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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por tema central a Capoeira Angola como práxis educativa afro-

brasileira de grande relevância para uma formação humana integral e como 

possibilidade de alargar as perspectivas da prática escolar. O objetivo é a 

investigação de práticas educativas para o ensino de história e cultura afro-brasileira 

no ensino fundamental I por meio do ensino da Capoeira Angola, valorizando, neste 

processo, os saberes-fazeres e identidade afro-brasileira. A discussão teórica tem 

por base debates contemporâneos sobra a perspectiva “decolonial” como elemento 

de combate a discursos e práticas eurocêntricas/coloniais, especialmente nos 

ambientes formais de educação, dialogando com leituras sobre o universo filosófico 

cultural afro-brasileiro e a dimensão histórica e educativa da capoeira. O lócus da 

pesquisa é a Escola Municipal de Ensino fundamental (EMEF) “Edna de Mattos 

Siqueira Gáudio”, localizada no bairro Jesus de Nazareth em Vitória-ES. O 

desenvolvimento do trabalho ocorreu com a turma matutina do projeto tempo 

integral, crianças de 7 a 10 anos de idade, oriundas do primeiro e segundo ciclo do 

ensino fundamental I, por meio de atuação como “oficineiros”, trabalhando com aulas 

de Capoeira Angola duas vezes por semana. Para realizar o trabalho, recorreu-se ao 

método participativo, fazendo dos valores civilizatórios afro-brasileiros imanentes à 

Capoeira Angola (ancestralidade, oralidade, musicalidade, corporalidade, ludicidade, 

comunidade) fios condutores para a realização das práticas educativas em questão, 

utilizando também elementos da metodologia problematizadora de Paulo Freire. 

Conclui-se grande valia e efetividade das práticas educativas desenvolvidas ao 

longo da pesquisa, possibilitando a abordagem do conteúdo de história e cultura 

afro-brasileira de forma lúdica e participativa, indicando, assim, a Capoeira Angola 

como valiosa práxis educativa a contribuir na formação básica brasileira, 

especificamente evidenciada em nossa pesquisa, no que concerne à implementação 

da Lei 10.639. 

 

Palavras-chave: Capoeira Angola. Ensino. História e cultura afro-brasileira. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on Capoeira Angola as an Afro-Brazilian educational praxis of 

great relevance for integral human formation and as a possibility to broaden the 

perspectives of the school practice. The objective is the investigation of educational 

practices for the teaching of Afro-Brazilian history and culture in elementary school 

through the teaching of Capoeira Angola, valuing in this process the Afro-Brazilian 

know-how and identity. The theoretical discussion is based on contemporary debates 

on the decolonial perspective as an element to combat Eurocentric / colonial 

discourses and practices, especially in the formal educational environments, 

dialoguing with readings on the Afro-Brazilian cultural and philosophical universe and 

on the historical and educational dimensions of Capoeira. The locus of the research 

is the Municipal School of Elementary Education (EMEF) Edna de Mattos Siqueira 

Gáudio, located in the Neighborhood Jesus of Nazareth in Vitória-ES. The work 

occourred with the morning group of the full time project, children from 7 to 10 years 

of age from the first and second cycle of elementary school I, through working with 

classes of Capoeira Angola occurred two times a week. We used the participatory 

method to do the work, making the Afro-Brazilian civilization values immanent to 

Capoeira Angola (Ancestry, orality, musicality, corporality, playfulness, community) 

conduct the educational practices in question, also using elements of the Paulo 

Freire’s problematizing method. We conclude the great value and effectiveness of the 

developed educational practices through the research, possibilitating the ludic and 

participative aproach to the content of afro-brazilian history and culture, indicating 

capoeira Angola as a valuable educative praxis to contribute in the brazilian Basic 

education, especifically evidenced in our research, in the application of the 10.639 

law. 

 

Keywords: Capoeira Angola. Teaching. Afro-brazilian history and culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 UMA “VOLTA AO MUNDO” RUMO À CAPOEIRA ANGOLA 

 

As primeiras palavras às quais recorro para contar a trajetória que me leva a propor 

esta pesquisa partem dos fundamentos filosóficos, políticos e éticos com os quais 

venho tendo contato em minha curta jornada de aprendizagem na Capoeira Angola 

com o Grupo de Capoeira Angola Volta ao Mundo (Gcavam). Assim, como ao entrar 

na Roda de Capoeira, “peço licença”. 

 

Peço licença a todxs xs mestrxs1 de Capoeira Angola, em especial a meu mestre 

Claudio Nascimento, à minha contramestra Ananda e a todo o Gcavam, aos quais 

agradeço por todo o aprendizado por que venho passando nos últimos anos. A cada 

experiência vivida na comunidade angoleira, percebo-me uma criança maravilhada 

pela descoberta de um “novo mundo passado-presente” e um “novo mundo possível”. 

Foi a Capoeira Angola que me despertou para a filosofia que se constitui por meio 

dos saberes e fazeres afro-brasileiros, rica, complexa, tão presente na história e no 

cotidiano do povo brasileiro e importante para o contínuo processo de construção 

histórico-político-cultural do Brasil. 

 

Comecei a praticar a Capoeira Angola em 2012, quando ingressei no Gcavam. Havia 

sido apresentado, no ano anterior, ao mestre Cláudio Nascimento, fundador do 

grupo, por meio de um aluno seu, amigo angoleiro Ângelo que estudava comigo no 

curso de graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 

hoje treinel2 do Gcavam. A ocasião era a congada de fincada do mastro de São 

Benedito, na Barra do Jucu, Vila-Velha-ES, festejo tradicional da cultura afro-

capixaba que ocorre em dezembro, em diferentes municípios do Espírito Santo. Em 

meio à multidão que formava o cortejo, embalada pelo som de casacas, tambores, 

apitos e cantigas, lembro-me de que conversamos um pouco sobre a cultura afro-

brasileira, especialmente sobre a beleza das congadas capixabas. Ao final papo, 

                                                 
1

 Recorremos ao uso do x nas palavras que fazem referência a gênero buscando fugir de 
formulações machistas da língua, que usualmente suprime o gênero feminino da lógica de 
pensamento e ainda invisibiliza demais construções identitárias de gênero não contidas no 
binarismo masculino/feminino. 

2
 Graduação concedida a alunx angoleix pelo tempo e dedicação à Capoeira Angola por intermédio 
de seu grupo. 
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antes de nos separarmos em meio ao festejo, um convite de mestre Cláudio: “por 

que não vai conhecer a Capoeira Angola? Você vai gostar”. 

 

Passados alguns meses, resolvi aceitar o convite e conhecer seu grupo na cidade 

em que vivo, Vitória-ES. Mestre Cláudio nasceu no Rio de Janeiro-BR, onde reside, 

coordena e realiza as atividades do Gcavam desde 1992. A atuação do Gcavam no 

Espírito Santo se inicia no trabalho da contramestra Ananda Coutinho, discípula de 

mestre Claudio desde 1993, que coordena a atuação do grupo no Estado, 

ministrando treinos de Capoeira Angola em Vitória desde 2005, no Parque Pedra da 

Cebola, às terças-feiras e quintas, das 20 horas às 22 horas. Foi a contramestra 

Ananda quem me ensinou os primeiros movimentos na Capoeira Angola como 

segue ensinando até hoje para além dos momentos de treino, na experiência de vida 

e de Capoeira Angola, passados nas “papoeiras” em histórias, conselhos e 

demandas distribuídas para o funcionamento do grupo. Todavia, foi com o mestre 

Claudio que tive minhas maiores referências nessa trajetória de aprendizagem. 

 

Os recém-entrados no grupo logo tomam ciência da responsabilidade necessária 

para com a Capoeira Angola, comprometendo-se em tanto contribuir nas atividades 

do Gcavam quanto participar delas. Para além dos treinos realizados no Parque 

Pedra da Cebola e de demandas, como o planejamento das vindas regulares de 

mestre Cláudio a Vitória, a realização de eventos de Capoeira Angola e a 

elaboração e execução de projetos culturais. A atuação do Gcavam na Região 

Metropolitana da Grande Vitória estende-se a núcleos voltados a aulas de Capoeira 

Angola para crianças e adolescentes. Esses núcleos estão localizados nos bairros 

Jesus de Nazareth, Atlântica Ville (ambos no município de Vitória) e Bicanga (Serra), 

nos quais o grupo atua em caráter voluntário. 

 

Desde os primeiros treinos, compreendendo a importância e a seriedade do trabalho 

desenvolvido pelo grupo, passei a acompanhar as aulas dos treinéis Ângelo, em 

Jesus de Nazareth, e Pedro, em Atlântica Ville, ajudando-os a demonstrar os 

movimentos e golpes para os educandos, tocando instrumentos, cantando, 

experienciando as aulas de Capoeira Angola com crianças e adolescentes. Todos os 

membros do Gcavam buscam, quando possível, estar presentes nessas aulas, 

principalmente em ocasiões de Roda de Capoeira, como parte indissociável de 
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nossa formação angoleira no grupo. Aprender e ensinar são processos simultâneos, 

complementares nessa formação, sendo esta uma característica marcante de 

diferentes grupos de Capoeira Angola. 

 

Gradativamente a Capoeira Angola ia ocupando um espaço cada vez maior em meu 

cotidiano. Por meio do Gcavam, tive a oportunidade de conhecer mais da 

comunidade angoleira3, conhecer diferentes mestrxs, ouvir suas histórias e entender 

o valor do trabalho que realizam como educadorxs, para além da Capoeira Angola, 

para a vida. A grande “novidade” que vem se revelando em minhas experiências no 

Gcavam é o conhecimento e a vivência dos valores civilizatórios afro-brasileiros que 

se apresentaram mediante os fundamentos da Capoeira Angola, valores de grande 

importância hoje em minha formação como ser humano. 

 

Antes de prosseguir, devo aqui trazer a esta narrativa um pouco de minha origem. 

Sou negro, sempre tive consciência de minha condição de negro na sociedade 

mediante uma constatação negativa: o racismo. Minha pele sempre destoou do 

padrão branco de normalidade nos circuitos socioeducacionais que transitei em 

minha infância e início da juventude. Venho de uma família de classe média que me 

proporcionou um conforto socioeconômico refletido, entre outros privilégios, na 

oportunidade de frequentar escolas particulares, que não chamarei de boas escolas, 

mas que, sem dúvida, ampliaram minha possibilidade de ingressar no ensino 

superior. Mesmo assim, supostamente nos “melhores” ambientes de educação 

formal, não vi, em nenhum momento de minha formação básica, uma referência 

positiva da África ou da matriz sociocultural afro-brasileira. Não aprendi a história da 

África ou dos negros no Brasil, mesmo passada a aprovação da Lei n.º 10.639, que 

obriga as escolas a trabalhar este tema. Aprovada em 2003, ano em que eu cursava 

a antiga 7.ª série do ensino fundamental, essa obrigatoriedade passou desconhecida 

e sem nenhum efeito em minha formação básica até meu ingresso na universidade, 

em 2008. 

 

No ensino superior – igualmente aquém da expectativa dos que esperam conhecer 

durante a graduação as bases da história, cultura e filosofia africana e afro-brasileira 

                                                 
3
 Que é próprio da Capoeira Angola: “eu sou angoleiro”. 



15 
 

–, uma vez ingresso no curso de geografia, deparei-me com debates e leituras 

críticas, interessando-me pelos temas da geografia urbana, da geopolítica, da 

epistemologia da geografia e da cartografia crítica. Durante esse percurso, tive a 

oportunidade de formular academicamente minhas impressões sobre as relações 

sociais, a formação político-territorial do mundo e as tensões visíveis e invisíveis 

oriundas desse processo. Cada vez mais ficava evidente nesse processo que “não 

podemos seguir colonizados”, não podemos seguir aceitando uma história que diz 

que o Brasil, como outras antigas colônias, foi “descoberto”. Paralelamente o saber 

científico parecia também transmitir uma ideia de que só por meio da ciência se 

pode chegar à compreensão da realidade, promovendo como que um desprezo 

pelos saberes populares, relegados à senda de “primitivos” ou de “senso comum”. 

 

Havia constatado, ao longo desse processo, que minha visão de mundo construída 

pelo saber formal se sustentava em uma base eurocêntrica, excludente, e que, 

mesmo a crítica da qual eu partia em muitos momentos, era uma crítica feita pelo 

lado de lá, como se as questões humanas problematizadas pelo ocidente fossem 

aquilo que importasse para uma noção universal de humanidade. 

 

Nesse momento é que a Capoeira Angola surgiu em minha caminhada como a 

possibilidade pensar e agir do lado de cá. Os movimentos corporais, a ginga, os 

golpes e a teatralidade presentes no jogo me revelaram uma nova forma de 

experimentar o mundo, de “pensar”. A musicalidade dos instrumentos e do canto em 

sintonia me apresentou uma nova dimensão sensitiva, de profunda elaboração 

espiritual e intelectual, narrando histórias que nunca havia ouvido ou lido nas 

escolas ou na universidade, dentro do contexto da luta do povo negro rumo à 

libertação e à valorização de sua cultura e identidade. Senti minha própria identidade 

sendo reelaborada, e a referência positiva de minha negritude construía-se a cada 

momento de aprendizado com o Gcavam. Somados a isso, os trabalhos de 

militância cultural realizados pelo Gcavam, baseados no ensino da Capoeira Angola 

em comunidades marginalizadas, apontaram-me um caminho para a reflexão e ação 

crítica que superam as barreiras presentes entre aquilo que se propõe como ação na 

academia e sua concretização na realidade social. 
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Esse caminho de diálogo com a Capoeira Angola me levou, em 2015, a concluir o 

curso de bacharelado em Geografia com a monografia “Paisagens angoleiras: o 

corpo-capoeira como possibilidade de ressignificação das paisagens da cultura 

dominante”. Neste estudo, procuro compreender como a dimensão da corporeidade 

presente na Capoeira Angola possibilita a construção material e simbólica da história 

e cultura do povo negro no Brasil, resistindo à opressão escravocrata e chegando 

aos dias de hoje como referência positiva da cultura afro-brasileira. 

 

Depois de ter realizado esse estudo ainda incipiente sobre a Capoeira Angola, 

deparei-me, ao final desse mesmo ano, com o recém-inaugurado Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), oferecido pelo Instituto Federal 

do Espírito Santo (Ifes). A ideia de um “ensino de humanidades” me remeteu à 

possibilidade de trabalhar a Capoeira Angola numa perspectiva de afirmação da sua 

condição de espaço de conhecimento que muito tem a contribuir na formação 

humana. Inserido no campo de “ensino”, o PPGEH me despertou para os caminhos 

possíveis no campo educacional, motivando-me a pensar em uma proposta de 

pesquisa que se correlacionasse a minha experiência de aprendizado na Capoeira 

Angola no Gcavam. 

 

Ao pleitear uma vaga no mestrado, busquei construir uma proposta de pesquisa 

inserida na linha de pesquisa “práticas educativas em ensino de humanidade”, 

aproveitando a potência dos momentos de ensino da Capoeira Angola para, por 

meio deles, pensar possibilidade no intuito de trabalhar a história e cultura afro-

brasileira e a educação para as relações étnico-raciais. Nesse movimento, procurei a 

inserção em um ambiente formal de ensino com o objetivo de afirmar a valia da 

presença da Capoeira Angola na escola como uma prática “decolonial” que pudesse 

oferecer uma perspectiva de afirmação da identidade negra, conhecimento da 

história e cultura afro-brasileira e combate ao racismo no espaço escolar, ambiente 

em que tanto senti falta dessas referências. 

 

Uma vez ingressado no curso, tive a felicidade de ter como companheira de turma 

Isabella, pedagoga da EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”, no bairro Jesus de 

Nazaré, Vitória-ES. O diálogo com a EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio” já 

vinha sendo realizado pelo Gcavam-ES desde 2008, mediante a realização de 
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oficinas de Capoeira Angola para crianças da comunidade em projetos como o 

Escola Aberta e Mais Educação, tendo sido, assim, desenvolvido um núcleo Gcavam 

no bairro. Atravessando o ano de 2015 de interrupção dos trabalhos na comunidade 

Jesus de Nazaré, num momento em que esses projetos deixaram de acontecer, 

essa oportunidade de reatar os laços com a comunidade e com a escola apareceu 

como uma luz para a continuidade do trabalho que vinha sendo realizado. 

