ideológicos distintos do marxismo-leninismo ortodoxo que orientou a 
maior parte dos grupos de combate à ditadura. Grandes greves voltaram a movimentar 
os trabalhadores e propiciaram a criação de um partido símbolo do novo sindicalismo 

                                                           
38 Essa expressão foi cunhada pelo historiador Eric Hobsbawn em seu  livro “A invenção das tradições” e diz 
respeito à continuidade ao passado que é realizada através da repetição de certos valores e princípios. 
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deste período. O Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, 
posteriormente conhecido como MNU, terá um papel de destaque na formação 
política de uma nova geração de angoleiros. Uma série de blocos afro é criada neste 
período, como o Ilê Aiyê (1974), Olodum (1979), Malê Debalê (1980) e Muzenza 
(1981), promovendo o que Risério (1981) chama de “reafricanização” do carnaval da 
Bahia. Sob a influência do movimento “black power”, do reggae e da filosofia 
rastafári, aliados à profundamente arraigada religiosidade afro brasileira, os valores 
culturais negros e a estética de matriz africana passam a ser revalorizadas pela 
juventude colorida. Os movimentos de descolonização no continente africano, bem 
como os Panteras Negras, eram fonte de inspiração política para uma nova geração 
que se politizava em um rico ambiente de efervescência cultural (MAGALHÃES, 
2011, p. 104). 

E mestre Moraes tem protagonismo na disputa pela memória da capoeira angola, 

herança de mestre Pastinha, principalmente no contexto de ocupação do Forte Santo Antônio, 

da criação das oficinas do GCAP, dos Encontros dos Guardiães da Capoeira Angola e da 

fundação da Associação Brasileira de Capoeira Angola (ABCA). Nesse sentido, Magalhães 

(2011) aponta para o surgimento de duas lideranças políticas nesse reacender da capoeira angola 

que foram mestre Moraes, com o GCAP em Salvador (1983), e mestre Renê com a ACANNE 

(1986)39. 

Após a morte de mestre Pastinha, a capoeira angola estava esquecida. O fim da vida 

dele atesta o descaso do Estado pelo líder angoleiro que morreu à míngua, tendo anos antes sido 

retirada a sua sala de treinos e instrumentos no Pelourinho - lugar central de Salvador - para 

outro de difícil acesso e sem visibilidade. 

“Estou esperando a minha indenização por ter deixado a sala de capoeira. O 
Patrimônio pagou a todos os moradores, mesmo os que vivem lá há pouco tempo. 
Porque eu, que vivi e trabalhei lá durante 23 anos, não vou receber?”. Além da 
indenização, o mestre espera receber de volta sua academia e seus instrumentos que 
sumiram. “O governador e o prefeito me garantiram que eu voltaria para lá” 
(MAGALHÃES, 2011, p. 105). 

   Havia tido um boom da capoeira regional que na visão de mestre Moraes era um 

“Estado Paralelo” (MAGALHÃES, 2011, p. 122) devido ao forte processo de mercantilização 

em curso. Este estava muito disputado e exigia uma certa fidelização de seus alunos, o que 

desembocou na sistematização do processo de ensino-aprendizagem, graduações, organização 

de academias e etc. A capoeira angola também participou desse processo de alguma forma, mas 

o mestre Moraes se refere aqui aos grandes conglomerados produtores de capoeiristas e mestre 

de capoeira em massa com métodos padronizados e se expandindo através de franquias. 

Através dessa percepção crítica, já na década de 80, mestre Moraes muda sua conduta 

quanto ao uso dos cordéis, por exemplo, que indicavam a graduação dos capoeiristas da 

                                                           
39 Outros importantes mestres seguiram o legado de mestre Pastinha, como mestre João Pequeno, mestre Curió, 
dentre outros, mas aqui especificamente trata-se da compreensão da busca por valores africanos através de um 
viés mais politizado em consonância com as pressões do movimento negro brasileiro em curso.    
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regional, mas que foi adotado por angoleiros, e passa a se posicionar de maneira mais ferrenha 

quanto à demarcação da vertente angoleira. À época, a capoeira angola era menosprezada por 

capoeiristas que diziam que era jogo de velho, que tinha que pisar na cabeça de angoleiro, que 

era uma capoeira atrasada.  

A adoção de tênis, calça preta, blusa amarela (e para dentro da camisa) é, ao mesmo 

tempo, um contraponto na briga pela hegemonia da capoeira com a capoeira regional (e aqui 

entende-se também o que é chamado de capoeira contemporânea); uma adequação ao mercado 

- já que a capoeira angola, mesmo com seu aspecto político-ideológico da negritude, não está 

de fora da ação do capital -; e, por fim, o estabelecimento de uma identidade angoleira.    

Nem todos os angoleiros ficaram satisfeitos e aceitaram essas propostas impostas por 

mestre Moraes através do GCAP. Mestre Renê foi um que, junto com outros capoeiristas, negou 

sua linhagem pastiniana e reivindicou outras, como a de Aberrê, pois a ACANNE remonta, 

depois de mestre Renê, aos mestres Paulo dos Anjos, Canjiquinha e Aberrê, sendo que este 

último não teria sido aluno de mestre Pastinha.   

O sucesso da GCAP, tanto em termos da formação do seu próprio estilo quanto de 
conseguir transmitir sua mensagem, lançou um pouco de sombra sobre outros grupos 
que também contribuíram para a "revitalização" e a reinvenção da capoeira Angola. 
Na Bahia outros mestres da velha guarda continuaram ou voltaram a ensinar capoeira 
Angola de acordo com suas próprias concepções, que podiam muitas vezes se afastar 
substancialmente do que o GCAP tentou estabelecer como a ortodoxia de Angola 
(ASSUNÇÃO in MAGALHÃES, 2011, p. 121). 

Mestre Moraes se utilizou das oficinas e da abertura com a universidade para estabelecer 

o que Magalhães chamou de hegemonia angoleira:    

O evento criou um novo formato, unindo rodas, treinos, palestras e mostras, reunindo 
grande parte do movimento negro e da intelectualidade afro-baiana. A iniciativa de 
articular a capoeira angola com o movimento negro e a universidade, em tempos de 
redemocratização e efervescência cultural, foi como um fósforo em rastilho de 
pólvora. Essa articulação políticocultural garantiu um forte capital simbólico ao 
GCAP, que progressivamente luta para estabelecer sua hegemonia sobre a capoeira 
angola baiana (MAGALHÃES, 2011, p. 112). 

Isso aconteceu não sem críticas de setores da capoeira angola e, de fato, o corajoso 

questionamento de Paulo Magalhães ao adentrar nessa arena da hegemonia angoleira coloca 

uma complexidade que vai além da simples dicotomia capoeira angola versus capoeira regional. 

Sobre as oficinas, ele continua: 

A partir da realização das oficinas, se inicia um processo de intelectualização da 
capoeira angola. Contando com uma série de alunos universitários, o GCAP assume 
progressivamente um discurso afrocêntrico e politizado, sob a influência de 
intelectuais brasileiros e estrangeiros. Mestre Cobra Mansa destaca: “a contribuição 
de Ken Dossar, Daniel Dawson, John Lewis foi muito importante, porque são 
intelectuais americanas que vem com uma idéia afrocêntrica bem radical” 
(MAGALHÃES, 2011, p. 114-115). 
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Aqui nesse corrido essa discussão é interessante porque ganha outros contornos, além 

de, é claro, estabelecer o lugar de onde a presente pesquisadora-angoleira vem. Mestre Sidney 

sempre nos passou sobre mestre Pastinha e seus grandes ensinamentos da capoeira, a 

importância da responsabilidade com a capoeira angola e, junto com isso, de maneira mais 

difusa, a sua admiração pelo mestre Moraes. Digo difusa, pois nunca houve contato intenso 

entre nós e o GCAP, tampouco tentativas de aproximação.  

Porém, insígnias como o uso do uniforme amarelo, a busca por ensinar a musicalidade 

aos seus alunos e alunas, a importância da energia do canto e do toque do berimbau para a roda, 

a objetividade dos movimentos (principalmente as rasteiras) e a valorização da escola pastiniana 

me dão essa liberdade para tal aproximação. Hoje, traço essa reflexão em função da minha 

própria percepção da importância do mestre Moraes e do GCAP.  

Em 2019 tivemos contatos mais estreitos com mestre Moraes em São José dos Campos 

e em 2020 muito foi discutido sobre capoeira nas redes sociais, inclusive entre o nosso grupo. 

Apesar das contradições inerentes à capoeira ou às questões mais pessoais que esse mestre possa 

carregar, é inegável a sua grandeza nos nossos percursos.  

Imagem 24 - Oficina de musicalidade com mestre Moraes no SAMA (2019)

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Não se está aqui querendo sacralizar ou santificar a imagem de um homem, mas sim 

localizar historicamente a importância do mestre da capoeira angola que, nos anos 80 na Bahia, 

contribuiu para construir e disseminar para o Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados uma 

capoeira que é hegemônica dentro de uma tradição angoleira: a pastiniana. Isso significa 

reconhecer seu esforço por manter acesa a herança de mestre Pastinha e, consequentemente, a 

percepção afrocêntrica da capoeira angola.  

Mesmo que haja divergências entre os grupos e as linhagens, como exemplo, a maneira 

como a bateria é organizada, a musicalidade, o uso do uniforme e/ou a movimentação, a 

valorização da cultura negra e da herança do mestre Pastinha certamente têm um lastro 

significativo no que tange ao GCAP. Por esta razão, não considero ser interessante a 

manutenção de uma forte fronteira entre as linhagens angoleiras, já que mestre Pastinha teve 

uma influência muito grande na capoeira angola enquanto um conjunto de códigos civilizatórios 

africanos, mesmo que à época tenha havido uma dissidência dos angoleiros.   

Atualmente, existem diversos grupos de capoeira angola e cada um deles se orienta sob 

princípios diferentes, mas para esse trabalho, tendo em vista a capoeira angola em uma 

perspectiva negro-africana, é fundamental - como fundamento mesmo da capoeira angola - 

inseri-la no contexto da intelectualidade de mestres e mestras que seguiram caminhos cuja 

origem remontam ao GCAP. Uma dessas consequências é a trajetória acadêmica. Dois de seus 

antigos alunos endossam essa linha de raciocínio: são mestre Cobra Mansa e mestra Janja. 

A tabela abaixo aponta para as suas produções acadêmicas:  

 

Tabela 5 - Dissertações e teses  

 Mestre Moraes 
(Pedro Moraes 
Trindade) 

Mestre Cobra Mansa 
(Cinézio Feliciano 
Peçanha) 

Mestra Janja 
(Rosângela Janja 
Costa Araújo)   

Mestrado Do lado de cá da 
Kalunga: os 
africanos angolas em 
Salvador, 1800-1864 
(2006 - 2008) 

 
 
 
 

Sou discípulo que 
aprende, meu mestre 
me deu lição: 
tradição e educação 
entre angoleiros 
baianos (anos 80-90) 
(1995-1999) 

Programa História (UFBA)  Educação (USP) 

Doutorado Iê da volta ao Renascimento do Iê, Viva meu Mestre: 
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mundo: a capoeira 
fora do Brasil no 
século XXI (2017-
hoje) 
 

 

Engolo do grupo 
Nyaneka-Humbe em 
Angola.Como as 
culturas que tem em 
seus fundamentos o 
jogo de corpo e 
ancestralidade, 
passam pelo 
processo de morte e 
renascimento de suas 
práticas (2015-2019) 

a Capoeira Angola 
da ´escola 
pastiniana´ como 
práxis educativa 
(2000-2004) 

Programa Cultura e Sociedade 
(UFBA) 

Difusão do 
Conhecimento 
(UFBA) 

Educação (USP) 

Fonte: produzida pela autora40 

 

A dissertação de mestrado do mestre Moraes é uma pesquisa histórica sobre os africanos 

de origem banto em Salvador na primeira metade do século XIX. Embora não retrate a capoeira 

angola diretamente, ele fala sobre a origem banto dos escravizados e faz um levantamento a 

partir da imprensa e das fichas policiais para entender como essa população era retratada. Sua 

pesquisa foi concluída em 200841, com orientação do professor Carlos Eugênio Líbano, e me 

chama atenção no título conter menção à kalunga, elemento primordial do cosmograma 

bakongo que será estudado posteriormente pelo mestre Cobra Mansa e indicativo da busca pela 

África.  

Este último possui a tese de doutorado defendida em 2019 sobre as possíveis relações 

entre o mito do engolo, no sul de Angola, e a capoeira angola, fruto da diáspora. A sua pesquisa 

compreende uma série de visitas à região e contato com as pessoas que ainda praticavam o 

Engolo ou, pelo menos, tentavam se lembrar dele. Os resultados foram materializados em um 

documentário chamado Jogo de Corpo, cujo próprio nome remonta a um importante conceito 

defendido por ele. Trata-se não só de uma categoria que se refere à relação África-Brasil e as 

repercussões da diáspora na capoeira angola (ou seja, a africanidade e a ancestralidade da 

capoeira angola), como também simboliza a disputa e a tensão entre duas narrativas sobre a 

capoeira: a nacionalista e a negro-africana. 

                                                           
40 Os dados da tabela foram coletados da Plataforma Lattes. (último acesso em: 1º/02/2022). 
41 Em 2017, no doutorado, ele se lança para o estudo da capoeira angola com tese ainda não concluída. 
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Mestre Cobra Mansa se vale para organizar e analisar o texto do cosmograma bakongo. 

Cada capítulo é estruturado dentro de um tempo: musoni, kala, tukula e luvemba. E é 

interessante que nesse caminho se mistura a sua trajetória como mestre e o objeto de pesquisa 

que é o engolo. Essa metodologia inspirou o último corrido da presente tese para as análises 

sobre a emancipação afrorreferenciada.              

Mestre Janja possui pesquisa com capoeira angola no mestrado e no doutorado. São 

pesquisas que se complementam. Em sua tese, ela também organizou o texto de forma tal que 

a análise fosse feita a partir da valorização de um modelo educativo angoleiro. Pois é isso que 

ela defende: a capoeira angola como uma prática e como uma ação educacional/intervenção 

social. Ela constrói o texto ressaltando os códigos afrorreferenciados que estão ausentes dos 

“códigos oficiais de civilidade educacionais”. Diz ela:  

Assim, sobre a Capoeira Angola, este trabalho também visa colaborar com uma lacuna 
de mais de três décadas no que se refere à produção de estudos específicos sobre a 
mesma, e rompe também as estruturas comparativas e/ou de dependência 
metodológica articulada à Capoeira Regional. Seu ineditismo pode ser verificado num 
nova abordagem onde, mais que situá-la descritivamente no campo da cultura, 
tomamos como tarefa o seu entendimento no campo da constituição de uma prática 
pedagógica, singular, valorativa da pluralidade e da diversidade enquanto espaços 
privilegiados à apropriação do sentido original, e sobre cujos principais pilares - 
ancestralidade, comunidade e oralidade - formam-se comunidades que conduzem, na 
Educação, o debate acerca dos valores ritualísticos e dos ritos de iniciação, tanto para 
o fortalecimento das esferas da individuação, quanto nos entendimentos destas 
práticas processadas na vivência comunitária, situadas espacial e cronologicamente 
para orientar a reflexão sobre o sentido da identidade e do pertencimento (ARAÚJO, 
2004, p. 17).   

Todas essas são pesquisas verbalizam a capoeira angola, dentro da academia, a partir 

dos próprios angoleiros. Por isso, neste corrido, construiu-se a base do que está sendo chamado 

de educação angoleira, fortemente influenciada pelas perspectivas apontadas pela mestra sobre 

as bases do que seria essa educação a partir da própria capoeira angola. Não se pretende com 

esse recorte esgotar todos os nomes ou fixar linhagens, pois ficarão de fora mestres e mestras 

que certamente produziram teorias dentro e/ou fora da academia sobre os saberes da capoeira 

angola. Mas, aqui, se coloca foco sobre o mestre Moraes, fundador do Grupo de Capoeira 

Angola Pelourinho, que teve participação fundamental na reestruturação da capoeira angola na 

década de 80 e que hoje realiza o doutoramento na UFBA com pesquisa sobre a capoeira angola.  

Além disso, ele influenciou a mestra Janja e o mestre Cobra Mansa que seguiram o mesmo 

caminho com importantes pesquisas sobre a capoeira angola.  

Elencar a trajetória de mestres e mestras que teorizam sobre a capoeira angola na 

perspectiva negro-africana é pavimentar a estrada que percorremos até aqui. Como angoleira, 

digo que o mestre Moraes possui uma importância muito grande na minha trajetória. Esses 
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entendimentos foram construídos ao longo dessa tese, inclusive, pois foram esses estudos e 

práticas que me permitiram a compreensão mais profunda de tais significados.  

Com isso, o entendimento do trabalho intelectual aqui está ligado ao que bell hooks 

(2017) pensa quando ela diz que todos temos a capacidade de teorizar. Então, não é preciso 

estar dentro da academia para ser um teórico. E mais, de acordo com hooks, a teoria não deve 

ser entendida como algo apartado do corpo e da experiência. Isso não significa dizer que a teoria 

não seja importante, pelo contrário, ela precisa existir e disputar espaço com as teorias 

hegemônicas brancas da universidade.  

 Acredito que a presença desses mestres e mestras na academia fez e faz com que o 

conhecimento da capoeira angola – fortemente influenciada pelo movimento negro – fosse se 

transformando em conhecimento científico através de uma tradução mediada pela própria 

racionalidade da capoeira angola. Isso sem perder de vista as teorizações do mestre Pastinha 

que influenciaram o campo da capoeira angola de maneira geral, mesmo àqueles que não são 

da sua linhagem direta. 

Nas próximas imagens estão os esquemas das linhagens de mestre Pastinha e Aberrê 

feitos por Paulo Magalhães, construídos separadamente. O autor se valeu desse recurso talvez 

para uma melhor visualização, mas ele deixa transparecer o esforço em delimitá-las e separá-

las. O que pode ser bom, pelo lado da criticidade, mas nesse trabalho não é interessante na 

medida em que falaremos sobre o trabalho do mestre Roxinho e ele se encontra aqui em uma 

linhagem diferente da pastiniana. Não cabe aqui essa discussão, mas é necessário dizer que, 

longe de querer desrespeitar as origens de todos os mestres angoleiros, ressaltamos a 

importância do mestre Pastinha para a construção das análises que se seguem. 
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Imagem 25- Linhagem Aberrê

 
Fonte: MAGALHÃES, 2011 
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Imagem 26 - Linhagem mestre Pastinha

 
Fonte: MAGALHÃES, 2011 

 

A árvore genealógica apresentada por mestre Janja em sua tese de doutorado foi feita 

pela FICA, em 2002, e mestre Roxinho também se encontraria na linhagem do mestre Espinho 

Remoso. Embora mais desatualizada em termos de tempo do que a de Paulo Magalhães, a sua 

visualização oferece uma horizontalidade melhor no que se refere aos mestres contemporâneos 

de mestre Pastinha e exprime a sua importância para a capoeira angola como um todo - apesar 

dos desafetos e críticas que porventura possam ter ocorrido nesse percurso da história.   
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Imagem 27 - Árvore genealógica da capoeira angola feita pela FICA em 2002   

 
Fonte: ARAÚJO, 2004.  

 
Embora o mestre Roxinho venha de uma linhagem distinta do GCAP, ele remete à 

inspiração de mestre Moraes quanto aos estudos. O trecho que conta essa história foi retirado 

de uma das lives realizadas pelo Instagram com os ex-alunos do Projeto Bantu. Mas antes de 

iniciar a análise da escuta das fontes, é necessário recapitular a seleção dos temas que 

organizaram a seleção dos trechos por corrido. Foram nove os temas elencados a partir da 

análise e escuta das fontes42 e, neste corrido, haverá a presença de seis desses temas: inspiração, 

África, aquilombamento, conflitos, liderança e ser mestre, sendo que este último orquestrou a 

construção da educação angoleira - tema destaque da análise. 

Agora, inicia-se a escuta das fontes. Começamos com as lives comemorativas dos 13 

anos de Projeto Bantu em 2020. Capitaneada por Evelyn Agripa, ela recebeu outros jovens 

imigrantes que já participaram do projeto com mestre Roxinho. Nesse corrido, utiliza-se as lives 

feitas com Edwin, Mohammed e Rita.  

Edwin é um jovem natural da Costa do Marfim e faz parte de uma geração mais recente 

do projeto. Ele se formou no Ensino Médio em 2019, um ano antes da live ser realizada. É 

interessante a maneira como, na live, ele se coloca com o mestre e com a Evelyn a respeito da 

                                                           
42 Ver essa descrição na parte introdutória da tese nas páginas 40-44.  
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capoeira. Há uma relação de horizontalidade sem perder de vista a hierarquia e o respeito, 

mesmo com a Evelyn que, apesar de também ser jovem, foi sua professora no programa.  

 

Imagem 28 - Print da tela da live do Instagram com Edwin  

 
Fonte: BANTU BRASIL, 2020  

 
E, ao longo da live, Edwin toma a iniciativa de fazer algumas perguntas para o mestre 

Roxinho, revelando uma relação de confiança e conforto para tal:   

Edwin: Mestre, você disse que foi para a faculdade pela primeira vez aos 40 anos, o 
que fez você mudar de ideia?  
Mestre: Acho que não foi uma questão de mudar de ideia, mas sim os caminhos da 
vida que me levaram a isso. Eu não tive essa oportunidade antes, nem a chance de 
pensar nisso. Na minha vida, quando eu era mais novo, quando eu ainda morava no 
Brasil, não tinha nem como eu pensar nisso, já era difícil eu ir para a escola regular, 
eu comecei a trabalhar muito cedo, com 7 anos, para ajudar a alimentar a minha 
família. Eu não tive a chance de estudar, então ao decorrer da vida eu me formei pela 
minha jornada na capoeira, lendo, pesquisando e descobrindo mais.  
Então, quando eu fiz 40, já faz um tempinho inclusive [risos], eu já tinha conseguido 
algumas coisas na minha vida, um lugar para chamar de casa, um teto sobre a minha 
cabeça, então eu pensei que esse seria o momento de buscar uma graduação, afinal 
porque não? Mas teve uma pessoa que me motivou muito que foi o mestre Moraes, 
quando eu o convidei para vir a Austrália ele tinha 59/60 anos e ele estava aplicando 
para o PhD dele.  
Ele tinha 60 anos e estava começando um doutorado, ele já tinha trabalhado para o 
governo, já tinha uma vida encaminhada, mas ainda assim ele queria buscar um 
doutorado. Então eu comecei a me questionar, se ele aos 60 estava buscando um PhD, 
porque eu não deveria pelo menos tentar um diploma? Foi isso que me colocou na 
posição de dizer “você só tem 40 anos, ele tem 60 e ele tá indo atrás desse doutorado 
e você não tem nem uma graduação", foi um momento que eu perguntei “porque 
não?”. Foi essa a minha inspiração. Boa pergunta a propósito.    
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Edwin: Obrigada, mestre. (tradução nossa) 
Esse é um trecho curioso pois além de ressaltar a influência positiva de mestre Moraes 

em mestre Roxinho ao influenciá-lo aos estudos, também aponta uma marca da trajetória do 

mestre Roxinho emblemática que são os significados do ser mestre, tema que desencadeia este 

corrido nos próximos itens. A educação angoleira é referenciada neste trabalho como uma 

práxis que dialoga com o ser mestre dentro de algumas chaves, tais como: a questão do mestre 

como uma figura paterna; o mestre como aquele que ensina um ofício; a relação dos estudantes 

com o mestre Roxinho; e o seu contínuo vir-a-ser mestre.  

   

2.2. A trajetória do mestre Roxinho 

Edielson da Silva Miranda tem 51 anos e começou na capoeira aos 9 anos através do 

mestre Virgílio da Fazenda Grande, em Salvador. Vendo a dificuldade que o menino passava, 

mestre Virgílio o chamou para trabalhar em sua serralheria e passou a ensiná-lo o ofício de 

serralheiro. Em contrapartida, o menino treinava capoeira angola com ele. Em 1982, Roxinho 

vai morar com mestre Virgílio devido às dificuldades econômicas e só deixou a casa de seu 

mestre em meados da década de 90. 

Mestre Roxinho responde sobre isso quando na live Edwin faz outra pergunta a ele, 

dessa vez sobre a trajetória dele com o seu próprio mestre, mestre Virgílio, e em sua resposta o 

mestre Roxinho retoma a ideia da figura paterna do mestre, espelhando o seu próprio ser mestre. 

A trajetória do mestre Roxinho com o mestre Virgílio representa como o próprio mestre 

Roxinho entende e formula o seu ser mestre: 

Edwin: Mestre, eu tenho mais uma pergunta para você. Como era o seu mestre? O 
que ele buscava em você? Que potencial? O que ele buscava?  
Mestre: Ele representou uma figura paterna para mim, porque eu não tinha essa figura 
presente na minha vida e ele foi o meu guia, ele me ensinou tudo, habilidades 
profissionais, capoeira, porque ele não estava me ensinado só como trabalhar, ele me 
ensinou em estilo de vida por meio da capoeira. Basicamente, ele é meu herói, ele foi 
meu herói e continua sendo, ele é incrível (tradução nossa). 

 Nessa trajetória, ele começou a trabalhar com o ensino de capoeira para idosos e 

crianças, gratuitamente, ainda na Bahia. Em 1998, ele criou um projeto social – que mais tarde 

viria a se chamar Projeto Bantu – mas que à época chamava-se Projeto Erê-menino vem gingar. 

Fundou também, em 1999, a Escola de Capoeira Angola Mato Rasteiro – ECAMAR, em 

Salvador. 

 Com esse projeto, mestre Roxinho deixa Salvador, parte para São Paulo, cidade de Lins, 

e dedica-se inteiramente ao ensino da capoeira, com ênfase na capoeira angola como 

instrumento de educação e socialização. Aos poucos vai aprimorando o projeto e, a partir de 
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buscas e pesquisas individuais, ele muda o nome do projeto para Bantu, em referência às suas 

origens. 

Esse foi um dos objetivos estratégicos do mestre Roxinho ao mudar o nome do Projeto 

para Bantu. O trecho abaixo é da entrevista realizada por mim, virtualmente, com o mestre em 

março de 2021 e ela é composta por cinco grandes blocos de perguntas semi-estruturadas 

deixando o entrevistado à vontade para a resposta. Os cinco trechos da entrevista com ele estão 

todos nesse corrido, pois é fundamental para caracterizar o seu ser mestre.  

 

Imagem 29 - Print da tela da entrevista com mestre Roxinho  

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Nesse trecho em específico, mestre Roxinho remonta ao ser mestre na sua busca pelo 

nome que melhor expressasse seus anseios naquele momento. É notável também a ligação com 

movimento negro, com a religião de matriz africana e a busca pela relação entre capoeira angola 

e África.  

Mariana: A primeira pergunta tem relação com a escolha do nome Bantu. Como essa 
escolha está relacionada com a capoeira angola e com a sua linhagem?  
Mestre Roxinho: A escolha do nome Bantu ela se dá desde a década de 90, depois de 
uma jornada de quase duas décadas dentro do movimento negro, e aí eu saio do 
movimento negro e adentro esse mundo do trabalho social com capoeira, mas 
conectado com a visão de que, para além do jogo da capoeira (que naturalmente – 
direta e indiretamente – traz um conceito de origem bantu-africano), era interessante 
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que tivesse algo que também tivesse ligado a mim, a minha própria origem enquanto 
afro-descendente. E com a minha ligação religiosa de matriz africana que parte desde 
o surgimento da minha família no Brasil que são fundadores do Candomblé de Babá 
Egum na Ilha [de Itaparica], do Candomblé de Xangô, que vem aí o Ilê Axé Opô 
Afonjá, essas casas mais famosas, eu precisava entender melhor quem eu era, então 
eu fui fazer uma pesquisa, que não foi tão aprofundada, mas que me supriu de 
respostas necessárias para que eu entendesse que ali tinha que ter algo de mim 
enquanto pessoa afro-descendente, de origem preta. E aí, anteriormente a isso, eu já 
tinha atrelado o nome a esse conceito da religião de matriz africana, por também ser 
uma origem, e então eu botei o nome [do projeto] Erê Menino Vem Gingar, que é a 
brincadeira entre Erê e menino criança, então eu fiz esse trocadilho, mas o nome bantu 
soou muito mais presente para mim do que Erê Menino Vem Gingar. Daí surge o 
nome por conta de uma breve pesquisa da minha própria história aqui na Ilha, 
com a minha família, em Salvador, conectando com o que é entendido da própria 
capoeira angola, sua origem, e que ainda se melhora pela relação com mestre 
Virgílio, por estar sendo criado por ele, o mestre Espinho Remoso, e toda uma 
conexão que se juntou ao redor de mim. Além dos movimentos, do canto, do 
toque, eu precisava também que o nome fosse algo que chamasse a atenção para 
que eu sempre pudesse explicar para as crianças o que era o nome e porque era 
importante ter o nome ligado às suas origens, às suas raízes. E assim se dá o 
Projeto Bantu (grifo nosso).     

 Seu fazer mestre se dá na busca de sua própria história, tanto na religião de matriz 

africana, como na capoeira angola, junto ao seu mestre, e no entendimento de que era preciso 

ensinar a partir desse lugar: bantu. 

Em 2002, mestre Virgílio lhe concedeu o título de mestre de capoeira angola e em 2006, 

ele mudou-se para Sydney, na Austrália, e fundou a ECAMAR lá, dando continuidade ao 

Projeto Bantu e atuando com jovens refugiados de diversas localidades, inclusive do continente 

africano. O Projeto Bantu hoje é uma organização sociocultural sem fins lucrativos – Projeto 

Bantu International Cultural Foundation –, atua na Austrália, na região da Ásia-pacífico e no 

Brasil, onde está sendo construído um Centro Cultural do Projeto Bantu na Ilha de Itaparica. 

 De acordo com ele,  

[A Fundação] utiliza a arte afro-brasileira da Capoeira Angola como intervenção 
terapêutica para construir as capacidades comportamentais e psicossocial de jovens 
vulneráveis de origens de refugiados e aqueles que vivem em extrema pobreza e 
ajudando na recuperação do impacto do abuso ou trauma. 
Atualmente, o programa do Projeto Bantu está incorporado no Serviço de MMN para 
o Tratamento e Reabilitação de Sobreviventes de Tortura e Traumatologia 
(STARTTS), onde tem vindo a ter um enorme impacto na vida de centenas de crianças 
em diferentes partes da Austrália43.     

Mestre Roxinho se graduou em pedagogia e hoje atua no Projeto Bantu junto à 

STARTTS, tendo inclusive artigos científicos publicados sobre o seu trabalho. A sua 

perspectiva com trabalhos sociais é marcante desde antes da Austrália. A relação entre o ensino 

da capoeira angola que carrega a preocupação com a origem da capoeira simbolizada tanto no 

nome quanto nas concepções africanas do ensinar se somam aos desafios impostos àqueles 

                                                           
43 https://www.facebook.com/donate/469319337131071/ (último acesso em 22/03/2020). 
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grupos de jovens que já haviam passado por situações de alta vulnerabilidade - tornando o 

processo bem difícil para o mestre. 

A entrevista com Mohammed é entendida do ponto de vista do ser mestre devido ao 

carinho que ele demonstra pelo mestre, mesmo de uma forma divertida e irreverente. Embora 

ele seja da mesma geração da de Evelyn, ele a tem como uma professora e exprime seu afeto a 

partir da horizontalidade e respeito.  

 

Imagem 30 - Print da tela da live do Instagram com Mohammed 

 
Fonte: BANTU BRASIL, 2020 

 
Os trechos selecionados da live com Mohammed serão utilizados mais fortemente no 

Corrido 3, mas aqui é importante seu depoimento sobre a figura do mestre.  

Evelyn: Você acha que vai voltar para a capoeira? 
Mohammed: Eu estou sempre aberto a isso! Eu faria qualquer coisa pelo mestre e 
quando digo qualquer coisa eu quero dizer qualquer coisa, e eu não falo isso porque 
não tenho pai, eu tenho pai, mas o mestre é uma figura paterna para nós, o George44, 
eles são figuras paternas para nós. Eles fizeram muito por nós, o mestre sacrificou 
muitas coisas para o Projeto Bantu estar onde está hoje e temos que dar uma salva de 
palmas para ele por isso.  
Mestre, te amamos, vamos te amar independente de tudo, somos muito gratos 
por tudo que você fez por nós, pelos acampamentos, por ter vindo para cá ficar 
conosco quando sua família, seus filhos, estavam no Brasil, e você deixou eles lá 
para cuidar de nós, passar tempo conosco. O que mais posso dizer senão uma 

                                                           
44 George é australiano, treina capoeira angola com o mestre Roxinho na ACAMAR e trabalha no Projeto Bantu. 
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figura paterna, pode-se dizer inclusive que ele é mais do que uma figura paterna, 
levando em consideração tudo que ele fez por nós. Então, apreciamos muito tudo o 
que ele fez, sabendo que ele tem uma família e ainda arrumou tempo para cuidar de 
centenas de crianças, isso é muito incrível, é difícil achar pessoas que consigam fazer 
isso.  
Quando se tem essa pessoa que não desiste de você, você não desiste dele, então 
por isso eu digo: tudo pelo mestre. Se eu tiver que dar umas cambalhotas agora, eu 
faço, posso estar meio enferrujado, mas vamos lá [risos] (tradução nossa) (grifo 
nosso).  

De acordo com ele, o mestre remete à figura paterna, mas não pela ausência de um pai, 

mas sim pela maneira como ele se relacionava com as crianças do projeto. E enfatiza a 

reciprocidade. Ele diz que o mestre Roxinho é uma pessoa que não desistiu dele, se referindo 

às dificuldades enfrentadas pelo mestre ao lidar com as crianças refugiadas vindas de situações 

de muito trauma. 

Essa fala é recorrente e na entrevista com a Evelyn ela aparece.  

 

Imagem 31 - Print da tela da entrevista com Evelyn 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Essa entrevista foi realizada pela autora, online, da mesma maneira como a do mestre 

Roxinho: através de cinco grandes blocos de perguntas semi-estruturadas e deixando as 

respostas livres em formato de conversa. Evelyn fala sobre a figura do mestre Roxinho para ela:  
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Mariana: Essa próxima pergunta é em relação ao seu relacionamento com seu mestre, 
porque como capoeirista, também sei a importância dessa figura para o nosso 
desenvolvimento, e estive em espaços, espaços virtuais, e pude ver como esse 
relacionamento é sensível. Então se você puder falar um pouco como é isso para você, 
levando em consideração o contexto australiano, a sua história e os desafios que você 
passou, e puder relatar um momento em que você percebeu a importância do seu 
mestre na sua vida.  
Evelyn: Bem, quando começamos a participar da capoeira era o mestre Chiara, esses 
dois, Chiara é era italiana, não pensei muito a respeito dele, só era um cara normal, eu 
não tinha muito conhecimento, nem sabia nada do Brasil. O mestre estava lá todo dia 
e fomos difíceis com ele, muito difíceis, mas mesmo assim, todo dia, toda aula, ele 
estava lá. Me lembro que uma vez ele me deu um celular, porque eu não tinha 
um, e me disse “aqui está um celular, tem tudo que você precisa nele, se você 
precisar de ajuda me ligue”. Eu cresci sem pai, então, naquele momento, eu 
pensei “porque alguém se importa tanto comigo? Porque ele sente que tem essa 
responsabilidade? Porque ele liga?”. Depois ele foi na casa da minha mãe e disse 
a ela “a Evelyn é muito boa, ela é uma boa aluna e eu quero ensinar mais para 
ela”, eu nunca tive alguém que falasse tão bem de mim, mas o mestre sempre me 
elogiava e desde então eu comecei a vê-lo como pai e digo para todo mundo “esse 
é meu pai”. Todos no projeto o viam como uma figura paterna, porque ele tinha 
uma mente aberta, sempre era verdadeiro e nos encorajava para sermos 
melhores, porque na escola nem todos os professores acreditavam que nós 
poderíamos ser melhores e ele sempre nos empurrava para frente. Foi nesse 
momento que eu disse “esse é meu mestre, isso é alguém que eu posso admirar e 
almejar ser” porque ele nos apoiava, quando todo mundo desistia de nós, ele 
continuava empurrando. Ele nos levava para acampar, ele nos ensinava lições de 
vida, e foi assim que eu percebi que ele era um verdadeiro capoeirista, alguém que se 
esforçava para ser uma figura paterna para nós. Mesmo no Brasil, nem todo mundo 
tem esse tipo de relacionamento com seu mestre, e eu falei isso para ele que eu 
achava estranho e que o relacionamento que ele tinha com os alunos dele era 
diferente, porque ele não apoiava só o Projeto Bantu, mesmo na ECAMAR ele 
ainda nos encorajava, ele dizia palavras sábias o tempo todo, e assim ele deixou 
de ser apenas meu mestre e passou a ser minha família (tradução nossa). 

Evelyn traz as dimensões importantes da educação angoleira e do ser mestre de mestre 

Roxinho: assim como Mohammed ela remete ao não desistir, na responsabilidade com seus 

estudantes, na inspiração para serem pessoas melhores. Esse relato de Evelyn é como se 

houvesse humanização na postura do mestre. Aquelas crianças que muitas vezes eram tratadas 

como um grande problema, até mesmo rejeitadas, eram acolhidas em suas dores e dificuldades 

por ele. O ensino de capoeira angola, de fato, envolvia coisas muito maiores do que somente as 

aulas do Projeto Bantu. Esse panorama sobre o ser mestre de mestre Roxinho sustenta dois 

pilares da educação angoleira apresentados a seguir: 1) a relação com os alunos a partir dos 

conflitos e suas resoluções; 2) os sonhos e o futuro ancestral, ou seja, o estímulo à liderança e 

à inspiração que o mestre fazia em termos de aquilombamento. Veremos no próximo item sobre 

como a educação angoleira e seus pilares, através do ser mestre do mestre Roxinho, se constitui 

junto aos jovens.  
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2.3. Educação angoleira 

A educação angoleira dialoga com o tema ser mestre a partir da figura do mestre como 

uma figura paterna; o mestre como aquele que ensina um ofício, que ajuda, que tem afeto. A 

educação angoleira está ancorada em dois pilares: o fazer-se mestre na relação com os alunos, 

mediando conflitos; e na inspiração aos sonhos e ao futuro ancestral.  

 

2.3.1. A relação com os alunos 

O documentário Who we really are (Quem realmente somos) foi feito por Paulo 

Alberton (2014), e mostra a relação entre o mestre Roxinho e os estudantes do Projeto Bantu. 

Paulo Alberton não tem relação direta com a capoeira, mas, ao encontrar com mestre Roxinho 

na Austrália, ambos brasileiros, produziu esse documentário como sua pesquisa de doutorado45 

pensando sobre  

a Capoeira Angola, assentada na cultura e na espiritualidade africana. Hoje, séculos 
depois, a Capoeira Angola atravessa outros oceanos e encontra jovens refugiados 
africanos na Austrália, curiosamente fechando uma espécie de ciclo, de volta às raízes 
africanas. As histórias de diáspora que se contam nesse ciclo e outras histórias de 
imigração, como a do diretor brasileiro, compõem a identidade da Austrália 
multicultural, onde mais de um terço da população nasceu fora do país46. 

A ideia original era, ao mesmo tempo em que mostrasse o desenvolvimento do Projeto 

Bantu, construir com as crianças um produto que representasse a busca por uma identidade em 

comum, fortalecedora, imigrante, através do audiovisual, no que ele chama de uma Austrália 

multicultural47.  

Porém, o filme acaba retratando, nesse processo, os conflitos que envolveram as 

crianças, o mestre Roxinho e a capoeira angola, bem como o Projeto Bantu e a escola onde ele 

estava sendo aplicado: Cabramatta High School. E é sobre esses conflitos que esse subitem se 

detém, na intenção de retratar o ser mestre de mestre Roxinho. 

Primeiro sobre a escola. Cabramatta High School é uma escola pública em Sydney. O 

mestre Roxinho e o Projeto Bantu atuam como funcionário da STTARTS, que é uma ONG  que 

acolhe pessoas refugiadas na Austrália desde 199148. Cabramatta High School é uma das 

escolas atendidas pela STTARTS e foi onde o Projeto Bantu iniciou, antes de alcançar outras 

escolas na Austrália, por isso ela tem grande destaque na constituição do Projeto Bantu lá. No 

                                                           
45 Ver https://www.pauloalberton.com/?p=696 (último acesso em 04/05/2022).  
46 Nota retirada da descrição do trailler do filme Quem realmente somos no YouTube. Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=qtaJhudN8W4 (último acesso em 23/04/2022). 
47 Esse é um conceito bem problemático tendo em vista a diversidade trabalhada de forma idealizada pela 
branquitude falocêntrica cristã capitalista.  
48 Ver https://www.sttars.org.au/about/about-sttars (último acesso em 29/04/2022). 
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filme, aparece a informação de que foi só a partir de 2005 que se iniciou a chegada dos 

refugiados africanos nessa escola. Ou seja, o mestre Roxinho, através da capoeira angola e da 

sua ascendência africana, dão início a um trabalho com esses jovens em um momento em que 

a própria escola não sabia ao certo como atender esses estudantes.  

A questão sobre quem são os refugiados, seus impactos na Austrália, seus países de 

origem, o processo de transição e seus conflitos na escola foram discutidos mais detidamente 

no Corrido 3. Neste, importa, a princípio, o trabalho da STTARTS e a sua relação com 

Cabramatta High School, que é a escola onde os ex-alunos do Projeto Bantu e sujeitos dessa 

pesquisa estudaram e onde os conflitos estabelecidos entre eles e o mestre Roxinho são 

retratados no filme e nas entrevistas.  

O filme retrata como a capoeira angola foi vista pela psicóloga Elisabeth Pickering 

como algo positivo por conta da herança africana. As crianças que eram encaminhadas para a 

capoeira eram as crianças que não conseguiam aprender em sala de aula. E elas eram difíceis 

de lidar e com dificuldade de aprendizagem, segundo a escola.  

 

Imagem 32 - Print da tela do filme Who we really are: desobediência na aula do mestre Roxinho 

 
Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 

De acordo com mestre Roxinho, elas eram tratadas pelo programa de apoio da escola 

como se fossem doentes e tinham todos seus desejos atendidos ao invés de uma conversa 
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horizontal com elas sobre tudo o que passavam. O mestre possuía rigidez com os alunos e 

cobrava deles. Com isso, eles reagiam negativamente frente ao mestre.  

 

Imagem 33 - print da tela do filme Who we really are: mestre conversando com Rama 

 
Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 
Rama é um menino que veio do Congo e da Tanzânia e que no filme mostra ter tido 

diversos conflitos com o mestre. A partir desses conflitos, o diretor da escola ameaçou a retirada 

da capoeira angola do programa. A escola já via as aulas de capoeira como um “tempo de aula 

perdido” pois não reconheciam a importância dele para as crianças de origem africana na 

medida em que não acreditava que as aulas estivessem funcionando. A psicóloga da escola 

mediava essa tensão.   

 

Imagem 34 - Print da tela do filme Who we really are: diretor ameaça cortar projeto  
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Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 

Os estudantes seguiam se rebelando contra o mestre Roxinho. Tanto por conta das suas 

dificuldades na escola, como pela postura do mestre quanto ao respeito às tradições e a crítica 

à cultura mercantilizada. Isso, de alguma forma, os afrontava. Os conflitos na escola serão 

analisados com mais detalhes no próximo corrido, mas a relação do mestre Roxinho ficou muito 

tensa com os jovens, principalmente, por causa da presença da cultura do hip hop no ambiente 

da capoeira angola. 

Os conflitos entre a modernidade e a tradição se deram de maneira mais visível através 

do hip hop e do uso de adornos no cabelo, da roupa, da postura no ambiente da capoeira angola. 

No caso dos jovens africanos refugiados na Austrália, eles são marcados pelo eurocentrismo e 

pela violência colonial - embora em contextos históricos-sociais distintos dos negros no Brasil 

- mas também estão submetidos à supremacia branca. No entanto, a complexidade do 

colonialismo é tal que o encontro e reencontro da África com a diáspora na Austrália revela 

uma série de contradições importantes para pensarmos essa conexão. 

Ao entrarem em contato com a capoeira, na perspectiva negro-africana, abre-se 

possibilidades de conexão entre a tradição e a modernidade. Mas isso ocorre com a mediação 

do mestre Roxinho que, por vezes, ao fazer seu trabalho com a capoeira angola, critica as 

influências mercadológicas norte-americanas, como o rap de 50 Cents, um rapper afro-

americano cujas mensagens são no sentido mais comercial. Mestre Roxinho atrela isso à 

dificuldade de buscar as raízes africanas - processo que ele valoriza e busca estimular. 
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Imagem 35 - Print da tela do filme Who we really are: conflito hip hop 

 
Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 

A cena do filme que representa esse conflito é quando o grupo vai fazer uma 

apresentação de capoeira angola em um evento da escola e, chegando lá, os jovens apresentam 

resistência em se apresentar e querem cantar rap. Rama, que no filme já aparece em outras cenas 

de conflito com o mestre, o questiona sobre o rap e faz um apontamento contundente (“em 

Burundi e na Tanzânia tem rap”), para responder à repreensão do mestre sobre o resgate da 

cultura africana. O conflito se estabelece quando o mestre repreende Rama e a postura rapper 

que ele adota por ser esse um rap que na concepção do mestre Roxinho traz uma visão de 

ostentação, dinheiro e mulheres que não está coadunada com a sua filosofia de ensino da 

capoeira angola.  

Mestre Roxinho suspeita e faz uma crítica contundente aos meios de divulgação em 

massa da indústria fonográfica. Já as crianças, com a música negra norte-americana, se divertem 

com o rap e questionam o mestre: “tem rap em Burundi e na Tanzânia”, ou seja, o rap também 

é africano e negro. São tensões importantes que permeiam o ensino da capoeira angola na 

Austrália para jovens africanos refugiados. A complexidade se encontra no comentário mesmo 

de Rama. O que estaria, então, dificultando o retorno à África se o rap que o mestre critica está 

sendo feito lá?   
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Mestre Roxinho lidou com isso naquele momento através do diálogo, através da 

imposição de limites. Suas saídas foram encarar o conflito sem fazer disso um tabu, com 

firmeza. Ele diz que as pessoas do programa tratam os alunos como doentes, como se eles não 

pudessem responder por si quando eles são desobedientes. Essa atitude do mestre responsabiliza 

e humaniza esses jovens. Esse conflito entre modernidade e tradição, do ponto de vista da 

educação angoleira, se coloca no lugar do estimular o olhar para trás.  

Tanto é que na medida em que o mestre vai ganhando a confiança da escola com o seu 

trabalho, ele passa a negar a participar desses eventos de apresentação e constrói - ao invés de 

apresentações - aulões para que os estudantes pratiquem a liderança ensinando outras crianças. 

Na entrevista que realizou com a autora, ele revela o porquê desses conflitos. Mestre Roxinho 

fala sobre como as apresentações da roda eram um conflito para ele também. Ele termina o 

trecho dizendo sobre a importância do ensinar a ensinar e sobre a sua pedagogia em valorizar a 

prática de inspirar jovens a se tornarem líderes ao invés de espetáculos da capoeira como se sua 

manifestação se reduzisse às exibições.  

Mariana: O senhor comentou sobre conflitos familiares e conflitos na escola. Tem 
algum episódio, ou alguma relação que o senhor faz e que queria comentar a respeito 
das rodas de capoeira, de como essas apresentações se davam, se elas tinham alguma 
relação com esses conflitos? 
Mestre Roxinho: Primeiro, as apresentações normalmente solicitadas lá na Austrália 
eram a partir das escolas. Porque a escola sempre pensa no recreativo, ela não pensa 
nas nossas atividades como educativas. Ela só olha para as nossas atividades de forma 
recreativa. E isso já gera um conflito em mim. Então todas as vezes que a gente fazia 
alguma apresentação dessas em eventos culturais da escola, que era Harmony Day, 
Dia da Harmonia, ou Cultural Day, essas coisas, eu sempre, já gerava primeiro um 
conflito dentro de mim, que é uma coisa que eu não gosto. Eu nunca fui de uma 
capoeira espetáculo, eu nunca fui de uma capoeira que se preocupa com olhares 
externos. Eu sou de uma capoeira de olhares internos, onde eu preciso sentir. E se eu 
estou sentindo bem, consequentemente as outras pessoas vão se sentir bem. Para além 
de mim, esse conflito se gerava nos jovens, pois eles também não se sentiam 
confortáveis e confiantes de fazer essas apresentações. Naquela época, eu seguia um 
protocolo, pois eu estava chegando. No início a gente se entrega mesmo porque a 
gente precisa. Então, naquele momento eu acolhia e a gente fazia algumas 
apresentações curtas, mas sempre era conflituoso dentro de mim, parecia até 
uma troca de energia com os jovens. Primeiro, tem aquela coisa de não se colocar 
no ridículo, de “não sou confiante do que eu faço ainda e os outros jovens vão rir 
de mim e depois isso vai gerar o bullying na escola e tal” e muitos deles se 
escondiam para não fazer. Até no filme mostra isso. Eles iam até o lugar e depois 
se escondiam. Ou não queriam jogar, só queriam tocar. E isso sempre foi muito 
difícil. Mas com o tempo, com as conquistas e com o trabalho sério, eu sempre 
fui muito de pesquisar, de encontrar linguagens para que eles entendessem o que 
de fato era aquilo que eu estava fazendo. E a gente conseguiu com o tempo 
construir um livreto e nesse livreto eu descrevo cada passo do que é as atividades 
que a gente faz para que as escolas, os professores, os coordenadores 
entendessem que aquilo não era algo de espetáculo e nem de recreação. Na 
verdade, aquilo estava contribuindo com a formação desses jovens e que não 
necessariamente precisavam fazer apresentações. O que a gente conseguiu com 
isso foi mudar de apresentações para que esses jovens passassem vivências nesses 
festivais que aconteciam. Em vez de fazer uma roda de capoeira apresentando, na 
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verdade, gerava uma aula, um aulão para todo mundo. E aí eu colocava, e coloco hoje, 
inclusive, aconteceu semana passada online, o evento era o Harmony Day, não me 
recordo bem, mas alguns jovens participaram e deram aula. Uma coisa que eu fui 
desenvolvendo com o tempo e hoje eu vou desenvolvendo muito mais, é entender que 
o conhecimento não necessariamente precisa ter forma perfeita de transmitir quando 
se trata de criança. Porque a criança aprende a andar na imperfeição, aprende a falar 
na imperfeição, aprende a entender o mundo na imperfeição. E é da imperfeição que 
vem a perfeição. Então, uma criança que ensina a outra uma ginga torta não está 
errado. Uma criança que ensina outra o que na cabeça dela seria um rabo-de-arraia, 
mas ela está fazendo um rabo-de-arraia indo para o lado contrário, não está errado. 
Porque, na verdade, a ginga não tem forma. E o rabo-de-arraia que a gente faz de 
forma circular horário pelas costas ele também é anti-horário pela frente como um 
martelo. Ele não está errando. Como ele não conhece o outro movimento, parece que 
ele está fazendo errado, mas ele não está fazendo errado. Nesse processo de 
desenvolvimento da minha pedagogia eu venho desenvolvendo isso de forma muito 
pontual. Por exemplo, agora, no Youth Leadership, que é um projeto de dois anos 
onde ensinamos jovens a serem líderes dentro do Projeto, ou na escola, ou na 
comunidade, eu comecei dando as aulas, mesmo online por causa da pandemia, mas 
agora são outros jovens dando as aulas. A gente só troca figurinha, eu só digo “faça 
isso, faça isso”. E são jovens formando jovens a serem líderes. E com a imperfeição 
eles estão descobrindo a perfeição. É dentro dessa ideia da performance - que era um 
conflito para mim - que eu fui desenvolvendo outras formas e conceitos de 
entendimento e que a gente foi ganhando respeito e foi mudando toda uma relação 
com as próprias escolas, com a compreensão que as pessoas passaram a ter do Projeto. 
A entender o Projeto. Então, é dos conflitos que vêm as construções relacionais e 
entendimentos e etc. São muitos caminhos percorridos para que a gente consiga 
compreender as coisas (grifo nosso).  

Mestre Roxinho remete aqui tanto ao seu esforço em lidar com os alunos, estimulando 

a liderança ao invés de apresentações, como o esforço em fazer as escolas mudarem a concepção 

de cultura como exibição e performance. Isso é de relevância, tendo em vista que a capoeira 

angola, como manifestação artístico-cultural da diáspora que envolve a corporeidade seja vista 

pela branquitude como distração ao invés da compreensão profunda da corporeidade africana 

na relação com aquelas crianças. E ele avança ainda e diz sobre a mudança que houve em 

relação à capoeira angola pelas escolas, e como os estudantes - ao ensinarem - mesmo em suas 

imperfeições, vão se desenvolvendo como seres humanos. E isso é muito mais importante do 

que exibições exigidas pela escola. Essa é uma questão na medida em que o trabalho do mestre 

Roxinho a capoeira angola, bem como os próprios corpos africanos das crianças, esbarram com 

a escola o tempo todo.      

Sobre a relação da capoeira angola com África, não se trata de dizer que o rap está errado 

ou que não deve ser considerado música da diáspora por fazer parte do imperialismo norte-

americano. Nos importa aqui é seguir a navalha afiada de bell hooks da crítica cultural e 

valorizar a crítica para ela se mantenha acesa, pois são muitas as artimanhas do patriarcado 
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capitalista imperialista da supremacia branca que transformam a cultura negra em comodity, 

segundo ela49.  

Nessa linha, mestre Roxinho entende a capoeira como uma luta leal onde o oprimido 

possa se fortalecer e se construir como um multiplicador para o seu entorno no sentido de 

melhorar o indivíduo e a comunidade. Esse fortalecimento de que mestre Roxinho fala está 

ligado a uma necessidade de capacitação para que a verdadeira condição de respeito entre os 

seres humanos seja alcançada. Sendo assim, a proposta dele é da utilização da capoeira em sua 

forma tradicional para que os jovens consigam ter uma nova concepção de existência, uma 

concepção de vida com raíz em África. 

A educação angoleira é um exemplo da tentativa do mestre ganhar a confiança das 

crianças mantendo os princípios da capoeira angola como o respeito aos mais velhos, valores 

humanos, relações com a natureza, o jogo da vida, pois é do ritual, dos fundamentos e da roda. 

Pois é a partir dos mestres que a ancestralidade é vivida na capoeira angola. Afinal, a capoeira 

angola não é somente jogo e música. E são essas diferenças que aproximam a capoeira angola 

de África. Mas que África é essa?  

A própria capoeira angola encontra seu caminho entre a chamada modernidade e a 

tradição. No entanto, de fato, o que não se pode perder de vista é o passado, a tradição no sentido 

da filosofia da ancestralidade, pois esta, mesmo que sobreviva em um mundo impregnado pelo 

capitalismo e pela indústria cultural, é fruto da diáspora e reencontrou África. Com isso, fica 

forte a ideia de futuro ancestral, que foi trabalhado no item seguinte. E a capoeira angola é o 

portal para enxergar esse futuro.  

A questão complexa em torno desse assunto é que a própria capoeira angola tem entrado 

para um modelo business, vendável, atrativo, com novidades, moderno. E, no fim, essas 

posturas geram perdas dessa arte, pois podem a tornar um comodity, pegando emprestado o uso 

de bell hooks, estereotipando seus elementos. Por isso, mestre Roxinho insiste no retorno e nos 

valores tradicionais que, por vezes, estavam sendo deixados de lado por aqueles jovens naquele 

momento, mesmo o rap tendo profunda ligação com a cultura negra. Mas os valores de origem 

ancestral cooptados pelo grande mercado, mesmo que seja difícil isolar da sociedade algo que 

não o seja, muitas vezes perdem a valorização do sujeito africano ao incorporarem os valores 

da supremacia branca. Mestre Roxinho luta para que a capoeira angola não vá por esse caminho.       

 

                                                           
49 bell hooks trata disso em várias de suas produções como Anseios: raça, gênero e políticas culturais e Olhares 
negros: raça e representação. 
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2.3.2. Sonhos e futuro ancestral 

Ser mestre então incorpora uma série de dimensões, mas a que foi trabalhada neste 

subitem é a do incentivo aos sonhos, à retomada da capacidade de sonhar, de olhar para o 

passado para persistir no presente e a de estimular a liderança. A experiência das crianças do 

projeto com o intercâmbio demonstram a importância de cada uma delas contar as suas 

histórias, e a capoeira angola emerge como uma possibilidade de locus para essa história. 

Obviamente, nem todas elas seguirão por esse caminho como capoeiristas, mas saber da 

existência do caminho é profundamente transformador e emancipador.  

Trata-se, portanto, não somente do uso de um esporte como o judô, a natação, o jiu-jitsu 

e tantos outros que ensinam sobre disciplina e oferecem uma perspectiva nova de vida 

disciplinar. Certamente que sim, os trabalhos sociais realizados com esportes são 

importantíssimos e fundamentais nas diversas comunidades desassistidas pelo Estado.  

Porém, o que está em jogo aqui, especificamente no presente corrido, é a maneira pela 

qual a figura do mestre de capoeira angola oferece uma nova maneira de existência decolonial 

cujos pressupostos afro-diaspóricos, massacrados pelo racismo e pelo colonialismo, estão na 

base de uma ciência contra-hegemônica – quilombista – capaz de curar corpos destituídos de 

humanidade. Certamente que não só a capoeira angola permite essa cura, mas ela dialoga com 

outras manifestações afro-diaspóricas que há muito são usurpadas pela branquitude sendo 

apropriadas de maneira indevida e ressignificadas como sinônimo de uma espiritualidade euro-

ocidental que não encontra lastro nas tradições africanas de onde deve-se, de fato, ser absorvido 

esse conhecimento e sabedoria ancestral.  

Mestre Roxinho considera a capoeira uma ferramenta para que o menino ou a menina – 

mesmo que não sejam grandes capoeiristas – fiquem preparados para voltar a escola e aprender. 

A condição de ser capoeirista é uma consequência, diz ele50. Essa perspectiva compõe o ser 

mestre de mestre Roxinho a partir do tema inspiração, pois aqueles estudantes que não voltaram 

a praticar capoeira angola ou que não se tornaram capoeiristas são incentivados pelos outros. E 

o mestre Roxinho estimula esse incentivo. O tema inspiração, portanto, analisa as possibilidades 

dos estudantes não apenas se tornarem capoeiristas-discípulos, mas sim de que, mesmo aqueles 

que se tornam, como é o caso da Evelyn, não se tornem somente para si, mas para a comunidade.  

Além da inspiração, a ideia de aprender com os outros aqui é muito forte e valorizada 

pelo mestre Roxinho. O trecho abaixo é de uma entrevista realizada entre 2010 e 2011 com os 

                                                           
50 https://www.youtube.com/watch?v=hPTLkK_cLzk (último acesso em 22/03/2020).  
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três alunos destaques da época que, inclusive, trabalharam com o Projeto Bantu ministrando 

aulas de capoeira angola. São eles a Evelyn, Makor e Hunkun, da esquerda para direita. É um 

trecho que possui elementos da importância da liderança. 

 

Imagem 36 - Print da tela da entrevista com as crianças 

 
Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 
Entrevistador: Minha última pergunta, o que vocês aprenderam na experiência na 
Nova Zelândia que vocês não poderiam ter aprendido em uma aula normal de 
capoeira?  
Hunkan: Faz você querer se esforçar mais, vendo as outras pessoas jogando te faz 
crescer.  
Evelyn: Nós crianças às vezes não queremos fazer as aulas, mas quando vemos as 
pessoas mais velhas e experientes jogando nos dá motivação para não desistir, porque 
eles jogam a tanto tempo e ainda mantêm a motivação. Eu conversei com um cara e 
perguntei “a quanto tempo você joga capoeira?” e ele disse “já tem um bom tempo” e 
eu perguntei “então, porque você ainda vem para cá?” e ele disse “porque eu quero 
ensinar e motivar a nova geração a continuar vindo e praticando”.  
Entrevistador: Vocês acreditam que vocês são a próxima geração, uma nova geração 
de possíveis mestres? 
Todos: Sim claro [risos]. 
Entrevistador: Vocês acham que vão continuar praticando capoeira por um longo 
tempo?  
Hunkan: Eu me vejo continuando por mais 5 anos no futuro, mas, não sei, 10 anos, 
talvez, não sei dizer.  
Makor: Eu vou ter me aposentado, eu já vou tá com 20 e poucos, estou sendo honesto, 
mas ainda vou tentar praticar.  
Evelyn: Eu ainda me vejo praticando por muito tempo (tradução nossa).  

A experiência na Nova Zelândia a que eles se referem foi uma viagem para uma espécie 

de conferência com capoeiristas de todo o mundo onde eles tinham aulas de movimentação e 

de musicalidade ao longo dos dias. Esse trecho dialoga com a liderança na medida em que 
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mestre Roxinho acreditava no potencial dessas crianças para levá-las a treinar juntamente com 

outros capoeiristas. Essa é uma evidência de que o Projeto Bantu para ele não era limitado à 

capoeira angola como um aprendizado para ajudá-los na escola. A aposta de mestre Roxinho 

era alta com eles, e, para isso, era necessário uma imersão na capoeira. Levar essas crianças a 

esse tipo de evento é grandioso nesse sentido.  

Para finalizar, ao serem questionados sobre a continuação na capoeira angola, somente 

a Evelyn se via praticando por mais tempo - a única que, de fato, deu prosseguimento. Mas, 

mais importante do que isso, é vislumbrar os próximos dez anos. Crianças que sofreram traumas 

profundos vislumbrarem o futuro é algo revolucionário. Por isso, o trecho remete à liderança, 

pois ao estimular o seu potencial, mestre Roxinho cria o campo do sonho.  

Na live de Edwin, ele menciona sobre o que o fez mudar a sua postura de ter a capoeira 

como uma brincadeira, de rir no espaço da capoeira e de não levar a sua a sério. E ele remete à 

visão que ele tinha do mestre Roxinho como um antigo professor rígido. Ele diz ainda que um 

dos aprendizados causadores da mudança dessa postura nas aulas foi o intercâmbio entre 

escolas.  

Evelyn: O que mudou? O que fez você começar a levar a capoeira mais a sério?  
Edwin: Quando eu comecei a fazer capoeira e vi o mestre eu achei que ele parecia 
aqueles professores africanos rígidos, eu tive medo dele, achei que ele ia me bater 
[risos]. Mas eu não levava a sério, eu me distraia muito, então decidi largar, eu voltei 
quando eu vi que todos os meus amigos estavam praticando, a partir daí eu passei a 
me envolver mais. 
Evelyn: E o que você mais gostava da capoeira? Quais foram seus momentos 
favoritos? O que você gostava de fazer? 
Edwin: Se eu disser tudo você acredita em mim? 
Evelyn: Eu diria que é possível.  
Edwin: Mas eu diria que o intercâmbio entre escolas. Quando íamos para outros 
lugares ou para ensinar ou para aprender, eu aprendi muito nesses lugares. Por 
exemplo, quando eu fui a Pendle Hill [High School], tinha tantas coisas que eu não 
sabia como fazer e, naquele momento, eu refleti e percebi que eu não era tão bom 
quanto eu achava, eu dizia para todos na escola que eu era muito bom, mas em outras 
escolas eu não era tão bom assim. Então, é eu gostava muito do intercâmbio entre 
escolas, de aprender com os outros.  
Evelyn: É eu também gostava muito do intercâmbio entre escolas, porque, para nós, 
percebiamos muita a diferença em como ensinar, nos transformou em líderes. Porque 
íamos para lá ensinar então tínhamos que ser líderes, e isso era muito bom para nós, a 
relação que formamos com os alunos.    
Edwin: Exatamente, toda pessoa com quem eu viajei (…), ele era muito distraído, 
mas durante o intercâmbio ele aprendeu a focar, traz muita maturidade e isso que faz 
esse momento ser incrível. Eu amo o intercâmbio entre escolas, não vou mentir 
(tradução nossa).  

A liderança surge novamente: tanto a partir do estímulo aos alunos ao incentivar 

eles darem aulas, mas como a partir do contato com outros capoeiristas e outros mestres. 

Saber que aquela prática pertence a algo maior é fundamental no que tange ao 

sentimento de pertença, à revalorização da cultura africana a partir de seus próprios 
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sujeitos e a partir de si mesmo. E aqui a importância do futuro com lastro ancestral 

ganha contornos de aquilombamento em torno do ser-mestre e do contato familiar. No 

trecho abaixo mestre Roxinho fala disso: 

Mariana: Quais foram os momentos que mais despertaram para a sua trajetória como 
mestre, para o seu fazer-se mestre? Em quais momentos o senhor sentiu isso mais 
forte? E o que mudou de lá para cá? 
Mestre Roxinho: Os momentos assim foram principalmente os momentos em que eu 
participava das reuniões das comunidades africanas e ali eu sentia a falta dos 
jovens. Eu via que tinha só os adultos e os jovens estavam nos jogos de 
computador, sentados na frente da tevê, enquanto do lado de fora tinha uma roda 
de conversa dos adultos, aí você entrava na casa para ir ao banheiro ou fazer alguma 
coisa, e lá estavam os jovens, não só um como os jovens que vinham das vizinhanças, 
que eram amigos por serem naquela época a maioria deles era do Sul do Sudão. Então, 
eles se conheciam e moravam na mesma região quase que na mesma rua. Então, 
nessas reuniões, os pais vinham e traziam os filhos. Eu terminava conhecendo 
todos eles, pais e filhos, e o meu papel de mestre, educador, orientador naquele 
momento era de suporte aos pais que estavam perdendo essa relação com os 
filhos porque os filhos começavam a aprender inglês e esqueciam a língua 
natural, a relação de comunicação entre pais e filhos ia ficando difícil e gerava 
assim um conflito e aí era onde eu entrava e eu conseguia trazer esses jovens para 
essa reunião pelo respeito que eles têm a mim, que eles tinham a mim como 
mestre, como educador. Tanto é que alguns pais diziam que eu não era só mestre 
deles, diziam que eu era pai deles também. Que é aquele conceito da África. A 
Sobonfu [Somé] descreve muito bem isso. Que na África, na comunidade, os 
meus filhos não são só meus filhos, eles são filhos da comunidade, então todos 
cuidam de todos os filhos de todos os filhos, os filhos de todo mundo. Os mais velhos 
têm corresponsabilidade de cuidar dos filhos dos outros. Por isso eles diziam que eu 
não era... “ah, o mestre tá aí?”. Não, ele não é só mestre, ele é pai também desses 
garotos e dessas garotas. E de fato isso surtia muito efeito porque eu chegava de uma 
forma com diálogo, com uma forma de conversar com eles, para que eles 
participassem dessas reuniões. E eles terminavam participando, interagindo. E na 
volta à escola, nas aulas, eu pedia para que eles falassem para aqueles que não estavam 
ouvirem o que aconteceu no final de semana na comunidade e aí terminava que fazia 
essa teia e eles terminavam sabendo de tudo o que estava acontecendo e se envolvendo 
de alguma forma. Então, ali naquele momento era onde eu realmente sentia que o 
meu papel de mestre estava sendo para além das aulas de capoeira, ele estava na 
comunidade também. Eu acho que é daí que a gente consolida essa ideia do mestre. 
E o que mudou, eu acho que eu solidifiquei isso. Por sinal, eu volto para o Brasil 
hoje, me encontro no Brasil, em uma comunidade 99% negra, que é onde eu 
nasci, a comunidade em que está o Instituto Bantu hoje, é de uma população... 
na verdade, aqui, será que tem branco morando aqui? Acho que não tem branco 
morando aqui, acho que tem uma só, que eu me recordo de ver. Então essa 
experiência que sai daqui e que eu percebo que era muito bom usar lá, no molde 
de lá, eu também trago uma experiência do molde de lá para cá: relatos, formas 
de apresentar a importância de determinadas atitudes e coisas... Hoje mesmo nós 
estamos tirando o barro que cavamos a fossa e tem um garoto, o Cauã, 17 anos, e aí 
terminou e a gente parou para tomar uma geladinha e batendo um papo ali, e o diálogo 
que eu tive com ele foram dois diálogos: um, sobre esse conceito adquirido aqui, esse 
conceito de pensar comunitarista, de pensar cooperativista, de pensar nesse olhar 
afrocentrado. E pensar como é sair, o que é  sair, o que é, por exemplo, sair da Ilha e 
ir morar em Salvador. Como se dá isso? O que se perde e o que se ganha. Eu estava 
passando para ele isso hoje, o que se perde quando você sai do seu lugar de origem e 
vai para um outro lugar? E o que se ganha? Era essa moeda de troca que eu estava 
passando para ele e que é o que para mim mudou, me fez perceber isso, me fez trazer 
esse olhar de fora também, entender de que essa travessia, essa travessia ela é 
parecida, por exemplo, quando eu vou para Salvador, no começo da viagem eu 
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fico na frente olhando a lancha ou o ferry saindo da ponte aqui e deixando a Ilha 
e de Salvador deixando Salvador. No meio da viagem eu começo a olhar a 
chegada em Salvador. Então, é uma travessia que você tem duas formas de olhar, 
frente e fundo, de como a ida e a chegada, a volta e a ida. E nos dois lugares você 
leva e traz algo. Leva e traz algo. Entende? (grifo nosso) 

A metáfora do ferry de mestre Roxinho remete à relação Brasil-África e das influências 

concomitantes na formação de seu ser mestre. A questão familiar em torno da figura paterna do 

mestre é um encontro com a ancestralidade africana, com a ideia de comunitarismo presente 

tanto lá como cá. Ao falar sobre a comunidade dele ser uma comunidade majoritariamente 

negra, essa ideia se reforça.  

O próximo trecho analisado é o da live com Rita. Contemporânea de Evelyn, 

participaram juntas do projeto, Rita também se destacou nas aulas por ajudar o mestre e 

ocupando posições de liderança. Rita veio do Sudão e na live com Evelyn ela diz: 

 

Imagem 37 - Print da tela da live do Instagram com Rita 

  
Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 
Telespectador: Pensando no começo, como você se descreveria nas aulas com o 
mestre?   
Rita: Acho que era eu, a Evelyn, o Hunkan e o Makor, que mais ajudavmos o mestre 
quando os outros não estavam ouvindo. Então muitas vezes quando o mestre saia ele 
nos deixava como responsáveis, ele falava para a gente tocar os instrumentos ou fazer 
a ginga até ele voltar, então ele confiava muito na gente (tradução nossa).  
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Inspirar outras pessoas. A capoeira angola como uma forma de incentivar sonhos e dos 

estudantes construírem suas próprias histórias. 

Evelyn: Como você acha que participar do Projeto Bantu ajudou você a se tornar a 
pessoa que você é hoje?  
Edwin: É muito sobre liderança, desde o começo, mesmo se você leva a sério ou não. 
Por exemplo, quando eu comecei, no 7° ano, com 12 anos, ninguém do meu ano sabia 
o que queria fazer ou o que ia fazer. Mas quando eu comecei a aprender com o 
mestre e com os outros mestres eu comecei a lentamente descobrir o que eu 
queria fazer e isso meu deu vantagem em relação aos outros porque eu sabia o 
que eu queria desde de cedo e nem todo mundo tinha essa visão de futuro ainda. 
Então essa foi uma das inspirações que eu levei para a minha vida. 
(…) 
Edwin: Agora, Evelyn, eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a sua motivação 
para continuar praticando capoeira? O que faz você continuar jogando? 
Evelyn: Acho que o que me motiva a continuar é esse objetivo que eu tenho que 
é ensinar capoeira em campos para refugiados, eu quero ter um lugar onde as 
crianças possam praticar capoeira na minha terra natal. Isso é o que me faz 
continuar nesse projeto, eu quero ver mudança por meio dessas crianças, porque 
elas são o futuro. 
Edwin: Isso é verdade. Depois que você se formou você foi para a universidade, foi 
enfermagem ou parteira? 
Evelyn: Sim, eu fiz um pouco de enfermagem e trabalhei em um asilo por 3 anos e 
depois voltei para o projeto Bantu. Mas, antes de ir para a enfermagem eu já trabalhava 
meio período para o projeto Bantu, então eu saí para fazer enfermagem e depois voltei. 
Edwin: O que fez você voltar?  
Evelyn: É muito importante para o projeto ter mulheres participando, porque 
mulheres querem ver outras mulheres presentes. Por exemplo, para mim era 
legal ter a Chiara na sala no começo, era outra energia. Ela era mulher e estava 
fazendo as mesmas coisas que um homem e isso mudou nossa perspectiva, me fez 
pensar “eu consigo fazer isso porque ela é mulher e consegue”. Então, acho que 
foi isso que me motivou a voltar, eu queria mostrar que uma mulher consegue fazer 
as mesmas coisas que um homem.    
(…) 
Edwin: Mestre, eu tenho mais uma pergunta para você. Como era o seu mestre? O 
que ele buscava em você? Que potencial? O que ele buscava?  
Mestre: Ele representou uma figura paterna para mim, porque eu não tinha essa 
figura presente na minha vida e ele foi o meu guia, ele me ensinou tudo, 
habilidades profissionais, capoeira, porque ele não estava me ensinado só como 
trabalhar, ele me ensinou em estilo de vida por meio da capoeira. Basicamente, 
ele é meu herói, ele foi meu herói e continua sendo, ele é incrível. 
Edwin: Então o que você está buscando no próximo mestre? Depois que você 
aposentar.  
Mestre: Alguém que tenha paixão pelo que está fazendo, uma pessoa verdadeira, 
com uma paixão honesta e conhecimento. Esse seria um excelente mestre ou 
mestra. Às vezes eu estou ao lado de uma nunca se sabe.  
Evelyn: [diz não com a cabeça]  
Edwin: Mestr[a] Evelyn! (grifo nosso) (tradução nossa). 