 

Logo de pronto, quando apresentei a Isabella a proposta da pesquisa, o acolhimento 

foi total. Isabella, colocando-me em contato com a diretora da escola, Cida, abriu os 

caminhos para realizar este trabalho e reatar os laços antes construídos entre 

comunidade/escola/Gcavam, desta vez com o projeto Tempo Integral, com crianças 

do ensino fundamental I, público com o qual estava acostumado a lidar nos demais 

núcleos Gcavam, crianças de 7 a 10 anos de idade. 

 

Assim, tendo narrado a trajetória que me leva ao “aqui e agora”, faz-se necessário 

reconhecer que, nesta jornada, não caminho sozinho, sendo o “nós” uma 

necessidade fundamental para referir-me à realização deste trabalho, agradecendo 

a todos que, de uma maneira ou de outra, vêm contribuindo e acreditando nesta 

caminhada de aprendizado e militância na Capoeira Angola. Desse modo, 

apresentamos esta pesquisa – “Contribuições da Capoeira Angola para o ensino de 

história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental I” – apostando na força e na 

ancestralidade dos saberes afro-brasileiros, como potência educativa “decolonial”, 

capaz de contribuir para nosso entendimento da história e da cultura afro-brasileira e 

expandir nossa formação na qualidade de seres humanos. Axé! 

 

1.2 O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA ANTE O ATAQUE 
NEOLIBERAL À EDUCAÇÃO: UMA LUTA PELA DESCOLONIZAÇÃO DA 
ESCOLA 

 

Ao propormos a realização de nossa pesquisa, não imaginávamos que estaríamos 

diante de um cenário histórico-político tão crítico para o país. Chegamos a um 2018 

marcado por tensões agudas no campo político brasileiro que trazem à realização 

desta pesquisa importantes considerações. 
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Como parte de uma avassaladora investida neoliberal pela tomada dos rumos do 

país, observamos mudanças ocorridas no campo da educação4 que refletem o claro 

interesse por uma formação que privilegia o mercado de trabalho e a 

profissionalização acrítica, massificante em detrimento de uma formação integral 

humana para a cidadania. As críticas historicamente feitas pelas correntes 

educacionais “progressistas” à educação hegemônica ditada pelo interesse 

capitalista mostram-se mais atuais do que nunca5. Se, em nosso entendimento, a 

superação da sociedade de classes, por um lado, não contempla, por si só, as 

questões étnico-raciais, sendo necessário também um olhar “decolonial” para esta 

questão, por outro fica cada vez mais claro o antagonismo entre os interesses 

capitalistas defendidos pelo Estado e a luta por igualdade racial. 

 

Lidamos com um momento que consideramos como o de um retrocesso na luta 

contra o racismo como um todo, em especial na educação. Torna-se mais do que 

nunca fundamental que ocupemos as escolas de saberes-fazeres afro-brasileiros, 

pensando e construindo as bases de uma educação descolonizada e democrática, 

orientada para a formação integral do ser humano. Compreendemos que é urgente a 

ação conjunta de pequisadorxs, educadorxs, educandxs e movimentos sociais 

organizados para reiterar a importância e a legitimidade das conquistas obtidas 

mediante a Lei n.º 10.639 na luta contra o racismo no Brasil. 

 

É importante que compreendamos para isso os processos que levaram à aprovação, 

em 9 de janeiro de 2003, dessa lei. O texto foi aprovado da seguinte maneira: 

 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 
§ 1.º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 
o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2.º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras [...] (BRASIL, 2003). 

 

                                                 
4

 Basta que se leia a matéria aprovada pela Lei n.º 13.415/2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm>. Acesso em: 2 set. 2017. 

5
 FREIRE (1987); SAVIANI (2018). 
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A consolidação histórica do movimento negro brasileiro mediante a Lei n.º 10.639 – 

tanto quanto as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais (DCNERER) e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira – constitui um marco importante para a luta antirracista no Brasil. Segundo 

Oliveira e Lins (2014), as reivindicações e ações dos diversos segmentos do 

movimento negro ao longo do século passado são as grandes responsáveis pelos 

processos que levaram a este momento. 

 

Alguns discursos e formulações dos movimentos negros, em nosso século, 
evidenciam a possibilidade concreta da emergência de uma razão 
subalterna (MIGNOLO, 2008), ou seja, um conjunto diverso de práticas 
teóricas que emergem em determinados contextos em resposta aos legados 
coloniais e dialogando com estes. Nestes processos, a nova constituição 
brasileira que caracterizou o racismo como crime inafiançável, o 
reconhecimento do racismo pelo Estado brasileiro e as marchas do 
centenário da abolição e, sete anos depois, a marcha dos 300 anos da 
morte de Zumbi dos Palmares, foram momentos de guerrilhas que 
contribuíram decisivamente para o surgimento da Lei 10.639/03. Este 
processo de luta e mobilização também contribuiu para a produção de 
novos conhecimentos e novas perspectivas epistemológicas no campo do 
conhecimento histórico (OLIVEIRA; LINS, 2014, p. 370). 

 

Em uma ampla escala de análise, a “razão subalterna”, para qual chama a atenção a 

autora em referência a Mignolo (2008), vem criando possibilidades não só de 

(re)existência diante de um Estado carregado de “heranças” imperiais/coloniais, mas 

também de reformulações institucionais no campo político. Nesse sentido, as vias de 

luta antirracista construídas pelo povo afro-brasileiro por meio das experiências, 

saberes-fazeres e resistências de gerações sinalizam uma força diante do Estado 

capaz de propor e construir intervenções importantes de combate à desigualdade 

das relações étnico-raciais no Brasil. Silva (2014, p. 139) nos ajuda a compreender 

essa trajetória analisando-a em uma perspectiva histórica mundial de luta por 

conquista de direitos: 

 

A segunda metade do século XX é caracterizada, no Brasil e no mundo, por 
um período de conquistas das minorias étnicas excluídas. Dentre essas 
conquistas, pode-se citar a conquista dos direitos civis e de políticas 
afirmativas nos Estado Unidos nos anos 1950 e 1960, o processo de 
independência dos países da África e da Ásia. No Brasil, as conquistas mais 
significativas acontecem no começo do século para XXI, mas como 
resultado de lutas empreendidas no século XX: a conquista das políticas 
afirmativas nas universidades – as cotas raciais, nas escolas – a Lei 
10.639/03 e, em demais espaços, cotas raciais em concursos públicos. 
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Na composição desse cenário mundial de luta por direitos e combate ao legado 

deixado pelo colonialismo ao Estado contemporâneo, o caminho de luta por meio do 

qual se tornaram possíveis a legitimação e obrigatoriedade da História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino básico contribui 

inegavelmente para o debate sobre a educação, os saberes presentes nos 

currículos formais e a formação que deve ser proporcionada na escola, levando em 

conta a necessidade de superar as inúmeras “situações-limites” (FREIRE, 1987) de 

desigualdade social enfrentadas no Brasil, neste caso, em especial, o racismo e o 

papel da educação nesse cenário. 

 

A realidade, porém, nunca foi fácil para xs educadorxs que trabalham pela efetiva 

implementação da Lei n.º 10. 639 na escola. Mesmo antes dessa guinada recente ao 

conservadorismo educacional por parte do Estado, a inserção do conteúdo de 

história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares vinha encontrando inúmeras 

dificuldades a serem superadas, evidenciando ainda mais as bases do racismo 

presentes na educação formal6 . O despreparo mostrado nos 14 anos, desde a 

vigência da lei, pelas instituições educacionais formais para trabalhar com o ensino 

de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e inúmeros episódios de racismo 

vindos de escolas públicas e particulares marcam a necessidade de avanços cada 

vez maiores no campo da educação para as relações étnico-raciais e de 

reformulações profundas no ambiente escolar. 

 

Este é o contexto com o qual lidamos no campo da educação, surpreendidos por 

uma onda política neoliberal e simultaneamente reacionária, buscando ainda 

compreender esse caótico cenário que se apresenta por parte do Estado, mas certos 

de que os caminhos de luta e resistência vêm de longe e mostram força para sua 

continuidade. No caso da luta antirracista, a opção decolonial7 tomada por militantes 

do movimento negro, “comunidades culturais” (ARAÚJO, 2004), afro-brasileiras, 

                                                 
6
 Discorreremos sobre o assunto neste capítulo. 

7
 “A opção decolonial é epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos fundamentos genuínos dos 
conceitos ocidentais e da acumulação de conhecimento. Por desvinculamento epistêmico não quero 
dizer abandono ou ignorância do que já foi institucionalizado por todo o planeta (por exemplo, veja o 
que acontece agora nas universidades chinesas e na institucionalização do conhecimento). 
Pretendo substituir a geo- e a política de Estado de conhecimento de seu fundamento na história 
imperial do Ocidente dos últimos cinco séculos, pela geo-política e a política de Estado de pessoas, 
línguas, religiões, conceitos políticos e econômicos, subjetividades, etc., que foram racializadas (ou 
seja, sua óbvia humanidade foi negada)” (MIGNOLO, 2008, p. 290). 
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educadorxs e pesquisadorxs nutre nossa perspectiva de produção de conhecimento 

e também de atuação como educador, é a de tomada das experiências 

sociopolíticas e saberes-fazeres afro-brasileiros como fundamentos de uma 

identidade em política, como expresso por Mignolo (2008). 

 

Uma identidade que se afirma e propõe caminhos de superação de uma 

naturalizada hegemonia político-econômica, composta de discursos e práticas 

eurocêntricas de conquista e controle territorial, desde o colonialismo moderno 

escravocrata até o capitalismo contemporâneo. Segundo Mignolo (2008, p. 289), 

 

[...] a identidade em política é crucial para a opção descolonial, uma vez 
que, sem a construção de teorias políticas e a organização de ações 
políticas fundamentadas em identidades que foram alocadas (por exemplo, 
não havia índios nos continentes americanos até a chegada dos espanhóis; 
e não havia negros até o começo do comércio massivo de escravos no 
Atlântico) por discursos imperiais (nas seis línguas da modernidade 
européia – inglês, francês e alemão após o Iluminismo; e italiano, espanhol 
e português durante o Renascimento), pode não ser possível desnaturalizar 
a construção racial e imperial da identidade no mundo moderno em uma 
economia capitalista. 

 

Ainda sobre a importância da questão identitária e da diversidade cultural na luta 

contra a “racialização” (MIGNOLO, 2008, p. 293) por meio da qual opera o sistema 

capitalista, Munanga (2015, p. 22) chama a atenção para um movimento que ocorre 

ao redor do mundo de reconhecimento e valorização da diversidade. 

 

Na contramão da globalização neoliberal homogeneizante que quer arrastar 
todos os povos para o mesmo fosso, ocorre paralelamente em todo o 
mundo o debate sobre a preservação da diversidade como uma das 
riquezas da humanidade. A questão fundamental que se coloca em toda 
parte é como combinar, sem conflitos, a liberdade individual com o 
reconhecimento das diferenças culturais e as garantias constitucionais que 
protegem essa liberdade e essa diferença. Essa questão leva a uma 
reflexão complexa que abarca notadamente o político, o jurídico e a 
educação. 

 

Assim, nosso posicionamento como educador pesquisador é a de assunção de uma 

identidade em política na escola. Nesse processo, valemo-nos dos saberes-fazeres 

presentes na Capoeira Angola8 como fundamentos epistemológicos, metodológicos 

                                                 
8
 “As opções descoloniais e o pensamento descolonial têm uma genealogia de pensamento que não 
é fundamentada no grego e no latim, mas no quechua e no aymara, nos nahuatls e tojolabal, nas 
línguas dos povos africanos escravizados que foram agrupadas na língua imperial da região (cfr. 
espanhol, português, francês, inglês, holandês), e que reemergiram no pensamento e no fazer 
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e políticos afro-brasileiros, por meio dos quais buscamos, em nossa pesquisa, a 

elaboração e realização de práticas educativas decoloniais. Acreditamos que esse 

caminho contribui para uma educação que possa questionar as bases político-

culturais e epistemológicas do capitalismo contemporâneo, construindo 

possibilidades de superação das desigualdades diversas presentes na sociedade 

brasileira. 

 

1.3 Ê, VAMO “SIMBORA”!: APRESENTANDO OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

A capoeira já se faz presente em diversas escolas pelo Brasil já há algumas décadas 

e, segundo nossa análise, vem cumprindo, desde séculos atrás – quando ainda era 

proibida e perseguida pelo Estado –, uma função educativa transformadora com o 

povo afro-brasileiro. A recente formulação no campo jurídico que “reconhece”, em 16 

de junho de 2015 (BRASIL, 2015), o caráter educacional formativo da capoeira no 

ensino básico, abre um novo “campo de mandinga”, no qual se pode tecer um 

malicioso “jogo de dentro” 9  com a educação hegemônica, em que “rolês” 10  e 

“negativas”11 preparam o momento da “cabeçada” nos valores e práticas normativos, 

eurocêntricos, presentes no ambiente escolar. Buscamos, nesse jogo, movimentar-

nos “desde dentro para fora” (ARAÚJO, 2004, p. 11), da Capoeira Angola, 

mobilizando, em nosso trabalho, seus saberes-fazeres como dínamo teórico-

metodológico, assumindo, assim, nossa “identidade angoleira”, por meio da qual 

buscar contribuir para o campo da educação escolar. 

 

É importante aqui abordarmos o que Araújo (2004, p. 11) descreve como um 

movimento “[...] desde dentro para fora”, que, em nossa perspectiva, consiste em um 

movimento decolonial, à medida que expressa a possibilidade de agir e pensar por 

meio de saberes-fazeres próprios ao universo africano e afro-diaspórico, como no 

caso da cultura afro-brasileira. 

 

                                                                                                                                                         
descolonial verdadeiro: Candomblés, Santería, Vudú, Rastafarianismo, Capoeira, etc.” (MIGNOLO, 
2008, p. 292). 

9
 Tipo de jogo em que os jogadores desenvolvem movimentos baixos, próximos ao chão, buscando a 
proximidade com o camarada, armando, no perigo dessa proximidade, uma oportunidade de ataque. 

10
 Movimento de deslocamento próprio da Capoeira Angola, baseado num giro baixo, próximo ao 
chão, executado sobre uma perna. 

11
 Movimento de esquiva próprio da Capoeira Angola, o qual se aproxima do chão com o corpo virado 
lateralmente. 
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Para a realização desta pesquisa, recorremos à experiência como educador 

realizando oficinas de Capoeira Angola na turma matutina de tempo integral do 

ensino fundamental I da EMEF “Edna de matos Siqueira Gáudio”, em Jesus de 

Nazaré, Vitória-ES, onde atuamos desde o início de 2016. O recorte de nossa 

pesquisa tomou as atividades realizadas durante primeiro semestre de 2017 como 

conteúdo de análise. Nesse período, buscamos construir com xs educandxs práticas 

educativas abordando o conteúdo de história e cultura africana e afro-brasileira por 

meio do ensino de Capoeira Angola. Nesse processo, os elementos constitutivos da 

Capoeira Angola – prática corpórea, toque dos instrumentos, cantigas –, bem como 

a história de seu desenvolvimento no Brasil e sua filosofia, serviram como dínamo 

teórico-metodológico para o desenvolvimento de práticas educativas voltadas ao 

ensino do conteúdo de história e cultura afro-brasileira e à educação para as 

relações étnico-raciais, criando possibilidades de uma educação decolonial no 

ambiente escolar. 

 

Dessa maneira, pensando nas possibilidades de trabalho com a Capoeira Angola no 

contexto do ensino de história e cultura afro-brasileira na escola, elaboramos as 

seguintes perguntas norteadoras para a realização desta pesquisa: Como a 

Capoeira Angola pode contribuir no ensino de história e cultura afro-brasileira em 

ambientes formais de ensino, em especial para o ensino fundamental I? Que 

possibilidades e limitações existem com relação ao ensino de Capoeira Angola em 

ambientes formais de educação? Como trabalhar, por meio do ensino da Capoeira 

Angola, a educação para as relações étnico-raciais e combate ao racismo? 

 

No intuito de respondermos a essas perguntas ao longo do processo de pesquisa, 

estabelecemos os seguintes objetivos: 

 Objetivo geral: Analisar práticas educativas que abordem o conteúdo de 

história e cultura afro-brasileira com educandxs do ensino fundamental I por 

meio do ensino de Capoeira Angola, valorizando nesse processo saberes-

fazeres constituídos pelo povo negro no Brasil como elementos de 

(re)existência e fundamentais para a formação do povo brasileiro. 

 Objetivos específicos: 

o Pesquisar, com os educandos de ensino fundamental I do tempo integral 

da EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”, a história da Capoeira no 
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Brasil, tecendo paralelos com a história do negro no Brasil e evidenciando 

nesse percurso os processos de luta negra contra a escravização e contra 

o racismo. 

o  Compreender e vivenciar junto aos educandos de ensino fundamental I 

do tempo integral da EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio” valores 

civilizatórios afro-brasileiros (ancestralidade, oralidade, musicalidade, 

corporeidade, memória, ludicidade, cooperativismo) com base na prática 

da Capoeira Angola. 

o  Analisar, com os educandos de ensino fundamental I da EMEF “Edna de 

Mattos Siqueira Gáudio”, a capoeira como uma herança cultural deixada 

pelo povo negro no Brasil, valorizando, nesse processo, a gama de 

expressões e influências culturais afro-brasileiras. 

o Elaborar, com base na experiência decorrida ao longo da pesquisa, um 

livro paradidático sobre o tema capoeira com propostas de práticas 

educativas voltadas ao conteúdo de história e cultura afro-brasileira para 

o ensino fundamental I. 

 

1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho, buscamos seguir os pressupostos de uma pesquisa participante 

(BRANDÃO; BORGES, 2007), compreendendo que o caminho metodológico que 

trilhamos é menos fixo e preestabelecido e mais atento às necessidades da 

pesquisa. Entendemos, à luz de Freire (1987, p. 41), que 

 

[...] o método é, na verdade (diz o professor Álvaro Vieira Pinto) a forma 
exterior e materializada em atos, que assume a propriedade fundamental da 
consciência: sua intencionalidade [...] Portanto, a consciência é, em sua 
essência, um ‘caminho para’ algo que não é ela, que está fora dela, que a 
circunda e que ela apreende por sua capacidade ideativa. 

 

Assim, conscientes daquilo que buscamos realizar neste trabalho, nossa 

preocupação maior é cercarmo-nos de elementos que tornem possível a realização 

da pesquisa e do trabalho com os educandos. Assim como é próprio no ensino da 

Capoeira Angola, consideramos a inventividade um elemento central do processo 

metodológico. 
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De todo modo, buscamos, na leitura de Brandão e Borges (2007), alguns 

pressupostos da pesquisa participante que servem de alicerce à realização de nosso 

trabalho, a saber: 

 O ponto de origem da pesquisa participante deve estar situado em uma 

perspectiva da realidade social, tomada como uma totalidade em sua 

estrutura e em sua dinâmica. 

 Deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos próprios 

participantes individuais e coletivos do processo, em suas diferentes 

dimensões e interações: a vida real, as experiências reais, as interpretações 

dadas a esta vida e experiências tais como são vividas e pensadas pelas 

pessoas com quem interatuamos. 

 Os processos, as estruturas, as organizações e os diferentes sujeitos sociais 

devem ser contextualizados em sua dimensão histórica, pois são momentos 

da vida vividos no fluxo de uma história. 

 A relação tradicional de sujeito/objeto entre investigador-educador e os 

grupos populares deve ser progressivamente convertida em uma relação do 

tipo sujeito-sujeito, com base no suposto de que todas as pessoas e todas as 

culturas são fontes originais de saber. É por meio do exercício de uma 

pesquisa e da interação entre os diferentes conhecimentos que uma forma 

partilhável de compreensão da realidade social pode ser construída. 

 Deve-se partir sempre da busca de unidade entre a teoria e a prática e 

construir e reconstruir a teoria por meio de uma sequência de práticas 

refletidas criticamente. 

 As questões e os desafios surgidos ao longo de ações sociais definem a 

necessidade e o estilo de procedimentos de pesquisa participante. O 

processo e os resultados de uma pesquisa interferem nas práticas sociais, e, 

de novo, o seu curso levanta a necessidade e o momento da realização de 

novas investigações participativas. 

 E é a possibilidade de transformação de saberes, sensibilidades e motivações 

populares em nome da transformação da sociedade desigual, excludente e 

regida por princípios e valores do mercado de bens e de capitais, em nome da 

humanização da vida social, que os conhecimentos de uma pesquisa 

participante devem ser produzidos, lidos e integrados como uma forma 
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alternativa emancipatória de saber popular. 

 

Assim, se, de modo geral, as pesquisas participantes às quais se referem Brandão e 

Borges ocorrem em ambientes de educação popular (não formal), lidamos com a 

pesquisa participante inserida na escola (ambiente formal de ensino), o que traz 

peculiaridade que abordaremos ao longo do trabalho. De qualquer modo, nossa 

perspectiva é a de trabalho conjunto: educador-pesquisador e educandos, na busca 

por estimular a participação ativa e protagonismo das crianças nas ações realizadas, 

compreendendo suas realidades, seus saberes e anseios surgidos por meio da 

proposta e buscando construir coletivamente conhecimentos sobre a história e 

cultura afro-brasileira. 

 

1.5 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Como vimos neste capítulo introdutório, apresentamos a contextualização geral da 

pesquisa, elucidando nossa aproximação com o tema, sua inserção em uma frente 

maior de luta por uma educação emancipatória e antirracista, bem como apontando 

nossos objetivos e aspectos metodológicos gerais. Adiante, no segundo capítulo, 

discorremos brevemente sobre a história da capoeira, desde suas origens africanas 

e seu desenvolvimento no Brasil até os dias hoje, caracterizando-a como um saber-

fazer afro-brasileiro potente para pensar uma educação transformadora; no terceiro, 

apresentamos a estrutura prático-metodológica de nosso trabalho, discorrendo sobre 

o lócus da pesquisa e o perfil dos participantes; no quarto, tratamos propriamente de 

nossa proposta educativa, apresentando a estrutura metodológica e o 

desenvolvimento das práticas educativas realizadas na turma; ademais, 

apresentamos o processo de elaboração do material educativo construído ao longo 

da realização da pesquisa; no quinto e último capítulo, fazemos nossas 

considerações finais sobre o trabalho realizado, avaliando o processo de pesquisa. 

 

  



27 
 

2 MANDINGA ANGOLEIRA NO JOGO DE DENTRO E DE FORA: DA HISTÓRIA 
DE LUTA ÀS POSSIBILIDADES EDUCATIVAS 

 

O diálogo entre a Capoeira Angola e a academia vem sendo realizado de maneira 

muito especial ao longo dos últimos anos. Se, desde a primeira metade do século 

XX, foi produzida uma variedade de pesquisas sobre a capoeira como tema 

historiográfico e etnográfico (OLIVEIRA; LEAL, 2009), podemos observar, 

principalmente desde a primeira década dos anos 2000, um processo em que 

capoeiristas (mestrxs, contramestrxs, treinéis e iniciadxs) passam a realizar 

pesquisas de graduação, mestrado e doutorado, buscando trazer à academia a 

perspectiva da capoeira não como objeto do qual a ciência se aproxima, mas como 

fonte de reflexões filosóficas e metodológicas a contribuir para a produção de 

conhecimento, entre os quais podemos citar Araújo (2004), Conrado (2006), 

Machado (2012) e Vale (2012). Reconhecemos nesse movimento a formação de 

uma “roda” na academia com a qual buscamos aprender e contribuir para a 

circulação do axé12, observando como se dão os jogos entre conhecimento afro-

brasileiro e ciência para então “abaixarmos ao pé do gunga”13 e sairmos à realização 

de nosso trabalho. 

 

2.1 O DIÁLOGO ANGOLEIRO COM PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 

 

As pesquisas com as quais dialogamos e tomamos por referências em nosso 

trabalho foram acessadas por meio da Biblioteca Digital brasileira de Teses e 

Dissertação (BDTD), tendo sido utilizadas as palavras-chave “Capoeira Angola e 

educação”; “Capoeira Angola e ensino de história e cultura afro-brasileira”. É 

interessante observar a preferência da utilização do termo “Capoeira Angola” em vez 

de “capoeira” devido ao reconhecimento da diversidade expressa no interior da 

capoeira, havendo diferentes modalidades da sua prática, que levam a diversos 

entendimentos epistemológicos sobre o que é a capoeira e quais são seus 

fundamentos como práxis educativa, entre as quais podemos identificar três 

importantes: Capoeira Angola, Capoeira Regional, Capoeira Contemporânea. 

 

 

                                                 
12

 Energia vital presente na cosmovisão afro-brasileira. 
13

 Berimbau de som mais grave, cujo toque comanda o ritual da roda de Capoeira Angola. 
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A Capoeira Angola, entre as três modalidades citadas, diferencia-se por buscar 

preservar os aspectos tradicionais do jogo e da vivência na capoeira, ressaltando 

sua dimensão espiritual e filosófico-cultural religada a uma ancestralidade afro-

brasileira. Nos trabalhos pesquisados, observa-se essa dimensão presente na 

Capoeira Angola como alicerce epistemológico e metodológico que nos permite uma 

compreensão profunda das “mandingas”14 possíveis no jogo entre o saber popular 

afro-brasileiro e as instituições oficiais de educação. 

 

Nossa busca por referências angoleiras dentro da academia nos leva ao diálogo 

com trabalhos de Araújo (2004), Conrado (2006), Machado (2012) e Vale (2012), 

que, mediante diferentes perspectivas, apontam a Capoeira Angola como uma 

potência educativa mobilizada pelos saberes afro-brasileiros, capaz de propor um 

caminho educativo diversificado em detrimento do eurocentrismo presente 

hegemonicamente na educação formal. 

 

Quadro 1 – Pesquisas com as quais dialogamos 
Título Autor(a) Tipo (tese/dissertação) Universidade Ano 

1- Saberes e fazeres na 
Capoeira Angola: A 
autonomia no jogo dos 
mulekees 

Sara de Abreu 
da Mata 
Machado 

Dissertação UFBA 2012 

2- Iê, viva meu mestre! A 
Capoeira Angola da ‘escola 
pastiniana’ como práxis 
educativa 

Rosângela 
Costa Araújo 

Tese USP 2004 

3- “Capoerança em verso e 
prosa”: Imagens da força 
matrial afro-ameríndia em 
literaturas da Capoeira 
Angola 

Elis Regina 
Feitosa do 

Vale 

Dissertação USP 2012 

4- Capoeira Angola e 
Dança-Afro: contribuições 
para uma política de 
educação multicultural na 
Bahia 

Amália Vitória 
de Souza 
Conrado 

Tese UFBA 2006 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Nessa perspectiva, Araújo (2004), a mestra Janja, considera a Capoeira Angola uma 

práxis educativa centrada na “ancestralidade”, “comunidade”, “oralidade” 15 , cuja 

lógica difere de uma chamada “racionalidade moderna”, compondo perspectivas de 

                                                 
14

 No jogo da capoeira, diz-se dos movimentos de corpos maliciosos, como que mágicos, que 
ludibriam o adversário e trazem força ao jogador. 

15
 Aprofundaremos estes conceitos no capítulo 1 do trabalho por meio do aporte de Araújo (2004), 
abordando-os como “valores civilizatórios afro-brasileiros”. 
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resistência negra ao racismo e contribuindo para a abertura do campo educativo às 

práticas culturais diversas que carregam em si ricas dimensões educativas, 

filosóficas e políticas. A autora chama a atenção ainda para uma marca importante 

de seu trabalho que também compõe nossa formação angoleira. 

 

Araújo (2004) situa seu “olhar angoleiro” na “escola pastiniana”, ou seja, sua 

experiência e vivência sobre a Capoeira Angola se dá nos saberes passados por 

intermédio de Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha (1889-1981) e seus 

discípulos, o que se reflete em sua compreensão e prática da Capoeira Angola. 

 

Nascido em Salvador, em 1889, mestre Pastinha foi responsável pela criação do 

Centro Esportivo de Capoeira Angola (Ceca), em 1942, primeiro grupo de Capoeira 

Angola organizado no formato em que temos hoje de “escolas”. Suas reflexões e 

ensinamentos sobre a Capoeira Angola compõem uma rica e complexa filosofia, cujo 

grande fundamento é a ancestralidade africana e afro-brasileira. Segundo Araújo 

(2004, p.124-125), 

 

[...] a experiência de Mestre Pastinha nos legou a recuperação dos valores 
agrupados, lúdicos, teatrais e de religiosidade presentes e vivenciados na 
atualidade. Aspectos ritualísticos nos permitem pensar o seu entendimento 
sobre ética e educação na formação do grupo e da identidade. 

 

Experienciamos os ensinamentos de mestre Pastinha por meio do Gcavam, formado 

dentro da linhagem pastiniana. Nossa contramestra Ananda é aluna de mestre 

Cláudio, que aprendeu com mestre Neco Pelourinho, ensinado por mestre Moraes, 

iniciado pelo mestre João Grande, discípulo de mestre Pastinha. Os saberes 

ancestrais da escola pastiniana chegam de geração em geração, passando por 

mestres em seu contexto histórico e sociocultural, por meio da oralidade e 

corporeidade. 

 

Em princípio, sem intenção prévia, sendo posteriormente observado e enchendo-se 

de sentido mediante as considerações de Araújo (2004), os trabalhos a que 

recorremos para dialogar nesta pesquisa têm também a linhagem pastiniana como 

marca que atravessa a experiência dos autores. 
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Em Machado (2012), deparamo-nos com uma pesquisa que busca compreender a 

dimensão educativa da Capoeira Angola por meio do projeto “Ginga Muleeke” 

realizado com crianças da comunidade do Alto da Sereia em Salvador-BA pelo 

Instituto N’zinga, grupo de Capoeira Angola coordenado por mestra Janja, além dxs 

mestrxs Poloca e Paulinha. A autora mesma integra a Fundação Internacional de 

Capoeira Angola (Fica), grupo cujos mestres também pertencem à linhagem 

pastiniana. 

 

Ao partir da compreensão dos processos educativos na Capoeira Angola, Machado 

(2012) traça paralelos entre estes e a educação libertadora de Freire (1968), 

identificando na práxis educativa angoleira uma perspectiva de educação 

socialmente crítica, voltada à autonomia e à formação integral do ser humano. Assim 

elementos presentes na vivência da Capoeira Angola, como “comunidade”, 

“oralidade”, “ritualidade”, são considerados estruturantes de uma formação ética que 

“[...] interliga nossa compreensão sobre a forma cultural negro-africana e as práticas 

educativas da Capoeira Angola com a proposta de educação libertadora, para a 

autonomia” (MACHADO, 2012, p. 74). 

 

A pesquisa realizada por Conrado (2006), aluna de outro expoente da linhagem 

pastiniana, mestre Curió, traz importantes contribuições para considerar a dimensão 

educativa da Capoeira Angola em ambientes formais de ensino. Em seu trabalho, a 

autora propõe vias de incorporação de conteúdos e profissionais da Capoeira 

Angola e Dança Afro a escolas e universidades, contribuindo para uma educação 

multicultural. De acordo com a autora: 

 

Essas expressões afro-brasileiras são importantes instrumentos 
pedagógicos devido ao que trazem nos seus princípios históricos, filosóficos, 
étnicos, técnicos, criativos, educacionais, possíveis de colaborar na 
construção de uma consciência crítica de sujeitos sociais mais participativos 
(CONRADO, 2006, p. 26). 

 

A perspectiva apresentada por Conrado (2006) busca superar o eurocentrismo 

presente hegemonicamente na educação formal brasileira, distante dos contextos 

sócio-histórico-culturais nos quais vivem os educandos. Neste contexto a autora 

afirma que sua pesquisa segue um caminho trilhado através da luta de movimentos 

sociais, tais como o movimento negro brasileiro, por superação do paradigma 



31 
 

educacional monocultural, pensando a Capoeira Angola e Dança Afro através de 

seus “[...] conteúdos educativos para uma política educacional multicultural” 

(CONRADO, 2006, p. 40). 