Edwin inicia o trecho comentando sobre o que para ele foi mais impactante no Projeto 

Bantu. E ele remeteu à ideia de ter sido lá que ele pode “lentamente descobrir o que queria 

fazer”. Essa descoberta de si é atrelada ao que ele chama de “visão do futuro”. E inspira. Depois, 

ele faz uma pergunta para a Everyn sobre as motivações dela em seguir na capoeira. Edwin, 

inclusive, faz uma série de perguntas na live, e são todas perguntas interessantes.  
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Evelyn responde dividindo seus sonhos e desejos de retornar à África para ensinar 

crianças refugiadas. Também menciona a palavra futuro ao se referir a elas. E diz que um dos 

motivos pelos quais retornou para a capoeira foi por ser mulher e entender o quanto isso é 

importante para incentivar outras mulheres a treinarem.  

Como as lives aconteceram num ambiente entre colegas, foi um tom mais informal e 

esses encorajamentos aconteceram de algumas maneiras. Rita diz sobre sua felicidade em ver 

os outros colegas bem e parabeniza Evelyn sobre seu caminho na capoeira. Rita diz terem os 

estudantes orgulho dela.  É importante enfatizar que Rita demonstra certa dor ao ver as cenas 

de desobediência no filme. Tanto por não saber da existência delas, como por uma certa 

vergonha. A frase “nós não tínhamos noção para onde íamos” retoma a questão da falta de 

perspectiva de futuro, o que é muito grave quando as pessoas, ou um grupo, passa por situações 

nas quais se perde a capacidade de sonhar com um dia melhor.    

Evelyn: Falando nisso, Rita você viu o documentário? 
Rita: Que documentário?  
Evelyn: O que fizeram sobre a gente, quando estávamos com o Paulo. 
Rita: Documentário com o Paulo? Onde está isso? 
Mestre: Online, no YouTube.  
Rita: Eu vi aquele que o Paulo nos marcou. Que assistimos no anfiteatro.  
Evelyn: É esse mesmo.  
Rita: Ah, então, assisti sim. 
Evelyn: E como foi para você ver esse documentário? 
Rita: Foi bem estressante. Porque até esse momento nós não sabíamos que o Paulo 
estava gravando tudo, até quando estávamos nos comportando mal, não prestando 
atenção na aula, tudo foi gravado e exposto. Mas mesmo assim eu gostei de ver e 
pensar “nossa, isso era a gente”, ver agora e comparar com onde estamos, por 
exemplo você, trabalhando com o mestre, você alcançou tanto, estamos tão 
orgulhosos de você. Assim como a Miriam e a Jamima, eu vejo o que elas andam 
fazendo e me deixa tão feliz ver o que todo mundo alcançou ao longo da vida. 
Todos estão em algum lugar, porque no ensino médio nós não tínhamos noção 
para onde íamos, nem eu sabia que eu estaria onde estou hoje. Mas todos estão 
felizes, com saúde e essa sempre foi a meta principal (grifo nosso) (tradução nossa).  

Por isso, o incentivo presente no trecho acima é tão importante, pois remonta aos 

sonhos, o adquirir a capacidade de sonhar. Como no trecho abaixo, em entrevista com o mestre 

Roxinho, ele fala sobre suas aspirações como mestre e em se tornar mestre dessas crianças.  

Mariana: Como foi sentir a sua presença, o seu corpo, como imigrante afro-brasileiro 
na Austrália? 
Mestre Roxinho: Essa travessia é claro que ela é muito mais dolorida e ela é um 
desencontro muito mais forte para o refugiado do que para o imigrante. Porque o 
refugiado ele não tem a escolha, ele é forçado a essa travessia. E o imigrante ele tem 
a escola. E esse é o meu caso. E eu sabia que era danoso, era bem danoso, a questão 
de estar na Austrália, de estar tão longe de tantas coisas importantes que eu deixei 
para trás, meus filhos, familiares, religião, as próprias rodas de capoeira na sua terra 
natural. Essas coisas se tornam danosas sentimentalmente, espiritualmente, uma série 
de coisas. Mas o que me fortalecia de fato era entender que eu poderia usar esse 
instrumento da minha posição de afrodescendente e imigrante na Austrália 
dando a eles formas de ter um olhar de fortalecimento, um olhar de dentro para 
fora e de fora para dentro no sentido de que tudo bem os fatos já foram ocorridos 
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na questão de você estar aqui, agora o que fazer com isso? E aí existe uma forma 
de compensação pessoal e de compensação coletiva, ou seja, na questão familiar, 
então eu colocava para eles a importância de que, por exemplo, tudo o que eu 
conquistava por estar lá do outro lado do mundo não era só para mim, eu tinha 
o prazer de dividir isso com os meus e as minhas, os familiares, filhos, de dar a 
eles condições de uma vida melhor, de uma forma de viver melhor, não como 
troca, moeda de troca, mas sim como o entendimento da distância. E isso para 
eles, refugiados, que forçadamente teriam que olhar para a Austrália como o 
lugar de casa, principalmente nos primeiros cinco, seis anos em que eles não tem 
o passaporte, eles não podem sair de lá, então eles teriam que fazer valer. O que 
é fazer valer? É focar naquilo que lhe é propício, o estudo. Aprender a língua inglesa 
sem a perda da identidade da sua língua natural. Porque a língua chega com cultura. 
Não existe língua que chegue para você sem você conhecer a cultura. Aprender a 
língua inglesa, mas não perder a relação cultural deles e o entendimento da cultura de 
onde eles vêm. Então eu sempre dava para eles a importância de que, olha, tá vendo, 
eu tô aqui, eu também estou do outro lado mundo, eu também estou longe da 
minha família, eu também estou longe dos meus filhos, mas eu falo a minha 
língua, por exemplo, aqui dando a minha aula, (...) vocês podem falar das suas 
[culturas] para mim, e não só para mim, mas vocês podem falar com os amigos 
novos que vocês construírem na escola, falar da importância que é a sua cultura 
para você, a sua comida, a sua forma de se vestir, a sua língua, contar casos 
vividos a partir da sua cultura, da sua religião. Dividir com as pessoas. Quando 
você divide essas práticas, esses costumes, eles ganham força dentro de você. 
Porque na medida em que você divide isso, você consegue mais informações sobre 
isso, porque você vai precisar de mais informações para falar mais sobre isso. 
Você não vai poder ficar repetindo a mesma coisa. É como se fosse uma árvore, 
quanto mais você vai cuidando e regando ela vai ganhando forças e crescendo e 
as raízes se fortalecendo. Façam isso. E aí naquele filme você vê aquela questão do 
rap, e que a gente tem aquele confronto do rap, que não é sobre o rap em si, é sobre a 
cultura de massas daquele rap que ele está cantando. Ele está representando ali o 50 
cents que é um cara que rasga dinheiro, que joga dinheiro na privada. Aquilo eles não 
precisam. Mas a cultura hip hop, o rap que vem da cultura hip hop, que é um 
mensageiro, isso sim eles precisam. Mas eles não queriam isso porque para isso eles 
precisavam de um outro estudo, de uma outra concepção, de uma outra forma. Mas 
aquele rap de cultura de massas que eles estavam proliferando neles ali não ia levar 
eles a lugar nenhum porque é um desencontro. Foi onde eu passei a comprar CD’s 
de música de cada um dos lugares que eles viviam, alguns CD’s era só ritmos, 
outros era só lírico, cantos, e aí eu dava para eles para que eles ouvissem as 
músicas e para que eles se relacionassem. Porque o peso desse desencontro nessa 
travessia é duro, é árduo, é cruel. E quando a gente consegue alguma fonte 
alimentadora vindo de alguém é muito importante. Então era dessa forma que 
eu utilizava isso e utilizo na verdade (grifo nosso).  

O desencontro que mestre Roxinho menciona é entre o rap da cultura de massas e a 

busca pelas culturas tradicionais africanas. A ideia de retorno à África aparece nessa fala no 

incentivo à busca dessas raízes, no estudar sobre o passado, se informar e compartilhar essas 

informações.  

O mestre encara esse movimento como uma forma de inspirar àquelas crianças e jovens 

a criarem uma espécie do que ele chama de “compensação coletiva”, extrapolando a 

individualidade e se colocando como comunidade no fortalecimento da pessoa. A valorização 

da família vem a partir de sua própria história, afinal ele era um imigrante que deixou sua 

família “do outro lado do mundo”. Compreender a distância, nesse sentido, é dar valor à família. 
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Três elementos são apresentados - aprender e ensinar, ancestralidade e o incentivo aos 

sonhos - e eles aparecem e se relacionam entre si o tempo todo. São responsáveis por construir 

e sustentar a teia que conecta África e Brasil através da capoeira angola.  

Em outro momento, o mestre Roxinho em entrevista com Chiara, fala sobre sua maneira 

de pensar o ensino de capoeira angola e sobre a importância que ela teve em uma de suas alunas 

que seguiu como capoeirista. Essa entrevista foi realizada na mesma época da das crianças e a 

da psicóloga, nos últimos anos dos estudantes na escola, entre 2010 e 2011. 

 
Imagem 38 - Print da tela da entrevista com Chiara e mestre Roxinho 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Chiara é assistente social, italiana, e trabalhou com o mestre Roxinho e o Projeto Bantu, 

principalmente nesses anos iniciais da primeira geração. Mestre Roxinho participa da entrevista 

e são utilizados trechos dessa entrevista nos dois próximos corridos. Aqui, ele visa ressaltar a 

questão do aquilombamento, do ser mestre e da liderança. Ao responder sobre as 

particularidades do ensino de capoeira angola e todos seus benefícios, mestre Roxinho diz:  

Mestre: Acho que a capoeira angola carrega tudo isso mas também cabe a nós 
entregar isso a eles, lembrando eles da significância cultural, perguntando se eles 
entendem a importância do que eles estão fazendo, porque essas crianças que vão 
começar a trabalhar conosco, não necessariamente participaram de algo cultural 
no país deles porque alguns deles nasceram em campos para refugiados, mas 
claro que isso está no sangue deles, é a herança deles. Talvez a Evelyn nunca 
tenha feito nada cultural, por exemplo, mas a avó dela fez, então está ali e isso se 
apresenta durante a prática.  
Isso faz uma enorme diferença para eles, e isso é um ponto que todos precisam 
olhar, especialmente, se você vai trabalhar com essas crianças que carregam 
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traumas, porque nós temos o costume de só olhar para as coisas de um jeito e não 
tentar de outro modo, mas eles precisam estar conectados, envolvidos com isso, 
porque isso alimenta eles, faz eles se orgulharem mais de si mesmos. Capoeira 
angola é uma arte afro-brasileira, nasceu no Brasil por meio dos africanos, nunca 
houve capoeira angola na África, mas óbvio que é conectado, faz parte da cultura deles 
da mesma forma.  
E sobre como a capoeira atua naqueles pontos apresentados pela Chiara, eles 
começaram a praticar agora, não sabemos se eles vão estar na minha posição no 
futuro, é muito cedo para dizer, mesmo quando eles forem adultos não vai ter 
como dizer porque  hoje em dia as coisas mudam muito rápido, o emprego, a 
disponibilidade. Mas, o jeito que eles se desenvolvem é mais natural e é 
interessante ver isso, ser parte disso.  
Eu lembro da Evelyn me perguntando “mestre, meus amigos disseram que eu 
sou boa o suficiente para trabalhar com isso, o que você acha?” e eu disse “sim, 
claro, você pode trabalhar com isso, não posso dizer agora com certeza que é isso 
que você vai fazer, mas claro que isso é uma opção”. Mas para mim o que isso me 
fez pensar foi que esse comentário veio dos amigos dela,  porque ela é muito envolvida 
nos treinamentos, é muito focada no jogo, se relaciona bem com os outros, e eles 
fazem ela ter esperança, fazem ela se orgulhar da prática dela, quando dizem “você 
devia fazer uma carreira disso”.  
Isso pode acontecer como também não pode, mas é um caminho claro para essas 
crianças depois que eles saem do ensino médio e precisam arrumar um emprego, 
porque eu trabalho com crianças que não sabem nem escrever, eu tenho um 
aluno no penúltimo ano do ensino médio que não sabe escrever coisas simples. 
Claro que eles vão ter que aprender a se comunicar em inglês, mas eu, por exemplo, 
não sou nenhum expert em inglês, eu aprendi enquanto dava aula de capoeira pela 
Austrália, eu nunca fui para escola aprender inglês. Mas eles vão ter boas 
habilidades, vão ser reconhecidos pelas pessoas que os observam trabalhar, eles 
vão conseguir se sustentar, vão estar felizes e eles podem contar comigo e com a 
Chiara para ir nas comunidades deles ajudarem o povo deles e eles mesmos 
podem ajudar o povo deles. Isso é importante porque eles podem ver alguém 
passando por dificuldades em aprender inglês e eles podem usar a língua ao ensinar 
capoeira angola e ajudar eles. 
Chiara: Mas também é uma oportunidade para eles atuarem em outras comunidades, 
porque, vamos dizer que eles sejam sudaneses, não pedimos para que eles apliquem o 
programa só para a comunidade sudanesa. Eles vão para um grupo que pode ter 
iraquianos, sudaneses, quaisquer que sejam, eu acho que é importante que eles voltem 
para a comunidade deles e apliquem o programa lá, mas também entender que essa 
experiência não é só restrita a sudaneses, que essa experiência também é do povo 
iraquiano, e que eles também tem o poder de ir até essa comunidade e aplicar esse 
programa lá também.  
Isso vai desafiar a visão que eles têm sobre “eu sou negro e eles são diferentes de mim, 
eles são asiáticos” ou algo assim, separações que a escola muitas vezes reproduz. E 
eu acho que o programa tem a capacidade de pelo menos mudar isso em uma 
pequena escala, de mudar essa visão de enorme separação entre as comunidades 
e eu gostaria de ouvir no futuro um iraquiano dizer “eu tive uma mulher negra 
me ensinar capoeira”, acho isso muito mais poderoso do que só se restringir a 
comunidade sudanesa.  
Entrevistador: É incrível como algo tão simples quanto uma forma física de arte 
pode ter essa variedade de impactos. 
Chiara: porque não é tão simples assim [risos]. 
Entrevistador: Não, eu acredito! Eu já assisti vários vídeos, acompanhei as aulas, 
mas acho que estou longe de entender como tudo funciona. 
Mestre: É um aprendizado de uma vida inteira, para você entender, você erra, 
se frustra, é um enorme desafio para qualquer um, tanto para a pessoa 
ensinando, quanto para quem está praticando. Envolve controle emocional, você 
é testado o tempo todo, você precisa ter seu próprio controle, é muito poderoso.  
Entrevistador: Já temos que ir, então uma pergunta rápida: o que esperar do futuro 
da capoeira Sttarts? 
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Chiara: Eu posso falar do que eu gostaria, eu gostaria que em 2, 3 ou 4 anos, o tanto 
que nos levar para preparar eles, que essas três crianças que começaram o processo 
agora queiram continuar e nós queremos que eles continuem, então que os dois lados 
fiquem felizes com isso. Eu gostaria de contratá-los para que eles administrem o 
programa para os estudantes dessa comunidade, então se eu pudesse fazer um 
desejo eu gostaria que eles fossem meus colegas de trabalho. 
Mestre: É esse também é o meu sonho, é por isso que estou aqui, eu não estou 
aqui para segurar tudo, estou aqui para compartilhar e eu estarei muito feliz em 
compartilhar a organização Sttart e ter meu aluno, no futuro, como meu colega 
e trabalhar comigo no Projeto Bantu. Existem muitas demandas no momento, 
precisamos de um outro carro, de um outro mestre Roxinho, e queremos fazer 
acontecer, não precisa necessariamente ser outra Chiara ou outro mestre Roxinho, mas 
alguém que venha com sua própria visão e que ele se doe para nós e para o trabalho, 
seria incrível. Então esse é meu sonho ter essas crianças e até outras crianças, por 
exemplo, semana passada eu estava conversando com um professor em Liverpool e 
eu vi um menino iraquano muito focado na aula e eu descobri que ele achava muito 
difícil ir para a escola, mas as quartas-feiras ele ia para a escola porque ele sabia que 
teria o programa, era o único dia que ele ia feliz para a escola e eu gostaria de tê-lo 
também trabalhando conosco ou qualquer outro daquele grupo (grifo nosso) (tradução 
nossa).         

O mestre atrela à sua prática a importância do aquilombamento ao ensinar a capoeira 

angola para a valorização da cultura familiar tradicional para que eles se orgulhem de si. Apesar 

do trecho também se referir à inspiração dos colegas ao incentivarem Evelyn a seguir com a 

capoeira angola profissionalmente, o importante aqui é a liderança que a capoeira proporciona 

aos jovens ao obterem esse orgulho advindo da ancestralidade. Tudo isso na prática de ser 

mestre do mestre Roxinho.   

Quando ele fala “isso pode acontecer ou não, mas é um caminho”, mestre Roxinho 

aponta para uma problema no seio da capoeira: as controvérsias sobre seu uso comercial. Mas 

no contexto das crianças africanas, as possibilidades de um capoeirista tornar-se capoeirista 

com esse conhecimento da diáspora ou do alcance que aquela prática irá ter está ligado ao 

retorno às suas comunidades. Chiara faz um comentário importante sobre a importância de 

expandir o ensino de capoeira angola para outras comunidades, além das africanas, e diz uma 

frase impactante: “eu gostaria de ouvir no futuro um iraquiano dizer ‘eu tive uma mulher negra 

me ensinando capoeira’”. 

Mesmo que o estudante não se torne um capoeirista, de fato, algo muda no processo. E 

são essas técnicas de ensino da capoeira angola desenvolvidas por mestre Roxinho que - com 

base nas ciências humanas - se configuram o que chamamos educação angoleira. O tornar-se 

parte do projeto, como mencionado pelos dois entrevistados, está vinculado à abertura do 

campo de possibilidades desses alunos. Não necessariamente todos eles serão capoeiristas, 

embora a ideia de formar angoleiros seja bem marcada no processo. Isso porque, como fala 

mestre Roxinho, a capoeira angola é algo muito difícil e doloroso. Nem todas as pessoas que 

encontram a capoeira angola, por mais que gostem e admirem a prática, conseguem dar 
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prosseguimento como discípulos, pois sua prática exige muitas transformações. Porém, existem 

duas questões concomitantes: a possibilidade que a própria capoeira angola abre de um jovem 

tornar-se capoeirista angoleiro ou angoleira e retribuir esse aprendizado trabalhando no Projeto 

Bantu; mas também as possibilidades de abrir a mente deles para caminhos de futuro, caminhos 

de possibilidades, ainda que a capoeira angola não esteja no horizonte.  

O esforço do mestre em trazer essa primeira geração da Cabramatta High School como 

uma espécie de estagiários do Projeto Bantu, estimulando a liderança, é notória em várias 

passagens, no entanto, no próximo e último trecho do corrido, mestre Roxinho lembra da 

construção de uma atividade por ele quando da chegada de um dos estudantes, Mandela. 

Mandela participou das lives comemorativas do Projeto Bantu, em 2020, e os trechos referentes 

à sua entrevista entram nos dois próximos corridos. Embora ele não tenha seguido em 

Cabramatta High School por todo o percurso escolar, ele foi contemporâneo de Evelyn, Hunkan 

e Makor. E a descrição do ocorrido marca o ser mestre que mestre Roxinho desenvolveu, 

principalmente, a partir do contato com as crianças de origem africana na Austrália. 

Mariana: Em relação às práticas pedagógicas do Projeto Bantu na Austrália desde 
2007 com os grupos de jovens africanos, o senhor tem alguma lembrança de uma 
prática marcante ou de algumas práticas que o senhor queira compartilhar? 
Mestre Roxinho: Dentro do trabalho lá, no decorrer do tempo, eu já tinha 
trabalhado com refugiado na Itália, mas na Austrália a coisa se intensificou. E 
no decorrer do tempo a gente vai compreendendo o que seriam os códigos que de fato 
tocariam os jovens de modo que eles poderiam ali se conectar com a atividade. Então 
teve várias fases, vários momentos, mas teve uma passagem que me chamou muita 
atenção de uma dinâmica que, na verdade, eu criei no momento, sem saber se daria 
certo ou não, para acolher um jovem que tinha acabado de chegar na Austrália, tinha 
uns 6 meses de Austrália, na época, isso por volta de 2008, e ele chegou com dois 
psicólogos que não eram daquela escola. Os psicólogos ficaram sabendo da atividade 
que era desenvolvida lá naquela escola, na Cabramatta High School, e que estava 
ajudando bastante jovens africanos refugiados naquele momento, e o projeto tinha ali 
um ano dentro daquela escola. E aí, a Elisabeth me comunica, “olha, está vindo um 
jovem, eles vão viajar duas horas até chegar aqui, porque faz seis meses que esse 
jovem não fala nada, que ele não conversa com ninguém, que ele não participa de 
nada. E ele já quebrou escolas, ele já mudou de escolas, mudou de bairros, e ele é 
muito calado. Então, ouviram falar da sua atividade e estão trazendo ele para ver se 
ele gosta”. Quando ele chegou, ele ficou encostado na parede, eu já estava sabendo 
dos fatos e pedi a ela para que não fizesse nenhuma introdução para o grupo sobre o 
ocorrido com ele para não constranger ele e pedi para que ela falasse para os 
psicólogos se afastarem, deixassem ele sozinho em algum lugar, que eu ia encontrar 
uma forma de incluir ele no grupo. Na aula de música, eu fiz uma dinâmica das 
pessoas ficarem trocando os instrumentos andando, andando, andando, mas sempre 
mantendo o círculo. Até que ele estava num cantinho da parede e ele foi incluído 
dentro do círculo do instrumento e aí o primeiro instrumento que foi passado para ele 
foi o reco-reco. E ele batia no reco-reco para entender o que era o reco-reco. E para 
não parar e tirar o movimento que ele já fazia com mão, que era algo imprescindível 
para a situação dele, eu continuei deixando ele bater no reco-reco. Aí depois eu dei 
uma parada e pedi para todo mundo fazer com a boca “reco-reco”, até que foi 
chegando a ele “reco-reco”. E aí fui mandando fazer com o gesto, e aí eu me lembro 
que eu falei assim: “vamos todo mundo virar reco-reco, bota os instrumentos na 
cadeira”. Aí todo mundo botou os instrumentos na cadeira e ficou todo mundo “reco-



 
 

135 

reco” e com a mão. Depois eu falei: “Agora, pega o reco-reco”. Aí ele começou a 
tocar o reco-reco. Em nenhum momento eu cheguei perto dele. Em nenhum 
momento eu cheguei perto dele. E ele começou a tocar o reco-reco, a tocar o reco-
reco, e foi... A psicóloga desmaiou quando viu. Ela não acreditou que ele estava 
fazendo aquilo e o sorriso estampado no rosto. Então, isso para mim foi uma 
coisa muito marcante, isso foi em 2008. E esse jovem é o Mandela. E foi incrível 
porque no final tem o microfone aberto e todo mundo tinha que falar como foi e 
aí ele respondeu: “I like it”. Naquele momento em que ele falou “I like it”, a 
psicóloga que tinha desmaiado e depois acordado, ela não parava de chorar, 
porque ela tinha feito de tudo, foi o que ela me disse depois. Depois ela me 
perguntou: “who are you”, tipo, quem é você que conseguiu fazer isso? E eu falei: 
“eu não sou ninguém, na verdade quem falou com ele foi o instrumento”. Ele é 
africano. Aí eu disse para ela que o grande problema de tudo é que as pessoas 
não entendem que essa travessia seja pelo ar, ou pela terra ou pelo mar é dolorida 
até chegar do outro lado em um lugar que não se identifica com as pessoas que 
chegam, e aí tira dele essa relação natural com isso, por exemplo, com a 
musicalidade. O instrumento que você toca e que você tem relação. Nada mais é 
do que a África dialogando com ele, mesmo distante. Foi o que eu disse para ela. 
E foi interessante porque dali para a frente eu passei a ministrar uma oficina 
para psicólogos todos os anos em dezembro para o departamento de educação de 
New Saltwells. Então no encerramento das atividades deles, em dezembro, nos anos 
anteriores a gente não fez por causa da pandemia, um eu estava no Brasil e o outro era 
a pandemia, aí eu passava a realizar a mesma atividade com eles [psicólogos]. Tanto 
é que eu tenho na Austrália 60 reco-recos. Eu faço a atividade só com reco-reco. Só 
com reco-reco. É uma atividade muito interessante e ela surgiu ali para acolher o 
Mandela. Então, essa atividade é bem marcante para mim (grifo nosso).  

Concluindo este canto, o tema ser mestre abarca outros temas como a liderança, a 

inspiração, o aquilombamento, África e conflitos. Conflitos é um tema recorrente na pesquisa 

e, a partir dos relatos, pode-se relacionar a ideia de resolução dos mesmos com a ética do amor, 

de bell hooks (2020, p. 123-137), tendo em vista o tipo de mediação que mestre Roxinho 

desenvolveu. Esta é uma forma de entender o amor que transcende o amor romântico, 

entendendo-o a partir das comunidades e do diálogo honesto e verdadeiro entre as pessoas da 

comunidade (HOOKS, 2020, p. 164). 

O professor Wanderson Flor e Vinícius Rodrigues deixam esse pensamento bem nítido 

ao dizerem: 

(...) uma política do amor baseia-se em permitir que o amor guie nossas visões de 
mundo ao disputarmos o bem comum a todas as pessoas que vivem numa comunidade. 
A política do amor e a ética do amor são categorias que andam lado a lado uma vez 
uma vez que se complementam na medida em que servem de instrumentos para o 
convívio social, no sentido de se importar com a vida do próximo. Em última análise, 
a ausência do amor como política desencadeia a falta de esperança generalizada 
(SILVA; NASCIMENTO, 2019, p. 173).  

E eles continuam: 

As ideias postas em jogo na percepção que hooks nos traz sobre o amor depreende 
sua dimensão ética, na medida em que oferece elementos para que os valores que 
utilizamos para guiar nossas relações com os outros e conosco mesmos seja 
banalizado pela dimensão de uma decisão, de um ato de amar - e de se deixar ser 
amado. Na dimensão política, permite que as feridas abertas - e que precisam ser 
curadas - pelo racismo deixado pela história colonial, e cotidianamente reforçadas em 
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dinâmicas de poder, possam ser enfrentadas em uma dimnsão coletiva, que permita 
um fortalecimento mútuo na construção de sociedades mais justas e menos opressivas.    
Quando essa meta (ter o amor enquanto política) não é alcançada, a falta de uma práxis 
do amor desencadeia o que Achille Mbembe chama de sociedades de inimizade 
[políticas de morte através da necropolítica] (SILVA; NASCIMENTO, 2019, p. 173). 

Como o próprio mestre menciona no trecho acima sobre o sentido de pai atribuído ao 

ser mestre, retomando o tema do corrido, ele cita a escritora Sobonfu Somé quando diz sobre a 

responsabilidade da comunidade no ensino de uma criança, por isso ele ser considerado da 

família. Esse amor deve transcender os espaços nucleares, privados, e fazer sentido para toda a 

comunidade. Sobonfu Somé (2007) fala sobre as tradições de um povo chamado dagara que 

fica onde hoje é a região da África ocidental: Costa do Marfim, Gana, Togo, Burkina Faso, e 

ela remete aos seus modos de relacionamento, sempre através do espírito, com a ancestralidade 

acesa, e para o coletivo, entendendo que as relações se estabecem também para o 

aprimoramento do entorno.    

O que se conecta ao tema aquilombamento, representado pela ideia de fortalecimento 

dos laços ancestrais em África (MORAES, 2019), através da filosofia do ubuntu, como este 

autor chamou, ou do que Eduardo Oliveira (2012) chamou de filosofia da ancestralidade: falar 

desde o sentir (MACHADO, 2019), ética da alteridade, do compartilhar. Por isso, o ser mestre 

do mestre Roxinho sente, ama, incentiva e estimula. O futuro é ancestral e a filosofia africana51. 

A partir desse panorama, a educação angoleira de baseia em: 1) o aprender e o aprender 

a ensinar em comunidade; 2) a importância da visão de futuro com lastro ancestral; 3) a capoeira 

angola como uma forma de incentivo aos sonhos e à produção de histórias próprias. Afinal, só 

se aprende em comunidade e “é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”.  

                                                           
51 O termo “futuro ancestral” foi utilizado para a construção de uma live pelo mestre Roxinho em novembro de 
2020 com a presença do mestre Virgílio da Fazenda Grande, mestre Augusto Januário, mestre Jaime de Mar 
Grande, mestre Valmir Damasceno, mestra Gege, professor Pedro Abib, dentre outras pessoas, que refletiram 
sobre o tema. O encontro foi realizado pelo zoom e não foi gravado. Também Katiuscia Ribeiro se remete ao termo 
“o futuro é ancestral” associando-o à saída dos males causados pelo colonialismo ao voltar-se e sentir a 
ancestralidade. Ela estuda rekhet, a filosofia kemética do Egito Antigo, que também dialoga com as propostas aqui 
inseridas. Por fim, registra-se a filósofa brasileira Sueli Carneiro que muito contribui para o campo das filosofias 
africanas e o entendimento da filosofia tal qual estudada na escola e nas universidades como sendo a mais branca 
das disciplinas, especialmente, no campo das ciências humanas, reforçando estereótipos negativos e 
desumanizadores da população negra e indígena. 
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CORRIDO 3 

Ginga, corporeidade e diáspora: saberes estético-corpóreos e violência colonial 

Amigos o corpo é um grande systema de razão, por detraz de nossos pensamentos 
acha-se um Snr. poderoso, um sabio desconhecido 

Mestre Pastinha 
 

3.1. De onde vem a ginga? 

Contextualizar a diáspora em sua relação com a tradição banto, trazendo o conceito de 

ginga, abre espaço para um canto sobre África, sobre a origem capoeira e sobre as relações 

entre os saberes estético-corpóreos dos jovens africanos e a escola. Novamente, os conflitos 

permeiam a análise do corrido e deságuam no aquilombamento, como veremos. 

Bandeiras como a missão civilizatória e a constituição do racismo científico do século 

XIX, embora hoje superadas do ponto de vista biológico, atuam ainda do ponto de vista da 

permanência do racismo nas estruturas, instituições e no cotidiano, através de formas sempre 

perversas. A supremacia branca atinge os territórios afetados pelo colonialismo. Em estudo do 

mestrado, pesquisando sobre o livro didático Para entender o negro no Brasil de hoje, aprendi 

com Kabengele Munanga que “o essencial para cada povo é reencontrar o fio condutor que liga 

a seu passado ancestral o mais longínquo possível” (TEIXEIRA, 2016).  

Portanto, a valorização das heranças africanas nas sociedades diaspóricas marcadas por 

práticas coloniais de dominação e escravização - que além do desumano tráfico negreiro, 

construíram um referencial teórico de subalternização do continente africano e de pessoas 

negras - é fundamental. E o mestre Roxinho viu essa importância de olhar para os valores 

africanos ancestrais. Pode-se perceber isso através das entrevistas com os jovens em situação 

de refugiados na Austrália que participaram das primeiras experiências do projeto lá: 

Evelyn: Você tem algum momento engraçado no Projeto Bantu?  
Rita: Acho que o mais engraçado era quando o mestre nos dava aulas sobre as nossas 
origens. Os meninos nunca levavam a sério e ele brigava com eles e nós meninas só 
ficávamos no canto rindo. Na época era engraçado, mas, hoje, vejo que não é, depois 
de adulta entendo que o que o mestre dizia era muito importante.  
Telespectador: Você tem alguma frase do mestre que te marcou? 
Rita: Não estou me lembrando agora, posso voltar para essa pergunta depois?  
Evelyn: Vou te mostrar um vídeo enquanto isso 
Rita: Evelyn! [Diz algo em outra língua]. Não faça isso! 
Evelyn: Você vai ficar tão orgulhosa! 
Rita: Evelyn, tem muitas pessoas aqui.  
Evelyn: Mas é um vídeo tão legal! Você vai gostar, prometo. Eu não iria mostrar se 
não fosse um vídeo legal.  
[Mostra um vídeo da Rita mais jovem sendo entrevistada com o mestre] 
Rita: Voltando à pergunta sobre a frase mais memorável, eu acho que é aquela que 
eu já comentei antes, sobre lembrarmos de quem nós somos e de onde viemos. Porque 
não importa onde você vá na vida não há como apagar suas origens, por exemplo, 
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nós não podemos fingir que nós não somos mais africanos. Temos que lembrar 
das nossas raízes e nunca perder quem você é, viver sua cultura, sua língua, vejo 
muitas pessoas falando “ah, eu não falo dinka”, não faça isso, mantenha sua 
cultura viva, ensine as próximas gerações de onde você vem, você não pode ter 
medo de mostrar quem você é. Esse é o ensinamento que mais me marcou. 
Evelyn: Acho que marcou todos nós, para ser honesta, porque isso perpetua até hoje 
(grifo nosso) (tradução nossa). 

Ao falar sobre a importância da sua língua nativa - dinka -, Rita relembra o ensinamento 

do mestre sobre a importância de valorizar as suas origens em África. E o curioso é que ela faz 

isso a partir de uma pergunta sobre uma lembrança engraçada - que estava relacionada com a 

bagunça dos jovens. Pois, foi nesse ambiente, a princípio, de brincadeira, que esses 

ensinamentos se deram. Na live do Instagram com Edwin, que saiu do Ensino Médio mais 

recentemente, em 2019, ele reflete sobre o que Rama fala em relação a origem da capoeira 

angola na live da semana anterior. Ele, além de ter assistido a live, foi tocado ao ouvir do colega 

que a capoeira angola veio da África. Ele saiu do projeto a bem menos tempo do que os outros, 

e é provável que esses entendimentos ainda estejam se assentando nele.  

Evelyn: Vamos fechar essa live e às 17h30 a gente volta com a Rita, mas antes de ir, 
Edwin, tem uma última pergunta para você.  
Edwin: “A capoeira te ajudou a refletir e conectar com suas origens?” Sim. O Rama 
estava dizendo semana passada que a capoeira veio do Congo e isso me fez pensar “se 
a capoeira é da África, quantas coisas são de lá e não sabemos?”. Isso me fez refletir 
muito e eu comecei a buscar outras coisas sobre a minha origem, tem muito para 
aprender.  
Evelyn: Sim, tem mesmo, e temos que começar a buscar isso, é muito importante 
saber sobre os nossos (tradução nossa). 

 
Mas mesmo sendo mais jovem do que os outros, ele surpreende tanto na sua iniciativa 

de realizar perguntas (como visto no corrido anterior), como na maturidade de suas respostas. 

Essa foi uma das respostas que chamam atenção para a relação entre África e capoeira: 

Evelyn: Se alguma criança estiver assistindo e você quiser inspirar ela como líder, o 
que você diria?  
Edwin: Quando as pessoas pensam em capoeira elas tendem a focar só na parte 
relacionada a escravidão, como se só os escravos praticavam capoeira, mas tem mais 
por trás. É uma forma de ouvir sua alma, de se conectar com aqueles à sua volta 
sem usar palavras, então tem muito mais por trás. Tem o movimento, é mais do 
que escravidão, é entreterimento, felicidade, alegria. Tudo isso vem dos 
movimentos da música, é  assim que você cresce e se desenvolve em uma pessoa 
melhor. 
Evelyn: Eu gostei dessa resposta, é uma boa resposta (grifo nosso) (tradução nossa).  