 

Por fim, o trabalho realizado por Vale (2012), aluna do contramestre Pinguim, 

discípulo de mestre Gato Preto – contramestre de bateria na academia de mestre 

Pastinha –, guarda grande aproximação com nosso estudo, uma vez que busca, por 

meio de imagens, prosas e versos próprios do universo da Capoeira Angola, 

elaborar práticas educativas no ambiente escolar, pensando também na 

implementação da Lei n.º 10.639, trazendo referências próprias da cultura afro-

brasileira para a formulação de uma educação antirracista e antimachista. 

 

Ao traçarmos paralelos entre os trabalhos com os quais dialogamos ao longo da 

pesquisa, percebemos que, mesmo observados diferentes caminhos de reflexão, 

tais como percebemos diferentes formas de jogar em uma roda, há um 

compartilhamento de princípios e fundamentos norteadores que nos permitem 

pensar uma epistemologia própria e a maneira pela qual essa epistemologia se 

posiciona diante da “grande roda” da vida. 

 

Tratada por Araújo (2004) e Machado e Araújo (2015) como “epistemologia 

angoleira”, observamos a imersão teórico-metodológica dos saberes-fazeres 

angoleiros mobilizados para pensar a educação nesses trabalhos num universo 

ético-filosófico afro-brasileiro, estando nós, nesta pesquisa, inclinados a considerar 

esse arcabouço de conhecimentos mais amplamente inserido em uma 

“epistemologia afro-brasileira”. 

 

Realizada essa reflexão, cabe observar que xs autorxs citadxs apontam, de modo 

geral, a importância de abrir o campo da educação às contribuições do saber afro-

brasileiro como rica fonte de conhecimento e formação humana, utilizando-se do 

conhecimento presente na Capoeira Angola para a formulação de práticas 

educativas e de reflexões sobre a realidade. Assim, a Capoeira Angola apresenta-se 

ao conhecimento acadêmico como uma práxis educativa privilegiada para uma 

educação antirracista, que dialoga com a realidade do povo brasileiro, 

proporcionando possibilidades de construção identitária e de conhecimento sobre a 
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história e cultura afro-brasileira. 

 

Ao identificarmos esses pontos de convergência entre os trabalhos revisados, 

compreendemos como o campo ético construído na vivência da Capoeira Angola se 

estende também ao trabalho de pesquisa e produção do conhecimento, sendo esta 

uma marca fundamental da matriz afro-brasileira de pensamento, por meio da qual 

buscamos também realizar nossa pesquisa. 

 

Muito de sua valia, porém, pode ser também apreendida quando voltamos à história 

de seu desenvolvimento, acompanhando sua trajetória desde a chegada de negros 

africanos ao Brasil e passando da criminalização da prática da capoeira no século 

XIX e posterior processo de valorização ao longo do século XX à sua 

internacionalização como expressão da cultura afro-brasileira inserida em “circuitos 

alternativos”, em especial a Capoeira Angola, de produção cultural e ações 

educativas. Voltamo-nos, portanto, à história da capoeira buscando destacar sua 

indissociável face decolonial ante sucessivas realidades históricas opressoras, 

originando, desde o século XX, a Capoeira Angola como uma práxis educativa 

transformadora (MACHADO, 2012) que carrega essa herança. 

 

2.2 “NAVIO NEGREIRO, DE ANGOLA CHEGOU”: UMA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 
DE RESISTÊNCIA DESDE A ÁFRICA ATÉ O BRASIL 

 

Os saberes que nos são apresentados por meio do aprendizado na Capoeira Angola 

percorreram uma longa trajetória, atravessaram infindáveis encruzilhadas para 

chegar ao aqui-e-agora. Se hoje a capoeira é patrimônio de cultura imaterial do 

Brasil Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN, 2008) e da 

humanidade (UNESCO, 2014), sua história narra um caminho vitorioso de luta 

contra tentativas coloniais, imperiais e republicanas de extinção, tanto da capoeira 

quanto da identidade cultural negra no Brasil. 

 

É provável que nunca saibamos, ao certo, quantas e quais são as tradições, danças 

e lutas africanas que originaram o que é conhecida hoje nacional e 

internacionalmente por capoeira: um ritual, misto de jogo-dança-luta, realizado em 

roda ao som de berimbaus, cujo objetivo é iludir e ludibriar o parceiro com 
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movimentos de corpo maliciosos e rápidos, dissimulando a marcialidade das 

pernadas e cabeçadas em “brincadeira”. 

 

Estudos recentes, como ressaltam Rodrigues Filho e Fusconi (2012), apontam 

algumas práticas tradicionais originárias de Angola como as ancestrais da capoeira. 

Obi, citado por Rodrigues Filho e Fusconi (2012), considera o Engolo uma luta 

praticada com os pés, na região da Cimbebasia, com fortes ligações espirituais, 

como a matriz originária da capoeira. Já o estudo de Cobra Mansa e Assunção, 

citado por Rodrigues Filho e Fusconi (2012), constrói a hipótese de ser o N’golo uma 

luta similar ao Engolo, praticada na região sul de Angola, a expressão ancestral da 

capoeira. 

 

Essa possível origem está presente não apenas em pesquisas contemporâneas 

como também na tradição oral dos ensinamentos dos mestres dessa rica expressão. 

Mestre Pastinha, em entrevista concedida ao pesquisador Roberto Freire, conta-nos 

sobre a ligação ancestral do “Jogo da Zebra”16 com a capoeira, a saber: 

 

Mas tem muita história sobre o começo da Capoeira que ninguém sabe se é 
verdadeira ou não. A do jogo da Zebra é uma. Diz que em Angola, há muito 
tempo, séculos mesmo, fazia-se uma festa todo ano em homenagem às 
meninas que ficavam moças. Primeiro elas eram operadas pelos sacerdotes, 
ficando igual, assim, com as mulheres casadas. Depois, enquanto o povo 
cantava, os homens lutavam do jeito que as zebras, dando marradas e 
coices. Os vencedores tinham como prêmio escolher as moças mais bonitas 
[...] (PASTINHA, 1968, [s.p]). 

 

Mesmo que não haja consenso absoluto sobre o N’golo ser a expressão ancestral 

da capoeira nascida no Brasil e essa hipótese tenha ganhado força nas últimas 

décadas entre capoeiristas e pesquisadores, a ligação ancestral da capoeira com a 

África é marca sempre presente nos estudos sobre a capoeira, bem como no 

discurso e na prática angoleira. Mestre Pastinha complementa sua primeira fala 

assim: 

 

[...] mas de uma coisa ninguém duvida: foram os negros trazidos de Angola 
que ensinaram Capoeira pra nós. Pode até ser que fosse bem diferente 
dessa luta que esses dois homens estão mostrando agora. Me contaram 
que tem coisa escrita provando isso. Acredito. Tudo muda (PASTINHA, 
1968, [s.p.]). 

                                                 
16

 Nome que também se refere popularmente ao N’golo usado entre capoeiristas e pesquisadores. 
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Localizada no litoral oeste do continente africano, Angola foi um dos territórios onde 

mais intensamente se deu o tráfico transatlântico de africanos entre os séculos XVI e 

XIX, através dos portos de Luanda e Benguela, com a região litoral do golfo do 

Benim, ao norte, também no litoral oeste, e Moçambique, ao sul da costa leste 

africana. 

 

Muitas menções são feitas a Angola na capoeira, cujos cantos celebrados na roda 

trazem tanto os termos “Angola” quanto termos surgidos do encontro entre as 

línguas africanas e o português, tais como “Aruanda”, “Aluandê”, e mesmo Luanda, 

que se referem ao porto e à cidade de Luanda em Angola: 

 

“Vô mim’bora pra Angola, 
Eu num posso demorá” 
 
“Tim, tim, tim, Aluandê 
Aluanda é cabôco, mucungê” 

 

Concentra-se ainda no termo “Aruanda” um significado cosmológico maior na cultura 

afro-brasileira, por meio do qual se constrói uma religação à ancestralidade africana, 

trazendo a ideia de “terra sagrada dos orixás”, divindades das religiões de matriz 

africana, referenciando também a origem ancestral do povo negro no Brasil. 

 

Nesse contexto, Angola assume uma posição sócio-historicamente privilegiada como 

referência ancestral maior na capoeira, embora possamos considerar a contribuição 

de diferentes etnias africanas na gênese da capoeira, sabendo-se da presença de 

uma variedade de povos africanos no Brasil (KIDDY IN HEYWOOD, 2013), sendo 

mesmo aqueles traficados pelos portos de Luanda e Benguela, de origens distintas, 

tendo muitos deles percorrido longas rotas escravistas pelo interior do continente 

africano rumo ao litoral. 

 

Assim, é importante para nós a compreensão da diversidade e da riqueza cultural 

trazida ao Brasil pelos povos negros para cá sequestrados. Dessa riqueza nasce a 

capoeira como expressão da resistência e subversão à opressão escravocrata. Esse 

movimento de manutenção dos vínculos ancestrais com a terra natal por meio de 

expressões culturais e identitárias está presente em todos os territórios abrangidos 

pela “diáspora africana” ao longo do período colonial, durante o qual a África se 
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manteve significante dos laços identitários e da produção de significados sobre o 

mundo (HALL, 2006 apud VALE, 2012). 

 

Faz-se importante aqui o entendimento da perspectiva diaspórica, ao tratarmos o 

tráfico escravocrata. De acordo com Werneck (2003, p. 5): 

 

A diáspora africana pode ser dita, pela sua suposição de uniformidade e 
vínculo, como uma ‘nação’ sem território e sem estado, muitas vezes em 
confronto com estes e seus elementos de afirmação cultural e produção de 
identidades, num constante processo de hibridização compreendida como 
aproximação, confronto e encontro de tradições recriadas à medida que a 
modernidade se instala. 

 

Com base na ideia de diáspora africana, situamos o surgimento da capoeira no 

Brasil, em meio a esse momento de hibridação, como uma linguagem de 

aproximação e criação de vínculos identitários entre africanos no Brasil. Ao longo da 

diáspora, povos africanos (re)formulam/(re)articulam sua identidade ante a brutal 

realidade forçada pela modernidade, criando condições e estratégias híbridas de 

(re)territorialização nos hostis territórios coloniais. 

 

Nesse processo, por sua natureza múltipla, a capoeira esteve presente tanto como 

instrumento de socialização e produção de saberes entre as diferentes etnias 

africanas alocadas no Brasil quanto de combate à violência incutida pela classe 

escravocrata, por vezes construindo ainda vias de “negociação” com a hegemonia17 

(OLIVEIRA; LEAL, 2009). 

 

2.2.1 No jogo das palavras: Caá-puêra, Capoeira ou Kipura? 

 

Segundo Rêgo (1968), o vocábulo capoeira, pela primeira vez, é registrado no Brasil, 

em 1712, sendo amplamente utilizado para referir-se à prática da capoeira a partir 

do século XIX. Sua origem e significado encontram-se no mesmo campo de 

indefinições em que a própria “definição” do surgimento da capoeira como expressão 

cultural, havendo etimologicamente, com mais força na atualidade, três hipóteses 

principais quanto à designação da luta-jogo-dança afro-brasileira como capoeira, 

duas das quais presentes na clássica obra de Waldeoir Rêgo (1968). 

                                                 
17

 Como veremos à frente exemplificado no caso das maltas de capoeira no Rio de Janeiro do século 
XIX. 
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A mais antiga delas sugere que o vocábulo tenha sido originado do tupi caá-puera 

(Rêgo, 1968, p. 17), traduzido como “mato cortado”, “mato queimado” ou “roça 

velha”. Com suporte nessa proposição, acredita-se que o jogo da capoeira era 

praticado sob a proteção do roçado alto nos latifúndios coloniais e nos quilombos, 

longe dos olhares de coronéis e capitães do mato. Essa versão indica uma origem 

rural ainda ligada ao período do Brasil-Colônia, ao passo que abre margem a uma 

contribuição indígena à prática da capoeira, em razão da origem etimológica em 

destaque. A presença da influência indígena na capoeira mostra-se, porém, 

inconclusiva no que concerne a métodos historiográficos de pesquisa, o que não 

significa que esta seja impossível. Para que se mantenha essa probabilidade, basta 

que observemos a presença do caxixi, instrumento percussivo similar a um chocalho 

utilizado com o berimbau no ritual da roda de capoeira, cuja utilização é recorrente 

em diversos grupos indígenas e em rituais religiosos de origem afro-indígena no 

Brasil. Não é encontrado na utilização de arcos musicais, tais como o berimbau, em 

seus territórios originários no continente africano. 

 

A língua portuguesa confere ainda ao termo capoeira o significado de “bolsa”, ou 

“cesto”, para carregar aves. Essa etimologia acompanha a segunda hipótese: a de o 

“Capoeira” ser o negro coagido a vender aves e outros produtos nas cidades 

brasileiras do século XIX. Associa-se ao termo o fato de os “Capoeiras” se reunirem 

pelas ruas da cidade para a prática de seu jogo, que, consequentemente, seria 

identificado pelo nome Capoeira. É importante atentar aqui para a vinculação da 

capoeira a uma origem urbana, atrelada ao contexto de surgimento das primeiras 

cidades brasileiras18. 

 

A mais recente das hipóteses que originam o termo capoeira como referente ao jogo 

da capoeira surge no cenário contemporâneo de internacionalização, quando sua 

prática é popularizada também no campo dos estudos étnicos e culturais.  Atwood 

(1999) nos traz uma corrente dos estudos africanos contemporâneos que propõem o 

termo em quicongo (grupo etnolinguístico de origem Banto, centro-africana) “Kipura” 

como origem etimológica da capoeira. “Kipura”, em seu significado original, denota 

“movimento”, “agilidade”, “destreza” e é associado na cultura bantu (grande tronco 

                                                 
18

 Veremos mais à frente a expressiva presença da capoeira nas cidades de Salvador-BA, Rio de 
Janeiro-RJ e Recife-PE a partir do século XIX. 



37 
 

étnico que abrange os povos quicongos) àquelas pessoas que dominavam o saber 

da luta, jogos e ritos corporais. Nessa perspectiva, o termo, já associado a lutas, 

jogos, danças praticadas em regiões da África, teria sido hibridado ao latim e se 

tornado capoeira ainda do outro lado do Atlântico, indicando que sua prática veio de 

forma mais ou menos “acabada” ao Brasil, sendo, em poucos elementos, 

transformada em seu novo contexto político, social, histórico, cultural e geográfico. 

 

Mesmo que a terceira teoria apresentada seja menos difundida e popularizada entre 

praticantes e pesquisadores da capoeira, esses diferentes caminhos de pensar o 

próprio termo capoeira nos colocam no meio de mais um campo de indefinições e 

nos remete à dificuldade da rigidez científica, quando esta adentra o campo de 

mandinga da capoeira e do universo afro-brasileiro. Há, porém, sempre um 

fundamento que sustenta a encruzilhada. Para onde quer que nos desloquemos 

para buscar a origem, a ancestralidade, vamos em direção ao povo negro, a sua 

história de luta e o indissociável ímpeto resistência que acompanha a capoeira 

desde séculos atrás. 

 

2.2.2 “Eu num sei como é que eu faço para vivê nesse mundo”: a capoeira no 
século XIX 

 

O contexto colonial no Brasil sem dúvidas atravessa o desenvolvimento da capoeira, 

de modo que podemos considerar que, desde o primeiro navio negreiro a 

desembarcar no Brasil, ainda no século XVI, essa expressão vem ganhando forma e 

força ao longo história. Segundo Santos, citado por Fontoura e Guimarães (2008), já 

no Quilombo de Palmares (1597-1694), a capoeira era praticada como meio de 

ataque e defesa, tendo sido usada em campanhas pela libertação de escravizados e 

proteção do território do quilombo. 

 

A partir do século XIX, porém, ficam mais recorrentes os registros oficiais e 

referências à prática da capoeira. Segundo Reis (1994), as célebres maltas de 

capoeira no Rio de Janeiro, os “brabos” e os “desordeiros” das bandas de rua de 

Recife-PE e a capoeiragem do recôncavo baiano são representantes de um século 

em que a capoeira ganha expressividade e a atenção beligerante do Estado. Em 

nossa perspectiva, esse momento marca seu fortalecimento, capilarização, entre 



38 
 

povos negros e relevância como elemento sociocultural de resistência/negociação 

ante a hegemonia política crioula branca. 

 

Desde o início do século XIX, a capoeira e “o capoeira” mostram-se fenômenos 

sociais expressivos, sendo, em muitas oportunidades, até ilustradas pelos pincéis de 

artistas naturalistas europeus, tais como Johann Moritz Rugendas (1802-1858) e 

Augustus Earle (1793-1838). 

 

Figura 1 – “San Salvador”, Johann Moritz Rugendas (1835) 

 

Fonte: Capoeira-Palmares (2017) 

 

O crescente interesse pela capoeira nos pincéis de artistas e memorialistas durante 

o século XIX compõe, em nossa perspectiva, um processo de “varredura” e 

“normalização/normatização” territorial, por meio do qual a “produção de 

conhecimentos sobre” se associa a estratégias de localizar e reprimir saberes-

fazeres descoloniais que pusessem em risco a soberania opressora do Estado 

imperial. Representante desses saberes-fazeres, tão logo reconhecida aos olhos do 

então poder colonial, a capoeira é de imediato interpretada pelo Estado e no 

http://www.capoeira-palmares.fr/histor/maler_pt.htm
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imaginário social hegemônico como uma ameaça, uma ferramenta de transgressão 

à lei e à ordem associada à “revoltas” e “crimes” praticados pela população negra. A 

presença do capoeira como sujeito na sociedade brasileira do século XIX evidencia 

esse contexto. 

 

Figura 2 – “Jogar Capoeira ou Dança de Guerra”, Johann Moritz Rugendas (1835) 

Fonte: Capoeira-Palmares (2017) 

 

Tendo como recorte a cidade do Rio de Janeiro, Oliveira e Leal (2009, p. 34) 

recorrem à obra de Libano Soares e afirmam: 

 

Na primeira metade do século XIX, esses agentes preenchiam as ruas, as 
páginas policiais dos periódicos e dos livros de matrícula da Casa de 
Detenção da capital federal, compondo a massa urbana, mas também 
participando das rebeliões e levantes ocorridos neste período. Segundo o 
autor, até meados de 1800, a prática da capoeira era predominantemente 
africana. Suas estatísticas mostram as origens mais genéricas dos presos 
por capoeira ou por pertencerem a maltas de capoeiras. 

 

A pesquisa de Soares, citado por Oliveira e Leal (2009, p. 34-35), ainda prossegue 

na análise dos registros carcerários da época: 
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Mais de 70% são africanos, mas se levarmos em conta que possivelmente 
grande parte daqueles de origem desconhecida são brasileiros (não 
esquecendo os comprovadamente crioulos), não podemos afirmar que a 
capoeira é uma atividade exclusivamente africana. Na realidade, nos parece 
que ela é fruto da combinação de tradições africanas dispersas, com 
‘invenções’ culturais crioulas. Observando o conjunto dos dados do Códice 
403 vemos que 72,6% dos presos são africanos (71,9% escravos e 0,7% 
libertos). Desta forma, a proporção de africanos entre os capoeiras é mais 
ou menos semelhante ao conjunto de africanos presos, dentro de uma 
margem mínima, o mesmo ocorrendo com os nascidos no Brasil (26,7%). 
Mas, de qualquer forma, uma presença africana mais forte que o normal. 

 

Considerados como importante fonte historiográfica de estudos sobre a capoeira, os 

arquivos policiais, por meio dos quais Soares, citado por Oliveira e Leal (2009, p. 34-

35), realizam sua análise nos revelam tanto a política de repressão à capoeira 

quanto a política de encarceramento da população negra, em geral a partir do século 

XIX. A lenta e reticente transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil 

(ainda hoje cheia de ressalvas e fragilidades) culminante na abolição da escravatura 

(1882) traz à tona uma necessidade colonial/imperial de reprimir organizações e 

expressões do povo afro-brasileiro e africano tão logo quanto sua “liberdade” 

levasse a uma construção sociopolítico-cultural conflitante com a lógica hegemônica 

que vinha se consolidando entre os períodos de império e república velha no Brasil. 

 

Essa tensão existente entre o povo negro e o Estado não impediu, porém, que, em 

diferentes momentos, houvesse negociações entre as partes. É sabido, por exemplo, 

como aponta Soares (2008), da relação entre as maltas de capoeira do Rio de 

Janeiro – grupos negros organizados na defesa e disputa territorial na cidade, para 

os quais a capoeira foi elemento fundamental de resistência e negociação num 

ambiente onde a violência estabelecia as normas – e a hegemonia política do país 

sediada na cidade, ainda no período imperial, havendo alianças entre determinadas 

maltas e correntes/candidatos políticos locais (SOARES, 2008), sendo comum a 

realização de “crimes de mando político”, especialmente durante períodos eleitorais, 

em prol deste ou daquele candidato, por parte das maltas de capoeira, em troca de 

relativa e momentânea “permissividade” do aparelho repressor do Estado prometida 

pelo grupo político para o qual prestavam o serviço. 
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Figura 3 – “Noir Luttants, Brésil”. Augustus Earle (1820-1824) 

 

Fonte: Assunção (2012) 

 

Antes ainda desse momento, a exitosa campanha militar de negros capoeiristas nas 

fileiras do exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai (1864-1870) havia aberto 

espaço para essa relação dual entre as forças de Estado e a capoeira. Regressos 

do campo de batalha, os veteranos negros, em primeiro momento coagidos a ocupar 

a frente de batalha e motivados por promessa de “alforria” por parte do Estado, 

veem-se exaltados como heróis. 

 

A volta para casa foi recebida em triunfo. Saídos como marginais, obrigados 
a assentar praça nas fileiras de um desacreditado exército, eles retornaram 
como heróis. Alguns cobertos de medalhas, muitos libertos da escravidão 
pelo ‘tributo de sangue’ ao servir nas forças armadas (escravos eram 
alforriados antes de ingressarem no serviço militar). Desmobilizados, 
estavam de novo nas ruas, alguns querendo reaver os ‘territórios’ perdidos 
após a remessa para o front. Mas a elite política tinha outros planos. 
Impressionados pela agilidade dos capoeiras no combate, os antigos oficiais 
comissionados, agora membros da elite política da cidade do Rio de Janeiro, 
pleitearam nas sombras transformar os ex-combatentes em aliados políticos, 
capangas à disposição das novas refregas do tempo de paz (SOARES, 
2008, p. 48). 
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Seja como arma política de negociação pela sobrevivência ou como expressão 

lúdica presente nos festejos religiosos, nas festas de largo em Salvador ou nos 

frevos de Recife, a capoeira tomava as ruas das grandes cidades brasileiras. A 

prática negra, em virtude do encontro e das encruzilhadas das ruas, agregava, assim, 

diferentes elementos étnico-culturais, sendo comum a presença, por exemplo, de 

brancos e mestiços no meio da capoeiragem (SANTOS, 2002). O berimbau, 

instrumento hoje associado quase que diretamente à capoeira, foi introduzido na 

prática da capoeira nesse momento. Instrumento de origem africana, da família dos 

arcos musicais, o berimbau era utilizado por chamados “negros de ganho”, que 

percorriam as ruas das cidades vendendo diversas mercadorias e chamando a 

atenção para seus produtos com seu instrumento (FONTOURA; GUIMARÃES, 

2008). Uma vez que esses atores participavam dos momentos de integração 

proporcionados pelo jogo da capoeira, sua música comporia definitivamente o ritual 

da capoeira, em especial na Bahia. 

 

Ao se consolidar como expressão popular afro-brasileira, a capoeira passaria ainda 

por uma difícil prova nos anos que se seguiram. No decorrer do século XIX, 

especialmente desde a segunda metade, a chegada do ideário moderno-liberal ao 

Brasil traz à baila uma “nova” questão racial à hegemonia brasileira, cuja resposta 

estratégica – baseada em todo o arcabouço colonial construído aqui até este 

momento – é a explícita política de branqueamento do Brasil (HOFBAUER, 2012, p. 

1-2): 

 

A grande questão que se colocava e gerava incertezas no meio da elite 
brasileira era, portanto: até que ponto o futuro da nação, que estava 
caminhando para a abolição do regime escravista, estaria comprometido 
pelo grande contingente de membros de ‘raças inferiores’? Como organizar 
uma sociedade baseada em mão-de-obra livre com um contingente tão 
grande de negros e mestiços? 

 

Nesse contexto, por exemplo, vemos, a partir de 1890, a grande política de 

ocupação do campo por imigrantes europeus incentivados pela doação de terras 

para o cultivo, estratégia pensada pelo Estado no intuito de forjar uma sociedade 

europeizada, branqueada, “condizente” com a nova “roupagem” liberal das práticas 

sociais. A esse respeito, Hofbauer (2012, p. 152) ressalta: 
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Chama a atenção o fato de que a reflexão e o projeto da intelligentsia 
brasileira, desde que começou a pensar num possível fim da escravidão, 
estiveram vinculados à proposta de importar mão-de-obra européia. 
Sabemos que num período de menos de 25 anos (de 1890 a 1914) 
chegaram 2,5 milhões de europeus ao Brasil; quase um milhão deles 
(987.000) tinha suas viagens de navio financiadas pelo Estado. Um 
documento publicado pela Diretoria Geral de Estatística, e assinado por 
Oliveira Vianna, avalia o resultado do censo de 1920 da seguinte maneira: 
[constata-se] uma tendência que está se tornando mais visível e definida: [...] 
[a] progressiva arianização de nossos grupos regionais. 

 

Em contrapartida, ainda em 1890, o já republicano território brasileiro tem, em seu 

primeiro código penal registrado, o evidente ataque institucional às práticas 

socioculturais negras por meio da criminalização da capoeira, sob pena de reclusão: 

 

DOS VADIOS E CAPOEIRAS 
Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que 
ganhe a vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em 
que habite; prover a subsistencia por meio de occupação prohibida por lei, 
ou manifestamente offensiva da moral e dos bons costumes: 
Pena - de prisão cellular por quinze a trinta dias. 
§ 1º Pela mesma sentença que condemnar o infractor como vadio, ou 
vagabundo, será elle obrigado a assignar termo de tomar occupação dentro 
de 15 dias, contados do cumprimento da pena. 
§ 2º Os maiores de 14 annos serão recolhidos a estabelecimentos 
disciplinares industriaes, onde poderão ser conservados até à idade de 21 
annos. 
Art. 400. Si o termo for quebrado, o que importará reincidencia, o infractor 
será recolhido, por um a tres annos, a colonias penaes que se fundarem em 
ilhas maritimas, ou nas fronteiras do territorio nacional, podendo para esse 
fim ser aproveitados os presidios militares existentes. 
Paragrapho unico. Si o infractor for estrangeiro será deportado. 
Art. 401. A pena imposta aos infractores, a que se referem os artigos 
precedentes, ficará extincta, si o condemnado provar superveniente 
acquisição de renda bastante para sua subsistencia; e suspensa, si 
apresentar fiador idoneo que por elle se obrigue. 
Paragrapho unico. A sentença que, a requerimento do fiador, julgar 
quebrada a fiança, tornará effectiva a condemnação suspensa por virtude 
della. 
Art. 402. Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilidade e 
destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em 
correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão 
corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou 
incerta, ou incutindo temor de algum mal: 
Pena - de prisão cellular por dous a seis mezes. 
Paragrapho unico. E' considerado circumstancia aggravante pertencer o 
capoeira a alguma banda ou malta. 
Aos chefes, ou cabeças, se imporá a pena em dobro. 
Art. 403. No caso de reincidencia, será applicada ao capoeira, no gráo 
maximo, a pena do art. 400. 
Paragrapho unico. Si for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a 
pena. 
Art. 404. Si nesses exercicios de capoeiragem perpetrar homicidio, praticar 
alguma lesão corporal, ultrajar o pudor publico e particular, perturbar a 
ordem, a tranquilidade ou segurança publica, ou for encontrado com armas, 
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incorrerá cumulativamente nas penas comminadas para taes crimes 
(BRASIL, 1890). 

 

No mesmo código penal (capítulo III, art. 157), também as religiões de matriz 

africana foram criminalizadas, sob a alcunha de “espiritismo”, como crime contra a 

saúde pública: 

 

Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar de talismans e 
cartomancias para despertar sentimentos de odio ou amor, inculcar cura de 
molestias curaveis ou incuraveis, emfim, para fascinar e subjugar a 
credulidade publica (BRASIL, 1890, [s.p]). 

 

É importante atentar, no artigo anteriormente citado do código penal de 1890, para a 

associação feita pela força coercitiva do Estado entre vadiagem e a capoeira. Como 

dito anteriormente, o decorrer do século XIX inaugura uma perspectiva no Brasil na 

qual o trabalho livre é o centro de um novo modelo produtivo, baseado em premissas 

liberais que buscam introjetar “novas condutas” socioeconômicas à sociedade 

brasileira, sem, entretanto, romper com a estrutura racista estabelecida desde a 

colônia. 

 

Para a população negra, porém, o conceito de liberdade diferia radicalmente da 

proposta liberal de “venda da força de trabalho” em uma economia capitalista. Uma 

vez livres, homens e mulheres negros tomaram de forma muito mais ampla e 

profunda o conceito de liberdade. O que se punha em questão era a possibilidade de 

simplesmente existir, mediante a própria vontade, a revelia de um sistema alheio a 

seu universo simbólico, filosófico e social. 

 

Sobre a vida negra nesse novo momento político-econômico brasileiro, Silva e 

Nguz’tala (2011) assim observam: 

 

O século XIX foi um período de profundas mudanças na sociedade 
brasileira, a Independência, a Abolição e a queda do Império marcam 
transformações de ordem socioeconômica e culturais, tais como 
mestiçagem, imigração, urbanização e a formação da sociedade de classes 
(Ortiz, 2005). Em meio a tantas transformações a população negra só não 
foi totalmente esquecida por que além de ser um número significativo 
causava certo incômodo, pois sem inserção no novo sistema social por meio 
de políticas públicas se encontrou perdida, simplesmente sem lugar na nova 
sociedade (SILVA, NGUZ’TALA, 2011, p. 5). 
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Ao citarem a obra de Ortiz (2005), os autores prosseguem com esse momento da 

história do povo negro: 

 

Tendo sido, entretanto, submetido a uma repressão secular, ele não estava 
preparado para assumir as novas tarefas propostas pela sociedade. 
Florestan Fernandes observa justamente que a idéia de liberdade que o 
negro fazia se adaptava mal às necessidades do capitalismo; para ele ser 
livre significava simplesmente trabalhar onde quisesse e quando lhe 
conviesse, enquanto que para o sistema concorrencial ser livre 
representava o fato de não ser mais escravo, isto é, de vender sua força de 
trabalho aos novos modelos de produção da sociedade (ORTIZ apud SILVA, 
NGUZ’TALA, 2011, p. 5-6). 

 

Nesse movimento, a capoeira e as religiões de matriz africana, elementos de 

autonomia do povo negro, sofreram com a associação à “vadiagem” e à “barbárie”, 

perseguidas e criminalizadas, inaugurando a perspectiva moderna de 

encarceramento do povo negro no Brasil. 

 

2.2.3 “Saiba de mim, meu camarada, Capoeira tem valor”: descriminalização, 
Angola e Regional 

 

Ao tomarmos a análise histórica do desenvolvimento da capoeira no Brasil, desde o 

século XVI até o fim do século XIX, podemos identificar uma primeira “era” da 

capoeira, vinculada à necessidade primeira de expressão existencial, criação de 

vínculos identitários e sobrevivência, (re)territorialização diaspórica negra diante de 

um cenário extremo de violência colonial/imperial/escravocrata. Se é bem verdade 

que a realidade étnico-racial brasileira nos permite tecer inúmeros paralelos entre 

aquelas e as atuais condições do povo negro no Brasil, este momento guarda 

especificidades importantes com relação tanto à história da capoeira quanto à 

história do povo negro no Brasil, e podemos tratá-la como recorte histórico e a era 

ancestral da capoeira. 

 

O início do século XX é acompanhado, em suas primeiras décadas, pela mesma 

perseguição à capoeira, porém houve, nesse momento, mais um fato novo em sua 

trajetória. Subsequentemente à guinada liberal e à consolidação do Brasil como 

Estado-Nação, emergiu, entre a hegemonia econômica e política brasileira, a 

formulação de um ideário nacionalista, buscando consolidar uma imagem de país 

amalgamando a diversidade presente em seu território na formação de uma 
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identidade nacional (LESSA, 2008). 