 É interessante a visão dele sobre transcender a escravidão, pois de fato é muito 

corriqueiro as pessoas dizerem que a capoeria veio da resistência dos escravos à escravidão. E, 

com isso, imagina-se escravos jogando capoeira. Como se, essencialmente, a capoeira fosse 

uma prática escrava. Essa é, inclusive, uma visão que está muito associada à capoeira ainda 

atrelando os seus fundamentos à escravidão. Por exemplo: jogar descalço e sem camisa. Ao 

mesmo tempo em que também se faz necessário estudar sobre passado, a dimensão da origem 
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em África dessa arte não deve ficar para trás. Quem fala sobre os estudos da capoeira e sua 

origem africana agora é Mohammed: 

Evelyn: Mohammed, se apresente, diga de onde você é, quando começou capoeira.  
Mohammed: Oi, gente! Eu sou o Mohammed Jallow, sou de Serra Leoa, eu comecei 
a praticar capoeira no 7° ano até o final do Ensino Médio, e continuei até um 
pouquinho depois disso. 
Evelyn: Como foi essa experiência para você?  
Mohammed: A capoeira me ensinou muito desde o 7° ano até o final do Ensino 
Médio. Eu aprendi sobre a história da minha casa, não só de Serra Leoa, mas da África 
em geral. Coisas que aconteceram antes de nós nascermos, antes dos nossos avós 
nascerem. Nos ensinou sobre os nossos antepassados e o que eles sofreram como 
escravos, como eles se comunicavam na Europa como escravos e como eles se 
mantinham fortes e afastavam pensamentos suicidas ou outras coisas ruins.  
Evelyn: Qual foi sua primeira impressão com a capoeira? 
Mohammed: A primeira vez que eu vi a capoeira eu fiquei confuso e pensei “o 
que é isso? Com certeza não é da África”, porque nunca haviam nos ensinado 
algo assim. Mas depois o mestre nos explicou o que era a capoeira e como ela veio 
a existir, a partir desse momento eu comecei a me interessar e praticar. E a 
capoeira me ensinou muito, tanto fisicamente quanto mentalmente.  
 

Mohammed comenta sobre dois aspectos: o primeiro, é o da resiliência, a capacidade 

dos antepassados de lidar com a dor; o outro, é sobre a origem da capoeira, seu desconhecimento 

dessa arte em África, mas o entendimento posterior, a partir dos ensinamentos do mestre, de 

como ela veio a existir. Esse entendimento foi fundamental na formação dessas crianças para 

que elas conseguissem ressignificar as dores sofridas na transição de África para Austrália.    

Levando em consideração que as marcas corpóreas já eram significativas do ponto de 

vista cultural na África, ao chegarem na Austrália, por meio da diáspora brasileira - que nesse 

caso está representanda pelo mestre Roxinho -, essas marcas adquirem dupla relevância: 

primeiro, a de resistência frente a um regime opressor e sequestrador da humanidade dos 

africanos que foi a escravidão atlântica; e, segundo, o favorecimento do diálogo corporal através 

de uma arte que foi criada no Brasil escravocrata, mas que, posteriormente, no pós-abolição, 

foi desenvolvida pelos negros livres mas privados do acesso às letras. Domínio privilegiado do 

modelo civilizacional moderno, a esse grupo que esteve prejudicado pelos processos escolares, 

foi necessário desenvolver outros tipos de grafia na sociedade. Essas maneiras de existir ainda 

hoje não são compreendidas nos processos educacionais e correspondem aos maiores 

problemas da população afro-descendente tanto no Brasil, como no mundo. Embora no Brasil 

os processos históricos levem ao mito da democracia racial, e com isso a não representação, ou 

representação estereotipada nas escolas e livros didáticos, causando evasão e comprometimento 

na educação do negro brasileiro (TEIXEIRA, 2016), no estrangeiro, negros vivem sob a égide 

da supremacia branca. E nas escolas australianas ela também tem o seu efeito nesses corpos.  
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3.2. A presença dos corpos negros na Austrália: refugees 

A ideia de refugiados precisa ser brevemente salientada aqui, pois é preciso cuidado 

para não reforçar estereótipos. Uma pessoa que necessita migrar para outro lugar em razão de 

guerras, violências, passando por estupros e separação familiar, dentre outras mazelas, para 

reiniciar uma nova vida, sem o suporte do seu país de origem, muitas vezes sozinha, é um 

processo de extrema dor e vulnerabilidade.  

O Estatuto do Refugiado (1951), artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), prevê a delimitação de uma situação de violência na qual os direitos humanos 

foram feridos para que uma pessoa seja declarada em situação de refúgio. “O refugiado é visto 

como uma vítima que deixou seu país, em busca de um espaço de não violência em um outro 

país, muitas vezes encarando um ambiente hostil e discriminatório. E que, portanto, demanda - 

de forma prioritária - proteção, substantivo definido como demanda de cuidado para alguém 

mais fraco” (RAMOS; RODRIGUES; ALMEIDA, 2021, p. 23).   

Essa é um critica à própria visão de refugiado da UNHCR/ACNUR, a agência da ANU 

para refugiados, pois o rótulo refugiado pode adquirir um status de estereótipo, reduzindo o 

indivíduo à sua condição de vítima, impossibilitando o exercício de sua humanidade através da 

autonomia de suas escolhas. Como assistir e ajudar essas pessoas? E quando elas deixam se ser 

refugiadas? São algumas questões que procovam os setores da sociedade que trabalham com 

essa população.  

A colonização da África, sua descolonização e todos os processos que levaram aos 

conflitos que hoje se dão lá, estão na bagagem dessas milhões de pessoas refugiadas no mundo. 

Os corpos negros dos jovens refugiados na Austrália dialogam com essas histórias. 

Foi construído um panorama simples sobre a complexa colonização africana a partir do 

cruzamento dos dados sobre os maiores índices de refugiados atuais (UNHCR/ACNUR, 2021) 

com a origem dos dez ex integrantes africanos do Projeto Bantu. A intenção foi escolher 

algumas localidades de diferentes regiões que de alguma forma dialogam com os jovens do 

projeto, ao mesmo tempo em que permitem traçar esse panorama, de modo que não fique 

exaustivo e simplesmente ofereça uma visualização da situação do continente no pós-

colonialismo ou, como outros autores chamam, neocolonialismo, nos dias de hoje.  

A região do leste africano, do chifre da África e dos grandes lagos, correspondende a 

cor azul escura, foi a que mais aumentou o número de refugiados ao longo da década. Essa 

região compreende grande parte dos países dos jovens do Projeto Bantu, que são: Uganda, 

Sudão do Sul, Tanzânia, Quênia, República Democrática do Congo. A parte sul do continente 
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compreende Malawi e, a África ocidental e central, com Serra Leoa, Costa do Marfim e 

República do Congo. 

 

Imagem 39 - Pessoas deslocadas através das fronteiras por região 

 
Fonte: UNHCR, 2020 

 

 

Imagem 40 - Pessoas deslocadas internamente no território africano 

Fonte: UNHCR, 2020 
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Imagem 41 - População apátrida  

 
Fonte: UNHCR, 2021 

 

A tabela abaixo retrata algumas informações básicas sobre os processos de colonização, 

descolonização e suas consequências nesses países selecionados, quais sejam: Sudão, Sudão do 

Sul e República Democrática do Congo (RDC), representando a região do leste africano, do 

chifre da África e dos grandes lagos; e Serra Leoa, Costa do Marfim e República do Congo, da 

região da África ocidental e central. Vale frizar que regiões próximas fisicamente acabam 

entrando em classificações distantes devido ao processo de colonização em decorrência da 

Conferência de Berlim (1884-1885). 

Não foram abordados na tabela Uganda, Tanzânia e Quênia52, por serem países da 

região do leste africano, do chifre da África e dos grandes lagos (já representados pelo Sudão, 

Sudão do Sul e RDC); e Malawi, considerado da parte setentrional africana, mas que também 

recebe imigrantes refugiados de diversos lugares de África. Na lista foi inserido a República 

Democrática do Congo por ser um lugar importante na recepção dos refugiados internos de 

África53.    

                                                           
52 Sobre os refugiados do Quênia, vale fazer uma nota sobre Rosemary Kariuki, uma queniana que chegou em 
1999 na Austrália e em janeiro de 2021 recebeu o título de australiana do ano com o seu projeto de ajudar outras 
mulheres refugiadas a recuperar os traumas da guerra e de abusos sexuais através da reconstituição de uma rede 
comunitária de pessoas. Ver https://www.acnur.org/portugues/2021/03/19/queniana-transforma-vida-de-
mulheres-refugiadas-na-australia/ (último acesso em 05/05/2022).   
53 É importante inserir, ainda que em nota, a luta de independência nas colônias portuguesas, como Angola e 
região, compreendendo o complexo do Congo que está diretamente ligado ao Brasil através da diáspora. É uma 
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Tabela 6 - Colonização e guerras pela África 

 colonização descolonização consequências 

Serra Leoa (1961) Localizada na África 
ocidental, região da 
antiga Costa do 
Ouro, foi colonizada 
pelos britânicos que 
incorporaram uma 
estratégia de delegar 
às lideranças locais 
poderes. Formavam 
protetorados 
comandados, de 
forma indireta, pela 
colônia britânica. 

Influenciada pela 
independência de 
Gana e atuação de 
Kwamé Nkrumah, 
no geral, as 
independências das 
colônias inglesas 
foram pacíficas, 
através de reformas 
políticas e com alta 
prevalência de 
pobreza, 
especialmente, em 
Serra Leoa.   

Os governos tiveram 
que lidar com as 
diferenças, 
desigualdades e 
hierarquias entre as 
regiões da colônia, 
comandadas pelos 
brancos (litoral) e do 
protetorado 
(interior), 
comandadas pelos 
nativos africanos. 
Tudo isso sob a 
ordem do novo 
Estado-nação. Não é 
caracterizada por 
muitas guerras entre 
etnias, mas sim pelos 
problemas 
socioeconômicos.   

Sudão (1956) e 
Sudão do Sul (2011) 

Região localizada no 
nordeste da África, 
com prevalência para 
a sua atuação na 
antiguidade com 
grandes civilizações 
vizinhas ao Egito 
Antigo. Com a 
colonização, sofreu 
dominação inglesa e 
egípcia. O Egito, 
mesmo colonizado, 
manteve alianças 
com os ingleses para 
obter certo domínio 
sobre o Sudão.  

Duplamente 
dominado pelo Reino 
Unido e pelo Egito, o 
Sudão obteve sua 
emancipação em 
1956. Os britânicos 
concederam, em 
1952, um regime de 
autonomia ao Sudão, 
seguido por um 
golpe que 
enfraqueceu os 
egípcios, 
possibilitando, 
assim, a 
independência do 
Sudão quatro anos 
mais tarde.  

Como resultado, as 
regiões norte e sul 
tiveram que se 
conciliar visando a 
construção nacional 
sob diferentes modos 
de conceber o que 
que era ser sudanês. 
Em 2011, há a 
separação do Sudão 
do Sul. O conflito se 
acirra em 2013 ainda 
em função da 
variedade étnica e 
dos malefícios do 
colonialismo. 

                                                           
área que passou por violentas guerras obtendo suas independências a partir das lutas em Guiné-Bissau, com 
Amílcar Cabral à sua frente, revelando as derrotas colonialistas de Portugal.  
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RDC (1960)54  Colonização belga, 
uma das mais 
violentas em África. 
A República 
Democrática do 
Congo pertenceu ao 
antigo império do 
Congo que abrangia 
todo o território onde 
hoje é Angola, RDC 
e Reública do 
Congo. Em 1908, 
RDC passou para as 
mãos do governo 
belga. 

Patrice Lumumba 
(apoio de Kwame 
Nkrumah e Sékou 
Touré), assassinado 
em 1961, teve forte 
participação na 
resistência à 
colonização. 

Governo ditatorial 
que responde aos 
interesses ocidentais. 
Resultou em uma 
economia 
inflacionada, baixa 
distribuição de renda 
e guerra. A guerra 
civil, nos anos 2000, 
assassinou 1,7 
milhões de pessoas e 
suas causas estão 
ligadas menos a 
disputas étnicas 
(como são 
apresentadas de 
forma leviana na 
grande mídia) do que 
como disputas de 
interesse estrangeiro.   

Costa do Marfim 
(1960) e República 
do Congo (1960) 

Colonização 
francesa, África 
centro-ocidental 

Repressão das 
manifestações, 
permanência do 
império colonial, 
proposta de manter 
laços com a 
metrópole, somente 
depois de todas as 
impossibilidades, a 
França retirou as 
forças coloniais.  

Governos cooptados 
foram implantados 
que, mesmo naturais 
da África, servem às 
elites brancas 
coloniais.  

Fonte: produzida pela própria autora 

 

As afirmações da tabela acima foram feitas com base nos estudos de Leila Hernandez 

(2008), Carlos Serrano e Maurício Waldman (2010) e nos estudos do professor e parceiro 

Jefferson Santos através do blog Matemática é Fácil (2013)55, e é fruto de uma difícil tarefa de 

sistemar os tipos de colonização de acordo com a região afetada e com as políticas dos 

colonizadores. Como resultado, observa-se os efeitos perversos da colonização, que muitas 

                                                           
54 “Congo é um topônimo muito difundido nos mapas europeus de todos os tempos. O termo tornou-se quase um 
sinônimo de África. Em alemão, a Conferência de Berlim é conhecida como Kongokonferenz: Conferência do 
Congo. Modernamente consolidou-se o seu uso para identificar a bacia homônima e três domínios coloniais: o 
Congo Belga (ou Congo-Léopoldville, atual RDC), o Congo Francês (ou Congo-Brazzaville, atual República do 
Congo) e o Congo Português, como também Angola era conhecida” (SERRANO; WALDMAN, 2010, p. 214). 
55 Ver https://www.matematicaefacil.com.br/search/label/Africa (último acesso em 03/05/2022).  
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vezes são escamoteados do passado violento da colonização e trazidos à baila somente pelo viés 

da suposta incivilidade dos africanos.  

A maneira como ocorreu esse processo caracterizou-se pelo ideal de superioridade dos 

brancos em relação aos negros, estabelecido pela ciência europeia. É o que chamamos também 

de supremacia branca, em níveis globais. E, nesse sentido, um dos privilégios simbólicos dos 

brancos em relação aos negros é a sua não caracterização como raça. No limite, é preciso 

sustentar que - sem querer hierarquizar opressões - existe um discurso pós-colonialista que 

enquandra a violência colonial ao orientalismo, mas que não faz um recorte norte e sul advindo 

da descoberta das américas. As consequências desse fenômeno são entendidas através da 

continuação do apagamento do processo de desumanização que o continente africano passou e 

que foi relatado no primeiro corrido.    

Concomitante a isso e jogando foco para o Brasil, os estudos sobre a questão racial, 

levando em consideração as suas especificidades, têm reafirmado o racismo como um 

“problema do negro”. Isso quando não se nega a discriminação racial através da mentalidade 

ainda corrente do Brasil como paraíso racial. Mas, de qualquer jeito, sendo o racismo declarado 

ou não, como é o caso do racismo à brasileira, o branco não é tido como raça, e há o 

silenciamento sobre a herança branca da escravidão, bem como sobre a existência de um modus 

operandi chamado de branquitude que reafirma cotidianamente privilégio brancos. 

O trecho a seguir exprime o racismo global atrelado à supremacia branca e às 

dificuldades em ser negro e refugiado em um país como a Austrália. O trecho seguinte é da live 

do Instagram realizada com Mandela. Ele foi aluno do projeto no começo, contemporâneo dos 

estudantes da primeira geração, embora não tenha realizado todo o Ensino Médio em 

Cabramatta High School. Mandela é do Sudão do Sul e é o estudante que o mestre Roxinho 

mencionou que foi a partir dele que ele desenvolveu uma atividade com os recos-recos.  

 

Imagem 42 - Print da foto do Instagram de Mandela56 

                                                           
56 As fotos do Mandela e da Susan não são dos prints das lives comemorativas pois em determinada altura eu não 
consegui mais acessar às entrevistas no Instagram - embora as tivesse gravado em áudio e já tivesse feito a tradução 
e transcrição. As fotos deles foram retiradas de seus perfis individuais e são as mesmas que aparecem no cartaz de 
divulgação da live em questão. 
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Fonte: Instagram, 2022 

 

Na live com Evelyn, Mandela foi indagado sobre seu comportamento e ele dizia que 

muito desse comportamento desobediente era em decorrência da sua falta de confiança nas 

pessoas. A partir disso, Evelyn faz a seguinte pergunta:  

Evelyn: Você se importa em dizer o que fez você ter dificuldade em confiar nas 
pessoas em primeiro lugar?  
Mandela: Quando eu cheguei na Austrália, ainda no aeroporto, eu lembro desse dia 
claramente, é um dos motivos pelo qual eu não gosto de cachorro. Eu estava no 
aeroporto, um cachorro se aproximou para cheirar minha mochila, mas eu estava 
acostumado com os cachorros na África que eram bem agressivos e mordiam, então 
eu deixei a minha mochila no chão e saí correndo. Um cara negro correndo pelo 
aeroporto com um cachorro atrás dele, obviamente, chamou a atenção da polícia, 
e eu nunca tive tanto medo. Depois desse dia eu passei a achar que as pessoas 
eram horríveis.  
No Ensino Médio também, quando eu ia para a escola pública, eu brigava muito com 
as crianças árabes e no Ensino Médio, vendo as pessoas se esfaqueando [Mandela 
remete a um acontecimento que não ficou claro em qual escola ocorreu], desde então 
eu não queria me aproximar das pessoas, eu sempre achava que elas iam me 
machucar. Na África, as mães diziam o tempo todo “não confie em ninguém" e 
isso fica impregnado na sua mente, especialmente quando coisas acontecem que 
reforçam isso. 
Evelyn: É eu entendo… Os aeroportos são os piores, eu também tenho inúmeras 
histórias ruins em aeroportos. Quando eu estava vindo para a Austrália nosso voo 
parou na África do Sul e depois nos mandaram de volta para o Quênia porque o voo 
foi cancelado, foi horrível. Tantas coisas acontecem no aeroporto, e é tão triste porque 
essa é a única entrada e saída do país. É o pior lugar para estar e ser rejeitado e ter esse 
tipo de mentalidade relacionado a esse local. Fico feliz que você conseguiu sair disso, 
fora os cachorros [risos]. 
Mandela: [risos] Até hoje se eu vir um cachorro na rua, eu atravesso para o outro lado 
(grifo nosso) (tradução nossa). 

 O entendimento sobre o racismo, mesmo que não estipulado a partir de teorias, ocorre 

para as pessoas negras e as famílias tentam proteger seus filhos de algum modo. A fala de 

Mandela retoma essa ideia: “não confie em ninguém”, diz ele sobre os dizeres de sua mãe. O 

próprio relato dele ao dizer que “um cara negro correndo com o cachorro atrás dele” é suspeito 

no aeroporto representa essa consciência. E esse lugar, como Evelyn diz, de entrar e sair do 
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país, o aeroporto, é simbólico quanto aos atos de racismo, pois são pessoas que já vêm obrigadas 

a mudar de país, não estão chegando ali por vontade própria, e, ainda por cima, passam por 

situações de racismo. Tudo isso configura a corporeidade dessas crianças e jovens nesse novo 

espaço em que estão adentrando.   

Remeto novamente à pesquisa de mestrado sobre o livro escrito por Kabengele 

Munanga e Nilma Lino Gomes (2016), pois nesse contexto foi realizada uma entrevista com 

Nilma Lino Gomes, que havia sido ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR - em 2015, mas que, em decorrência 

da reforma administrativa de setembro daquele ano, foi incorporada ao recém-criado Ministério 

das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, do qual a autora esteve à frente até 2016. 

Na entrevista, ela conta uma passagem sobre uma viagem internacional na qual ela chega como 

ministra e as autoridades cumprimentam a mulher branca ao seu lado e não ela, de fato, a 

ministra que deveria ter sido cumprimentada. Essa passagem foi importante à época do 

mestrado para valorizar em sua fala a necessidade de, como ela mesmo diz, retornar à definição 

básica do racismo, qual seja, a suposta ideia de inferioridade e superioridade racial:  

Eu acho que, cada vez mais, depois que eu passei pelo governo e voltando agora para 
as pesquisas e tal, cada vez mais eu sei que a gente tem que voltar nessa definição 
básica, digamos assim, do racismo, do que é a lógica do racismo, pra você entender a 
complexidade de como ele opera hoje, porque senão você vai se distanciando disso, 
que é a base do racismo, que é a ideia de superioridade e inferioridade racial, e você 
vai fazendo leituras mais complexas das relações com as questões de classe social, as 
questões políticas, de gênero, etc, que têm que ser feitas, mas se você se distancia de 
saber: qual é a base de um pensamento racista?, qual é a base do fenômeno do 
racismo?, é lá que você tem que ir, porque assim é possível, na minha opinião, 
compreender por que em um conjunto de pessoas que estão representando o Estado 
brasileiro tem uma ministra negra e quando se chega em um outro lugar, um outro 
país, cheios de autoridades e essas autoridades ainda não conhecem essa ministra, elas 
se dirigem para a mulher branca que está acompanhando a ministra na sua equipe 
achando que ela é a ministra e não a mulher negra que é a ministra. Compreendemos 
que essas atitudes que parecem cotidianas, simples, naturais elas não têm nada de 
naturais, são construções políticas, culturais, econômicas, sociais e que a base está ali 
naquele pensamento racista, a ideia de quem é autoridade, quem é superior, quem 
pode ser uma referência, etc. Na nossa cabeça de brasileiros e brasileiras, não são as 
pessoas negras, de imediato não são, isso para negros e brancos, não estou falando 
que são só para os brancos em relação aos negros, os negros em relação aos próprios 
negros, são situações cotidianas que, “ai, os negros discriminam a si mesmo”, que a 
gente sempre escuta falar. O imaginário racista ele está para todo mundo, e aí entra o 
papel da educação, a educação tem um papel muito importante de desvelar essas 
coisas, com os estudantes, e não precisa ser uma forma de desvelar que seja quase que 
uma, digamos assim, uma inculcação ideológica nos estudantes. Você pode fazer isso 
de uma forma pedagógica, como tem que ser feito. E uma forma de fazer isso é ter 
bons materiais pedagógicos, aparar os estudantes para que eles possam ter acesso a 
uma série de outras informações sobre o tema. Se pensarmos, é a mesma coisa que 
nós fazemos para outros temas quando trabalhamos como professores e professoras, 
não é isso? Colocam-se vários textos, vários suportes, que os estudantes possam 
transitar entre eles, conhecê-los, que sejam bons suportes, bons textos, bons materiais, 
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no sentido de uma qualidade, uma leitura crítica, isso a gente precisa fazer e isso é 
atender a lei 10.639 que alterou a LDB57 (TEIXEIRA, 2016). 

A questão do racismo, então, mesmo considerando as especificidades brasileiras, deve 

ser compreendida de modo global, afinal, a colonização engendrou todo um mecanismo de 

pensar, agir e construir conhecimento calcado nessa ideia primordial de desigualdade racial. E 

essa ideia não se esgota com o fim formal da escravidão ou da colonização. Pelo contrário, tanto 

no Brasil pós-abolição, como nos diversos países pós-colonialismo, é onde o racismo, com a 

sua sordidez característica, age com mais veemência. 

Ao chegar na Austrália, os jovens passam por um processo de transição. Ingressam nas 

escolas e possuem ajuda do governo e de organizações da sociedade civil para se adaptarem e 

minimizarem os traumas advindos das guerras em seus territórios de origem. Evelyn fala na 

entrevista com Mandela sobre uma outra questão interessante que é a maneira como a Austrália 

é retratada na hora de apresentarem o país aos refugiados: 

Evelyn: O que era o 40 faces [Mandela se referia a um documentário no qual ele 
participou]? 
Mandela: Você escrevia sua história como você tinha vindo para a Austrália, sua 
transição. Basicamente você contava a sua história, de quando você era mais novo até 
agora, como vir para a Austrália mudou sua vida, coisas assim. 
Evelyn: Sabe o que eu acho engraçado?  Que uma vez me perguntaram se quando 
eu estava vindo para a Austrália se eles me prepararam, ou mostraram como era 
aqui e eu lembrei que antes de vim eles me mostraram um filme mostrando como 
era a vida aqui, eles te mostraram isso?  
Mandela: Não me mostraram nenhum filme. 
Evelyn: Você não fez nenhuma entrevista? 
Mandela: Meus pais provavelmente fizeram, mas eu não.  
Evelyn: Que engraçado. Porque eu estava falando para os meus amigos que eles 
me mostram esse filme e que eles só mostraram coisas como a casa de ópera, mas 
não mostram coisas como BlackTown, Grandville ou Liverpool, faz sentido eles 
não quererem mostrar isso, mas isso faz parte da realidade e eles não mostram.  
Mandela: Acho que todo país é assim. A Austrália evita falar de BlackTown e [nome 
de outro lugar], essas áreas, e mostrar só o turístico, as coisas bonitas. Não mostram 
o outro lado, nenhum turista vai querer gastar dinheiro indo para BlackTown, o 
que tem lá? Imigrantes africanos, eles não vão querer ver isso.  
Evelyn: Isso é uma loucura. Tenho histórias a dizer sobre isso, mas em outro momento 
(grifo nosso) (tradução nossa).  

O processo de ser refugiado na Austrália é bem burocrático e envolve muitos 

documentos e dificuldades. Mas o trecho acima reforça a ideia de uma imagem australiana a 

ser passada para os de fora (incluindo aí os imigrantes e refugiados), que não contempla a 

própria população que está chegando. Ou seja: o lado bonito da Austrália não é, nessa lógica, o 

lado onde africanos e refugiados estão. E isso sendo mostrado para os próprios sujeitos 

africanos reforça uma ideia de que o que tem na Austrália é bom para eles justamente porque 

                                                           
57 Nilma Lino Gomes refere-se aos dois artigos 26-A e 79-B que, através da Lei 10.639/2003, altera a legislação 
educacional brasileira tornando o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira obrigatório nos 
estabelecimentos escolares.  
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não é a semelhança de África. É claro que é importante que esse novo espaço seja seguro e 

transpareça acolhimento para os refugiados, no entanto, a leitura que a própria Evelyn fez desse 

processo reflete que essa preocupação não tem lastro na humanidade dessas pessoas, e é bem 

mais próxima de uma acolhida assistencialista do que de fato empoderadora.    

Mariana: Você veio para a Austrália dentro de certas condições, eu não quero ser 
indelicada, então se você não se sentir confortável em falar sobre esse assunto não tem 
problema, mas como foi para você ir para um país com uma cultura completamente 
diferente, o impacto e o significado de morar aí?  
Evelyn: Então, eu vim para a Austrália em 2007 e entrei para o Projeto Bantu em 
2007, mas não foi fácil vir para cá, eu vim como refugiada do Quênia, eu nasci na 
Uganda, mas fui criada no Quênia e cresci na Austrália. Mas é, não foi um processo 
fácil vir para cá, tivemos que passar por muita burocracia, muito storytelling, até 
finalmente conseguirmos chegar aqui. Quando chegamos aqui enfrentamos 
muitas diferenças culturais, muitos desafios, pessoas que eram racistas por causa 
da cor da nossa pele, não foi fácil. Quando eu comecei a escola, eu comecei do zero 
porque eu não falava inglês, não tinha noção de alfabeto, de números, nada. E eu já 
tinha 11 para 12 anos, o que já é considerado uma idade avançada na Austrália, você 
já está no sétimo ano, se preparando para ir para o Ensino Médio. Então, eu tive que 
alcançar todo mundo, eu ia para o centro de inglês onde eu aprendi inglês e outras 
coisas básicas antes de ir para o Ensino Médio (tradução nossa).  

Mesmo com o auxílio das pessoas do Projeto Bantu, a experiência da burocracia é 

constrangedora, como no relato a seguir de Chiara sobre uma importante viagem que o Projeto 

Bantu realizou para a Nova Zelândia em um grande encontro de capoeira. Essa viagem, além 

de ter possibilitado contato com outros capoeiristas, e, de acordo com Chiara, ter permitido a 

eles se sentirem parte de uma comunidade maior, cujo mestre passou a ser entendido como uma 

liderança internacional por eles, o trecho também explora as dificuldades de ser refugiado na 

Austrália: 

Entrevistador: Como você se sentiu sobre a conferência e os efeitos que ela teve nas 
crianças?  
Chiara: Bom, eu percebi que o comportamento deles depois da conferência com as 
outras crianças mudou, eles incentivaram os outros a testarem novos movimentos, 
assumiram uma posição de quase liderança, acho que até a autoconfiança deles 
melhorou. O mestre me disse que essa era a primeira vez deles saindo da Austrália 
desde que eles chegaram e eles puderam viajar para praticar algo que eles são 
realmente bons em fazer, e acho que isso mudou a visão deles sobre eles mesmos.  
Para eles foi uma boa experiência finalmente viajar para lá, porque foi um processo 
um  pouco desgradável que eles passaram aqui para tirar os passaportes. Eles 
tiveram que ir em várias reuniões com a imigração e nem sempre era agradável, 
eles recusaram coisas para nós e tivemos que fazer as mesmas etapas várias vezes, 
chegou a um ponto que eles estavam esgotados.  
Mas isso faz parte da vida aqui, eles moram em Cabramatta, em Fairfield, e em 
algum momento eles teriam que ir para a cidade, eles teriam que lidar com a 
imigração, seja pelo passaporte ou no futuro para outras questões. Isso faz parte 
da realidade então acho que foi bom eles pelo menos terem eu, o Mestre e a Ms. 
Pickering [sobrenome da Elizabeth], para acompanhar eles.   
Quando eles chegaram lá, eles eram os mais novos do grupo, mas era um grupo grande 
com várias pessoas vindo de vários lugares do mundo, com experiências de vida 
diferentes. Então acho que isso ajudou eles a entenderem o que é fazer parte de uma 
comunidade, que vai além de só das aulas em Cabramatta, que eles podiam viajar e 
conhecer novas pessoas que praticam capoeira angola e que eles seriam bem-vindos 
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porque eles fazem parte dessa comunidade e que eles são relacionados a um mestre 
que é reconhecido internacionalmente. A partir desse momento eles começaram a ter 
uma visão diferente do mestre e do programa, e tiveram mais autoconfiança para 
participar (grifo nosso) (tradução nossa).  

As dificuldades da vida de refugiados encontram lastro na vida escolar, onde os mesmos 

saberes repudiados continuam sendo desvalorizados. Mas no trecho ainda pode-se sinalizar 

tanto para o tema mais evidenciado no corrido, conflitos, como também para o aquilombamento 

a partir do apoio do mestre e da equipe no processo de resolver os papéis. Sair e chegar da 

Austrália não deveria ser tão difícil.   

 

3.3. A escola  

Esse subitem recorta os trechos em que os ex-estudantes do Projeto Bantu deixam 

entrever a relação na escola, por serem os chamados alunos-problemas. Mohammed, em tom 

de brincadeira, descreve o grupo como problemático. Ele diz, ainda em tom de brincadeira, que 

a Evelyn também fazia parte desse grupo. É escutado aqui, através desse pequeno recorte de 

diálogo, uma cumplicidade característica em outros trechos de outros ex alunos, inclusive, entre 

Mohammed e Evelyn.  

Telespectador: Como você se descreveria quando você começou a praticar capoeira? 
Você acha que você foi difícil com o mestre, com o George e com a Evelyn?  
Mohammed:  Eu diria que não. 
Evelyn: [risos] 
Mohammed: Por que você está rindo?  
Evelyn: Isso não é verdade. [risos] 
Mohammed: Senhorita, a pergunta foi direcionada a mim, deixa eu responder minha 
pergunta, se você não gostar da minha resposta você pode responder depois que eu 
terminar.   
Evelyn: Você me mata. [risos] 
Mohammed: Eu não acho que eu fui muito difícil com o mestre, com o George ou 
com você, pode ter havido momentos em que eu estava difícil, que eu andei fora da 
linha. 
Telespectador: Pode falar a verdade. 
Mohammed: Nossa, mas estão me expondo, deve ter sido o mestre que escreveu isso. 
Mas falando sério, 80/85% das crianças que chegam a capoeira, a maioria deles, 
e me incluo nisso, são crianças problemáticas. Você não deveria rir, Evelyn, você 
era uma delas. Éramos crianças problema e a Evelyn teve que aprender muito 
com o mestre e com o George para conseguir lidar com a nossa estupidez (...). 
Evelyn: [risos] Gostei, cara, você admitiu a verdade.  
Mohammed: Estou até suando. Estou feliz em estar aqui, mas estou suando.  
Evelyn: Começou a suar depois de falar a verdade [risos]. 
Mohammed: Você tem que parar de rir de mim (grifo nosso) (tradução nossa). 

 A ideia de serem um problema é uma ideia recorrente nas lives e, com isso, há 

concomitantemente, uma solidariedade entre os jovens. Não é um problema ser um problema - 

ainda que Mohammed brinque com a questão do nervosismo - porque eles formam uma 

comunidade. E o espaço da capoeira angola é um espaço seguro para falar sobre isso, ainda que 

em uma live do Instagram. A questão do desenvolvimento da confiança e do aquilombamento 
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ainda será melhor explorada no corrido seguinte - assim como a ideia da resolução de conflitos 

através do diálogo foi discutida no corrido anterior com a educação angoleira de mestre 

Roxinho -, mas chama-se a atenção neste momento para a relação estabelecida entre os dois 

jovens: o respeito e a irreverência de Mohammed com Evelyn, que já participava trabalhando 

junto ao projeto na época dele, mas sem perder de vista esse sentimento de unidade.      

A entrevista de Mohammed foi significativa do ponto de vista desse corrido, pois foi no 

trecho abaixo que ele fala sobre o conhecimento aprendido na escola e a relação desse 

conhecimento com o desinteresse das crianças africanas pelas aulas.  

Telespectador: O Projeto Bantu te fez refletir sobre a sua cultura? 
Mohammed: O Projeto Bantu me fez sim refletir muito sobre a minha cultura, 
porque quando eu vim para cá não tínhamos nenhuma aula sobre isso, em 
história aprendíamos sobre a Idade Média, a peste negra, sobre os reis e rainhas 
da Inglaterra, coisas assim. Mas nada sobre a África, com exceção dos deuses 
egípcios, mas, mesmo assim, não era tratado como uma história africana, a forma 
que eles escolhiam ensinar e representar os deuses não representava a história 
da África. 
Então, o Projeto Bantu me fez refletir sobre a minha cultura, porque no projeto 
podíamos falar nossas línguas nativas, éramos livres, podiamos representar nossa 
cultura, especialmente naquelas grandes conferências em que eles pediam para 
algumas pessoas para falar um pouco sobre o país delas, ou trazer uma comida típica 
do país. Tudo isso me fez aprender muito sobre a minha cultura, sobre a minha 
cultura africana, da minha herança africana, não só de Serra Leoa, eu podia me 
expressar como um adolescente africano.  
Fora isso, também aprendi muito de outras culturas, acho que foi no Projeto Bantu 
que eu experimentei comida do Oriente Médio pela primeira vez. Deixa eu te contar 
um negócio, esse povo come muita carne e muito pão, mas a comida é incrível. 
Experimentei comidas asiáticas também. O Projeto Bantu possibilitou muitas 
experiências para nós, não precisávamos viajar para ver tudo isso. (grifo nosso) 
(tradução nossa). 

O ocidente - a escola - não está preparada para receber esses alunos. E o Projeto Bantu 

era um refúgio. Apesar dos conflitos com o mestre Roxinho apresentados no corrido anterior, 

os conflitos com a Austrália e com a escola, em específico, reforçam o peso do projeto na vida 

desses jovens. Pois mesmo que no início o projeto fosse levado na galhofa por eles, ele já 

indicava um movimento de escape das relações conflituosas com a escola.   

Telespectador: Você e a Rita eram colegas de classe? 
Evelyn: Não. Nós fazimos educação física juntas, mas acho que fora isso não 
tínhamos nenhuma outra matéria em comum. Eu era colega de classe da Miriam, mas 
não da Rita. 
Rita: Realmente não tínhamos aula juntas, fora da educação física e da gincana da 
escola a gente não se via muito.  
Evelyn: Como foi a experiência do Projeto Bantu para você? 
Rita: O projeto foi muito bom para mim. O motivo pelo qual eu amei ter me 
juntado a capoeira foi porque eu conseguia fugir do inglês com a Ms. [nome da 
professora]. 
Evelyn: Ela ainda dá aula lá! [risos] 
Rita: Sim! Eu sempre queria fugir da aula dela e não sabia como, foi quando a 
Ms.Pickering veio conversar com a gente sobre o mestre vir na escola e nos apresentar 
uma dança diferente. Eu fiquei tão ansiosa para participar do Projeto Bantu que 
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eu fui uma das primeiras a levantar a mão para me inscrever. E no fim foi uma 
ótima experiência, eu aprendi muito, eu desenvolvi muitas habilidades e ainda 
por cima aprendi uma nova língua e cultura (grifo nosso) (tradução nossa). 

O Projeto Bantu ainda era uma fuga da realidade escolar. 