 

Nesse contexto, a busca por uma identidade nacional encontra na capoeira um 

símbolo importante que, no campo do discurso hegemônico, a insere no rol de 

“expressões nacionais brasileira”. Segundo Araújo (2004, p. 150) 

 

[...] desde o início do século XX a Capoeira vem sendo construída como 
símbolo nacional, repleto de significados no campo de construção de 
identidades (étnica e social), e que a presença de outras lutas orientais, 
como judô e caratê, no período que sucede a Primeira Guerra, estimulara, 
no contexto populista do Estado Novo, sua concepção de primeiro esporte 
genuinamente brasileiro (grifo da autora). 

 

Esse novo “lugar” ocupado pela capoeira no imaginário social brasileiro, criado a 

partir do século XX, inaugura a possibilidade de novos caminhos. Em 1930, a prática 

da capoeira é descriminalizada mediante atuação do então presidente, Getúlio 

Vargas, em sua campanha de definição identitária ao longo do Estado Novo. 

 

No universo da capoeira, a figura ao redor da qual este novo momento se concentra 

de maneira mais veemente é a de Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba (1900-

1977). Natural de Salvador-BA, mestre Bimba, negro, bamba da capoeiragem, 

candomblecista, representa o personagem típico da capoeira na Bahia, cuja 

habilidade ímpar na capoeira ficaria conhecida por toda a cidade durante sua 

juventude. Filho de pai batuqueiro19 (SODRÉ, 2002), mestre Bimba foi fundamental 

para a história da capoeira no século XX, mudando definitivamente o cenário 

nacional da capoeiragem. 

 

Em 1926, mestre Bimba funda o Centro de Cultura Física Regional para ensinar sua 

nova criação, a luta regional baiana. Partindo de seu fundamento na capoeira de seu 

tempo, mestre Bimba concebe um repertório de movimentos corporais em que se 

misturam, além da capoeira, movimentos de batuque e de algumas artes marciais, 

que, entre estudiosos, é fonte de controvérsias: alguns dizem que o mestre havia 

misturado golpes de savate e karatê, enquanto outros dizem ser o batuque herança 

de seu pai, a única inserção de Bimba à capoeira. 

                                                 
19

 O batuque é um jogo “irmão” da capoeira, também de origem africana, que consiste em pernadas e 
rasteiras, realizado ao som de tambores e praticado até o início do século XX, no Brasil, 
dificilmente encontrado nos dias de hoje. 
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De qualquer modo, estava criada, então, uma nova modalidade da capoeira, que 

transitava do elemento cultural à prática esportiva, sendo conhecida posteriormente 

por capoeira regional. O jogo tornara-se mais atlético com mestre Bimba, a estética 

aproximava-se daquilo a que o ocidente assimilaria mais facilmente como luta, 

conquistando adeptos na elite baiana, em especial alunos da Faculdade de Medicina 

da Bahia, da qual a academia de mestre Bimba ficava próxima. 

 

Este era, porém, um movimento que se apresentava, de certa forma, como um 

“espírito do tempo”. Na mesma época, no Rio de Janeiro, “sinhozinho” ensinava 

movimentos baseados na capoeira como forma de ginástica para a juventude da 

elite carioca. Mas é mestre Bimba quem é chamado para, em 1930, apresentar sua 

luta regional baiana a Getúlio Vargas em uma cerimônia que aclamaria 

definitivamente a capoeira como “único esporte genuinamente brasileiro”. Seu 

principal legado, portanto, é, ao lado da capoeira regional, o papel marcante na 

descriminalização e posteriormente popularização da capoeira no Brasil. 

 

Nas ruas de Salvador, continuava a tradição construída ao longo dos séculos 

anteriores. A “Capoeira Ancestral” chega ao século XX praticada, especialmente na 

Bahia, entre trapicheiros, carroceiros, estivadores, pedreiros e “capadócios”, como 

se dizia na época, nas ruas da cidade, no cais porto, ensinada nos fundos de 

quintais dos antigos mestres. Permanecia no povo negro, marcado pela 

desigualdade construída ao longo da história: a “vadiação”, o “jogo de Angola”, o 

qual, ao ser contrastado com a nova modalidade que fazia sucesso nos jornais e na 

hegemonia baiana, seria chamado Capoeira Angola, marcando a permanência do 

aspecto tradicional da capoeira em detrimento das transformações que se notavam à 

época. 

 

É aqui que mestre Pastinha ganha notoriedade como figura principal da Capoeira 

Angola no século XX. Iniciando na capoeira, aos 10 anos de idade, com um 

angolano de nome Benedito, mestre Pastinha, contemporâneo de mestre Bimba, é 

também grande representante da capoeiragem de seu tempo. Artista e filósofo 

popular, mestre Pastinha reúne em seu Centro Esportivo de Capoeira Angola, 

fundado em 1941, antigos mestres, no intuito de consolidar, tal como Bimba, uma 

“escola” de capoeira, ensinando, porém, a capoeira tradicional que havia aprendido, 
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realizando, além de treinos e rodas, apresentações públicas a seus alunos e 

camaradas. 

 

O legado pastiniano na Capoeira Angola nos deixa múltiplas entradas para pensar a 

educação, não apenas o ato de ensinar ou aprender, mas também o de conceber 

aquilo que vem antes, o “como” e o “quê”. Por isso, para nós é preciso, em primeiro 

lugar, compreender a Capoeira Angola e seus princípios imersos na dimensão dos 

“valores civilizatórios afro-brasileiros”. 

 

2.3 A CAPOEIRA ANGOLA E OS VALORES CIVILIZATÓRIOS AFRO-
BRASILEIROS 

 

Na imagem abaixo, elaborada pelo projeto educativo de valorização da cultura afro-

brasileira “A cor da cultura”, temos um esquema que representa os elementos 

constituintes dos valores civilizatórios afro-brasileiros. São elementos em que se 

baseiam as práticas culturais, filosóficas e religiosas de matriz africana e que 

constroem uma cosmovisão própria, constituindo as bases do que chamamos 

anteriormente de epistemologia afro-brasileira. 

 

Figura 4 – “Valores civilizatórios afro-brasileiros” 

 

Fonte: Cultura (2017). 

 

Do topo para o sentido horário no círculo da imagem, temos os seguintes elementos 

que, como mostra a imagem, se atravessam e se complementam: circularidade, 

http://www.acordacultura.org.br/


49 
 

religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo/comunitarismo, 

ancestralidade, memória, ludicidade, energia Vital (axé), oralidade. Araújo (2004, p. 

14) já explicita, em seu trabalho, a Capoeira Angola como uma práxis educativa 

fundada em três desses elementos: ancestralidade, oralidade e comunidade. Isso 

não exclui, porém, a presença de todos esses valores afro-brasileiros na práxis 

angoleira. Passamos, a seguir, a abordar cada um desse valores, compartilhando 

nossa compreensão deles por meio da vivência angoleira e também à luz de 

referências bibliográficas que nos ajudam a construir o entendimento sobre eles. 

 

A ancestralidade é, de fato, o grande alicerce da Capoeira Angola. A busca pelo 

saber ancestral da tradição, do resgate do passado no presente criando 

possibilidades para o caminho futuro é o grande fundamento do aprender e ensinar 

a Capoeira Angola. Assim, a figura do mestre surge como o elo entre o passado e o 

presente, como um griô20, indivíduo responsável na cultura africana de modo geral 

por transmitir o conhecimento e as histórias antigas, mantendo vínculos identitários, 

culturais e históricos nas gerações que chegam ao mundo. O mestre ou a mestra de 

Capoeira Angola mantêm viva a tradição da capoeira e o vínculo com a “Capoeira 

Ancestral”, inspirando e ensinando o respeito aos mais velhos em sua sabedoria e 

experiência no mundo a que chegam os mais jovens. 

 

A oralidade é o grande veículo por meio do qual a força da ancestralidade 

transmitida pelo mestre é passada. Os ensinamentos passados na Capoeira Angola 

se dão muitas vezes por meio da fala, do remontar da trajetória da capoeira que 

ganha vida na fala dos mestres. A oralidade é marca tanto da Capoeira Angola 

quanto da cultura afro-brasileira de modo geral. Tomamos aqui as palavras de Bâ 

(s.d., p. 167) sobre o papel da tradição oral na cultura africana: 

 

Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimo-nos à 
tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos 
povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de 
conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a 
ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos [...]. 

 

 

                                                 
20

 O griô (griot) é uma figura presente em toda a África Ocidental, pessoa responsável por transmitir 
histórias e saberes de seu povo às gerações futuras. 
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Assim, a oralidade, o não escrito, apresenta-se na Capoeira Angola e em toda a 

cultura afro-brasileira também como elemento de construção e transmissão da 

tradição religada à ancestralidade africana, como o grande testemunho das histórias 

de luta e resistência não registradas pela cultura escrita do ocidente, soterradas pelo 

discurso oficial dos livros de história e, consequentemente, pela educação formal, 

porém viva na memória dos mestres. 

 

A memória fundamenta o conteúdo da fala, da oralidade. Por meio da memória dos 

mestres, os saberes da Capoeira Angola são passados e os protagonistas da 

história e da cultura afro-brasileira são eternizados, celebrados como heróis e 

heroínas da luta negra por libertação e justiça. Através da memória, o povo negro se 

(re)territorializa no Brasil desde sua chegada, e suas práticas religiosas e culturais 

rearticulam-se aqui mediante a lembrança de sua terra natal trazida pelos milhões de 

negros para cá sequestrados. Desde o surgimento da capoeira, a consolidação da 

Capoeira Angola no século XX até sua chegada ao século XXI, a memória é grande 

fonte da tradição e do fundamento angoleiro. 

 

Também através da memória, do individual ao coletivo, formam-se os vínculos da 

comunidade, seja na comunidade angoleira, no Brasil e no mundo, seja nas 

inúmeras outras comunidades culturais afro-brasileiras, conforme escreve Araújo 

(2004), e sociais. 

 

A partilha das experiências, dos saberes e das memórias conformam um sistema de 

cooperação em que os sujeitos protagonistas da história e cultura afro-brasileira se 

fortalecem diante de uma realidade opressora. A identificação e celebração de uma 

história comum são fundamentais na preservação da cultura em um cenário em que, 

uma vez racializados, os saberes afro-brasileiros são invisibilizados e 

subalternizados à normatividade imperial/colonial/capitalista eurocêntrica. 

 

A trajetória da Capoeira Angola é marca desse processo. Enfrentando, ao longo da 

década de 1970 e 1980 do século passado, um período de declínio, a Capoeira 

Angola, invisibilizada no cenário nacional e internacional pela prática das 

modalidades regional e contemporânea – assimiladas pelo padrão ocidental de 

prática atlética e marcial –, ganha força nos anos 1980 pelo fortalecimento 
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comunitário, num momento em que diferentes mestres e praticantes se reúnem na 

intenção de criar condições para que os antigos mestres angoleiros da Bahia, em 

especial em Salvador, mostrassem e ensinassem seu saber, fortalecendo a prática 

da Capoeira Angola e criando canais de visibilidade. 

 

O funcionamento de um grupo de Capoeira Angola exige a criação e valorização de 

vínculos comunitários nos quais cada integrante se assume como responsável por 

sua manutenção, responsabilizando-se por diferentes funções dentro do grupo. Fora 

do grupo, a troca de saberes e experiências com diferentes mestres, grupos e o 

jogar de diferentes corpos e escolas na roda de Capoeira Angola mantêm constante 

o processo de educação angoleira, tornando também necessário o vínculo maior 

que podemos considerar como a grande comunidade angoleira. 

 

Na roda da Capoeira Angola está expressa a circularidade. O círculo é uma 

constante na cultura afro-brasileira, a gira dos candomblés e umbandas, o samba de 

roda, o samba-chula, o congo, jongo, a Capoeira Angola, a roda de rima do rap 

contemporâneo são exemplos de expressões culturais em que a circularidade é um 

elemento central no ritual ou na prática. O círculo é o espaço onde todos participam, 

olham-se, e, mesmo havendo um comando (maestria), há o compartilhamento do 

protagonismo. O aprendizado cultural ocorre na observação do outro e na 

participação ativa. 

 

A roda de Capoeira Angola é, conforme expressa Araújo (2004, p. 25), o espaço 

para onde todas as ações se encaminham. A autora ressalta: 

 

Entre os angoleiros, é o espaço onde se consagra de maneira ritualística a 
dinâmica sagrada de construção do saber. É o local de constantes 
avaliações sobre como cada indivíduo exercita nesta – pequena roda – seu 
entendimento e posicionamento sobre as coisas da vida – grande roda – 
mas, sobretudo, de exposição dos valores que cada mestre adota para 
realizar a iniciação dos seus discípulos. Assim, mais que avaliar o 
desempenho puro e simplesmente de cada indivíduo, a Roda afere a 
conduta de quem ensina, de quem orienta este ou aquele capoeirista. 

 

Fica aqui notabilizada a importância da circularidade também na dimensão 

educativa/educadora da Capoeira Angola. 
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No círculo, as energias de todos circulam, integram-se, em um grande movimento de 

criação, energia vital ou axé, como tratado nas religiões de matriz africana. A 

importância do axé na cultura afro-brasileira traduz-se na efetiva participação, na 

assunção integral da ação, do deixar e receber plenamente energia nas ações que 

se encaminham nas expressões culturais afro-brasileiras. A participação não 

comprometida, não integral impossibilita o acesso ao saber e inviabiliza o 

aprendizado. Corpo, mente e espírito devem estar envolvidos na cultura popular 

afro-brasileira. 

 

Nessa perspectiva, compreende-se também a ligação entre a cultura afro-brasileira e 

a religiosidade. O axé que emana das religiões de matriz africana nutre todas as 

expressões de origem afro-brasileira, mesmo quanto à estrutura das diversas 

expressões populares, em que os instrumentos tocados e as cantigas cantadas vêm 

dos terreiros. Os candomblés são o grande berço da cultura afro-brasileira, o 

recôndito primeiro da ancestralidade africana no Brasil, das memórias e costumes de 

África que aqui chegaram, dos vínculos comunitários de resistência e identidade 

negra. Do candomblé vêm a comida, o samba, o congo, o jongo, o maracatu, o 

tambor de crioula e toda a gama de expressões populares afro-brasileiras que temos 

hoje no Brasil. 

 

Assim, a religiosidade negra faz-se caminho não apenas de espiritualidade, mas 

também de preservação da história e dos saberes do povo negro no Brasil. Por meio 

das casas de candomblé e umbanda, a história não contada de reis, rainhas e 

processos de luta contra a escravização chega às gerações atuais guardadas e 

transmitidas nos rituais religiosos. Quanto à religiosidade negra na Capoeira Angola, 

muitas das cantigas cantadas, instrumentos e elementos ritualísticos presentes 

historicamente nas rodas têm ligação com o candomblé, sendo adotados, ou não, 

em cada grupo conforme a orientação de cada mestre. Praticar a Capoeira Angola 

não exige que o capoeirista seja candomblecista ou umbandista, e sim o respeito às 

religiões de matriz africana como fonte de saber e a ciência que trata de expressões 

irmãs dentro do universo da cultura popular afro-brasileira. 

 

Essa irmandade se expressa, entre outros elementos, através da musicalidade na 

Capoeira Angola, conforme já ressaltamos. Muito da história e cultura afro-brasileira 
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é expresso pela musicalidade. Uma vez que a “história oficial” e os veículos 

hegemônicos de educação e cultura invisibilizam e ainda epistemologicamente têm 

dificuldade em lidar com os saberes de matriz africana, as cantigas da cultura 

popular vêm há séculos cumprindo o papel de, com outras bases dos valores 

civilizatórios afro-brasileiros, ensinar a história e os saberes do povo negro no Brasil. 

 

Versos consagrados na cultura popular afro-brasileira são comumente encontrados 

em variadas expressões culturais, e, muitas vezes, ouvimos a mesma cantiga 

cantada em congos, sambas, jongos e na própria Capoeira Angola. O mesmo ocorre 

com as cantigas de terreiro que se difundem em variados ritmos e expressões 

culturais afro-brasileiras. 

 

O valor dessas cantigas torna a musicalidade na Capoeira Angola um elemento 

central em sua dimensão educativa. Cantos sobre os antigos mestres, campanhas 

negras por liberdade, práticas e costumes históricos do povo negro, ditos e filosofias 

populares preenchem o cancioneiro da Capoeira Angola e oportunizam-nos o 

aprendizado profundo sobre a história e os saberes-fazeres afro-brasileiros e o 

fazem de maneira lúdica, prazerosa. 

 

A ludicidade se apresenta também na prática angoleira. A roda é um ritual lúdico, e 

a Capoeira Angola, entre suas múltiplas faces, é um jogo. Por meio da música e da 

movimentação corporal própria da Capoeira Angola, é tecido um jogo de perguntas e 

respostas, cada movimento realizado por um jogador demanda uma resposta criativa 

por parte de seu companheiro, que reagirá de acordo com os fundamentos 

aprendidos durante o treino e de sua espontaneidade. Se há uma estrutura ritual que 

estabelece as regas para o jogo angoleiro na roda (ritmo da bateria e canto que 

determina o ritmo do jogo, a preservação da integridade física do camarada de jogo, 

entre outros), há também a liberdade de jogar pela espontaneidade, não havendo 

nesse processo o que determine o vencedor do jogo. 

 

Araújo (2004), ao refletir sobre a ideia de “jogo”, recorre a Huizinga (apud ARAÚJO, 

2004) aprofundando nossa compreensão sobre esta questão. Segundo o autor 
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Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos 
considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não-séria’ 
e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o 
jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e 
qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, 
praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma 
certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com 
tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em 
relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios 
semelhantes (HUIZINGA apud ARAÚJO, 2004, p. 31). 

 

Como jogo de corpo, a Capoeira Angola expressa-se na corporalidade. O corpo é o 

lar primeiro de toda a ancestralidade afro-brasileira. A memória e os saberes que 

aqui chegaram o fizeram por meio dos corpos dos sobreviventes à dura travessia da 

África ao Brasil. O princípio da chegada do povo negro ao Brasil teve no corpo seu 

primeiro território. A corporalidade africana e afro-brasileira foi, assim, o começo da 

reterritorialização21 negra no Brasil. Expressar-se livremente com o corpo significa, 

nesse contexto, combater a escravização, objetificação do corpo, construindo 

possibilidades autônomas de “ser no mundo”. 

 

A esse respeito, Oliveira, citado por Machado e Araújo (2015, p. 100) destaca 

 

É no movimento do corpo que vislumbro a possibilidade de uma leitura do 
mundo a partir da matriz africana, o que implica em decodificar uma filosofia 
que se movimenta no corpo e um corpo que se movimenta como cultura. O 
corpo ancestral é a reunião desta filosofia, desta cultura bem como o 
resultado desse movimento de contatos e conflitos que se deram e se dá na 
esfera social, política, religiosa e corporal. 

 

2.4 PENSAR, ENSINAR E APRENDER A CAPOEIRA ANGOLA: POR UMA 
EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA E DECOLONIAL 

 

O universo filosófico cultural afro-brasileiro, fundamento dos saberes-fazeres da 

Capoeira Angola, põe-nos diante de uma importante questão: que educação é 

possível por meio da Capoeira Angola inserida em instituições educacionais cujas 

premissas epistemológicas e metodológicas apontam um caminho tão diverso que 

                                                 
21

 Entendemos a reterritorialização por meio das palavras de Oliveira (2007, p. 5-6): “A luta dos 
afrodescendentes se caracterizou por uma reterritorialização de seus valores incompreendidos por 
alguns historiadores, como as formas de insurgência negra, que se evidenciaram na tentativa de 
um continuum de valores civilizatórios, já que o pensamento ocidental se baseia no universalismo 
dos conceitos e esquemas de interpretação unidimensional do mundo. As lutas, resistências e 
afirmação existencial dos africanos e seus descendentes os fizeram sondar o terreno, verificando 
pontos suscetíveis para avanços e recuos, e quando foi preciso, quebrar as resistências opressoras 
e se afirmar existencialmente.” 
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pouco compreende os saberes afro-brasileiros ou com eles dialoga? 

 

Aqui a própria ideia de educação levanta importantes questionamentos quando 

observamos que, dentro de uma perspectiva que parte da matriz africana de 

pensamento, o próprio termo “educação”, de origem europeia e praticado por meio 

de um arcabouço moderno/colonial, encontra dificuldade para dialogar com o 

universo semântico africano. 

 

A palavra ‘educação’ não existia nas línguas tradicionais africanas, como 
explica Petronilha Gonçalves e Silva (2014) ao dizer que, para os africanos 
e afro-descendentes [sic], o termo educar-se tem um sentido mais amplo: 
tornar-se pessoa, traduzido como aprender a própria vida (MACHADO; 
ARAÚJO, 2015, p. 99, grifo da autora). 

 

No campo da educação encontramos, tal como afirma Machado (2012), um 

importante canal de diálogo com a perspectiva freiriana. A educação 

problematizadora para Freire (1987) envolve o processo de reflexão-ação-reflexão 

sobre a realidade, num movimento contínuo de fazer-se pessoa em relação com 

outros seres humanos, extrapolando as barreiras de um ensino formal, de período 

determinado e pautado pela formatação de um modelo preexistente de demanda 

profissional e econômica. 

 

A necessidade da superação de situações-limite de opressão, como posto em Freire 

(1987), para além de uma “educação formal” tal qual se apresenta, é, nesse sentido, 

o que move os processos educativos ao longo da vida. Em nossa perspectiva, se 

tomamos a trajetória histórica da capoeira, podemos traçar uma importante relação 

entre seus saberes-fazeres e a educação problematizadora freiriana, à medida que o 

povo negro historicamente, por meio da capoeira, identifica situações-limite 

(escravidão, racismo, desigualdade social), promovendo ações para superá-las, 

transformando a realidade, educando as gerações futuras sobre essa luta e 

proporcionando ferramentas para a sua continuidade. 

 

Ao retomarmos o debate da Capoeira Angola como um saber decolonial, temos, no 

diálogo entre ela e a perspectiva freiriana de educação, a materialização das 

considerações contemporâneas que enxergam na obra de Freire um caminho para 

uma educação decolonial. A esse respeito, Penna (2014) tece importantes paralelos 
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entre a obra freiriana e a perspectiva decolonial contemporânea emergente na 

América Latina: 

 

Cumpre observar que a ‘Pedagogia do Oprimido’, desenvolvida a partir da 
experiência do autor como educador no Brasil e em outros países, toma 
como ponto de partida uma realidade que ele identifica como comum a toda 
a América Latina – a qual ele denomina ‘estrutura opressora’. Em alguns 
momentos a obra faz alusão à sobreposição entre essa estrutura opressora 
e a realidade em países colonizados, notadamente quando aponta para 
uma possível razão do fatalismo dos oprimidos, ‘é fruto de uma situação 
histórica e sociológica e não um traço essencial da forma de ser do povo’ 
(FREIRE, 2005, p. 54), e quando faz referência às ‘sociedades invadidas’. 
Mais especificamente alguns pontos levantados por Freire (2005) sobre a 
estrutura opressora e sobre as características dos oprimidos se aproximam 
do que Quijano (2005) e Mignolo (2007) chamam de ‘colonização do ser’ ou 
‘colonização cognitiva’ (PENNA, 2014, p. 182-183). 

 

Por isso, assumimos como aporte educativo, para além dos saberes da Capoeira 

Angola, a perspectiva problematizadora freiriana como ponte para pensar o fazer 

educativo decolonial na escola, buscando criar, em ambientes formais, 

possibilidades de superação de situações-limite, especialmente o racismo e a 

invisibilização dos saberes populares afro-brasileiros. 

 

Nessa perspectiva, temos em “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 

prática docente” (FREIRE, 2002), importantes considerações feitas pelo autor que 

balizaram nossas práticas educativa ao longo da pesquisa, entre as quais citamos 

aqui duas reflexões que dialogam de maneira fundamental com nossa proposta, ao 

buscarmos abordar o conteúdo de história e cultura afro-brasileira, compreendendo 

a necessidade de transformação das relações étnico-raciais no Brasil. 

 

Chamamos a atenção primeiramente para a o tópico discutido por Freire (2002, p. 

17): “[...] ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de 

discriminação.” Em suas palavras: 

 

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo 
que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o 
critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que 
preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma 
presença no tempo continua novo. 
 

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer 
forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de 
gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a 
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democracia. 

 

Assim, com relação à nossa pesquisa, é importante destacar a correlação por nós 

enxergada entre nossa pesquisa e a “aceitação do novo” apresentada pelo autor, na 

perspectiva de que, a respeito da educação para as relações étnico-raciais e história 

e cultura africana e afro-brasileira, urge a necessidade de elaborar novas práticas 

educativas que contemplem esses conteúdos, valorizando nesse processo o “velho 

que preserva sua validade”; neste caso, os “velhos”, válidos e negados pela escola 

saberes-fazeres afro-brasileiros. 

 

Correlativamente a esse processo está, como seu objetivo, justamente o fim do 

racismo, que, como meta da DCNERER, necessita de educadorxs comprometidxs 

com esse objetivo, o que, para tanto, exige destxs a não reprodução de concepções 

e práticas racistas, como também discriminatórias de modo geral (machistas, 

classistas, homofóbicas), combatendo essas concepções no ambiente educativo no 

qual atua, seja entre pares, seja entre educandxs. 

 

Importante também para nós é o tópico em que Freire (2002, p. 19) destaca que “[...] 

ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural”. 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 
raiva porque capaz de amar [...]. 
 
A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual 
e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na 
prática educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado. 
Tem que ver diretamente com a assunção de nós por nós mesmos. É isto 
que o puro treinamento do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na 
estreita e pragmática visão do processo. 
 
A experiência histórica, política, cultural e social os homens e das mulheres 
jamais pode se dar ‘virgem’ do conflito entre as forças que obstaculizam a 
busca da assunção de si por parte dos indivíduos e dos grupos e das forças 
que trabalham em favor daquela assunção. 

 

Diante dessa necessidade proposta pelo autor, é válido destacar, no caso de nossa 

pesquisa, a importância, em especial, da construção, reconhecimento e valorização 

da identidade negra, entre os sujeitos da pesquisa, visto que, conforme veremos à 
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frente, a maioria dxs educandxs participantes da pesquisa são negrxs. Somado a 

esse fator, valorizar a identidade negra, ao trabalharmos a história e cultura afro-

brasileira, passa também a valorizar os saberes-fazeres afro-brasileiros, num 

processo por meio do qual abrimos o campo educativo a uma prática mais plural e 

democrática. 

 

A esse respeito, somadas à reflexão feita por Freire (2002, p. 19), recorremos às 

considerações de Gomes (2003, p. 171-172) sobre a questão da identidade negra 

na escola, que reforçam a perspectiva assumida em nosso trabalho. 

 

Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 
historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser aceito é 
preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros 
brasileiros. Será que, na escola, estamos atentos a essa questão? Será que 
incorporamos essa realidade de maneira séria e responsável quando 
discutimos, nos processos de formação de professores, sobre a importância 
da diversidade cultural? 
 
Nesse sentido, quando pensamos a articulação entre educação, cultura e 
identidade negra, falamos de processos densos, movediços e plurais, 
construídos pelos sujeitos sociais no decorrer da história, nas relações 
sociais e culturais. Processos que estão imersos na articulação entre o 
individual e o social, entre o passado e o presente, entre a memória e a 
história. 
 
Nessa perspectiva, quando pensamos a escola como um espaço específico 
de formação, inserida num processo educativo bem mais amplo, 
encontramos mais do que currículos, disciplinas escolares, regimentos, 
normas, projetos, provas, testes e conteúdos. A escola pode ser 
considerada, então, como um dos espaços que interferem na construção da 
identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e sua cultura, na escola, 
tanto pode valorizar identidades e diferenças quanto pode estigmatizá-las, 
discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las. 

 

Com base na perspectiva da autora, de qualquer maneira a escola participa da 

percepção e formulação da identidade negra, positiva ou negativamente, o que nos 

leva a, já que acreditamos numa via de educação decolonial e antirracista, participar 

desse processo contribuindo no reconhecimento e assunção da identidade negra de 

forma positiva. 
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3 CAPOEIRA ANGOLA NA ESCOLA: GINGANDO PELA AUTONOMIA, 
IDENTIDADE E CULTURA 

 

Em muitos espaços formais de ensino, o saber popular não encontra, senão por 

meio da “folclorização inocente”, formas de inserção. Em meio a uma estrutura e 

currículo homogeneizantes que, muitas vezes, não conseguem garantir a formação 

crítica, integral, qualificada e universalizada à totalidade do povo brasileiro (ABIB, 

2007, p. 207). A ausência dos saberes populares nas escolas (muitos), tais como a 

Capoeira Angola com grande potência decolonial, representa um desperdício de 

possibilidades de transformação no campo educacional. 

 

Permanecem assim fronteiras praticamente intransponíveis entre o que se considera 

educação formal, informal e não formal. A esse respeito, Afonso, citado por Abib 

(2007, p. 208), define esses diferentes campos da educação da seguinte forma: 

 

Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma 
determinada seqüência e proporcionada pelas escolas, enquanto que a 
designação educação informal abrange todas as possibilidades educativas 
no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e 
não organizado. Por último, a educação não-formal, embora obedeça 
também a uma estrutura e a uma organização (distintas, porém, das escolas) 
e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), 
diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos 
e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a 
cada grupo concreto. 

 

Se, em projetos educativos não formais, especialmente voltados às classes 

populares, a capoeira surge como uma das principais atividades em termos de 

resultados positivos e efetividade pedagógica com as crianças e adolescentes (ABIB, 

2007), nos ambientes formais, assim como diversas outras expressões da cultura 

popular, o mesmo não se observa em razão do “lugar” em que são postos, como 

menos importantes. A esse respeito, Abib (2007, p. 209-210) afirma: 

 

A cultura popular, historicamente, nunca foi tida enquanto um conhecimento 
legítimo no âmbito dos currículos da educação formal. A forma ‘folclorizada’ 
como ainda hoje são retratadas as manifestações da nossa cultura popular, 
nos programas educacionais da maior parte das escolas, sejam elas 
particulares ou públicas, é um exemplo claro sobre os preconceitos que 
persistem nesse âmbito, herança de uma racionalidade eurocêntrica, que 
influencia ainda a maioria dos programas formais de educação. 
 
Na maioria dos casos, a cultura popular só entra nos programas 
educacionais por via de atividades relativas a datas especiais como o mês 
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do folclore, o dia da consciência negra, as festas juninas, etc., limitando-se a 
uma abordagem superficial e caricaturada de seus elementos, não se 
constituindo enquanto saber legitimado e valorizado pela cultura escolar. 
Essa realidade tem se modificado nos últimos anos, mas os avanços ainda 
são restritos, pois antes de mais nada é preciso que haja uma mudança na 
mentalidade de educadores e gestores educacionais, ainda pautada por 
uma racionalidade objetivista. 

 

O autor ainda prossegue: 

 

Os próprios educadores, em sua maioria, têm dificuldade em estabelecer 
vínculos entre os saberes universais, provenientes da racionalidade 
acadêmico-científica, com os saberes populares provenientes das culturas 
tradicionais, que a nosso ver, seria o caminho ideal a ser seguido pela 
educação formal. A formação desses educadores deveria garantir que 
houvesse um tratamento privilegiado às questões referentes aos saberes 
tradicionais populares, enquanto forma e conteúdo dos programas 
pedagógicos, para que o processo de troca e diálogo com os saberes 
científicos se desse de forma mais equilibrada e não hierarquizada. Portanto, 
além das políticas públicas no campo da educação, a formação continuada 
dos educadores também deve estar voltada para as experiências 
produzidas no campo do saber tradicional popular, pois só dessa forma será 
possível o alargamento da racionalidade e dos paradigmas que predominam 
nessas instâncias (ABIB, 2007, p. 210). 

 

Nesse sentido, identificamos, na EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”, um 

ambiente favorável à realização desta pesquisa, visto que há um esforço por parte 

da gestão da escola, para expandir os horizontes do ensino escolar, buscando 

reformular e atualizar suas práticas de ensino e abrindo espaço a propostas 

educativas diferentes. 