Evelyn: Qual foi seu momento favorito no Projeto Bantu? 
Mohammed: Vou ser sincero, eu não tenho um momento favorito, mas qualquer 
momento que eu estava passando com o mestre ou com vocês eram momentos 
incríveis. Eu mal podia esperar pelas aulas de sexta-feira ou pela segunda de manhã, 
antes da escola, quando eu via vocês de novo e a gente sempre acabava se atrasando 
para a primeira aula. Sempre estávamos ansiosos para ver o mestre, o George e todos 
os outros que estavam lá por nós. Quando nos juntávamos era muito divertido, até 
esqueciamos da existência da escola por umas 2 horas. Fazíamos tanta coisa 
durante essas duas horas semanais, então para mim esse tempo do 7° ano até o último 
ano do Ensino Médio foi uma jornada incrível e eu fico muito feliz de ter sido parte 
disso tudo (grifo nosso) (tradução nossa). 

O colonialismo está presente muito forte ainda nessas instituições e isso não significa 

desvalidar o trabalho que é feito tanto pelos professores locais como pelas instituições da 

sociedade civil que ajudam as pessoas refugiadas. Mas, seguimos com a crítica afiada no sentido 

de entender o trabalho realizado pelo Projeto Bantu e as nuances dos significados do que é ser 

refugee, em especial, de origem africana, na escola e na Austrália. 

A entrevista abaixo foi feita entre 2010 e 2011 com a Elisabeth Pickering, psicóloga 

parceira do Projeto Bantu que acompanhava o trabalho.  

 

Imagem 43 - Print da entrevista com Elisabeth 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 
 
Entrevistador: Me conte um pouco sobre como você se sente a respeito do programa 
de capoeira.  
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Elizabeth: Tem sido incrível o crescimento que tem causado nas crianças e a forma 
que o programa se desenvolveu. Quando começamos, há 4 anos, era um grupo muito 
diverso de heranças africanas e as crianças tinham vivido experiências muito 
traumáticas, eles tinham vivido em campos para refugiados por muito tempo 
então eles não eram bem socializados.  
Eu acho que ao longo dos anos eu tenho visto uma mudança drástica na forma que as 
crianças se relacionam umas com as outras, elas são muito mais conectadas, ajudam 
as outras, elas eram tão selvagens no começo que eu tinha vontade de arrancar 
meus cabelos. Eu acho que o mestre e a Chiara achavam que era muito difícil 
conseguir com que essas crianças cooperassem e respeitassem outras pessoas, fazer 
com que eles prestassem atenção às instruções, a participação deles era instável, mas 
o potencial estava ali, as habilidades deles eram muito boas.  
Mas era como se eles não fossem muito focados, então, ao longo dos anos, com muito 
trabalho pelo time, o mestre, a Chiara e até eu mesma, de ficar com as crianças, apoiar, 
escutar, mentorear e ensinar elas, causou uma transformação memorável, as 
habilidades que eles aprenderam realmente floresceram. E os três que foram para a 
Nova Zelândia nunca seriam o tipo de criança que teriam sucesso acadêmico, 
então não se conectavam muito com a escola porque não estavam recebendo 
validação acadêmica. Mas acho que o potencial de liderança deles que se aflorou 
pela capoeira, deu para eles um novo sentido de “eu sou alguém, minhas habilidades 
são valorizadas, eu sou reconhecido” e isso mudou o senso de responsabilidade e 
comprometimento deles com a capoeira de uma forma muita poderosa.  
Entrevistador: O que do ambiente da capoeira você acha que traz esse tipo de 
mudança? 
Elizabeth: Eu acho que é uma série de fatores complexos, eu acho que para essas 
crianças é o fator físico, o fato que você participa e pertence a um grupo, traz um senso 
de identidade, eu acho que é a conexão e a forma poderosa que é construída o 
sentimento de confiança. Porque quando você passa sua perna sob a cabeça de uma 
pessoa e ela passa a perna sob a sua, você tem que ter um certo tipo de confiança de 
que não vão te chutar na cabeça, então, a capoeira é construída com base em confiança, 
cooperação e respeito pelo outro e por você mesmo. E acho que esses tipos de coisa 
tem sido muito bons em promover esses valores e conceitos dentro das crianças.  
Entrevistador: Como começou aqui na escola de Cabramatta?   
Elizabeth: Bom, começamos aqui porque a Sttarts nos chamou para administrar 
um grupo, eu trabalho com eles já faz 21 anos então já tive muito envolvimento 
com a Sttarts e suas iniciativas. Já tinha trabalhado em outro projeto com 
refugiados, então estava segura de que as nossas crianças de origem africana 
estariam recebendo um programa que teria benefícios terapêuticos de uma 
forma que eles poderiam apreciar. E eu acho que olhando para as formas 
tradicionais de aconselhamento terapêutico ocidental de sentar e conversar, não 
é o jeito de conseguir mudanças a longo prazo, então quando ouvi sobre o projeto, 
e sobre o fato das raízes da capoeira estar na África, que a capoeira foi a forma 
que as pessoas que foram tiradas de países africanos para o Brasil acharam de 
manter sua herança cultural e prática viva e como eles encontraram apoio e 
amizade entre eles mesmos, esse conceito me atraiu.  
Entrevistador: Eu vejo que tem uma linhagem histórica que o projeto dá 
continuidade nos dias atuais.  
Elizabeth: Sim, tem sido o melhor programa que já tivemos para alunos 
refugiados porque tem sido um programa de longa data, é conduzido por alguém 
que possui a herança cultural e conexões para ser capaz de se identificar com as 
crianças e ensinar de um modo que encaixa a prática cultural deles e acho que 
foi isso que fez o projeto ser tão bem sucedido.   
Fizemos outras coisas relacionadas ao projeto também, como acampamentos, 
tivemos dois acampamentos no período de dois anos, que foram ótimos em 
oferecer outras oportunidades de socialização e apreciar a conexão que 
formamos como um grupo e acho que isso ajudou também. Também acho que a 
competência do mestre e da Chiara e a habilidade deles de se relacionarem com 
os jovens têm sido outros fatores que também ajudaram no sucesso do projeto. 
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Entrevistador: É um projeto incrível, tão inovador e fácil de envolver as crianças, 
você não vê muito disso.  
Elizabeth: Realmente não se vê muito disso, e acho que o que tem sido muito bom é 
que aqueles que viajaram para a Nova Zelândia estão se tornando professores 
para as outras crianças, duas semanas atrás o mestre e a Chiara não puderam 
estar presentes então a Evelyn, o Makor e o Hunkan assumiram a aula de 
capoeira. Eu estava um pouco hesitante no começo porque a Evelyn está em uma 
aula de apoio para deficiência intelectual, ela tem muitas dificuldades de 
aprendizagem, e o Hunkan também não é um dos meninos mais brilhantes, ele 
também tem muitos desafios quanto a aprendizagem assim como o Makor. Mas 
eles conseguiram ensinar de uma forma muito profissional, os colegas deles 
respeitaram eles, foi uma ótima aula, e acho que para isso acontecer algo muito 
poderoso teve que ser instaurado.  
Entrevistador: Obviamente que esse tipo de habilidades que eles estão apresentando 
nas aulas estão se transferindo para a vida deles fora da sala.  
Elizabeth: Sim, estamos até monitorando alguns dos indicadores de engajamento 
na escola e todas as crianças da capoeira que antes viviam se metendo em 
problemas, viviam na detenção ou suspensos e tinham pouca presença nas aulas, 
agora esse ano nenhum foi suspenso, a presença deles está muito melhor do que 
antes e a habilidade de liderança deles está florescendo em outras áreas dentro 
da escola. Temos agora cinco alunos que estão fazendo capoeira que agora estão no 
SRC [programa de estágio], então eles estão sendo vozes, é a primeira vez que temos 
uma criança de origem africana no SRC. Temos também alguns alunos da capoeira 
que estão sendo líderes dentro do grupo de colegas deles, eles estão devolvendo o que 
aprenderam. Nunca foi assim antes, sempre vimos mais a necessidade que eles 
tinham de receber, então acho que essa reviravolta tem sido maravilhosa, porque 
era exatamente o que queríamos que eles extraíssem do programa, faz parte do 
processo de recuperação que aqueles que receberam a ajuda se transformarem 
naqueles que cedem ajuda, mostra que eles conseguiram seguir em frente (grifo 
nosso) (tradução nossa). 

Com cuidado acurado, é possíveis críticas à limitação do entendimento da educação 

angoleira na própria linguagem da psicóloga. De acordo com as passagens do filme, Elisabeth 

luta pelo programa e possui a crença de que a capoeira angola ajudaria aquelas crianças de 

origem africana. Ela diz que seu trabalho certamente daria resultados, mas que ela enxergou na 

capoeira angola algo que poderia melhor colaborar mais rapidamente com aquelas crianças. E 

ela aparece em diversas cenas do filme como parceira do mestre Roxinho, trabalhando com 

muita dedicação ao projeto. No entanto, é preciso fazer algumas observações em relação às 

expressões que ela utiliza para falar dos sucessos do programa, que certamente são expressivos. 

De fato, aprender a ler e escrever é fundamental, desenvolver as habilidades acadêmicas, 

mas chamá-los de selvagens e atribuir deficiência intelectual a eles é contraditório, pois 

incorpora a visão do refugiado a partir do lugar da vitimização. Não é a assistência que salva 

essas crianças, são eles mesmos através de um processo de autocura que envolve olhar de amor 

e humanização.  

Mesmo a partir dos ganhos comportamentais, a escola ainda enxerga esses alunos como 

defasados no ensino “real”, “verdadeiro”. E aqui é que é contraditório: pois apesar de Elisabeth 

apontar para todos os benefícios da capoeira angola, incluindo o mestre, a Chiara e a relação 
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deles com os estudantes, a capoeira permanece, ainda que de maneira sutil, relegada ao lugar 

extraoficial, para que uma outra aprendizagem oficial possa ser realmente realizada. Essa 

postura, para além da figura da psicóloga, representa o conflito entre o Projeto Bantu e as 

instituições - como a escola e a STARTTS - que por vezes pode ser conflituosa.     

Em 2019 essa pesquisa visava realizar o trabalho de campo junto aos atuais alunos do 

Projeto Bantu, crianças e estudantes mais jovens - mas sem perder de vista o recorte afro-

diaspórico do encontro entre África e capoeira angola. Com os percursos sanitários inerentes à 

situação pandêmica no Brasil, foi preciso realizar mudanças. No entanto, no início da pandemia, 

quando ainda não sabíamos dos seus desfechos, foi realizada uma entrevista com o diretor da 

STARTTS que me demandou uma série de burocracias para que eu seguisse com a investigação 

junto às crianças atendidas pela ONG. No entanto, em relação aos jovens que já haviam saído 

da escola, não haveria problema algum. Esse foi até um grande estímulo para eu focar a pesquisa 

somente nas lives, na medida em que tanto a viagem para a Austrália como as burocracias 

exigidas me impediam de continuar o plano inicial.  

Essa reunião, que não ficou registrada, realizada com a presente autora, na presença do 

mestre Roxinho, da Evelyn, do George e de mais uma pessoa da STARTTS foi indicativa da 

sobrepujança do orientalismo quando se trata dos refugiados da Ásia em relação aos africanos. 

Digo isso pois a pessoa responsável por conduzir a entrevista era um homem branco europeu - 

comprometido com o trabalho da ONG - e ele muito ficou incomodado com o fato da pesquisa 

querer ouvir majoritariamente os estudantes de origem africana. Foi uma entrevista tensa, e ele 

me cortava quando eu defendia meus pontos de vista, em inglês, o que dificultou, mas, mesmo 

assim, sua postura e abordagem dizendo sobre como as crianças asiáticas também eram 

atendidas pelo Projeto Bantu e os seus sucessos - sugerindo de maneira veemente que eu não 

restringisse o recorte em África - indicavam alguma indignação da parte dele.  

Fazer essa observação arriscada - que talvez devesse ser uma nota de rodapé -, leva a 

outra também ousada: o site da Cabramatta High School58 e a falta de representatividade negra 

nas fotos dos alunos internacionais, apontando para o mesmo orientalismo. É como se as 

crianças africanas fossem ainda menos prováveis a serem seres acadêmicos do que os asiáticos.  

A contradição está no despreparo mesmo em entender as dinâmicas de estrutura não-

ocidentais de origem africana visando de fato a transformação. Pois estas permanecem em 

quadros europeus. Mesmo a luta para que esses estudantes tenham melhores de condições de 

                                                           
58 Ver https://cabramatta-h.schools.nsw.gov.au/international-students/photos.html (último acesso em 
02/05/2022). 
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vida encontra uma certa contradição quando não reconhece, no fundo, a sua plena humanidade 

e intelectualidade a partir das racionalidades que lhes são próprias.  

O trecho da entrevista abaixo retoma os espinhos da relação entre escola e refugiados 

africanos:  

Rita: O Sr. [nome de um professor] ainda está lá? 
Evelyn: Todo mundo ainda está lá! Sem brincadeira, todo mundo continua lá. Os 
professores de educação física… 
Rita: Como você se sente vendo eles?  
Evelyn: Eu me sinto muito orgulhosa porque eu vejo eles dando aula e eles me param 
no corredores e me perguntam “meu Deus, o que você está fazendo aqui?” e eu digo 
“dando aula de capoeira” e eles acham incrível.  
Rita: Você encontrou o Sr. [nome de outro professor]? Ele era super contra 
naquela época, sempre dizia “droga de capoeira, todo dia isso, vocês vão ficar na 
recepção” quando os meninos tinham detenção e o mestre ia buscar eles porque 
eles tinham capoeira.  
Evelyn: Eu lembro disso [risos]! Mas eu encontrei ele na recepção e ele só disse 
“você me parece familiar” e quando eu falei que eu fazia capoeira e agora estava 
dando aula ele só me pareceu surpreso, mas não disse mais nada (grifo nosso) 
(tradução nossa). 

Esse é mais um relato sobre as tensões entre os estudantes e a escola. Enxergar a 

capoeira angola somente a partir dos pressupostos corporais, na chave ocidental de 

entendimento do corpo, é limitante da capacidade que essa arte possui de reconstrução das 

identidades fragmentadas pela colonialidade. Digo colonialidade no sentido mesmo da 

perpetuação das heranças do colonialismo. Evelyn está na escola agora como professora. E esse 

é um objetivo alcançado pelo Projeto Bantu. No entanto, essa é ainda uma relação de tensão, 

pois entendê-la nesse lugar envolve também considerar seus saberes estético-corpóreos.    

Conhecer a história de negros e negras, portanto, faz-se necessário para a assunção 

orgulhosa da condição de negro, atrelando à identidade individual o ser negro coletivo. 

Concorda-se com essa prerrogativa do aquilombamento, do retorno à África, do fortalecimento 

da comunidade em sintonia com o indivíduo. Kabengele Munanga diz sobre como “o eminente 

historiador Joseph Ki-Zerbo exorta os africanos a estudarem sua história (...) e sublinha a 

importância da memória, necessária às operações do espírito e indispensável à coesão da 

personalidade individual e coletiva” (MUNANGA apud TEIXEIRA, 2016, p. 152).  

Com isso, a decisão de entender-se negro, africano ou afrodescendente passa pela busca 

pela liberdade, pela emancipação e os livramentos do julgo colonial. Isso não torna a escola, ou 

as instituições afins, inimigas dessa busca. Pelo contrário. No entanto, o discurso da necessidade 

das crianças incorporarem a importância da escola e serem bem sucedidas nesse ambiente criam 

uma contradição na medida em que este ainda é hostil aos saberes contra-hegemônicos.  
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E isso se reproduz em diferentes níveis. É uma crítica à mentalidade da branquitude - 

de maneira geral - ao observar as crianças africanas e suas dificuldades escolares. Pois se a ideia 

é que o projeto desperte o interesse dos alunos na escola e façam com que esses alunos entendam 

a importância do aprendizado acadêmico, seria importante também a escola compreender outras 

formas de conhecimento e se imbuir da responsabilidade do pensar sobre o quê e como ensinar 

- ou seja - fazer uma crítica quanto ao conhecimento eurocêntrico e suas técnicas de 

aprendizagem universal. Falou-se sobre o como ensinar no Corrido 2, através do ensino da 

capoeira angola. Agora adentramos nos conhecimentos que estão nos corpos das crianças de 

origem africana. Afinal, o ensino de capoeira angola é muito maior do que apenas 

entreterimento para os jovens ou uma ferramenta para ressocialização: trata-se de uma nova 

proposta civilizacional.  

 

3.4. Que saberes são esses? A racionalidade do aú 

Em relação à corporeidade, ao ligar-se ao movimento da ginga, Nilma Lino Gomes é 

uma autora referência na condução das análises sobre os saberes estético-corpóreos produzidos 

como ciência. Portanto, pretende-se neste campo alicerçar a constituição epistemológica da 

capoeira angola através do que Boaventura de Sousa Santos chamou de ecologia dos saberes. 

Nesse sentido, inicia-se a organização do conceito racionalidade do aú, presente na ciência 

quilombista, para a produção do conhecimento pluriversal. Edwin, mais uma vez, ao ser 

indagado sobre suas inspirações na capoeira angola, responde de maneira inspirada:  

Evelyn: Temos uma pergunta: “o que te inspirou?” 
Edwin: Acho que o movimento porque eu não era muito bom em cantar, então 
é, o movimento. Todos os movimentos, como bananeira, aquele que o outro 
mestre ensinou que parecia um mortal para trás.  
Evelyn: Ah! O mestre Plínio! 
Edwin: Isso! Ele ensinou esse movimento e aquilo me inspirou e eu disse “vou 
começar a levar isso a sério, talvez eu consiga dar mortais para trás também”, então 
eu comecei a vim mais. Não aprendi a dar mortal para trás, mas tudo bem. [risos]  
Evelyn: Você se sente conectado a capoeira quando você joga?  
Edwin: Sim, você não pode só improvisar você tem que sentir. A conexão é como 
quando você está correndo e sente o vento, quando eu jogava capoeira eu sentia 
isso, mas não era vento, eu sentia minha alma mexendo. 
(...) 
Evelyn: Qual é o seu movimento favorito? 
Edwin: Qualquer coisa que envolva pular. Talvez os giros ou a bananeira, não sei os 
nomes direito.  
Evelyn: Você diria aos seus irmãos mais novos para se juntar a capoeira quando eles 
atingirem a idade? No 7° ano? 
Edwin: Sim, com certeza. Porque no 7° ano você passa por muito estresse, mesmo 
sendo muito novo, e é um jeito de relaxar. Então sim, com certeza indicaria para eles 
praticarem capoeira (grifo nosso) (tradução nossa).  



 
 

158 

O sentir surge nessa descrição. E aqui coloca-se mais uma vez em confronto as 

epistemologias eurocêntricas e negro-africanas, sendo estas últimas pluriversais, na medida em 

que abarcam a existência da diversidade epistemológica, enquanto as primeiras são expressas 

como universais, tidas como referência para a construção de todo um saber unitário e 

indivisível, na perspectiva da história da África e da diáspora africana, mas que ganha o tom 

cartesiano dos fragmentos racionais. Nessa perspectiva, delineia-se uma chave interpretativa 

diaspórica que faz a mediação entre tradição e modernidade e traz à tona para o campo científico 

questões que estiveram invisibilizadas e inferiorizadas colonialidade do saber. Como o sentir, 

tão importante na filosofia bakongo, que Edwin descreve ao jogar capoeira - mesmo não tendo 

aprendido os mortais para trás. 

O próximo trecho é a entrevista de Evelyn com a autora e também trata dos movimentos 

da capoeira angola a partir de um lugar específico: 

Mariana: Já terminamos com as nossas perguntas, mas você comentou sobre os 
desafios corporais que a capoeira traz e eu fiquei curiosa para saber como isso é para 
você, então nesses minutos finais se você quiser falar um pouco sobre isso. 
Evelyn: Bom para mim seu corpo é seu instrumento, você não percebe o quanto você 
pode usar seu corpo para diferentes coisas dentro da capoeira o que é bom porque 
você não descobre até tentar. Outro dia, tivemos um treinamento com um professor e 
ele nos ensinou como fazer música com o nosso corpo, como imitar o som do 
berimbau com o corpo, foi incrível. Eu até comecei a chorar porque, como eu já disse, 
a capoeira é muito sobre você, ninguém mais importa, porque você controla o 
movimento do seu corpo, e eu amo movimento, minha música não é muito boa, 
mas amo os movimentos da capoeira. Por isso eu acho muito importante cuidar 
da sua mente e do seu corpo antes de tudo, porque na capoeira você tem que ter 
uma conexão de mente e corpo, você não percebe o quanto você usa essa conexão. 
Às vezes, jogamos em uma roda por uns oito minutos e vemos pessoas ficando 
cansadas, porque elas precisam aprender a controlar a mente e o corpo ao mesmo 
tempo. Quando dou aula, mesmo de música, para adultos iniciantes, eles batem 
fora do ritmo e eu digo “porque você está se desafiando, se acalme, se conecte 
com seu corpo, escute o ritmo do seu coração”. Isso é muito importante na 
capoeira porque estamos conciliando movimento com música e se você não escuta 
o ritmo você se perde (grifo nosso) (tradução nossa).        

A racionalidade do aú é, portanto, a epistemologia na qual a educação angoleira e a 

emancipação afrorreferenciada se desenvolvem. A educação angoleira é primordialmente 

orientada por essa racionalidade, que fala sobre as corporeidades e a educação. O I Ciclo 

Formativo de Educação Antirracista do Núcleo de Estudos Yabás trouxe essa perspectiva 

através dos eixos das áreas do conhecimento: ciências humanas, da natureza e matemática, 

linguagens e códigos. E no eixo sobre linguagens, a corporeidade africana surge como “aparatos 

linguísticos que, dentro do repertório colonial da escola, são hierarquizados, inferiorizados e 

invisibilizados por professores, gestores e também pelos currículos” (TEIXEIRA; PEREIRA; 

MELO, 2021, p. 90). 
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O curso foi construído visando discutir sobre a aplicação da Lei 10.639/2003, o debate 

racial e a importância da reestrução do entendimento de educação para que a legislação fosse 

cumprida. Porém, a Lei 10.639/2003 precisa ser entendida em sua raiz histórica junto ao 

movimento negro, pois pensar a educação antirracista é um processo de trabalho intenso, e não 

deve ser deixada para datas comemorativas.  

Todas as disciplinas devem passar por isso, inclusive, pois além dos conteúdos, é 

urgente repactuarmos o Brasil enquanto nação, como diz Airlton Krenak59. E isso passa por 

entendermos a história sob as diversas epistemologias, principalmente africana e indígena, para 

aprendermos a nos relacionar de maneira mais saudável. As humanidades estariam assim 

embuídas de uma tarefa de perpassar os diversos campos científicos em função da construção 

de uma ciência quilombista, verdadeiramente emancipatória, cuja racionalidade - aqui chamada 

racionalidade do aú - estaria conectada às filosofias africanas e indígenas, à história da África 

e da diáspora no mundo - a partir de um paradigma afrocêtrico, conforme discutido no Corrido 

1. E aqui essa discussão escapa do limite brasileiro e alcança todo o território violentado pela 

colonialidade.    

O colonialismo é perverso e atua na nossa maneira de perceber e agir no mundo. Todas 

as pessoas, mas principalmente os educadores, devem conhecer sobre as discussões raciais e se 

entender a partir delas. E um dos resultados da experiência dos ciclos, na forma como eles foram 

elaborados, organizados e executados, e ainda as suas repercurssões, foi o de que o 

entendimento das ciências humanas é como uma veia cava para as ciências: são elas que vão 

organizar e distribuir o sangue do cérebro para o resto do corpo. Nesse sentido, aqui estaria 

representado pela história da África e do negro na diáspora.      

Essa manifestação cultural possui qualidades importantes para a reconstrução das 

subjetividades fragmentadas pelo colonialismo e, de fato, a capoeira angola pode salvar vidas. 

No entanto, existe uma particularidade, que na verdade é uma universalidade, ou melhor 

dizendo, uma pluriversalidade em sua prática que, por vezes, vem sendo apropriada, sublimada 

ou até mesmo assimilada pela branquitude. 

Os limites do corpo na capoeira angola são algo desafiador. Ver o mundo de cabeça para 

baixo deslocam a ordem social. A bananeira, por exemplo, é tão difícil, pois depois de adulto 

sair do eixo da suposta normalidade incomoda. A perspectiva muda radicalmente: aquele corpo 

que socialmente é visto separado da mente, da razão; ginga. E a ginga é misteriosa, possui um 

                                                           
59 Ver https://www.youtube.com/watch?v=urnczny2RBw.  
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tempo diferente, precisa de uma respiração mais equilibrada para acontecer. O racional 

separado da mente não alcança seu mistério. 

Essas foram algumas das questões que movem dentro da capoeira angola: as amarras do 

corpo, do corpo feminino, principalmente, que a partir das discussões do movimento negro e 

da interseccionalidade (AKOTIRENE, 2020) permitem a análise tendo em vista os recortes 

raciais e de gênero. 

As amarras estão profundamente conectadas à colonialidade. E elas se cristalizam nos 

corpos e no uso desses corpos no espaço. Colocar os pés para cima, como no aú, e vadiar é 

romper com essas amarras. É liberdade. Assim como gingar trata-se de liberdade. É comum 

ouvirmos que a capoeira era praticada pelos negros na época da escravidão como forma de 

resistência. E era. Mas, de onde vem a ginga? E o que é a corporeidade africana? 

A questão cultural da diáspora ainda é pouco estudada, mas hoje já se sabe sobre a 

grande influência banto na cultura negra brasileira. A rainha Jinga e a ginga da capoeira, como 

discutidas na Louvação, são um exemplo. Além das festas tradicionais de coroação do rei do 

Congo e da rainha Jinga, a própria expressão gingar, usada, principalmente, na capoeira, revela 

uma aproximação desses mundos (TEIXEIRA, 2020) 

Em relação à corporeidade africana, Nilma Lino Gomes (2017) é uma autora referência 

na condução das análises sobre os saberes estético-corpóreos produzidos como ciência. 

Portanto, buscou-se na tese, no campo da educação e saúde, alicerçar a constituição 

epistemológica da capoeira angola através do que Boaventura de Sousa Santos chamou de 

ecologia dos saberes. E é aqui que está a chave da racionalidade do aú para tratar dos corpos 

que foram e são violentados pela colonialidade, mas que gingam, resistem e subvertem a ordem 

a partir de uma persectiva outra. 

Mestre Pastinha dizia: “Amigos o corpo é um grande systema de razão, por detraz de 

nossos pensamentos acha-se um Snr. poderoso, um sabio desconhecido”. Os ensinamentos de 

Mestre Pastinha são muito bonitos e importantes, principalmente porque ele teve uma 

participação fundamental na localização africana da capoeira angola. Desse modo, a ginga 

representa não somente a origem dessa arte como também os conhecimentos que nela se 

encontram. Conhecimentos esses que são guiados por uma outra racionalidade que não é a 

racionalidade euro-ocidental, mas sim uma racionalidade pluriversal, com raízes plantadas em 

África, ou seja, afro-diaspórica, que aqui chamo de racionalidade do aú e está ligada à frase de 

mestre Pastinha acima. 
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A produção de conhecimento moderna ignora a riqueza da antiguidade africana como 

produtores de sistema de escrita, de arte, de ciência e de civilizações complexas. Uma noção de 

centralidade e universalidade eurocêntrica precisa ser analisada para compreender as forças de 

poder que atuam nos silenciamentos históricos no que se refere aos povos subalternizados pelo 

colonialismo europeu, como os povos africanos e indígenas. A África foi roubada 

epistemologicamente. E a racionalidade do aú é uma maneira de virar esse jogo, no campo da 

educação e saúde, através da capoeira angola e da sua corporeidade. E, para isso, é preciso que 

o lugar do branco na capoeira angola passe pelo entendimento de que a branquitude construiu 

esse Outro negro a partir de características negativas e de não-saberes. 

 Por isso, falar em racionalidade do aú, ao lado da ginga, é importante pois remete a uma 

linguagem ancestral que prevê movimentos suaves de negociação e flexibilidade, além de 

articular a espiritualidade entre o mundo dos vivos e dos mortos. Segundo mestre Pastinha 

(FONSECA, 2018): 

A palavra “ginga”, em Capoeira, significa uma perfeita coordenação de movimentosde corpo 

que o capoeirista executa com o objetivo de distrair a atenção do adversário para torna-lo 

vulnerável à aplicação de seus golpes. Os movimentos da ginga são suaves e de grande 

flexibilidade – confundem, facilmente, a quem não esteja familiarizado com a capoeira, 

tornando-o presa fácil de um agressor que conheça esta modalidade de luta. Na ginga se 

encontra a extraordinária malícia Capoeira além de ser sua característica fundamental. A ginga 

da Capoeira tem, ainda, o grande mérito de desenvolver o equilíbrio do corpo, emprestando-lhe 

suavidade e graças próprias de um bailarino (p. 170).  

Assim como os movimentos, o canto e toque dos instrumentos também remetem à 

corporeidade e aos mistérios da espiritualidade. Juntamente às posturas invertidas, como o aú, 

que leva o nome da racionalidade oriunda da capoeira angola como epistemologia negro-

africana, e, em acordo com Desh-Obi: “Kalunga evoca um mundo invertido onde os ancestrais 

andam com os pés para cima” (FONSECA, 2018, p. 165). Essa relação entre mundo dos vivos 

e mundo dos mortos veremos no seguinte corrido.     
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CORRIDO 4  

Dando a volta por cima através do autoconhecimento 

Capoeira Angola é ver o mundo de cabeça para baixo e dar a volta por cima através do 
autoconhecimento 

Mestre Pastinha 
 

Essa análise foi realizada mediante a metodologia proposta pelo mestre Cobra Mansa 

através do cosmograma bakongo, passando pelos seguintes processos: início, conflitos, 

crescimento e ancestralidade, definindo assim as possibilidades da roda no sentido da 

emancipação afrorreferenciada. O processo desses jovens que participaram do Projeto Bantu é 

analisado neste corrido inspirado na experiência que eu mesma tive com o mestre Cobra Mansa 

e Eduardo Oliveira, na USP, em 2019, e com isso trouxe essa metodologia para esse último 

corrido pensando nas possibilidades de crescimento dos seres humanos.  

O primeiro quadrante seria o do despertar, da concepção, como o germinar de uma 

semente, que aqui é analisado da perspectiva do início, de como os jovens entenderam a 

capoeira angola no início do Projeto Bantu. O segundo quadrante é o dos conflitos, as 

dificuldades entre eles e o mestre Roxinho e as perspectivas de crescimento a partir do projeto. 

Os conflitos são inerentes à vida, e precisamos lidar com eles, especialmente aqueles que são 

vítimas da colonialidade. É doloroso olhar para isso. No entanto, perceber e entender que a 

capoeira angola é um instrumento para que outras pessoas não sofram faz parte do crescimento, 

do autoconhecimento que se espera chegar. 

Por isso, a passagem do segundo para o terceiro quadrante é o momento do auge da 

vida, a pessoa alcançou os conhecimentos e agora inicia o processo de dividi-los com a 

comunidade. É a ética do amor e da responsabilidade com os outros, falado sobre o ser mestre 

de mestre Roxinho, no Corrido 2. Já o pertencimento, a ideia de solidariedade e de 

aquilombamento é o caminho para o quarto quadrante, o da ancestralidade. Representa a morte, 

mas é também o retorno, não só o retorno à educação angoleira e as práticas do ser mestre da 

capoeira angola, como o retorno simbólico à África na busca de suas raízes, na busca de brotar 

novas sementes. As sementes, desse modo, carregam toda a força dos antepassados, antes 

mesmo de germinar. A ideia de futuro ancestral está contida aí, girando essa roda.   

Lembro-me dos dois palestrantes à época falando muito sobre a perspectiva de que “a 

semente é mais velha do que a árvore”, na medida em que o tempo não é linear para a cultura 

bakongo. Portanto, os processos no cosmograma bakongo também não o são. Se no corrido 

anterior, marcado pelos conflitos, a ginga e a racionalidade do aú se manifestam como a 
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sabedoria corporal africana em contato com a escola, agora, a ideia foi utilizar o cosmograma 

como ferramenta metodológica, calcada nos princípios da psicologia e das filosofias africanas, 

visando analisar a emancipação afrorreferenciada a partir da superação dos conflitos utilizando 

da própria sabedoria ancestral, como o comunitarismo e a ideia de roda da capoeira angola. 

A capoeira angola, traduzida pela educação angoleira, permite tudo isso dentro do 

campo da saúde através do cosmograma bakongo. Não obstante, a filosofia da ancestralidade, 

a filosofia dos quilombos, a filosofia do encantamento e todas as formas de conhecimento 

quilombistas que se constituem a partir da racionalidade do aú, definida anteriormente, também 

caminham epistemologicamente no campo da saúde. Assim como no da educação. E deve assim 

o fazer em toda as áreas científicas, pois sem a pretensão de querer hierarquizar áreas do saber, 

as humanidades, a partir da história da África e da diáspora, precisam bombar sangue para o 

resto do corpo disso que chamamos ciência hoje. 

Emancipação afrorreferenciada, portanto, permeia a área da saúde, em simbiose com as 

humanidades, ainda correspondendo ao campo da educação através da educação angoleira. No 

atual corrido, são analisados os processos de emancipação afrorreferenciada dos cinco jovens 

ex-integrantes do Projeto Bantu através do cosmograma bakongo tendo como suporte a 

educação angoleira e a racionalidade do aú. 

 

4.1. As possibilidades da roda  

A vivência com mestre Cobra Mansa no cosmograma bakongo, além da experiência em 

si que foi muito interessante, permitiu o contato com K. Kia Fu-Kiau. Nomes como Tiganá 

Santana e mestra Macota Valdina possuem estudos a respeito dele e responsáveis pela sua 

divulgação no Brasil. Através do Instituto Sankofa Psicologia60, com a psicoterapeuta Roberta 

Federico, partes do livro do autor foi traduzida e foi com essa tradução em mãos (FEDERICO, 

2020), através de um curso online, que se deu início às possibilidades desta roda. 

Roberta Federico, em curso de psicologia africana oferecido pelo Instituto Sankofa, 

aponta o que o autor chama de poder de autocura. Fu-Kiau é um autor de seu tempo, então 

retomar as palavras dele aqui são inspirações para também pensarmos a autorrecuperação a 

partir de recortes de gênero, classe, sexualidade e etc.  

No entanto, o primordial é compreender a saúde da população negra em relação ao 

continente africano, a partir do ponto de vista da racionalidade do aú. Assim, as considerações 

                                                           
60 https://sankofapsicologia.com/ (último acesso em 02/05/2022). 
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de Fu-Kiau para compreender o percurso ao longo do cosmograma bakongo enquanto a busca 

pela autocura vão no sentido de compreender a palavra como cura, a maneira de percepção do 

ser humano, o valor de cada pessoa, o nascimento de uma criança como o nascimento de um 

sol.  

A nascente e o poente desse sol correspondem à linha da Kalunga, que é essa linha 

horizontal que corta os cosmogramas e que podem representar infinitas coisas, mas sobretudo 

a travessia do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, ou seja, do mundo do material, do 

imperfeito; para o mundo do perfeito, do mistério, dos ancestrais. Há, então, através do mistério, 

a reconexão onde ocorre o máximo poder de autocura. É uma espécie de nascimento do sol que 

ocorre em musoni. E em kala ele atinge alto poder de autocura. A partir de tukula ele vai 

perdendo seu poder de autocura, até chegar em luvemba que é a morte, mínimo poder cura, e a 

passagem para o mundo dos ancestrais. Que não é encarado como uma morte, como é para o 

ocidente, é a saída do mundo físico e entrada no mundo dos espíritos. A roda gira aqui no 

sentido anti-horário conforme da figura abaixo:       

 

Imagem 44 - Cosmograma Bakongo de Fu-kiau 

 
Fonte: FEDERICO, 2020 
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Permeados pela violência colonial e pela supremacia branca em seus territórios e em um 

país ocidentalizado, o encontro da diáspora com África é visto com lupa e permitiu elaborar 

teorias sobre a autorrecuperação e emancipação desses sujeitos – que chamei de emancipação 

afrorreferenciada. Com enfoque no campo da saúde, a emancipação afrorreferenciada está 

articulada com as humanidades através da racionalidade do aú. E conversa com a saúde na 

medida em que o racismo causa danos profundos nos sujeitos que são seu alvo. 

Sua importância é para contribuir com o desafio de “inaugurar um novo processo de 

escuta e reconhecimento dos diferentes valores e práticas civilizatórias que constituem a 

sociedade brasileira” (ALVES; JESUS; SCHOLZ, 2015).  

No Brasil, existem estudos sobre como o racismo, encoberto pelo mito da democracia 

racial, produz violência psicológica durante a vida de crianças e jovens negros causando sérios 

danos na vida dessas pessoas, tornando-as desprovidos de segurança, auto-estima, sentimento 

de pertença. A longa exposição às situações de desvalorização causa efeitos múltiplos de dor, 

angústia, insegurança, auto-censura, rigidez, alienação, negação da própria natureza e outros, 

deixando marcas profundas na psique (INSTITUITO AMMA PSIQUE E NEGRITUDE. 2008, 

11). 

Levando em consideração a ideia de que, como sociedade colonizada, ainda somos 

afetados pela colonialidade, a capoeira angola nas condições aqui descritas, está ligada a um 

processo de autocura psicológica de jovens vítimas de traumas que apresentam falta de 

confiança em si em decorrência da exposição a situações de violência colonial.  

E esse processo acontece ao longo dos quatro momentos do cosmograma bakongo junto 

ao ensino da capoeira angola: musoni, que é o iniciar na capoeira, suas possibilidades; kala, que 

corresponde aos conflitos no sentido de que o poder de autocura aumenta diante da resolução 

deles; tukula, que é o declínio do poder de autocura, entendido como o percurso do ensinamento 

dos conhecimentos adquiridos para a comunidade - o crescimento, é o auge da maturidade; e 

luvemba, que é a passagem para o mundo dos ancestrais, encarado aqui como o retorno à África, 

olhar para trás, pensar uma nova humanidade inspirada pela história da África e filosofias 

africanas, como exemplo: sankofa,  kemética, filosofias bakongo, ou seja, buscando no quarto 

quadrante o retorno ao primeiro com o fim de tornar-se seu próprio mestre.  

 

Imagem 45 - Representação gráfica do cosmograma bakongo  
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Fonte: http://terreirodegriots.blogspot.com/2017/03/os-quatro-ciclos-do-cosmograma-bakongo.html  

 

Tiganá Santana na live A Cosmologia Africana dos Bantu-Kongo para o canal 

Confluências Afroindígenas61 remete para o que seria uma pluriontologia, aproximando-a da 

ideia de uma filosofia sobre modos de ser no mundo calcados na ancestralidade e na existência 

de possibilidades plurais de existir. Uma predisposição ao outro, que Tiganá traduz: “pendor a 

outrificar-se”, ou seja, à alteridade, a conhecer o outro, incorporar seus modos de vida e a 

construir junto. Tudo isso é percorrido ao longo dos quatro quadrantes, que de cartesiano não 

possuem nada. O primeiro quadrante seria o representado pela cor amarela na figura acima e, 

junto com o quarto quadrante - branco -, formam o mundo espiritual (M’pemba). O quadrante 

preto é o segundo e o vermelho, terceiro, conjuminam o mundo material, dos vivos, Nseke.  

 

 

                                                           
61 Ver https://www.youtube.com/watch?v=1Sk0h7RuTvs (último acesso em 03/05/2022). 
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4.1.1. Início (Musoni)  

Iniciamos o trajeto, no primeiro quadrante, com a concepção da ideia de capoeira angola 

para as crianças refugiadas: o iniciar o projeto para essas crianças e as suas primeiras 

impressões. E a última ex integrante do projeto apresentanda, Susan, de origem do Timor Leste, 

também é contemporânea da primeira geração. 

 

Imagem 46 - Print da foto do Instagram de Susan 

 
Fonte: Instagram, 2022 

 
Telespectador: Você era tão jovem quando você começou, quais foram suas 
primeiras impressões? Foi intimidador?  
Susan: No começo foi bem intimidador, porque todos lá eram bem mais velhos do 
que eu, estavam no Ensino Médio e eu ainda estava no Fundamental. E porque eu era 
tão nova, eu ainda não era fisicamente capaz de fazer metade das coisas que o mestre 
pedia, então foi bem intimidador aprender tudo isso e ter só uma hora para 
entender tudo, não só os movimentos, mas a cultura, as músicas e os instrumentos 
também. Essa parte definitivamente foi intimidadora, mas as amizades e o 
aprendizado de conviver com pessoas de diferentes culturas foi a melhor parte 
de tudo isso. 
Evelyn: Realmente era muito divertido. Eu não sei quando exatamente eu comecei, 
mas acho que você tinha começado uns meses antes de mim, mas foi muito legal ter 
esse contato quando nos conhecemos. A capoeira nos apresentou tantas pessoas 
diferentes, foi muito bom ir para a mesma escola fazer passeios de carro. 
Susan: Sim! A Filomena todos os dias dirigia por Sydney inteira, quase a Austrália 
inteira para nos buscar. Ela era muito legal, ela a Chiara e o mestre me ajudaram 
muito a me sentir confortável e confiante. A Filomena era a melhor. 
Evelyn: Ela preparava comida para a gente depois da aula. 
Susan: Eu estava lembrando agora daquela galinha portuguesa que ela trazia de 
não sei onde, as saladas e o macarrão também (grifo nosso) (tradução nossa).  

A capoeira angola é uma aprendizagem difícil, ela exige bastante do 

compromentimento, dedicação, estudo, treino corporal. Nem todas as pessoas conseguem 

permanecer nessa prática, e mesmo as que continuam permanecem sendo desafiadas por ela. E 

isso é também uma espécia de ensinamento que culminará no futuro, pois os processos difíceis 

oferecem conflitos a serem lidados. Por enquanto, esse primeiro contato caracteriza a 
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intensidade do que é essa prática e o fator mesmo para muitas pessoas, principalmente jovens, 

não a seguirem.   

E a dimensão do afeto é algo que chama atenção. A Filomena é lembranda somente por 

Susan, e ela é provavelmente colaboradora do Projeto Bantu, mas em suas palavras existe muito 

presente o afeto. Além disso, o uso do termo confortável é interessante, pois sentir-se 

confortável é uma das dimensões da educação angoleira: ser o que se é, verdadeiramente, a 

partir de todas as componentes já discutidas das filosofias africanas.  

Susan continua:  

Evelyn: Quando você começou a praticar capoeira?  
Susan: Eu acho que eu comecei em 2008, eu estava no 4° ano. A Susana que me 
apresentou, e na época era voltado só para crianças do Timor Leste, e ela me chamou 
dizendo que tinha outras pessoas do Timor Leste no projeto e que poderia ser 
interessante para mim porque eu poderia conhecer pessoas novas do Timor Leste ou 
até já conhecer algumas delas. Então, eu faltei a aula (...) para ir para a capoeira, no 
começo eu era muito tímida e estava muito nervosa, comecei a achar que aquilo 
não era para mim, eu não entendia muito o que era, eu era pequena, eu devia ter 
uns 10 anos, mas foi assim que eu comecei, por meio da Susana.  
Evelyn: O que mudou a sua visão?  
Susan: Eu parei de fazer [a outra atividade] porque os ensaios eram terça à noite e a 
capoeira também era terça à noite, então minha mãe perguntou se eu queria fazer [essa 
outra atividade] ou capoeira. Eu via como o mestre tinha muita paixão por tudo 
que ele fazia, nas aulas, na forma que ele ensinava e eu gostei mais (...), e foi por 
isso que eu comecei a gostar da capoeira.  
Evelyn: Como fazer parte do Projeto Bantu te ajudou a se tornar a pessoa que você é 
hoje?  
Susan: Quando eu comecei eu era muito tímida, eu tinha zero confiança e ir para as 
aulas e ter que interagir com várias crianças de várias idades, de diferentes escolas, 
diferentes passados, fez minha confiança aumentar. Quando fazíamos a roda eu 
morria de medo toda vez porque você tinha que ir para o centro e mostrar para 
todo mundo o que você aprendeu na aula, então definitivamente aumentou 
minha confiança no quesito de me comunicar com outras pessoas e de como agir 
quando você está no centro das atenções (grifo nosso) (tradução nossa).   

É interessante notar que o projeto começa para as crianças do Timor Leste. E de fato o 

Projeto Bantu alcança muitas crianças da região com muito sucesso62. Evelyn tem uma trajetória 

mais sólida na capoeira e no projeto do que Susan, mas as dificuldades iniciais inerentes à 

capoeira no início aparecem no relato dela também, incluindo o quesito desconforto que a 

capoeira lhe trazia em relação, principalmente, aos movimentos e ao canto. Ela traz forte a 

questão das origens da capoeira, como isso também colaborou para o entendimento da arte.  

Mariana: Como você entrou em contato com a capoeira? O que você gostou mais? O 
que você não gostou? Quais foram os desafios que você enfrentou?  
Evelyn: Quando eu entrei para o Projeto Bantu, eu comecei em Cabramatta como 
estudante. Era um grupo de jovens africanos fazendo atividades e no começo eu não 
gostei, tinha que usar muita força corporal, tinha que cantar, e eu não estava 
acostumada a fazer essas coisas, meu corpo não estava acostumado a ter que 
levantar minhas pernas no ar ou ser flexível, então eu me sentia muito 

                                                           
62 Ver Projeto Bantu Filipinas.  
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desconfortável. Se me perguntassem eu dizia "não, isso não é para mim”, mas eu 
ia para a aula todo dia mesmo assim, então minha primeira impressão não foi 
boa. Mas depois de 2, 3, 4 anos eu comecei a desenvolver minhas habilidades, meus 
movimentos ficaram mais firmes, mais limpos, aprendi a tocar berimbau, mas eu não 
sabia armar o berimbau, demorei muito tempo para conseguir, mas meu pandeiro era 
bom e meu mestre passou a elogiar meus movimentos e até hoje recebo comentários 
de que eu me destaco, e é bom ser diferente. Mas é, depois de alguns anos eu passei a 
amar o Projeto Bantu, ele me deu confiança, confiança em mim mesma, confiança em 
me abrir e conversar com os outros, me deu força porque eu comecei a entender o 
porquê da capoeira existir, porquê de ela estar presente aqui para nós e eu me 
apaixonei. Eu comecei a perceber “nossa isso é muito poderoso”, porque eu não 
sabia nada, eu vim para cá como uma refugiada e eu não sabia nada sobre 
escravos, então quando o mestre começou a explicar como ele trouxeram 
escravos da África para outros lugares do mundo, aquilo começou a fazer sentido 
para mim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar e estar lá pelas pessoas, 
e isso era um ensinamento que eu podia usar para ajudar outras pessoas. Então 
depois do Ensino Médio eu comecei a pegar aulas extras com o mestre, entrei para a 
capoeira ECAMAR, e depois eu fui ao Brasil. Mas a capoeira ECAMAR é diferente 
do Projeto Bantu, que é só para crianças e jovens, a capoeira ECAMAR é para todos 
os grupos. Então, eu comecei a participar dessas aulas a noite e viajar, comecei a fazer 
mais e perceber o meu próprio valor, a abrir meus olhos para várias coisas como o que 
estudar. Muitas pessoas no Ensino Médio não sabem o que fazer, mas para mim eu só 
tinha duas opções, ou eu iria para enfermagem ou eu iria continuar na capoeira e 
quando eu fui ao Brasil eu comecei a receber muito apoio e tudo que eu queria fazer 
era jogar capoeira (grifo nosso) (tradução nossa).  

Mandela na live com Evelyn também responde sobre o começo e as suas dificuldades 

com o corpo: 

Evelyn: O que você achou da capoeira no começo?  
Mandela: Meu primeiro contato com a capoeira veio de um ator brasileiro-americano 
chamado Lateef Crowder, ele atuava fazendo capoeira e eu não sabia o que era a 
capoeira, no filme ele fazia umas cambalhotas insanas e eu quis saber o que era. 
Alguns anos depois, quando eu conheci o mestre, ele disse que iríamos praticar 
capoeira e eu pensei “será que é o que o Lateef fazia?”, e quis tentar. Naquela época 
eu me achava em forma, mas depois da primeira aula eu fiquei com o corpo todo 
dolorido, meus ombros, minhas pernas, tudo, mas foi uma experiência 
memorável, até hoje eu gosto do fato de que a capoeira usa todos os músculos do 
seu corpo.   
(...) 
Mandela: Já que as perguntas acabaram vou dizer algo para os alunos novos, a 
capoeira vai te testar, a capoeira é um dos primeiros testes que você vai ter 
enquanto você cresce, o que a capoeira me ensinou quando eu era mais novo é 
que as melhores coisas são mais difíceis, se for muito fácil isso não vai acrescentar 
em nada no seu desenvolvimento, se for difícil pode ter certeza que você vai se 
tornar uma pessoa diferente no final. Então acho o que eu estou tentando dizer 
para os novos alunos é fiquem focados, não corra para descobrir quem você é, 
continue praticando, lentamente você vai melhorar, e mais coisas você vai 
aprender, é assim que as coisas funcionam (grifo nosso) (tradução nossa).  

O desafio do corpo é algo que chama atenção porque, de fato, a capoeira angola permite 

a pessoa ter um olhar para o mundo a partir de ângulos muito distintos. O ritmo do corpo, o 

ritmo da respitação, o ritmo do coração, são elementos das filosofias africanas que conspiram 

para o aprendizado da capoeira angola. E isso demanda esforço e persistência, porque dói. Não 

só fisicamente. Mandela aconselha aos jovens que ingressam no programa a não desistirem 

frente às dificuldades, diz que o processo é lento, e que bom que seja assim, aproveitem o 
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percurso, porque lá na frente eles serão pessoas novas. São palavras simples e de grande 

impacto de valor angoleiro que conversa com um dito popular no meio da capoeira angola: 

“para angoleiro, devagar já é pressa”.  

Susan também faz uma fala nesse mesmo sentido: 

Telespectador: Que conselho você daria para uma jovem mulher começando no 
Projeto Bantu hoje?  
Susan: Eu diria a ela, ou a qualquer pessoa que esteja começando no projeto, que 
realmente aproveite os recursos a sua volta, principalmente no Projeto Bantu que tem 
tantas pessoas que te apoiam, você faz tantos contatos, crianças de escolas diferentes 
com as quais você pode conversar. O projeto é um excelente momento para 
aprender, um ótimo ambiente para aprender e absorver a maior quantidade de 
informação que você puder. Então eu diria, se divirta, e não leve tão a sério 
porque nem todo mundo começa do mesmo ponto, nem todo mundo pega os 
movimentos de primeira, mas é uma ótima oportunidade de aprendizado, então 
aproveite o que o projeto pode oferecer (grifo nosso) (tradução nossa). 

Nem todo mundo começa do mesmo ponto e isso não significa uma vantagem ou 

desvantagem em relação a outra pessoa, pois os aprendizados são múltiplos. 

 

4.1.2. Conflitos (Kala)  

Esse percurso é analisado principalmente através das resoluções dos conflitos que se 

davam na Austrália e que refletiam no ensino da capoeira angola. No processo de autocura, é o 

período de desenvolvimento de alto poder de autocura. Esse e o próximo quadrantes (segundo 

e terceiro), kala e tukula, respectivamente, são referentes ao mundo dos vivos, à parte superior 

da linha da Kalunga. Em kala, o conflito estimula a desacomodação e a verdade nas relações. 

“Não se pode erguer uma cerca diante dos olhos”, diz o ditado do povo côngo (FEDERICO, 

2020). Ou seja: não tenhamos medo de encarar as situações conflituosas mesmo que seja um 

processo difícil e doloroso. 

A verdade com as palavras também é ressaltada, especialmente por Hampaté Bâ quando 

ele recita um poema ritual do Mali: “A fala é divinamente exata/convém ser exato com ela./A 

língua que falsifica a palavra/Vicia o sangue daquele que mente” (HAMPATÉ BÂ apud 

HERNANDEZ, 2008, p. 28). Lidar com as dores e com os conflitos resulta em ser uma pessoa 

verdadeira consigo e, por conseguinte, com os outros.  

A capoeira angola, através das gingas em lidar com conflitos, através da ginga na linha 

da Kalunga, utilizando novamente a expressão do mestre Cobra Mansa, usa do poder de 

negociação em prol da comunidade e permite crescimento, até alcançar o auge em tukula, 

quando o poder de autocura começa declinar em direção à morte, o sol poente, à passagem da 

linha da Kalunga, o mundo do invisível.    

Problemas com o mestre: 
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Evelyn: Você pode compartilhar seu momento favorito no Projeto Bantu?  
Mandela: Quando eu conheci o mestre pela primeira vez eu disse a ele que eu 
lutava um pouco de boxe e ele disse que também lutava um pouco. E naquela 
época eu era muito novo, então quando alguém dizia algo para mim eu queria 
que ela mostrasse que era verdade, e eu ia por trás dele e dava uns soquinhos. Eu 
acho que ele se irritava comigo, mas com tempo fomos nos aproximando e acho 
que ele entendeu de onde vinha esse comportamento.  
E eu sempre fui muito brincalhão, eu tinha dificuldade de levar as coisas com 
seriedade, e o mestre me mostrou que tinha momentos para brincar e tinha momentos 
que tinha que abaixar a cabeça e fazer o que ele estava mandando. Eu era uma criança 
muito palhaça, gostava de correr o tempo todo, então eu aprendi muito com ele. Eu 
gostaria de ter conhecido ele antes, ele é uma pessoa que eu admiro muito, ele me 
ajudou muito enquanto eu estava crescendo (grifo nosso) (tradução nossa). 

Mandela traz a questão do compromisso do mestre com eles, da paciência, e do 

entendimento do outro, importantes para as descrições de Fu-Kiau sobre o poder de autocura. 

Aqui, esse poder aparece associado ao enfrentamento dos conflitos. 

No trecho da live de Evelyn com Mohammed apresentada nessa tese em outro momento, 

quando ela o questiona sobre a sua resposta em relação a ter dado problema ou não para o 

mestre durante o Projeto Bantu, Mohammed responde, não sem brincar que estava suado de 

nervoso. E segue, ainda em tom de brincadeira:  

Mohammed: (...) Não importa o quanto amávamos a capoeira, tinha vezes que o 
mestre nos empurrava demais, mestre te amamos, tá? E dizíamos “quer saber? 
Não vamos fazer isso”, então começávamos a conversar, a rir. Mas quanto mais 
problema nós causávamos, mais o mestre fazia a gente repetir o movimento, de 
novo e de novo. Mas é assim que se aprende, ou se aprende do jeito fácil ou do 
jeito difícil. Causamos muito problema, mas o mestre chutava o demônio para 
fora de nós [risos] (grifo nosso) (tradução nossa). 

De fato, a capoeira angola exige bastante, e é um aprendizado difícil, e é interessante a 

maneira como os dois jovens colocam essa questão ao falar do mestre e da paixão e insistência 

para que eles se empenhassem. A expressão “o mestre chutava o demônio para fora de nós” é 

divertida e permite uma observação subjetiva quanto à capacidade de autocura através da 

prática de capoeira angola. Seguramente, a presença do mestre fornece todos os subsídios para 

tal crescimento, no entanto, ele ocorre devido aos desejos daquele que a realiza. Pois os 

conflitos persistem. E durante os anos do Projeto Bantu eles se manifestaram de diversas 

maneiras, e Evelyn aponta para problemas que teve com Rita: 

Evelyn: Estamos acabando, Mandela, você tem alguma pergunta para mim? 
Mandela: Você está fazendo capoeira há um tempo, e você melhorou muito nos seus 
movimentos, mas você sente que você mudou como pessoa também? 
Evelyn: Se eu mudei? 
Mandela: Sim, em comparação com a Evelyn pequena no começo da capoeira em 
comparação a agora. Você acha que mudou ou é a mesma pessoa? 
Evelyn: Não, eu definitivamente mudei. Eu acho que cresci. 
Mandela: Você não parece ter certeza [risos]. 
Evelyn: (...) Eu acho que eu evolui muito, porque eu vivia me metendo em 
problema, causando problema, vou até pedir desculpas porque teve uma vez que 
eu briguei com a Rita, e eu vou pedir desculpas ao vivo porque isso é muito 
importante para mim. Éramos amigas e eu não sei porque eu comecei a brigar 
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com ela na escola, eu devia ter tratado do problema de uma forma melhor, então 
vou pedir desculpas para você, Rita, eu me arrependo, eu te amo muito e você é 
muito especial. Espero que ela esteja ouvindo porque é muito especial para mim 
me desculpar agora, é difícil para mim pedir desculpas, eu sou muito teimosa, 
então é importante para mim dizer isso. Mas acho que eu mudei, esse programa me 
transformou em uma pessoa melhor, me tornei uma boa pessoa por meio do projeto e 
minha capoeira definitivamente melhorou (grifo nosso) (tradução nossa). 

De outra forma, Mandela diz sobre isso quando lembra do passado da escola. Sua fala 

carrega uma visão negativa de Cabramatta, mas ele termina dizendo “mas pelo menos eu 

cheguei a conhecer a capoeira”. O que teria mudado na vida dele em relação com a capoeira? 

Segundo Evelyn, está ligado ao ganho de confiança. Seu complemento a resposta dele indica 

uma ideia de coletivo, de pertencimento a um grupo.    

Evelyn: Como você descreveria sua jornada no Projeto Bantu do começo ao fim? O 
que mudou do começo em comparação ao final? 
Mandela: Quando eu era mais novo eu tinha problemas em controlar minha raiva, eu 
tinha ódio de todo mundo, não sei bem o porquê. Mas no projeto eu conheci muitas 
pessoas e comecei a perceber que elas se importavam comigo e que não iam me 
machucar, então passei a confiar mais nas pessoas. Até na escola, eu não queria ter 
ido para Cabramatta, eu queria ter ido para outra escola, mas minha mãe insistiu que 
era uma boa escola. Mas então teve uma confusão com pessoas sendo esfaqueadas, 
mas pelo menos eu cheguei a conhecer a capoeira. 
Evelyn: Eu me lembro de você me dizer como o Projeto Bantu te ajudou a se tornar 
a pessoa que você é hoje, você tem mais confiança em si mesmo, você fala mais 
com os outros, se abre mais, antes você era mais introspectivo. Eu acho que isso 
aconteceu com todos nós porque eu também era assim, eu me fechava muito, mas 
acho que o projeto ajudou todos nós a nos abrirmos mais, porque é muito difícil 
confiar nas pessoas (grifo nosso) (tradução nossa). 

Na entrevista com Mandela, o mestre ressalta a postura de Evelyn no trecho anterior e lembra 

o sentido de sankofa: “nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás”.  

Evelyn: Mestre, você ia dizer alguma coisa? 
Mestre: Eu ia agradecer pelas suas palavras. Eu presenciei suas brigas com a Rita na 
época, e eu era muito próximo de vocês duas e eu ficava muito bravo. Você acabou 
de me mostrar o quanto você mudou ao dizer desculpas ao vivo, isso é lindo, é 
incrível, é uma forma muito bonita de mostrar que você cresceu, espero que a 
Rita tenha ouvido isso. 
Evelyn: A gente realmente te colocava em uma posição difícil. Mas isso faz parte da 
sua posição de líder, que nem políticos. 
Evelyn: Vamos fechar aqui, Mandela, você quer dizer mais alguma coisa? 
Mandela: Acho que não, só que eu sinto falta de todo mundo, da Chiara, do mestre.   
Evelyn: Temos uma última pergunta: “como a capoeira mudou a sua vida?” 
Mandela: Acho que o que mais me ensinou foi a paciência, porque aprender 
requer isso, que você seja paciente com o que você consegue e não consegue fazer, 
ser paciente com as pessoas que você gosta e não gosta, invés de ser apático 
aprender a ter paciência. Capoeira foi difícil, tinha dias que eu estava muito 
dolorido, mas valia a pena.  
Evelyn: Na verdade, temos uma pergunta do Santos. Ele trabalha com jovens no 
Timor Leste e queria entender como a capoeira pode mudar a vida de jovens, então 
acho legal ele receber um feedback de jovens como eu e você para que ele entenda 
mais sobre o projeto.  
Mandela: Quando eu era criança eu queria aprender capoeira por causa do 
Lateef, o ator brasileiro, o jeito que ele praticava era incrível e eu queria fazer 
também, a parte da luta me atraiu. E para outras crianças, se essa parte não for 
a atração inicial delas, é importante mostrar como elas podem usar isso na vida. 
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Como lutador, mesmo no boxe, eu estava buscando algum tipo de defesa, e isso é 
importante para outras crianças também, elas levam isso para vida, como uma 
ajuda.   
Evelyn: A Susan já chegou então não vou poder estender muito, mas acho 
importante que ele [Santos] saiba que às vezes você pode dar aula o ano inteiro e 
você acha que os alunos não te entendem ou não escutam o que você está tentando 
passar, isso leva tempo. Somente no fim do programa que você percebe o 
resultado, e nem sempre é imediatamente depois disso, leva tempo e muitas vezes 
as crianças não gostam de mostrar o conhecimento delas, somos crianças que 
temos questões próprias que fazem com que a gente não queria nos revelar 
imediatamente, elas levam tempo até mostrar que realmente aprenderam algo. 
Mandela: Sim, paciência é uma virtude. Tivemos um ótimo mestre que foi muito 
paciente com a gente e acho que foi por isso que continuamos a praticar por tanto 
tempo, mesmo quando ele achava que não estávamos entendendo ou ouvindo, ele era 
muito paciente e cuidadoso. Ele sempre estava calmo, nunca gritava, só nos mandava 
fazer flexões, mas isso era a parte divertida [risos] (grifo nosso) (tradução nossa). 

A ideia da capoeira como defesa apresentada por Mandela é muito interessante 

porque ele traz a perspectiva da luta. O que chamou a sua atenção foi o aspecto esportivo 

para defesa que ele traz. No entanto, ao ser questionado sobre como a capoeira pode 

mudar a vida das crianças do projeto, ele responde a partir de sua própria experiência, 

porém ampliando com base naquilo mesmo que ele aprendeu sobre capoeira: a paciência 

também como uma defesa, ou seja, o tornar-se mestre como uma defesa do mundo e de 

si mesmo. E esse processo é longo, completa Evelyn, e muitas vezes os professores não 

verão imediatamente as mudanças. Mandela finaliza com a paciência novamente 

associando a fala de Evelyn com a sua própria experiência e relembrando a paciência 

do mestre Roxinho.   

 

4.1.3. Crescimento (Tukula) 

Nesse quadrante começa a decair o poder de autocura. A pessoa atingiu o ápice em 

tukula, mas ela está indo atravessar a linha da Kalunga em direção ao mundo dos mortos e, no 

percurso, ensina para a comunidade o que aprendeu. Torna-se mestre.  

Na live com Evelyn, Susan responde o que é o Projeto Bantu: 

Susan: O Projeto Bantu é uma organização que junta vários jovens de origens 
diferentes para aprender sobre trabalho em equipe, como aumentar a confiança, como 
lidar com situações estressantes, por meio da capoeira. É uma experiência muito 
incrível e gratificante e todos aqueles que se interessarem pelo projeto devem se 
juntar, especialmente por poderem conhecer o mestre, alunos mais velhos e pessoas 
como a Evelyn que te apoiam em tudo. É um programa muito inspirador  
Evelyn: Um pouquinho mais sobre o projeto é que ele trabalha com jovens, em 
escolas com refugiados e ajudamos eles a se adaptarem à vida na Austrália e 
superarem os traumas pelos quais eles passaram. Eu já fui uma aluna do Projeto 
Bantu, então falo de experiência própria (grifo nosso) (tradução nossa). 

 Evelyn faz um adendo significativo do Projeto Bantu que está ligado à capoeira angola: 

a volta às raízes, qual seja, o olhar comunitário de retorno à comunidade visando a transmissão 
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do conhecimento adquirido. E é um tornar-se mestre de si mesmo, em sintonia com os sentidos 

dos adinkras hene e sakofa, que serão abordados em breve. O certo é que estão ligadas à 

importância das atividades de liderança estimuladas pela educação angoleira de mestre Roxinho 

e do Projeto Bantu. Abaixo, na entrevista com Chiara e o mestre, eles comentam sobre a 

liderança: 

Entrevistador: Me parece que a conferência foi algo grande para o programa, como 
você acha que, em comparação há alguns anos, em 2009, quando só tinham alguns 
artigos sobre a transição de refugiados por meio da capoeira, o programa cresceu e 
mudou?  
Mestre: Mudou muito, antes o programa tinha só um foco, hoje tem dois. O primeiro 
foco é trabalhar a autoestima e confiança como prioridade para as crianças que 
carregam algum trauma, o trauma de tentar sobreviver até conseguir se estabilizar na 
Austrália. E o segundo é dar oportunidade para essas crianças para que eles 
tenham uma visão de futuro, para que um dia eles possam estar na minha 
posição. 
E começamos a ver em prática essas oportunidades que oferecemos a eles, por 
exemplo, amanhã temos uma palestra para dar em TAFE, mas vai ter aula em 
Cabramatta porque o Hunkan vai assumir a aula. Isso demonstra mudança, porque 
agora temos um aluno que pode liderar a aula, claro que ele não está bem preparado, 
mas podemos desafiá-lo até que ele esteja preparado e isso é uma reflexão de quanto 
o programa cresceu.  
Agora temos uma escola à espera de nós, temos um horário fixo que eles 
disponibilizam para nós para irmos dar aula, e a conexão que construímos com 
as crianças tem sido incrível, bem como com a família deles. Eles dizem para as 
mães deles “eu estou indo para a capoeira” e elas sabem que eu estou cuidando 
deles e confiam em mim porque elas me conhecem. E isso também é uma grande 
mudança, porque antes eles diziam “quem é esse?” “ele acha que vai me ensinar 
alguma coisa?” e agora construímos uma relação de confiança e temos grande 
credibilidade na comunidade, nas escolas, e eu sou muito grato a isso, os anos passam 
e as coisas só melhoram.  
Entrevistador: Chiara, você tem alguma coisa para acrescentar?  
Chiara: Eu acho que ele disse basicamente tudo, mas acho que o que eu posso 
acrescentar é que essa relação com a família e com a escola foi muito importante para 
nós, temos uma criança que começou a experiência escolar com a gente, e quando 
eles entram no Ensino Médio eles tem que fazer de sete a oito semanas de 
experiência de trabalho, e uma das nossas crianças, a Evelyn, quis fazer essa 
experiência com a gente. Essa experiência de trabalho é feita uma vez por semana 
para as crianças terem uma ideia do que é trabalhar em um escritório, com 
outras pessoas, para eles poderem ter referências no currículo no futuro.  
Então, a escola entrou em contato conosco e na quinta vai fazer três semanas que 
ela está trabalhando para a gente, e já estamos caminhando para ter outros três 
alunos da mesma escola vir trabalhar conosco. Nós dividimos a experiência deles 
fazendo eles trabalharem com assuntos de escritório em uma semana, na 
próxima semana eles trabalham no projeto, para que eles experimentem tarefas 
diferentes, para que eles aperfeiçoem suas habilidades de informática, de 
liderança, quando estão ministrando uma aula, e em vários outros aspectos.    
Esses outros alunos que vão se juntar a nós agora, um estava trabalhando para 
o Burger King e o outro para um lava-jato, e não que isso não seja experiência 
relevante e que eles não possam fazer esse tipo de trabalho, mas acho que, 
especialmente para eles, quando no futuro eles tiverem que procurar um outro 
emprego é diferente ter uma referência dizendo “eu trabalhei nesse centro por 
esse período de tempo aplicando diferentes tipos de habilidades” em comparação 
a “eu lavei carros”, e digo isso sem pensar no aspecto econômico.  
E têm outras questões que nós trabalhamos com eles, porque eles ainda são 
adolescentes, então têm muito a aprender, como pontualidade, como terminar uma 
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tarefa e não se frustrar depois de cinco segundos se eles não estiverem conseguindo 
fazer. Então, eles trabalharam com a gente durante o programa, e com esses três em 
específico, conseguimos continuar o trabalho em outro contexto.  
Entrevistador: É interessante para mim como o programa é centrado em capoeira 
que é uma dança/luta, mas apresenta todos esses outros benefícios para aqueles que 
estão envolvidos, então eu queria perguntar qual foi o maior desenvolvimento que as 
crianças tiveram ao longo dos anos praticando capoeira e o que é particular da capoeira 
que permite isso acontecer?  
Chiara: Eu acho que a capoeira é uma ferramenta e o bom disso é que você pode 
praticar só sobre o ponto de vista físico, ou você pode entender a capoeira angola 
sob um contexto cultural, histórico e juntar isso ao movimento corporal 
enquanto você pratica. A partir daí você cria algo que é comum a toda prática 
cultural popular, que permite você ter uma série de conhecimentos que vai além 
daquele curto momento da prática em si, transfere para como você deve se 
comportar, como se relacionar com pessoas mais velhas, com pessoas da sua 
idade, qual é o tipo de comportamento adequado para certos tipos de situação e 
qual não é para outros.  
A capoeira carrega muito conhecimento na música, na cultura, na história e isso 
ressoa para muitas dessas crianças porque eles faziam parte de um contexto 
cultural em que todo esse conhecimento era passado por meio de atividades não-
verbais, obviamente na África, mas também em outros lugares, acho que foi em 
Burmese [minuto 11:40 não tive certeza] que uma vez nos disseram “nós também 
temos rituais que ocorrem em um círculo”. Então, realmente, ressoa para eles 
como se fosse uma continuação daquela cultura que eles antes participavam, 
porque, apesar de vir de outro lugar, na essência ainda é aquela mesma cultura 
popular antiga, ainda carrega o mesmo jeito de transferir conhecimento e por 
isso que eu acho que é benéfico para eles (grifo nosso) (tradução nossa). 

Essa fala da Chiara é importante por duas razões. A primeira, em relação ao fato de 

serem refugiados na Austrália adiquirindo um trabalho que não seja desvalorizado do ponto de 

vista do curriculo. Ela tem o cuidado de dizer que esses trabalhos não são desimportantes, mas 

é que normalmente não são considerados válidos do ponto de vista intelectual. Ela diz “isso 

sem pensar o aspecto econômico”. Somado à questão de serem refugiados e africanos, há uma 

problemática racial ainda maior. O sucesso do programa de autorrecuperação desses jovens 

com o Projeto Bantu é uma realidade. No entanto, há de se pensar se a ideia do orientalismo, 

ainda que de forma sutil, não reaparece.  

Chiara é assistente social e no filme ela aparece de maneira extremamente 

comprometida com o Projeto Bantu e com as crianças. Suas falas transparecem cuidado e afeto 

quanto ao ensino de capoeira, afinal ela mesma é uma capoeirista. Posto isso, é possível 

estabelecer a inquietação a respeito da ideia de cultura popular antiga presente em sua fala. 

Chiara menciona a relação entre culturas antigas como populares. Isso preocupa do ponto de 

vista negro-africano, na medida em que novamente ocupa uma interpretação ao oriente comum, 

porém sem realizar o devido recorte norte-sul oriundo das invasões nas américas, deixando, 

desse modo, as diferenças filosóficas oriundas das ontologias desses seres como inferiores. A 

Ásia, mesmo sofrendo dos males do colonialismo, possui uma certa mobilidade na escala 

colonial. A Ásia, por exemplo, foi construída pelo ocidente como lugar de um passado ideal 
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que hoje não existe mais. Mas, ainda sim, há respeito a esse passado antigo imemorial. E, 

certamente, muitos preconceitos e racismos, mas o cruzamento entre oriente e sul foi cruel do 

ponto de vista da desumanização em todos sentidos: ontológico, epistemológico e material 

afroindígena.        

A segunda questão importante nesse diálogo de Chiara é a maneira como ela coloca o 

entendimento da sabedoria corporal heredeira de “práticas não-verbais”. O jogo de capoeira 

angola é uma conversa silenciosa. Aprender a fazer essa conversa corporalmente é uma 

superação, além disso, oferece um tipo de crescimento intelectual. O jogo corporal é tão 

complexo e cheio de nuances que parece matemática ou como mestre Sidney sempre diz, um 

jogo de xadrez, puro cálculo. E é disso que acontece o crescimento.      

Susan menciona como o crescimento para ela é associado à sua timidez. Embora fosse 

quieta e não se rebelasse contra o mestre, ela diz que, com o tempo, passou a entender o que 

era a capoeira. Entender o que é a capoeira angola não é fácil. Mas seus benefícios se associam 

à paixão, à dedicação, inspiração, ela diz. Mesmo que seja algo que depois da escola a criança 

deixará de fazer, o desenvolvimento e troca durante aqueles anos resulta em perspectivas outras 

para esses jovens.  

Mestre: Como foi ser aluna do Projeto Bantu e depois voltar como voluntária? 
Susan: Foi muito surreal, porque já estivemos naquela posição, já fomos aqueles 
alunos, e ver eles aprendendo, fazendo os movimentos, e mesmo só andando e se 
divertindo me trouxe muitas memórias, quatro anos da minha infância foram 
assim, toda terça-feira. Foi uma experiência muito legal conversar com os alunos 
e quando o mestre me chamou para a roda eu fiquei muito nervosa porque fazia 
anos que eu não jogava, mas foi uma experiência incrível que me trouxe muitas 
memórias, me fez querer voltar para a capoeira, mas meus horários não 
permitem.  
Então para as crianças que estão participando agora, aproveitem, porque agora 
é o melhor momento para aprender e absorver o máximo que você puder. 
Quando você sai da escola e começa a pensar na sua carreira, no seu próximo 
passo, a capoeira pode não caber nesses planos, se couber ótimo, se não aproveite 
o máximo que puder agora.  
Telespectador: Em que formas você acha que participar do Projeto Bantu te ajudou 
a se tornar a pessoa que você é hoje? 
Susan: Quando criança, o mestre pode atestar isso, eu era muito quieta na aula e não 
causava nenhum tipo de problema, eu era muito, muito tímida, e agora dá para 
perceber que eu sou mais extrovertida e minha confiança deslanchou depois da 
capoeira. Me ajudou a falar na frente das pessoas, a me comunicar com os outros 
porque eu tinha que falar com crianças de outras escolas, eu nem sabia que tinha 
capoeira nas escolas, eu não sabia que tinha capoeira em Cabramatta, eu pensei que 
era só o nosso grupo na Sttarts, então pedimos para conhecer outras crianças de 
cenários diferentes do nosso e foi quando eu conheci você [se referindo a Evelyn], o 
Hunkan, Makor, Mandela, Steven, e vários outros. 
(...) 
[Mestre diz algo que não dá para ouvir, mas pelo contexto parece que era algum 
comentário de como a Susan era pequena na época que ele praticava capoeira] 
Evelyn: Ela ainda é pequena! Ela não cresceu muito [risos]. 
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Susan: Eu era tão jovem nessa época! Eu era um bebê, quando lembro dessa época 
e vejo quão nova eu era, eu percebo que eu não tinha muito senso do que eu 
estava fazendo, eu só estava lá durante o primeiro ano todo. Mas depois que eu 
cresci e fiquei mais confiante, eu comecei a ter mais consciência do mundo a 
minha volta e do que a capoeira realmente é e passei a me envolver mais.  
Mestre: Você era pequena, mas você era ótima nas aulas. 
Susan: Obrigada! Isso significa muito vindo de você, porque fora a Susana, que era 
um ano mais velha do que eu, todos os outros eram alunos do Ensino Médio e às vezes 
eles não queriam participar e eu fazia as aulas sozinha com o mestre. Você sabe como 
adolescentes são, não tem muito o que fazer, mas eu era muito tímida, então eu não 
me rebelava e dizia que eu não ia fazer a aula, mas eu sempre acabava me divertindo.  
[Telespectador faz comentário de como a capoeira tem sido utilizada na comunidade 
dela no Timor Leste para tirar as crianças da violência] 
Susan: Nossa, isso é muito legal. 
Evelyn: Eu sei que você não deve ter muito conhecimento sobre o que acontece no 
Timor Leste, mas se existe violência lá você acha que a capoeira pode ajudar as 
crianças de lá? 
Susan: Eu acho que sim, porque, em primeiro lugar, dá a elas uma atividade para 
fazer durante o dia e, acima disso, é super interessante e você aprende muito sobre 
a cultura, sobre a música, os instrumentos, você faz novas amizades. E é algo que 
pode ocupar a mente deles, porque se eles não tiverem nada eles podem se virar 
para a violência ou se meter em problemas, por isso acho que a capoeira poderia 
ajudar eles. As crianças que eu vi que participarem do programa, a capoeira deu 
a elas algo para fazer, uma paixão, algo para focar e se desenvolver. Muitas 
crianças não têm isso e acho que a capoeira pode ser benéfico por causa disso, dá 
a elas algo para fazer e se inspirar (grifo nosso) (tradução nossa). 

Mesmo que não se torne um capoeirista, a experiência transforma. E se tornar um 

capoeirista é um objetivo final, sim. Não visando somente a “profissão”, mas tudo o que envolve 

a capoeira angola. No fim da entrevista, Susan pergunta a Evelyn: 

Evelyn: Algúem tem mais alguma pergunta? Você quer me perguntar alguma coisa? 
Susan: Sim! Qual é o seu trabalho agora no Projeto Bantu? Porque eu percebi que 
você está bem mais envolvida agora, o que é uma loucura dizer, porque me lembro de 
quando estávamos começando e vejo agora o quanto você cresceu, amadureceu e 
o quanto você assumiu dentro do projeto, você viajando para o exterior com o 
mestre, é uma loucura. Então que papel você ocupa no Projeto Bantu agora? 
Evelyn: Eu sou uma oficial de projeto, então meu papel é ir nas escolas e 
“entregar” o Projeto Bantu. Eu faço todo o movimento, as aulas de música, mais 
ou menos isso, se um aluno quiser conversar eu tiro meu tempo para apoiar ele. 
A estrutura é a mesma de quando nós éramos alunas, só a forma de fazer que é 
diferente porque as crianças hoje em dia são diferentes. Fazemos acampamentos, 
nem sempre com a capoeira, às vezes com grupos diferentes. Estou aprendendo 
muito, nunca tinha me imaginado nessa posição, mas tem sido muito bom, quem 
iria imaginar. 
Susan: É isso que eu estou dizendo! Tem sido tão bom ver o quanto você mudou, 
cresceu e amadureceu, em comparação a quando nos conhecemos, quando 
tínhamos acabado de nos juntar a capoeira, a agora que você está tomando as 
responsabilidades do projeto.  
Evelyn: Tem sido muito bom, as vezes é difícil por causa das crianças, mas tudo 
é experiência. Eu percebi que eu não consigo tentar ser outra pessoa, porque às 
vezes eu penso demais em como ser madura, mas no fim das contas eu só consigo 
ser eu mesma e oferecer a minha experiência, e acho que isso é a melhor coisa 
que posso fazer, só ser eu mesma e contar a minha experiência. Porque às vezes 
acho que eu quero assumir uma postura diferente em sala, falar de coisas 
grandes, e acaba que não faz sentido, mas é isso é crescer. 
Susan: Você também vai para essas outras escolas? 
Evelyn: [Diz sim com a cabeça]    
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Susan: Wow! Você trabalha dando aula para essas crianças? 
Evelyn: Sim. É um pouco assustador às vezes, porque eu tenho uma aparência muito 
jovem. 
Susan: Imagina se fosse eu no seu lugar. 
Evelyn: [risos] O aluno veio falar comigo e perguntou “você precisa de ajuda? Está 
perdida tentando encontrar sua sala?” e eu “não… eu sou a professora” ele pediu 
desculpas e eu disse que não tinha problema, mas eu queria parecer mais velha (grifo 
nosso) (tradução nossa). 

Como já foi discutido, nem todas as pessoas irão adiante com a capoeira, como diz 

Evelyn no trecho a seguir: “não é você que escolhe a capoeira, é ela que te escolhe”. É 

importante salientar a fala da Evelyn a respeito da continuidade dela na capoeira. Esse percurso 

é muito valorativo do intuito da educação angoleira. Ela fala sobre ser quem ela é a partir da 

sua própria experiência, associando o crescimento ao encontrar-se no mundo, descobrir a sua 

ginga; gingando na linha da Kalunga, citando mestre Cobra Mansa. Sua perspectiva de quem 

deu continuidade ao projeto é fundamental, nesse sentido, pois completa essa passagem para 

para o último quadrante a partir de um crescimento relacionado ao lastro ancestral da família.  

É importante salientar que a perspectiva dos bakongo em relação ao cosmograma não é 

linear ou imbuída dos sentidos ocidentais dos processos cartesianos. Pelo contrário, as 

possibilidades dessa travessia da linha da Kalunga são múltiplos e eles se realizam em diversas 

esferas e em várias situações. Por isso, a passagem para o mundo dos mortos aqui nessa análise 

se estabelece com base na ideia de retorno ancestral, na ideia de busca de unidade africana a 

partir do grande holocausto que foi a escravização e colonização do continente.  

Evelyn fala no trecho abaixo sobre seu crescimento no âmbito familiar, em termos de 

resolução dos conflitos, de como ela conseguiu, a partir da capoeia angola, estabelecer também 

um diálogo com a sua família. Essa predisposição ao diálogo, ao outro é fundante da filosofia 

bakongo, entender o outro universo e as suas possibilidades de melhorar o entorno.  

Mariana: Como você vê o relacionamento entre seus dois mundos, sua família e sua 
origem africana, com a capoeira?  
Evelyn: Quando eu comecei a praticar capoeira eu acho que minha mãe não entendeu 
muito bem o que era capoeira, nessa época eu nem era muito próxima da minha 
família, eu era muito fechada, como eu te disse antes, eu não me abria para 
ninguém. E quando eu entrei para a capoeira tudo começou a se abrir para mim 
e eu comecei a falar mais, a me abrir mais com a minha família, eu fiquei mais 
leve, e isso mudou minha família. Quanto mais você fala mais as pessoas te 
entendem então eu comecei a ficar mais próximo dos meus irmãos, da minha mãe 
e se não fosse pela capoeira eu acho que isso não teria acontecido, porque quando 
você está em uma roda você se sente muito livre, você se abre, e eu passei a trazer 
essa mentalidade para casa, eu comecei a ver que isso precisava acontecer na 
minha vida familiar também, é assim que eu tinha que me relacionar. E foi a 
capoeira que me deu essa confiança de mudar, porque minha mãe não gostava 
de capoeira, ela dizia que eu precisava fazer dinheiro, e eu explicava para ela que 
eu sou boa em jogar capoeira, ela ainda não entende muito bem o que eu faço, 
mas eu digo “eu tenho um bom salário, eu estou segura e estou fazendo o que eu 
gosto e é isso que importa”. Desde então ela passou a aceitar, mas em 13 anos que 
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eu jogo capoeira ela só veio me ver uma vez, meus irmãos também tentaram, mas 
a capoeira te escolhe você não escolhe a capoeira, mas eles passaram a entender 
como eu me sinto quando eu jogo capoeira quando eu toco os instrumentos e eles 
nunca reclamaram do que eu faço (grifo nosso) (tradução nossa). 

Novamente aqui a questão do crescimento associada ao desenvolver-se com a capoeira 

angola no sentido de superação de conflitos. Caso esteja no aprendizado da capoeira angola, 

será preciso encarar os conflitos de frente. Não necessariamente significa que todos serão 

resolvidos ou terão desaparecido, mas o principal é a predisposição ao contato com o outro. No 

caso aqui, no contato com a família. Mesmo passando por todos esses aprendizados, a mãe de 

Evelyn, nos 13 anos de capoira angola, só foi a um evento da sua filha. Isso parece sensibilizar 

a Evelyn, ser ainda um conflito, mas ainda assim, o diálogo está posto. A capoeira movimenta. 

E nesse percurso ela movimenta o mundo dos mortos. Ou seja: ela promove diálogo, ela 

conversa com os ancestrais, traz para o futuro as sabedorias do passado, conversa, dança e joga 

com elas. 

No quadrante em que se encontra, o terceiro, o sol já está indo se pôr em luvemba, é o 

percurso de se encaminhar para o mundo dos mortos, atravessando a Kalunga. E aqui, retornar 

gingando é se suma importância no processo - é o movimento do mundo dos mortos, como diz 

Eduardo Oliveira. É gingar na linha da Kalunga, como diz mestre Cobra Mansa. Atravessar 

para lá não no sentido de deixar de existir, mas inspirar novas existências a partir da sua, que 

não está mais no mundo físico, agora se encontre no mundo do invisível. E é lá que existe o 

movimento para a reconexão.  

Renovado em musoni, o sol atinge seu brilho mais forte e se prepara para despontar sua 

beleza em kala. Em tukula atinge seu nível de maior amadurecimento, e a partir daí inicia seu 

percurso de apagamento. Mas não sem antes compartilhar sua sementre e seu sopro de 

vitalidade com as pessoas e os lugares do entorno. Até novamente retornar para o misterioso 

mundo dos mortos e transmutar a sua energia, sua força, em uma eterna volta ao mundo, em 

mundos possíveis de diálogo. A esse movimento de roda chamamos ancestralidade.    

 

4.1.4. Ancestralidade (Luvemba) 

O percurso no cosmograma bakonho é caminho de tornar-se mestre, tornar-se seu 

próprio mestre. Essa ideia coaduna com as bases filosóficas de um adinkra chamado hene. 

Adinkras constituiem um conjunto de símbolos gráficos repletos de significados filosóficos cuja 

origem é do povo akan, na África central, em Gana e parte da Costa do Marfim, principalmente 

(NASCIMENTO, 2009).  
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Imagem 47 - Adinkra Hene 

 
Fonte: http://claudio-zeiger.blogspot.com/2012/02/adinkra-hene-simbologia-adinkra.html  

 

Hene é símbolo da grandeza, prudência, firmeza e magnanimidade, carisma e liderança. 

Adinkra hene significa ser senhor de si mesmo, à imagem do próximo ou, simplesmente, reflexo 

de si mesmo. É um adinkra que representa a presença divina, através dos círculos concêntricos, 

por ser atribuído a essa presença divina no centro, no núcleo, tendo ele, a partir daí, criado todos 

os demais adinkras (NASCIMENTO, 2009).  

Um outro adinkra importante para esse subitem é o sankofa, representado por uma ave 

voltando a sua cabeça para trás, conhecido pela sua mensagem de que nunca é tarde para voltar 

e apanhar o que ficou para trás. Envolve o crescimento e a sua ligação com o aquilombamento 

e a busca das raízes em África com o fim de desenvolvimento da sua comunidade 

(NASCIMENTO, 2009). 

 

Imagem 48 - Adinkra Sankofa 
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Fonte: https://www.pordentrodaafrica.com/cultura/voce-conhece-a-africa-faca-o-quinto-quiz-do-por-

dentro-da-africa/attachment/sankofa_bird2  
 

Embora esse seja um pensamento da África ocidental e estejamos dando foco para as 

culturas bakongo - mais especificamente da região centro-africana, levando em consideração 

as diferenças entres essas culturas - aqui, pensa-se também sobre a unidade africana, tão 

defendida por Cheikh Anta Diop (2014). Portanto, a partir da combinação de diversas filosofias 

e os seus pluriversos - inclusive levando em consideração as tradições indígenas - são feitos 

alguns recortes. Infelizmente, ficam muitas sem serem contempladas, como exemplo, as 

filosofias indígenas, ou a filosofia kemética, que deu origem a toda filosofia branca ocidental 

roubada pelos gregos. Mas são anseios para as continuidades deste trabalho que certamente 

virão.  

A relação da história do mestre Roxinho e do Projeto Bantu permitem um diálogo fértil 

com a história da capoeira e seu percurso como reminiscência da tradição africana, como os 

valores civilizatórios africanos da comunidade e da ancestralidade. A compreensão da trajetória 

do mestre Roxinho e a sua relação com a capoeira angola, bem como as prerrogativas do Projeto 

Bantu, são importantes para desvendar a origem epistemológica da capoeira, com a 

racionalidade do aú, bem como para o processo de emancipação dos jovens – entendido como 

emancipação afrorreferenciada. 

Dois temas importantes desenvolvidos nesse último quadrante do cosmograma bakongo 

são: aquilombamento, se referindo às comunidades de aprendizado e confiança; e África, 

retomada da sua compreensão como lugar da memória e ao que alguns estudiosos chamam 

tradição, religiosidade e ancestralidade. Tudo isso a partir da roda de capoeira angola e da sua 

racionalidade que vai guiar a emancipação afrorreferenciada. 
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Mestre Roxinho diz que a própria capoeira angola possui os elementos para a formação 

da criança e do jovem, e que ele não muda as suas regras, suas formas tradicionais, para realizar 

esse trabalho. Sobre seu entendimento de ancestralidade, em uma live para o canal Confluências 

Indígenas, ele responde a uma pergunta sobre o contato com os estudantes africanos no Projeto 

Bantu. Ele relembra o encontro com a família da Evelyn (que inclusive, ele comentou já em 

outro trecho em entrevista com a autora). Eu trago novamente aqui a ideia do mestre como pai 

dos filhos deles. Voltamos, dando a volta ao mundo, no contexto da grande roda, ao ser mestre. 

Não só a partir da roda da capoeira - a pequena roda, como diz mestre Moraes - mas na grande 

roda da vida.  

 

Imagem 49 - Print da live valores civilizatórios com mestre Roxinho   

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9vC9VOYiW3I&t=1s  

 

 Na sequência dessa pergunta, na live, vem outra tão interessante quanto: “o que é um 

mandingueiro”? E a resposta do mestre Roxinho revela a relação entre religiosidade, a família 

africana, o mágico e a questão da comercialização da capoeira, que é fundamental ser pensada, 

especialmente em um lugar onde ela está sendo desenvolvida como uma prática pedagógica. 

Imprescindível para compreender a sua ancestralidade e o comunitarismo pelo retorno desses 

ensinamentos às comunidades negras e periféricas. Afinal, o mestre provoca, para quem vai 

ensinar a mágica da capoeira angola e com quais objetivos? 
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Em sua fala na live de formação do Núcleo de Estudos Yabás63, sobre os valores 

cicilizatórios afro-brasileiros a partir da pensadora Azoilda Trindade, ele desenvolve uma 

atividade, mesmo online, em que os participantes a partir do vídeo de um jogo de capoeira 

podem expressar os sentidos e as conexões desses valores. O resultado final foi um diagrama 

no qual esses valores se entrecruzam e mexem diretamente com os fundamentos da capoeira 

angola a partir da roda.  

 

Imagem 50 - Ação com mestre Roxinho no Ciclo Formativo de Educação Antirracista do Núcleo de 
Estudos Yabás (2021) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Portanto, no processo de fragmentação das identidades africanas no momento da 

escravização e posterior recriação dos elementos africanos nas diásporas, a religiosidade e 

outras práticas culturais são formas de resistências onde os corpos negros guardam as 

referências da tradição africana herdada dos ancestrais. 

Ao africano escravizado no Brasil e aos seus descendentes que nasceram sob o regime 
da escravidão era interditado o acesso ao seu próprio corpo. Seus corpos eram 

                                                           
63 Ver https://www.youtube.com/watch?v=siSw6RaeLd4 (último acesso em 03/05/2022). 



 
 

184 

obrigados a trabalhar sem cessar, de acordo com o ritmo da plantação, da mineração, 
da Casa-Grande, ditado pelo mundo dos brancos. Também eram obrigados a se 
comportar de determinada maneira e a atuar no cotidiano inventado pelo colonizador 
da forma como este julgava necessária e apropriada. O corpo do escravo era 
violentado pelos senhores e senhoras de forma bestial, para atender desejos e fantasias 
sexuais, as mais diversas. (...) O corpo, que já era um forte símbolo de identidade para 
os diferentes povos africanos, expresso por meio dos penteados, das escarificações 
(marcas feitas na pele com instrumento cortante) e perfurações que os nossos 
ancestrais traziam nas suas peles, passa por um processo de ressignificação no 
contexto da escravidão e do pós-abolição. (...) Nesse processo, a tradição gestual e 
oral destacou- se como um dos principais elementos. Os africanos escravizados 
introduziram uma vigorosa identidade corporal e musical nas terras por onde 
passaram. Por isso, para o negro africano deportado para as Américas, os maracatus, 
os afoxés, o soul, o jazz, o reggae, o mambo, o samba, o funk, o hip-hop e, entre outras 
expressões, a capoeira, podem ser consideradas como as linguagens que mantém viva 
a transgressão herdada dos nossos ancestrais da África Negra (grifo nosso) 
(MUNANGA & GOMES apud TEIXEIRA, 2014, p. 155).   

Também é sinalizado os possíveis significados da grande roda em termos de senso de 

confiança e de família, no sentido da ressignificação com a terra natal. A fala de Miriam no 

filme é bem simbólica quando ela ainda bem jovem diz: “eu não sei o que capoeira significa, 

mas eu espero que signifique unir as pessoas” (tradução nossa).  

 
Imagem 51 - Print da tela do filme Who we really are: Miriam fala sobre capoeira angola 

 
Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 

Relação com a ancestralidade, família e culturas africanas e em diálogo com a fala de Miriam 

acima, Mohammed fala sobre as suas amizades no Projeto Bantu e como elas se fortaleceram a 

partir do ensino da capoeira angola. 

Telespectador: Como era seu relacionamento, com os outros do grupo? 
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Mohammed: Isso é uma excelente pergunta. No início da minha jornada com o 
Projeto Bantu e com a capoeira, eu tinha ido para a escola com alguma das meninas, 
nós fizemos escola primária juntos, mas no Ensino Médio nós começamos a nos falar 
menos, a nos distanciar. Mas quando o Projeto Bantu começou, eu, a Achol, a Alberta 
e as gêmeas, as meninas que eu tinha estudado juntas na escola primária, voltamos a 
nos aproximar e hoje eu digo que elas são minhas irmãs de tão próximos que ficamos. 
Em toda oportunidade que eu tiver de poder estar lá por elas eu vou fazer, se elas 
precisarem de mim elas tem meu número, minhas redes sociais, é só me chamar, o 
Projeto Bantu realmente nos juntou.  
Digo o mesmo para você, para o mestre, o George, todas as pessoas incríveis que 
estavam lá por nós do outro lado de Sydney, das Filipinas, do Brasil, todos nós nos 
aproximamos, mesmo que não tenhamos mais a oportunidade de vê-los, mas eu 
conheci todas essas pessoas incríveis, os meninos e os professores que vieram das 
Filipinas, os mestres do Brasil, o mestre nos deu a oportunidade de conhecer todas 
essas pessoas maravilhosas. Era muito divertido quando estávamos todos juntos 
porque realmente mostrava como a capoeira nos fazia sentir como adolescentes, 
como jovens, prova que quando você faz capoeira ela te tira da escuridão e te 
leva para a luz.  
Eu conhecia muitos adolescentes que eram problemáticos antes de entrar para a 
capoeira e o mestre George e todos aqueles professores maravilhosos nunca 
desistiram deles, e eu sei que o mestre ainda os acompanha mesmo eles já tendo 
saído da escola, eu sou um deles, o mestre sempre esteve lá por nós, não 
importava o que a gente precisava, se precisávamos só conversar, independente 
do assunto, ele sentava e ouvia.  
Não conheço os detalhes da história, mas teve uma vez que um dos meninos da outra 
escola se meteu em problema, e o mestre foi ajudar ele, conversar com ele, acho que 
ele até o acompanhou no julgamento, não tenho certeza. São coisas assim que o mestre 
e os outros professores, incluindo você, faziam para nos apoiar, desde o começo do 
programa se alguém quisesse desistir, porque não se importavam em se esforçar, o 
mestre nunca desistia deles, George nunca desistia dele, você, Evelyn, nunca desistiu 
de nós.  
Isso é o que significa ser família, família nem sempre se constrói por sangue, mas 
da amizade e de conexões, e vocês nos mostram o que significa ser próximo e ser 
uma família, e eu sou muito grato a isso (grifo nosso) (tradução nossa). 

Mandela responde sobre a importância dos amigos na capoeira angola: 

Evelyn: Como é o seu relacionamento com seus amigos da capoeira? Vocês ainda 
mantém contato? 
Mandela: Falo bastante com o Hunkan e com Makor, as pessoas que eu passava mais 
tempo. Mas os outros eu não tenho contato há muito tempo, acho que a última vez que 
eu falei com a Suzie foi ano passado. Com a maioria deles eu falo muito, eu encontrei 
o Daria mês passado, o Belalia está em Melbourne, eu acho. 
Evelyn: Como está seu relacionamento com o Hunkan agora? Está mais forte? 
Mandela: Meu relacionamento com o Hunkan passa por períodos mais distantes e 
outros mais próximos. Teve um ano que ficamos o ano inteiro sem se falar e não teve 
nenhum motivo para isso, mas quando a gente se encontrou de novo foi como se nada 
tivesse mudado. Então, temos um relacionamento forte, daqueles que não importa 
quanto tempo passamos sem nos falar, quando nos reencontramos é muito fácil [se] 
conectar de novo. Esse é o tipo de amizade que eu valorizo, quanto mais velho você 
fica, mais você aprecia amizades assim. 
Evelyn: Aquela amizade que você não vê o tempo todo, mas quando se reencontram 
o relacionamento é o mesmo. Você ainda fala com o Ahzam? 
Mandela: Falei com ele mês passado.  
Evelyn: Ele está bem? 
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Mandela: Sim, estava treinando bastante, vou assumir que já está casado porque todos 
os meus amigos muçulmanos estão se casando, por todo lado. [risos] 
Evelyn: Ele estava com cara de adulto já, todo mundo está crescendo.  Eu me 
sinto para trás [risos].  
Mandela: Evelyn, sinceramente, olhe para você! 
Evelyn: Eu sei! Mas eu sinto que eu estou focando em muitas outras coisas e estou 
esquecendo de mim (grifo nosso) (tradução nossa). 

Crescer nem sempre é fácil. O bonito desse trecho é a cumplicidade entre Mandela e 

Evelyn quando ela pergunta sobre os amigos da época deles e ele comenta sobre os que estão 

casados. Evelyn se diz para trás. Mandela de maneira afetuosa a responde: “olhe para você”, 

valorizando a trajetória da amiga. Isso é presente no grupo no sentido de admiração mútua entre 

os colegas, celebrando as conquistas uns dos outros.  

No entanto, o percurso no cosmograma bakongo não é único, unidirecional, muito 

menos linear. Ele se move em diferentes círculos concêntricos e continuamente. Por isso, a 

autocura é um processo contínuo também para não cair nos eventuais desequilíbrios e conflitos 

que surgem. Evelyn deixa entrever angústias quando diz que “sinto que (...) estou esquecendo 

de mim”, mas o crescimento envolve lidar com conflitos ainda e que sempre haverão ao longo 

da vida material. 

A memória afetiva continua dando a toada deste subitem e já adentrando os primeiros 

passos para o próximo quadrante. Segue com Susan:     

(...) 
Evelyn: Você pode compartilhar seu momento favorito que você teve no projeto? 
Susan: Tenho tantas memórias boas, essas mesmo do carro que dirigiamos por todo 
lado buscando e deixando pessoas. Mas os eventos e os encontros de jovens também 
eram muito divertidos. Ah! Eu tenho algo para te mostrar.  
Evelyn: Não! Por favor, que não seja uma foto. 
Susan: Eu queria muito ter fotos. Você pode perguntar para o mestre se ele tem 
alguma foto minha? Porque eu lembro de ter câmeras por todos os lados.  
Mas agora lembrei de um momento muito bom, a Susana tinha me dito que ia 
ter um evento muito grande na cidade, em Surry Hills, e me convidaram para ir. 
Meus pais achavam que era loucura ir tão longe por causa da capoeira, mas eu 
implorei para ir, então eu fui e calhou de ser no dia do meu aniversário, e era por 
isso que eles queriam que eu fosse, era meu aniversário de 12 anos, eu acho.  
Quando cheguei lá eles fizeram uma festa enorme e foi muito legal, eu nunca 
tinha visto tantos capoeiristas juntos antes e foi muito legal eles terem celebrado 
meu aniversário. Eu ainda tenho todos os presentes que eles me deram, um 
cobertor, um anel, várias coisas. Depois, saímos do lugar em que estávamos em 
Surry Hills para fazer uma roda na cidade, no meio do público, foi em um 
parque, foi um momento muito bom.    
Mas deixa eu pegar o que eu queria te mostrar. [Levanta uma camiseta] Eu ainda 
tenho minhas camisetas! [Mostra outra] Essa é de 2009. 
Evelyn: Aquela primeira ainda cabe em você? 
Susan: Eu uso elas para dormir [risos]. [Mostra mais uma] Essa é de 2016, acho 
que foi a última vez que eu te vi. Também tenho as calças [mostra uma], eu tenho 
duas dessas. Eu ainda tenho a primeira blusa que eu usei, mas ela está perdida 
em algum lugar. 
Evelyn: Nossa, mas aquela blusa que você mostrou primeiro a gente usava ela quando 
éramos tão pequenos, tem vídeos de você usando essa blusa. 
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Susan: Sim! Se você conseguir achar eles, me manda, por favor.  
Telespectador: Você já está pronta para a aula! 
Susan: Se alguém me pagar eu coloco essa blusa e vou para a aula [risos] (grifo nosso) 
(tradução nossa). 

 

4.2. Emancipação afrorreferenciada 

Nesse sentido, a roda de capoeira angola, através da ginga, do autoconhecimento e do 

ser mestre, representado pelo mestre Roxinho, permitiu a eles que encontrassem uma forma de 

agir no mundo a partir da educação angoleira explorada no Corrido 2, em contato com a 

inspiração, o estímulo ao sonho, que, através da racionalidade do aú permitiu a chegada na 

emancipação afrorreferenciada.  

Portanto, a emancipação afrorreferenciada é uma consequência de um processo 

educacional que compreende a saúde e a sua ligação com o racismo. Está ligada à família, ao 

cuidado, resolução de conflitos e aos preceitos da educação angoleira. Mestre Roxinho carrega 

muito forte com ele a ideia de que o fortalecimento que a capoeira traz é em comunidade, 

permitindo aos malungos e malungas64 que cuidem uns dos outros, para contribuir com que não 

haja mais escravizados, refugiados, capacitando as pessoas para condição de respeito umas com 

as outras.  

Evelyn: Vamos finalizar, você tem algo a dizer antes de irmos?  
Susan: Obrigada por me receber, foi ótimo ver vocês de novo, ver o mestre e você 
também, Evelyn. Não temos a oportunidade de nos ver com tanta frequência, mas 
espero que um dia desses eu consiga aparecer para a aula quando as coisas 
normalizarem. Quero dizer também que tem sido incrível ver e acompanhar o 
crescimento do projeto, ver a quantidade de alunos que vocês acolhem e ensinam 
capoeira, ainda ter a motivação de correr atrás para ajudar essas crianças, é 
muito bom ver isso. E para aqueles que estão fazendo capoeira agora, continue, 
se divirta, faça a maior quantidade de amigos, aprenda o máximo que você 
puder, aproveite ao máximo e tome vantagem do que o projeto oferece porque 
vai te ajudar a longo prazo.  
Evelyn: Muito obrigada. Você pode me mostrar o uniforme mais uma vez? 
Susan: Quer que eu coloque? 
Evelyn: [risos] Não precisa, só me mostra a primeira blusa, por favor. 
Susan: [levanta a blusa] Está escrito: Projeto Bantu Capoeira Angola- Sydney, 
Austrália. Não foi o primeiro uniforme, mas acho que foi a primeira blusa que usamos 
juntas.  
Evelyn: Na verdade, você pode colocar? 
Susan: Essa ou essa outra? Essa outra é de 2009, o texto está até saindo, mas eu guardo 
com muito cuidado porque ela é muito importante. Mas elas não cabem mais em mim, 
porque eu era muito pequena. Essa é de quando aqueles mestres de Portugal vieram. 
Ou era do Brasil? 
Evelyn: Brasil. 
Susan: Aquele momento foi tão surreal, eu me senti como uma criança entrando em 
uma loja de doces. Essa era eu quando fui ao encontro e conheci todos eles e vendo 

                                                           
64 Nome dado mutualmente entre os negros que vinham no mesmo navio, já estabelecendo essa unidade a que 
nos referimos aqui quando dizemos o ser africano. Embolra, vale a pena dizer, resguardando as devidas 
diferenças entre as diferentes culturas e territórios africanos.  
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o tamanho da paixão que eles tinham pela capoeira, a jornada deles, o quão longe 
eles foram até se tornarem mestres, foi muito bom. Foi surreal ver as crianças mais 
velhas também, porque era só o nosso grupo de crianças pequenas e quando fomos a 
Surry Hills vimos essas crianças mais velhas que eram muito boas, foi uma loucura.  
Vou colocar umas das blusas, dois segundos. [coloca a blusa] Não me peça para 
colocar a calça porque essa não entra. Vou fazer ginga (...). Mas que loucura colocar 
essa blusa de novo, naquela época era algo que fazíamos por diversão, para nos 
distrair da escola, da vida em casa e agora, todos esses anos depois, estamos 
conversando sobre isso na live do instagram.  
Evelyn: Eu vou chorar. Eu sou muito sortuda de ter todo mundo na minha vida, 
você e todos os outros. É uma benção, não falamos muito disso, mas o sentimento 
de te ver de novo é muito bom. 
Susan: Parece que nunca fomos embora, mesmo depois de todos esses anos.  
Evelyn: Sim! Mestre, você tem mais alguma coisa para dizer antes de irmos? 
Mestre: Susan, vamos levar o projeto para o Timor Leste e vou atrás de você para 
fazer isso acontecer (grifo nosso) (tradução nossa). 

A emoção e o afeto deixam passar a sensação de comunhão que foi criada com o grupo, 

e como a capoeira angola alcançou sentidos outros ao longo dos anos para os jovens. E as lives 

foram importantes para consagrar esses sentidos, explorados de outras maneiras também, 

inclusive com o filme, mas que no momento de pandemia, 13 anos depois do início, toma 

contornos diferentes. 

 Liderança, futuro, auto-estima. Em consonância com os estudos de bell hooks sobre 

autoconhecimento e autorrecuperação, os processos decoloniais de cura ontológica são 

característicos da capoeira angola como uma epistemologia negro-africana educacional. 

Averiguar como a capoeira angola colabora no processo de decolonização do ser, ou seja, como 

a capoeira angola nas perspectivas do agenciamento (ASANTE, 2009, p. 94-95) desses jovens, 

permitiu transformações no sentido do fortalecimento da auto-estima, da identidade, da 

liderança e do vislumbre de um futuro mais seguro. A busca pela felicidade. 

Mariana: Você mencionou como a capoeira aumentou sua autoestima e sua confiança 
e como isso foi devido a espaços como rodas e acampamentos, então queria ouvir um 
pouco mais do que esses espaços criados pela capoeira significam para você.  
Evelyn: Quando íamos a acampamentos eles nos ajudavam a construir amizades, 
lideranças, a conhecer novas pessoas. Na escola sempre comentavam sobre a cor 
da nossa pele e nos acampamentos éramos só nós, tínhamos um sentimento de 
pertencimento, sentíamos protegidos. Quando eu jogo capoeira eu me sinto 
protegida, quando eu estou na roda eu sinto que nada pode me abalar e esse é o 
poder da capoeira, quando eu jogo eu me sinto livre. É muito sobre você e o 
momento e o quão forte você pode ser, isso é o que capoeira significa para mim 
[emoção]. E quanto aos acampamentos é muito sobre liderança, nós aprendemos a 
como executar uma aula, como falar com pessoas mais novas, como falar como um 
líder e para isso você precisa ter uma mentalidade forte, você tem que ter certeza que 
você está motivando o outro. Eu gosto muito porque aprendo bastante e me atualizo 
de muitas coisas (grifo nosso) (tradução nossa). 

A resposta acima da Evelyn traduz bem o sentimento de proteção que a roda traz, que a 

aprendizagem da capoeira angola traz, porque é lá que é possível ser, é possível existir sem os 

perigos de uma vida onde ser negro é tão arriscado. Tanto do ponto de vista do extermínio 

físico, quanto do simbólico, a não assunsão da sua plena humanidade, causa danos psicológicos 
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profundos. O modo como a capoeia angola ajudou mentalmente nem sempre é detectado de 

maneira objetiva e aqui também tem as suas limitações, mas é importante lembrar de que trata-

se de um processo que envolve também a busca pela felicidade. 

Evelyn: Como você acha que participar do Projeto Bantu ajudou você a se tornar a 
pessoa que você é hoje?  
Rita: Acho que de tudo que o projeto fez, eu diria que ajudou muito a construir nossa 
autoconfiança. Eu não sei se você se lembra, mas eu era muito tímida, eu não 
conversava com ninguém, e eu fui assim a maior parte do Ensino Médio. Eu sempre 
estava dentro da minha própria bolha, mas desde que eu comecei a praticar capoeira 
minha confiança aumentou e eu passei a me colocar mais nos lugares, 
especialmente em esportes, que eu percebi que era uma forma de eu fazer 
amizades e conversar com outras pessoas. A capoeira me ajudou a fazer isso, eu 
sou comunicativa e confiante agora, eu não sou mais a mesma pessoa.  
Telespectador: Você acha que a capoeira te ajudou como mãe?  
Rita: Eu fiquei mais forte mentalmente como mãe. Eu também ensino alguns 
movimentos de capoeira para o meu filho, inclusive o mestre me ligou esses dias 
e eu disse para ele que eu estava ensinando as crianças a jogarem capoeira. Mas 
como mãe, eu diria que me ajudou bastante mentalmente (grifo nosso) (tradução 
nossa). 

Também Mohammed fala sobre os difíceis processos de crescimento. A vida e a 

existência exigem das pessoas passar pelas suas dores. Porém, aqui estamos falando de crianças 

e jovens que tiveram que passar pelas dores coloniais sem o apoio e o suporte do mundo, sendo 

que este cotidianamente os lê como menos humanos. A busca pela felicidade aqui é um ato de 

rebeldia, é a necessidade de busca da felicidade que dá sentido à existência. E ser calmo não 

está ligado com a aceitação, mas sim são ferramentas para que a sua ginga na linha da Kalunga 

aconteça fortelecida.  

Evelyn: Como você acha que participar do Projeto Bantu te ajudou a se tornar a 
pessoa que você é hoje?  
Mohammed: O Projeto Bantu me ajudou muito, me ajudou a amadurecer e me tornar 
o homem que eu sou hoje, e eu tenho ao mestre e as outras pessoas do projeto a 
agradecer por isso, e a você também, Evelyn.  Enquanto eu estava crescendo, no 7°, 
8° e 9° ano eu era muito agressivo, eu não tinha a habilidade de aprender a 
controlar minhas emoções, quando eu era novo se alguém dizia algo eu queria 
reagir, queria rebater. A capoeira me ensinou a canalizar minha raiva 
internamente e me acalmar, o que eles estão dizendo são só palavras, siga em 
frente. (...) 
Evelyn: Você acha que a capoeira ajudou você a construir o seu senso de ser?  
Mohammed: A capoeira me ajudou muito, e quando eu digo muito eu falo com 
sinceridade. Eu era um jogador de futebol com muito potencial quando eu era mais 
jovem, mas eu não sabia usar esse potencial. E a capoeira me ensinou muito, até o 
mestre tem um passado com o futebol, então tinha momentos que eu não sabia fazer 
um truque e ele me ensinava de um modo que eu conseguia entender. Sabendo que 
ele tinha um passado com o futebol e eu tinha um passado com o futebol, ele usava 
isso como uma tática para me fazer aprender.  
A capoeira me fez amadurecer de vários modos, na minha vida diária, me ajudou 
a focar mais, porque eu era uma criança muito destrutiva e só depois do 9° ano/ 
1° ano do Ensino Médio que eu comecei a amadurecer, aprendi a ser mais focado, 
mais estável e passei a ver as coisas com outros olhos, uma visão mais madura. 
Isso mudou muito a minha vida, por isso digo, mais uma vez, que sou muito grato por 
estar onde estou.  
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Fomos muito sortudos de ter tido uma oportunidade como essa nas nossas vidas que 
foi ensinado de graça. E para aqueles que estão assistindo que nunca fizeram ou não 
sabem o que é capoeira eu sugiro que pesquisem, porque é algo muito incrível, e é 
incrível o que um ano de capoeira pode fazer por você, acredite em mim, falo de 
experiência própria (grifo nosso) (tradução nossa). 

Sobre o aprendizado e o incentivo: não é simplesmente sobre os movimentos. 

Certamente que estes são responsáveis pelas mudanças que precisamos realizar tanto do lado 

de dentro como de fora. Mas as oportunidades de aprendizado que eles tanto falam, são 

aprendizados que vão além da pequena, são os aprendizados sobre as condições de existência, 

são aprendizados sobre as suas próprias humanidades.  

Telespectador: Que conselho você daria para uma jovem mulher começando no 
Projeto Bantu hoje?  
Susan: Eu diria a ela, ou a qualquer pessoa que esteja começando no projeto, que 
realmente aproveite os recursos a sua volta, principalmente no Projeto Bantu que tem 
tantas pessoas que te apoiam, você faz tantos contatos, crianças de escolas diferentes 
com as quais você pode conversar. O projeto é um excelente momento para 
aprender, um ótimo ambiente para aprender e absorver a maior quantidade de 
informação que você puder. Então eu diria, se divirta, e não leve tão a sério 
porque nem todo mundo começa do mesmo ponto, nem todo mundo pega os 
movimentos de primeira, mas é uma ótima oportunidade de aprendizado, então 
aproveite o que o projeto pode oferecer (grifo nosso) (tradução nossa). 

O mestre Roxinho segue incentivando seus alunos, pois seguir gingando na linha da 

Kalunga é preciso. Encontrar a sua motivação. Mandela diz ficar irritado com a expectativa que 

o nome dele carrega. Assim como Mandela, são muitos os jovens que saem da escola e seguem 

tentando se encontrar. Esse deveria ser um processo de crescimento para todas os jovens. No 

entanto, alguns possuem inclusive mais vantagem para sonhar do que outros. Seguir inspirando 

sonhos, portanto, é uma forma de ensino que mestre Roxinho insiste em praticar.   

Mestre: Quando você era pequeno eu te perguntei se você sabia a importância que o 
nome Mandela tinha no mundo e você disse não, qual é a sua visão agora sobre ter um 
nome tão poderoso? 
Mandela: Eu me sinto um pouco intimidado porque não consigo preencher a 
expectativa que esse nome carrega, minha mãe provavelmente só escolheu porque ela 
gostava do som. Mas acho que o nome era uma visão de mim, as pessoas me viam 
fazendo coisas boas porque me relacionavam com o Nelson Mandela, mas eu não 
tinha essa visão de mim. Eu tinha medo de não viver a essas expectativas, eu saí do 
Ensino Médio e eu não tinha noção alguma do que eu queria fazer, então eu vivia com 
medo, até hoje as vezes me sinto perdido para onde eu quero ir e como vou chegar lá, 
então pode ser irritante.    
Evelyn: Eu entendo o que você quer dizer, às vezes quando você tem o mesmo nome 
que alguém que foi um líder, é algo muito forte carregar esse nome, é muito poderoso 
e o peso disso pode ser esmagador, que você não está ao nível do nome. Quando as 
pessoas fazem esse tipo de pergunta é difícil porque você era uma criança você não 
podia escolher seu nome. Mas nomes vem por um motivo, quando você nasceu 
seus pais escolheram esse nome por um motivo. Eu estava conversando com o 
mestre sobre nomes outro dia e eu tenho certeza que você vai viver a altura do 
seu nome um dia.  
Mandela: Eu espero que isso aconteça, porque até hoje eu me sinto desapontado 
comigo mesmo por não viver à expectativa do nome. 
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Evelyn: Todos têm maneiras diferentes de viver ao seu nome, ele [Nelson Mandela] 
achou o caminho dele e você também vai. Você vai ser outro grande Mandela! (grifo 
nosso) (tradução nossa).  

Aqui, novamente uma fala de muito cuidado, respeito e inspiração entre os jovens, a 

Evelyn com muito carinho retoma a resposta de Mandela sobre as suas dúvidas a respeito do 

futuro e diz que ele encontrará o seu lugar no mundo como o Mandela que ele é. Essas são 

dúvidas que rondam todos os jovens, “quem eu sou hoje, quem eu me tornarei amanhã”, mas 

se vierem de lugares de acolhimento, de comunhão, tornam o processo de autoconhecimento 

mais seguro, assim como a Evelyn se sente na roda de capoeira angola: segura. É preciso ter 

esse lugar e proporcioná-lo com o ensino da capoeira angola. Construir o espaço de segurança 

pra crianças e jovens que passaram por situações violentas de trauma é acreditar que a felicidade 

existe e que somos merecedores dela.  

Mandela continua e fala sobre autonomia nas suas escolhas, na busca por felicidade, 

lembrando da importância de ser feliz, ao mesmo tempo em que retoma a questão das suas 

origens, de lembrar quem se é. Aconselha aos mais novos em seguir na busca, assim como ele 

mesmo segue. 

Evelyn: Que conselho você daria para as gerações mais novas que estão fazendo 
capoeira agora? 
Mandela: Que eles sejam mais pacientes com eles mesmos e não importa as 
decisões que eles tomem ao longo da vida, desde que isso faça eles felizes no fim 
das contas, isso é o mais importante do que só seguir o que seus pais determinam 
o que é certo ou errado.  
E especificamente para os jovens do Sudão do Sul, o nosso nome já está 
manchado e o caminho vai ser difícil, pessoas julgando de onde você veio, mas 
enquanto você souber quem você é essas pessoas não podem te incomodar. As 
pessoas falam, mas você sabe quem você é, você é uma boa pessoa, e as coisas 
ainda podem dar certo para você.  
[Telespectador elogia Mandela, mas o comentário não é lido] 
Evelyn: Você realmente é uma pessoa incrível de estar perto, quando íamos juntos 
para academia eu sempre estava rindo.  
Mandela: Eu sempre digo que você não tem que levar tudo tão a sério, tire uns 
segundos para rir, não importa se for de uma piada ruim. Acho que isso falta nos 
dias de hoje, pessoas rindo, dizem que a risada é um bom remédio e realmente é, 
tira seu estresse, sentimentos ruins. Uma boa risada pode significar muito para 
alguém que está passando por um momento difícil (grifo nosso) (tradução nossa). 

Evelyn dá continuidade à conversa e nesse último trecho da roda, Mandela desponta 

para a busca do sonho. É preciso sonhar, é preciso estimular os sonhos. Que a capoeira angola, 

através da ancestralidade dos mestres, seja veículo de fabricação de sonhos. Evelyn inspira a 

busca no amigo e, juntos, com todos nós, seguem nessa dança-luta, que, híbrida, ginga, fica de 

cabeça para baixo, dá a volta ao mundo e reinicia, quantas vezes for necessário, voltando para 

trás, pegando o que ficou lá, para construir o futuro. A ginga não é óbvia. Ela engana, ela finge 

que vai mas não vai, às vezes vai, e trapaça. Simboliza o que o mestre Cobra Mansa chamou de 
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jogo de corpo, que joga na vida. Seus aprendizados são infinitos, e o mundo deve girar até o 

fim dessa grande roda, que nunca para de girar, na verdade.     

Evelyn: Qual é sua paixão no momento? O que você gosta de fazer? 
Mandela: Estou gostando de levar uma vida saudável e me movimentar. Continuo 
praticando capoeira, mas também faço musculação, vou a academia, faço outros 
esportes, essas coisas. E quanto a minha paixão, acho que ao longo do caminho, 
com o trabalho eu perdi o foco nisso. 
[Pergunta feita por um telespectador que não é lida, mas pelo contexto perguntaram 
se ele queria voltar para o Sudão do Sul] 
Mandela: Eu gostaria de voltar, mas eu não conheço ninguém lá, mas minha mãe 
conhece bastante gente. Eu vim para cá quando eu era uma criança, então quando 
pessoas de casa me adicionam no Facebook e dizem “como você está? A última vez 
que eu te vi você era criança, lembra de mim?”, eu tenho que dizer “não, desculpa, eu 
não lembro de você”. 
Evelyn: Você gostaria de ser personal ou treinador de algum esporte? 
Mandela: Eu me interessei em ser personal, mas eu tinha paixões diferentes quando 
eu era mais novo, eu queria ser corredor, boxeador, eu não tinha uma vontade fixa, 
minha mente pulava para todo lado. Agora eu sou mais velho, tenho uma família, 
então tenho que ter objetivos mais fixos, mas ainda busco algo que eu realmente 
quero fazer, porque eu gosto muito dessa área de prática de exercícios, então 
seria algo que eu gostaria de fazer no futuro.  
Evelyn: Eu acho que você seria muito bom nisso porque eu lembro quando 
treinávamos juntos e você me guiava, eu ia muito bem, eu gostava bastante do 
jeito que você explicava, mas depois eu tive que me mudar.  Mas acredito que 
você pode ir para essa área, você realmente é muito bom nisso.  
Telespectador: Você se lembra da sua língua nativa? 
Mandela: Eu falo um pouco. Eu considero que eu falo três línguas, inglês, acholi, que 
é a minha língua nativa, e árabe. Eu quero aprender outras, mas acho que se eu 
aprender mais uma eu com certeza vou esquecer de uma que eu já sei. 
Evelyn: Sim! Eu sempre acabo esquecendo alguma coisa. 
Mandela: Você aprende uma e perde a outra.  
Evelyn: Diga algo na nossa língua. 
Mandela: Evelyn não faça isso comigo. Minha língua africana é bem ruim. 
Evelyn: Então fale algo em árabe. 
Mandela: [diz algo em árabe] (grifo nosso) (tradução nossa). 

A educação angoleira, com base na racionalidade do aú, visando a emancipação 

afrorreferenciada, portanto, resguarda as diversidades raciais, étnicas, sexuais e todas as 

particularidades do que seria uma “crianças-problema”. Qual o elemento estigmatizado que 

uma criança negra, brasileira ou refugiada, por exemplo, traz? As relações entre racismo e saúde 

mental fazem parte do estabelecimento de uma norma social, biológica, cultural e histórica que 

se aplique a esses diferentes casos. Questões como o racismo, que são construções históricas e 

culturais, não são necessariamente o objeto do campo da saúde e foram essas questões que me 

tocaram e que tocam essa pesquisa - mesmo quando ainda no mestrado - no campo da saúde.  
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ADEUS, ADEUS 

A capoeira angola encontra a África na roda 

Se eu conseguir nesta roda 
Na outra dá pra levar, camaradinho 

Mestre Moraes 

Nesta tese, o adeus, adeus é o retorno ao início, que, como na capoeira, se encerra no 

começo e se inicia no fim, ao compreender o fazer-se mestre e a educação angoleira como um 

início na transformação de si e do mundo. A passagem pelos saberes estético-corpóreos da 

ginga e da racionalidade do aú e pelo autoconhecimento com a emancipação afrorreferenciada 

retornam à roda da ciência quilombista que descrevemos no primeiro corrido.  

E, nessa lógica, os três conceitos - emancipação afrorreferenciada, educação angoleira 

e racionalidade do aú - se encontram sob o guarda-chuva da ciência quilombista. A visão da 

ciência moderna apresentada no Corrido 1 é confrontada com o que está sendo demarcado por 

ciência quilombista: um modo de pesquisa calcado na experiência e teoria para haver 

autorrecuperação; no ser mestre africano e seus saberes estético-corpóreos, representado pela 

racionalidade do aú, visando a ecologia do saber e valorização do sujeito africano, também a 

partir de uma racionalidade outra da euro-ocidental.  

A ciência quilombista, então, retomando a ideia de quilombo mítico, de Beatriz 

Nascimento, é não esquecer de África, não esquecer do corpo que move em liberdade para a 

liberdade, um gesto de resistência que contém filosofias de dinâmica bantu, em relação com a 

ginga e a racionalidade do aú. Assumir as dores que vêm da ginga é assumir nossos conflitos, 

com referência no ser africano.   

O mais marcante de defender essa tese foi a oportunidade de demarcar cientificamente 

o território da ciência quilombista dentro de um programa de pós-graduação que me acompanha 

desde o mestrado, mas que de alguma forma me senti fazendo muitos esforços para caber: 

Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. E essa pesquisa demonstrou a capoeira angola 

como uma prática educativa, que aqui denominei de educação angoleira, abrangendo o campo 

da educação, com foco na importância das ciências humanas, em diálogo com a saúde, 

pensando nos malefícios do racismo e da branquitude para a saúde mental dos jovens em 

questão.  

A ciência quilombista dialoga, portanto, nesses terrenos de repensar o papel das ciências 

humanas no seio mesmo do que chamamos ciência, principalmente no campo da educação e no 

da saúde, abrindo, assim, caminhos para novas possibilidades de ação no campo da Educação 



 
 

194 

e Saúde ao transcender a ciência moderna. Ousado? Sim, e tivemos o exemplo da minha 

qualificação (2021) como uma rebeldia universitária ao contar com a participação de mestres 

da capoeira e ainda convidados e convidadas em um grupo de trabalho como foi. É realmente 

um momento marcante e bonito, pois além de ter sido iniciada ao som do berimbau, os mestres 

participaram como intelectuais, o que contribuiu para fortalecer a minha jornada acadêmica e a 

própria universidade.  

 

Imagem 52 - Trabalho de qualificação (2021) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Este resultado é também parte do meu aprendizado, que está somente começando. 

Nesses 12 anos de contato com a capoeira, somente nos últimos cinco é que eu iniciei o 

envolvimento que sempre busquei ter. O maior desafio para mim era a questão corporal, a 

relação com as pessoas e o escutar. O percurso deste doutoramento coincidiu com esse 

momento. E isso foi muito assustador, pois quando eu resolvi mudar de projeto e enveredar a 

pesquisa para a capoeira, eu não imaginava a complexidade dessa situação. Talvez eu estivesse 

sendo até meio ingênua naquele momento, mas de toda forma foi uma decisão que me 

pressionou e impulsionou muito. E se eu não pudesse me tornar a capoeirista que eu queria (ou 

pelo menos imaginava querer) ser? 

O objetivo deste trabalho foi trazer à luz uma visão da capoeira angola coadunada com 

a história do continente africano e da diáspora, as filosofias africanas, a psicologia africana para 



 
 

195 

a produção de conhecimento do campo da Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, 

pois a educação é urgente que seja revista, bem como os malefícios do racismo para a saúde 

desses jovens. E a capoeira angola tem muito o que colaborar na busca pela liberdade física e 

mental. 

Ao mesmo tempo, 2019 foi um ano de muitas concretizações que há tempos eu vinha 

buscando desde que cheguei em São José dos Campos, há exatos dez anos. E foi melhor do que 

eu imaginava. Fui contatada por um ex aluno que estava estudando no cursinho popular núcleo 

Luiza Mahin, da Uneafro, em São José dos Campos, e me convidou para dar aulas lá, o que 

trouxe boas colheitas.  

Em 2020 veio a pandemia e muitas coisas mudaram, como pudemos ver. Mas os últimos 

anos do doutorado - 2020 e 2021 - foram férteis nesse processo. As formações com o Núcleo 

de Estudos Yabás foram espetaculares e contribuíram enormemente para a jornada vivenciada 

com essas palavras aqui expressas. Os nossos ciclos foram ricas experiências para produção de 

conhecimento apresentadas nessa tese. Deixo aqui registrado alguns momentos desse percurso 

tão bonito: 
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Imagem 53 - Cartaz do primeiro ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás (2020) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 54 - Cartaz do segundo ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás (2020) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 55 - Cartaz da formação com professores do cursinho popular Uneafro/Núcleo Yabás: Lélia 

Gonzalez (2021) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 56 - Cartaz da formação com professores do cursinho popular Uneafro/Núcleo Yabás: Beatriz 

Nascimento (2021) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 57 - Cartaz da formação com professores do cursinho popular Uneafro/Núcleo Yabás: Abdias 

do Nascimento (2021) 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 58 - Cartaz do primeiro ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 

(2021): apresentação da Lei 10.639/2003 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 59 - Cartaz do primeiro ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 

(2021): ciências humanas e o roubo epistemológico 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 60 - Cartaz do primeiro ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 

(2021): linguagens e códigos afrocentrados 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 61 - Cartaz do primeiro ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 

(2021): ciências da natureza e matemática desconstruindo o racismo científico 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 62 - Cartaz do segundo ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 

(2021): educação antirracista 

 

Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 63 - Cartaz do segundo ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 

(2021): ensino de matemática e África  

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 64 - Cartaz do segundo ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 
(2021): ciências humanas e o pensamento negro 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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Imagem 65 - Cartaz do segundo ciclo de formações desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Yabás 
(2021): ginga como linguagens e códigos 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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A participação dos mestres de capoeira nesses eventos e dos e das convidadas e 

convidados, foi bem interessante. A participação do mestre Roxinho, principalmente, 

contribuindo a partir dos valores civilizatórios africanos para falar da corporeidade da capoeira 

no eixo linguagens e códigos. Também mestre Sidney participou no eixo das humanidades para 

falar da filosofia ubuntu presente na capoeira angola e no seu jeito de entender a capoeira 

angola. A construção dos ciclos com as minhas parceiras do Núcleo de Estudos Yabás, mulheres 

negras, com quem trabalho, foi, inclusive, a concretização da proposta ousada que é a ciência 

quilombista, pois foi um percurso de pesquisa onde o conhecimento produzido foi construído 

junto dessas pessoas, inclusive, dos próprios mestres e parceiros e parceiras da capoeira, como 

Regiani Reis que compartilhou suas experiências como professora de ciências e angoleira 

dentro do eixo das ciências da natureza e matemática.  

A prática cotidiana de tocar o cursinho popular coordenado pelo Núcleo de Estudos 

Yabás também está presente aqui. Esse ano de 2022, inclusive, iniciamos uma parceria com o 

Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí, e retornamos as aulas presenciais dentro de um 

estabelecimento de Ensino Superior, pavimentando o caminho da ciência quilombista. 

 

Imagem 66 - Aula inaugural do cursinho popular Uneafro/Núcleo Yabás/IFSP 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Essa apresentação toda é para apontar a primeira consideração final dessa tese: a 

decolonialidade do saber, trazendo a capoeira angola, então, como constituinte de uma 

educação angoleira cuja racionalidade do aú permite tradução e diálogo no campo da educação 

e saúde. 
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Imagem 67 - Decolonialidade do saber: a ciência quilombista representada no cosmograma bakongo 

 
Fonte: produzida pela autora 

  

Nesse sentido, a educação angoleira emerge como uma prática de ensino onde as 

humanidades, a partir dos saberes estético-corpóreos dos jovens africanos e da racionalidade 

do aú, articulada com o campo da saúde e com a emancipação afrorreferenciada permite a 

constituição de uma ciência quilombista no campo da educação e saúde.  

É importante notar que a circunscrição do conhecimento aqui produzido ao campo da 

educação e saúde – vinculado às humanidades – termina este jogo com o desejo de inspirar 

outras rodas, e que o campo da saúde possa cada vez mais incorporar o eixo raça no atendimento 

aos seus pacientes. Os estudos da psicologia, com o auxílio da capoeira angola, podem se 

comprometer com essa racionalidade para o mesmo fim. A capoeira angola e a educação 

angoleira podem ser um instrumento de emancipação afrorreferenciada desde que seja a partir 

da racionalidade do aú, nos princípios da ciência quilombista.  
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O outro grupo de resultados da tese refere-se à decolonialidade do ser e aos processos 

vividos pelos alunos do mestre Roxinho no Projeto Bantu. A capoeira angola como instrumento 

de emancipação afrorreferenciada envolveu as seguintes fases do cosmograma bakongo: o 

início, conflitos, crescimento e ancestralidade - que correspondem à decolonização do ser. 

 

Imagem 68 - Decolonialidade do ser: a emancipação afrorreferenciada representada no cosmograma 

bakongo 

 
Fonte: produzida pela autora 

 

Não é que a vida desses jovens ficou perfeita a partir da capoeira angola, como em uma 

espécie de milagre, mas é que, dentro do processo individual de cada um, houve algumas 

mudanças de chave que os permitem ter acesso a mais recursos para gingar na linha da Kalunga 

e seguir vivendo na Austrália a caminho da vida adulta. Eles chegaram como refugiados, mas - 

sem esquecer a sua história - têm a possibilidade, com a capoeira angola, de romper com o 

estigma da vitimização e serem autônomos, responsáveis pelas suas próprias escolhas.  

E, por fim, gostaria de apresentar outro grupo de resultados relacionados à educação 

angoleira em si como uma importante ferramenta de decolonização do poder.  
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Em relação aos processos educacionais da capoeira angola e à decolonização do poder. 

Começando com o ser mestre, que é uma questão fundamental na educação angoleira. Depois, 

a questão do corpo para esses jovens na Austrália, principalmente na relação com a escola, que 

está traduzido na ginga e na racionalidade do aú. Como isso gera conflito e como é importante 

gerenciar esses conflitos. A expectativa do crescimento para as filosofias bantu congo é a de 

um crescimento para a comunidade, e isso envolve algo importante para a filosofia da capoeira 

angola que é o autoconhecimento. Isso, em sintonia com a ideia de aquilombamento através 

da roda da capoeira angola, espaço sagrado, ritualístico. 

A decolonialidade do poder se desenvolve no ativismo oriundo do ensino da capoeira 

angola com instrumento transformador. É preciso dar a volta ao mundo para que isso ocorra, é 

preciso ficar de cabeça para baixo, e é preciso ter a dimensão do ativismo, mudar o mundo, 

gingar junto aos conflitos. Sobretudo ser feliz - a partir deles e em comunhão, em comunidade. 

Assim foi com o tornar-se mestre do mestre Roxinho também. É chegada a hora da liderança: 

aprender ensinando e ensinar aprendendo, sempre inspirando outras pessoas. Olhar de volta 

para África e buscar lá a origem capoeira. 

 

Imagem 69 - Decolonialidade do poder: educação angoleira representada no cosmograma bakongo 
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Fonte: produzida pela autora 

 

As aulas de capoeira e educação angoleira. A educação angoleira, com base no 

comunitarismo – roda e aquilombamento –, no retorno à África e nas origens da capoeira, bem 

como nas filosofias africanas bantu-congo e na filosofia da ancestralidade, remetem a um ser 

no mundo, ao se colocar no mundo, colocar seu corpo em que proporciona a emancipação 

afrorreferenciado.  

 

Imagem 70 - Print da tela do filme Who we really are: mestre dando aula de canto 
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Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 

Imagem 71 - Print da tela do filme Who we really are: mestre dando aula de movimento 

 
Fonte: ALBERTON, Paulo. Who We Really Are 

 

Ao final dos dias de escrita da tese revi a live do Instagram com Alberta. Ela ficou de 

fora do escopo documental e me arrependi de não a ter inserido. Ela foi contemporânea de 

Mohammed e, segundo o mestre Roxinho, deu a ideia do “intercâmbio escolar”, que tanto 

colaborou com o tema da liderança, explorado nos depoimentos sobre a emancipação 

afrorreferenciada. Também não tive condições de adentrar nas novas experiências do Projeto 

Bantu. O mestre Roxinho retornou para lá em dezembro e novas coisas estão acontecendo com 
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o projeto. A educação angoleira e a continuidade do trabalho de ser mestre de mestre Roxinho 

revelam cada vez mais a densidade e a relevância do Projeto Bantu.  

Na capoeira angola, no meu grupo, em 2018 tivemos a graduação do nosso mestre, em 

2019 mestre Moraes veio fazer uma oficina em São José dos Campos. Meu envolvimento 

mudava e meu próprio mestre traçava esse percurso do ser-mestre dele. E esse é um caminho 

que é impossível não incluir aqui. Com a pandemia e os treinos online seguimos fortes nos 

ajudando com aquele compromisso naquela situação tão inusitada que vivenciamos em 2020 e 

2021. A minha evolução nos treinos, no jogo, no toque e no canto - dentro das minhas limitações 

- foi algo surpreendente, que também caminhou pari-passo com este trabalho.      

 

Imagem 72 – Treino de berimbau com mestre Sidney 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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O aprender a ouvir as fontes, com a inspiração da sabedoria de Hampaté Bâ, só pode ser 

desenvolvido no aprendizado do corpo, da ginga, em outra razão. Mas sei que a minha 

capacidade de escuta ainda é fortemente comprometida pela colonialidade, assim como o meu 

percurso como capoeirista, angoleira, que também é dificultado por essas mesmas 

reminiscências. Certamente, o caminho é longo para nos livrarmos das amarras do corpo, da 

mente e do espírito, mas é preciso gingar. Na linha da Kalunga, como diz mestre Cobra Mansa. 

Ao falar sobre as minhas transformações na experiência do cosmograma, mencionei o 

que esses quatro anos significaram para mim enquanto pesquisadora. Sinto que passei por uma 

fase importante de descoberta do que é fazer pesquisa no campo da Educação e Saúde, algo que 

logo nas primeiras disciplinas do doutorado com as professoras Amália Covic e Rosário Lugli 

vieram a ser despertadas com as disciplinas tópicos em saúde e em educação. E aqui retomo o 

que foi importante para mim nesse percurso: a ideia de uma pesquisa, com seus métodos 

próprios, que identifique os sujeitos a partir de suas especificidades e que demonstre a 

responsabilidade social frente a produção de conhecimento. 

Acredito que enfim consegui me entender como essa pesquisadora, com as suas análises 

e referenciais teóricos dentro desse campo que é a Educação e Saúde. E ainda as propor para o 

campo a partir desse lugar da intelectualidade acadêmica. Sigo celebrando as conquistas, 

sabendo e entendo melhor meu campo de batalha. Uma dessas conquistas foi passar a ensinar 

capoeira angola para crianças de escolas municipais de São José dos Campos, onde pude 

colocar em prática as teorias da educação angoleira.  

 

Imagem 73 - Aula de capoeira angola em escola municipal de São José dos Campos 
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Fonte: acervo pessoal da autora 

 

Sobre isso, é preciso agradecer mais uma vez, embora acho que nunca o suficiente, ao 

quanto os processos no nosso grupo, com o mestre Sidney e os demais camaradas, interferiram 

nas análises aqui realizadas. Primeiro, pelas lições do mestre, do seu jogo, do seu canto, dos 

desafios colocados que geraram tantas inquietações. Todas elas estão aqui. Obrigada por confiar 

em mim, me inspirar e acreditar. Depois, preciso dizer o quanto o Luís e o Charlles me ajudaram 

com as suas experiências de ensino de capoeira angola nas escolas. Os dois dividiram comigo 

lições preciosas quanto ao processo de ensinar capoeira angola nas escolas, atividade que 

recentemente empreedi. Cada palavra, troca, gesto foram vitais para a presente construção. 

Também Regiani, com nossos debates e reflexões profundas a respeito do ser angoleira, 

sempre divindo nossas angústias e alegrias, celebrando e compartilhando. Aprendi muito. 

Rafael sempre atencioso às nossas necessidades, ajudando da maneira que pode, colaborando 

para o aprendizado; assim como Marinaldo que, através do encantamento do seu berimbau viola 

produz inspiração para essas palavras. Passinho, o sr. Passos, meu amigo, sua presença é força. 

Vamos juntos. Lucas e suas provocações que deixam aqui marcadas as palavras: obrigada, 

amigo, por permitir a discussão. Sigamos assim. Diná que me abrigou, ao longo desse processo, 
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não somente em sua casa, mas em seu coração. Grata. Aos camaradas mais novos na capoeira 

que chegaram recentemente e quem mais porventura possa se aventurar nessa jornada, ubuntu.  

Termino sintetizando como apliquei a educação angoleira com base nas aulas de 

capoeira angola que ministrei nos ultimo dois meses. Primeiro, a importância de falar dos 

mestres, da figura de saber da capoeira angola, e das posturas inerentes a eles, como uma forma 

de estímulo ao que é ser um angoleiro ou angoleira. Depois, o ensino sobre histórias que não 

são contadas nas escolas. De onde vem a capoeira angola e seus significados. A importância da 

ginga como um movimento de resistência, de negociação, onde é preciso desenvolver as 

habilidades de autocontrole, respiração, calma para transitar e lidar nos conflitos que sempre 

existirão. A musicalidade entra nesse contexto através da expressão do berimbau, o grande 

mestre da roda, para que esta aconteça.  

A roda é valorizada enquanto o lócus de aprendizagem que é: espaço de segurança, de 

respeito, de ritualística e de conversa. O confronto ocorre visando o crescimento. Bem como 

nesse espaço comum a presença de todos é importante para dar subsídio ao que ocorre no centro 

quando duas pessoas estão em destaque.  

   

Imagem 74 - Sistematização dos pontos principais da educação angoleira 
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Fonte: produzida pela autora 

 

O que ficou mais marcado para o processo de ensino foi, como mostra o quadro, associar 

movimentação, com roda, com história, com respeito. Ouvi meu mestre falando sobre os três 

R’s da capoeira angola: ritual, respeito, ritmo. E isso foi realmente marcante do ponto de vista 

do processo de aprendizagem, pois são conhecimentos infinitos que nos capacitam para nos 

tornar pessoas melhores, mas não em linearidade.  

Tem sido um desafio intenso escrever esse trabalho e me tornar uma angoleira. E eu 

descobri que é bom que seja desafiador assim. Na verdade, tem que ser assim, pois senão corre-

se o risco da capoeira angola ser apropriada de maneira indevida. “A capoeira é para todos, mas 

nem todos são para a capoeira”. Essa é uma frase corriqueira no universo da capoeira e, para 

mim, significa esse desconforto gerado pelo processo de ensino-aprendizagem dessa arte que 

precisa existir. No caso dos brancos, o desconforto é uma excelente oportunidade de deixar a 

supervalorização idealizada da população branca que também causa desajuste psicológico 

quando o feio, o ruim e o errado estão sempre no Outro, sendo esse Outro um grupo racial, não 
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somente um outro em contraponto ao eu-indivíduo. Como Cida Bento nos ensina: é preciso que 

brancos se responsabilizem pela herança da escravização. 

A prática da capoeira angola apresenta dificuldades que precisam ser enfrentadas para 

que não haja apropriação. Esse é um dos maiores aprendizados que venho realizando com o 

auxílio da capoeira angola, essa sabedoria ancestral decolonial: i) me deparar com meus 

monstros e entender como eles atuam no meu ser no mundo; ii) atuar politicamente de forma 

coletiva de modo a reforçar o meu posicionamento racial na luta antirracista; e iii) produzir 

conhecimento acadêmico a partir e com os saberes estético-corpóreos africanos. 

A branquitude intrínseca à violência colonial dificulta o processo de ensino-

aprendizagem da capoeira angola e, para que esse processo aconteça, é requerido um 

desembrutecimento dos sentidos ocidentais e suas amarras. A emancipação afrorreferenciada 

fala disso. De diferentes maneiras, a racionalidade euro-ocidental prejudica os corpos – 

principalmente os não-europeus. Isso porque foram pessoas escravizadas durante a chamada 

Idade Moderna e que ainda levam o estigma de sub-humanos, mesmo a ciência tendo 

reconhecido a sua humanidade sob o ponto de vista biológico. No entanto, a emancipação 

afrorreferenciada não trata somente de pessoas negras, mas considera fundamentalmente a sua 

trajetória histórica no mundo euro-ocidental e racista. 

Grada Kilomba (2019) vai caracterizar a branquitude e a Outridade a partir dessa 

construção do Outro negro pelo sujeito branco. Desse modo, o sujeito negro não é só o Outro 

em relação ao qual o “eu” da pessoa branca é medido, mas é também a Outridade: a 

personificação de aspectos repressores do “eu” do sujeito branco, ou seja, aquilo que o sujeito 

branco não quer se identificar – as fantasias brancas sobre o que a negritude deveria ser – o 

imaginário branco. E nesse processo tudo de negativo é associado ao negro, incluindo sua 

inserção numa categoria desumana. 

O lugar racial dos brancos, o sentido de ser branco no Brasil e no mundo precisa ser 

examinado também. A pesquisadora Lia Vainer Schucman estudou sobre o assunto com a tese 

Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, hierarquia e poder na cidade de São 

Paulo (2020). E uma das questões importantes sobre o estudo da branquitude é justamente 

compreender a dimensão submersa do racismo no Brasil, pois sempre que se fala em racismo 

remete-se aos negros, excluindo brancos do processo de racialização. E isso faz com que o 

discurso branco seja ainda mantido no lugar da neutralidade, ou seja, a realidade continua sendo 

percebida a partir desse suposto lugar de poder não nomeado. O branco possui um conforto que 

pode atribuir ao outro o que não atribui a si mesmo.  
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Gosto muito do exemplo da Aza Njeri quando ela insere as violências coloniais dentro 

de uma escala e compara o topo (o lugar de mais poder) dessa escala com o Senhor do Ocidente 

representado pelo personagem de Leonardo de Caprio no filme “Lobo de Wall Street” (2020): 

homem branco heterossexual capitalista. Pois essa escala colonial é móvel e no jogo das 

disputas geopolíticas, estamos todos inseridos e nos movendo nela. 

É notório que os benefícios da capoeira angola se estendam às pessoas negras e não-

negras, mas a existência de corpos não-negros na capoeira angola não pode apagar a origem 

dos saberes estético-corpóreos africanos. Isso não significa que o livramento das amarras 

coloniais passe somente pelos corpos negros, mas os sentidos desses saberes emancipatórios 

não podem ser perdidos de vista, muito menos esses sujeitos. Logo, a compreensão do corpo 

branco no espaço da capoeira angola, realizada da perspectiva da emancipação 

afrorreferenciada, compreende a decolonialidade do ser, do poder e do saber precisa passar pelo 

desconforto.  

Quero dar o meu iê com uma autora que me acompanhou ao longo desse processo e que 

faleceu dia 15/12/2021. bell hooks me proporcionou um ensinamento incrível que está 

intimamente ligado a ação do mestre Roxinho com os jovens aqui ouvidos: a prática do amor. 

É preciso que o amor transcenda a ideia de amor romântico e não permita nunca a submissão 

das pessoas à sua desumanização por outrem. O amor em comunidade e para a comunidade. 

Eu, humildemente, dedico essas palavras finais a bell hooks, com muito afeto, para simbolizar 

o meu amor aos meus e às minhas que me deram - com muito amor - as condições para estar 

aqui hoje. 

Iê! 
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