 

O diálogo que tivemos com a diretoria e coordenação, apresentando a proposta da 

pesquisa, revelou-se muito frutífero, uma vez que, por parte da escola, tivemos apoio 

em termos de infraestrutura (fizemos uso de uma sala de dança em que foi realizada 

a maior parte das oficinas, a sala do tempo integral, Datashow e instrumentos de 

capoeira oriundos do período em que o Gcavam atuava na escola por intermédio 

dos projetos Escola Viva e Mais Educação), e da liberdade e valorização que 

desfrutamos para o desenvolvimento deste trabalho. 
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3.1 “FOI NA BEIRA DO MAR”: O BAIRRO JESUS DE NAZARETH E A EMEF “EDNA 
DE MATTOS SIQUEIRA GÁUDIO” 

 

Figura 5 – Bairro Jesus de Nazareth, 
Vitória-ES 

Figura 6 – Roda de Capoeira Angola na 
EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio” 

  
Fonte: Prefeitura de Vitória (2017) Fonte: Acervo do autor (2014) 

 

A história do Gcavam em Vitória-ES passa incontornavelmente pelo bairro Jesus de 

Nazareth e pela EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”. Se hoje podemos 

desenvolver nosso trabalho contando com a confiança e apoio da comunidade e da 

escola, este é um caminho que vem sendo construído desde 2007, há dez anos, por 

meio de outros participantes do grupo que coordenaram o núcleo infantil do Gcavam 

em Jesus de Nazareth. 

 

Como já dito no início do trabalho, o vínculo entre o Gcavam e Jesus de Nazareth 

ocorre justamente por meio de projetos educativos realizados na EMEF “Edna de 

Mattos Siqueira Gáudio”, tais como “Escola Aberta” e “Mais Educação”, projetos que 

buscavam ocupar a escola com oficinas extracurriculares nos fins de semana, 

oferecidas às crianças da comunidade estudantes da escola. 

 

Jesus de Nazareth é um bairro periférico de Vitória-ES, localizado no litoral sul da 

ilha de Vitória-ES, com uma população de 2.565 de pessoas, das quais 1. 877 são 

negras (VITÓRIA, CENSO, 2010) e se sustentam sobretudo por meio da pesca, 

construção civil e trabalho doméstico (GOMES; COSTA; DAL COL, 2015). A 

realidade étnico-racial da comunidade reflete-se no contingente de educandos da 

EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”, localizada na comunidade, sendo 

importante para nós e também xs educandxs participantes da pesquisa. Esse dado é 



62 
 

de grande relevância em nosso trabalho porque reforça a necessidade de trabalhar, 

ao longo da pesquisa, o fortalecimento identitário afro-brasileiro e a autoestima dos 

educandos por meio da construção coletiva de conhecimentos a respeito da história 

e cultura afro-brasileira. 

 

A EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio” vem também realizando um importante 

trabalho de fortalecimento de vínculos entre escola e comunidade e abrindo as 

portas para trabalhos dessa natureza. Segundo a coordenadora Izabella Santiago, 

por meio da atual direção, tem-se realizado todo um trabalho de reavaliação da 

prática docente, buscando transformar o ensino tradicional que se mostra ineficiente 

em diversas escolas pelo Brasil, e compreensão da realidade em que estão 

inseridos seus educandos, construindo uma rede ampla de apoio entre escola e 

instituições de assistência psicossocial e saúde e constituindo, assim, a Rede de 

Atendimento e Articulação Psicoeducativassocial (Raapes). 

 

3.2 CAPOEIRA ANGOLA E EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA: CONSTRUINDO 
A ESTRUTURA METODOLÓGICA PARTICIPATIVA 

 

Refletindo sobre o trabalho com Capoeira Angola na escola, Castro Júnior (2012) 

elenca pontos importantes com relação a considerações metodológicas, a saber: 

 Fazer dos alunos sujeitos reflexivos na elaboração das ideias. 

 Circular por mecanismos que valorizem a sua forma de ser, valorizando todas 

as dimensões humanas: a razão, a emoção, a intuição. 

 Ter como práxis pedagógica a criatividade metodológica, para não cairmos na 

mesmice de reproduzirmos receitas prontas e prefixadas do como fazer. 

 Divulgar as ideias ou os temas geradores, dando condições de fluir a crítica 

no sentido da mudança reflexiva. 

 Respeitar o outro, sua diversidade cultural e seu sentir, ver e ouvir o mundo. 

 Buscar constantemente, na coexistência, a autonomia e a elevação da 

autoestima. 

 

Buscamos seguir esse caminho aproveitando esse duplo arcabouço, o saber 

angoleiro e alguns mecanismos da educação problematizadora, cientes de que 

nossa proposta guarda especificidades quanto à práxis educativa freiriana com 



63 
 

relação ao ambiente educacional trabalhado (escola), público (turma de 20 crianças 

de 7 a 10 anos, educandas do tempo integral) e conhecimento abordado (Capoeira 

Angola e história e cultura afro-brasileira). 

 

Assim, aproveitamos o momento propostos por Freire (1987) de investigação 

temática mediante a formação de círculos de cultura (educador-pesquisador e 

educandos-educadores) na turma com a qual desenvolvemos o trabalho. 

 

O círculo de cultura – no método Paulo Freire – re-vive a vida em 
profundidade crítica. A consciência emerge do mundo vivido, objetiva-o, 
problematiza-o, compreende-o como projeto humano. Em diálogo circular, 
intersubjetivando-se mais e mais, vai assumindo, criticamente, o dinamismo 
de sua subjetividade criadora (FIORI; FREIRE, 1987, p. 9). 

 

Os círculos de cultura trabalharam sempre com temas geradores preestabelecidos, 

servindo como temas “gatilho” de novos temas geradores surgidos e aprofundados 

ao longo das oficinas de Capoeira Angola, construídos na fala e na reflexão dos 

educandos. 

 

Aqui observamos mais uma especificidade quanto à proposta freiriana, já que 

originalmente os temas geradores são estabelecidos não previamente, mas 

mediante diálogo com os educandos-educadores. Em nosso caso, esse movimento 

se faz necessário, acreditamos, por trabalharmos uma proposta específica, história e 

cultural afro-brasileira no ambiente escolar de ensino fundamental I (primeiro e 

segundo ciclos), o que demanda, em nossa perspectiva, um trabalho prévio de 

proposta educativa e conteúdo a ser abordado. 

 

O planejamento da pesquisa teve por perspectiva o trabalho em dois momentos 

distintos e complementares: oficinas temáticas (OT) e oficinas práticas (OP). A 

proposta era realizar, durante as oficinas práticas, os aspectos do jogo da Capoeira 

Angola, experienciando treinos de movimentação e musicalidade (toque dos 

instrumentos e canto), enquanto, ao longo das oficinas temáticas, realizaríamos a 

investigação temática, trabalhando os temas geradores no círculo de cultura formado. 

Assim, formulamos os “blocos temáticos” que estabeleceriam os conteúdos a serem 

abordados como temas geradores dos momentos de OT, apresentados a seguir. 
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Bloco 1: história da capoeira 

 

Origens africanas da capoeira: a diversidade étnico-cultural do continente africano; 

costumes e tradições dos povos originários; estudo de diferentes danças, lutas e 

rituais africanas; abordagem da escravização x resistência dos povos africanos no 

contexto colonial; as principais matrizes étnicas sequestradas rumo a Brasil: bantus 

e “sudaneses”; abordagem do N’golo, engolo e Kanbangula como rituais apontados 

como principais ancestrais da capoeira. 

 

O “nascimento” da capoeira no Brasil: o contexto da escravidão africana no Brasil; 

movimentos de resistência do povo negro no Brasil; principais “berços” da capoeira 

no Brasil; origens do nome “capoeira”; a capoeira como elemento sociocultural de 

libertação e afirmação afro-brasileira no período colonial. 

 

A capoeira no século XIX (império, república velha): a capoeira no cotidiano do 

negro brasileiro do século XIX, as maltas de capoeira, os Capoeiras na Guerra do 

Paraguai, a criminalização da capoeira. 

 

Da descriminalização aos dias de hoje: a capoeira na Bahia, Capoeira Angola e 

capoeira regional, grandes nomes da capoeira – Besouro, Pastinha, Bimba; a 

capoeira como patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. 

 

Bloco 2: A Capoeira Angola e os valores civilizatórios afro-brasileiros 

 

Capoeira Angola e a ancestralidade: a presença do respeito, culto e resgate da 

história afro-brasileira proporcionados pela Capoeira Angola; a importância do 

respeito aos mais velhos, ilustrados na capoeira pela figura dos mestres, griôs da 

capoeira. 

 

Capoeira Angola e a oralidade: a importância da tradição oral, ressaltando sua 

presença na Capoeira Angola por meio do canto, diálogos e ensinamentos 

transmitidos ao longo dos séculos. 
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Capoeira Angola e a corporeidade: a importância do corpo na cultura afro-

brasileira como guardião do saber e da cultura, elemento primeiro de resistência por 

meio do qual a ancestralidade africana é guardada e cultivada pelo povo negro no 

Brasil e elemento central da Capoeira Angola por meio do qual se expressam, na 

sua prática, os demais valores civilizatórios afro-brasileiros. 

 

Capoeira Angola e a musicalidade: a música como elemento fundamental da 

Capoeira Angola, transmissora de ensinamentos e histórias; trabalho com os 

instrumentos usados na Capoeira Angola e seu uso em demais expressões da 

cultura popular afro-brasileira e em tradições africanas. 

 

Capoeira Angola e a ludicidade: a Capoeira Angola em seu aspecto lúdico, 

ressaltando a presença do jogo, da brincadeira em demais expressões da cultura 

afro-brasileiro e valorizando a busca pela alegria como elemento que nutre a vida e 

fortalece o povo. 

 

Capoeira Angola e a circularidade: a presença da circularidade em várias 

expressões culturais afro-brasileiras; o círculo como espaço de circulação e cultivo 

da energia vital e reconhecimento do outro como igual, como espaço de visibilização 

de todos que demanda também a participação ativa de todos; a roda de Capoeira 

Angola como exemplo da circularidade na cultura afro-brasileira. 

 

Capoeira Angola e memória: a memória como elemento central da história e 

cultura afro-brasileira; a valorização das memórias coletivas; a memória como canal 

da ancestralidade e fonte da oralidade. 

 

Capoeira Angola e o cooperativismo: a Capoeira Angola como uma prática 

coletiva, na qual a participação de todos é necessária para o aprendizado, não há 

jogo nem canto, se não há o outro; exercício da cooperação entre os participantes, 

elemento por meio do qual o povo negro no Brasil encontra sua força. 

 

Capoeira Angola e a religiosidade: a relação da Capoeira Angola e do candomblé 

como expressões irmãs na cultura afro-brasileira, trabalho, respeito à diversidade 

religiosa e a valorização da cultura e do universo cosmológico afro-brasileiro. 
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Estruturada (ou pelo menos assim pensamos) a forma metodológica, partimos, então, 

para a realização de nossa proposta educativa. 
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4 “...VEM JOGÁ MAIS EU MANO MEU”: DANDO INÍCIO AO JOGO EDUCATIVO 

 

Apresentamos aqui o desenvolvimento das práticas educativas desenvolvidas ao 

longo da pesquisa na turma de tempo integral da EMEF “Edna de Mattos Siqueira 

Gáudio”, realizadas durante o primeiro semestre letivo de 2017, num total de 28 

oficinas que ocorreram duas vezes por semana, às segundas-feiras e quartas. 

 

Na roda da Capoeira Angola, a lição que se teve é testada, validada ou não, 

reaprendida. O aqui e agora do jogo revela novas entradas e saídas, planos se 

desfazem e são refeitos tanto pelo jogador quanto por toda a roda. Assim, o “estar 

preparado” angoleiro educa para a vida, assim o saber angoleiro contribui para o 

processo de pesquisa, preparando-nos para o “e agora, por onde?” 

 

O fato é que o processo de realização da pesquisa exigiu reelaborações do que foi 

planejado para ser realizado em momentos distintos e misturou-se a um fazer 

híbrido. O que se pensara executar num modelo dual – oficinas práticas x oficinas 

temáticas – ocorreu de uma forma nova, que decidimos chamar tão somente de 

“Oficinas Angoleiras”. A dualidade “estática” refletida no planejamento metodológico 

deu vez novamente a um jogo no qual, postos em movimento, os “corpos” se 

tornaram algo diferente, não apenas dois ou uma fusão de partes, mas em algo que 

simplesmente não se compreende isolando fatores ou componentes. 

 

Ao longo do período trabalhado, a abordagem do bloco temático 1 ocorreu 

intercalando momentos de treino de Capoeira Angola entre oficinas em que 

tomamos a construção do material didático como guias para debates realizados no 

auditório da EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”, com o auxílio de 

apresentações em PowerPoint exibidas por meio do Datashow das escolas, 

Momento quando deu relativamente certa a estrutura Oficinas Práticas x Oficinas 

Temáticas. 

 

Durante nossa primeira oficina, iniciamos a experiência no círculo de cultura, 

intitulado “O que é a Capoeira”, com a exibição do curta-metragem ‘Maré Capoeira’ 

(2005), protagonizado por uma criança que, na obra de ficção, apresenta ao público 

uma narrativa sobre o universo da capoeira por meio de sua vivência como 
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capoeirista, contando também a origem africana e afro-brasileira desse 

conhecimento. O filme conta ainda com a participação do mestre Cláudio 

Nascimento, interpretando exatamente um mestre de capoeira, pai do protagonista. 

 

Atemo-nos aqui a um detalhamento desse primeiro contato com o círculo de cultura, 

entendendo que esse início foi fundamental para o prosseguimento da pesquisa, 

proporcionando um conhecimento prévio do grupo e revelando algumas questões 

centrais a serem trabalhadas ao longo do ano. 

 

A estratégia foi, no primeiro momento, trazer ao grupo o termo capoeira como tema 

gerador, escrito no quadro da sala destinada ao tempo integral, estimulando as 

crianças a expor seu conhecimento acerca da palavra e da prática cultural a que ela 

se refere. 

 

Figura 7 – Cena do filme “Maré Capoeira” 

 

Fonte: Imagens do Google (2005) 
Nota: Na foto, o protagonista do filme, o personagem Maré 

 

Nesse primeiro momento de investigação temática, deparamo-nos, logo de início, 

com algumas construções racistas reproduzidas pelas falas de alguns educandos. O 

termo “macumba”, por exemplo, surgiu como um dos elementos que compunham o 

entendimento de alguns dos educandos acerca da capoeira, revelando uma 

conotação negativa ligada a práticas culturais afro-brasileiras como práticas 

“malignas”. 

 

Esse e outros termos surgidos das falas dos educandos foram sendo escritos pelo 

pesquisador educador com o termo “capoeira”, que tomava o centro do quadro. 
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Outras falas revelaram também um conhecimento acerca da origem da capoeira, 

situando-a, por exemplo, no contexto da “escravidão”, palavra que também compôs, 

no quadro, o conjunto de ideias iniciais do círculo temático. 

 

Passado esse primeiro momento, exibimos o filme “Maré Capoeira”, para, em 

seguida, voltarmos ao quadro, trabalhando os elementos trazidos pelo filme para o 

entendimento sobre o que é a capoeira e estendendo o debate sobre o que havia 

sido perguntado pelos educandos anteriormente, enriquecendo o quadro com mais 

termos a serem debatidos. 

 

Figura 8 – Quadro de ideias – parte 1 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

  



70 
 

Figura 9 – Quadro de ideias – parte 2 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

Figura 10 – Quadro de ideias – parte 3 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

Esse terceiro momento permitiu uma importante introdução à capoeira com xs 

educandxs, quando foi possível trabalhar questões fundamentais ao ensino de 

história e cultura afro-brasileira e à educação para as relações etnorraciais. 
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Com suporte nessa dinâmica, começamos a abordar o racismo e a questão da 

intolerância religiosa ligada às religiões de matriz africanas, como no caso da 

desconstrução da ideia de macumba. Neste caso, tomamos como elemento a ser 

trabalhado prioritariamente no círculo de cultura e apresentamos o significado 

original da palavra macumba, o de uma árvore e de um instrumento musical também 

chamado de reco-reco (presente inclusive na capoeira), e também sua associação 

ao candomblé e à umbanda, religiões de matriz africana estigmatizadas pelo uso 

pejorativo da palavra. 

 

É importante ressaltar que, por meio da mediação realizada pelo filme “Maré 

Capoeira”, pudemos aproximar-nos de diferentes conceitos que compõem a questão 

racial e permitiram um amplo debate na turma. Uma das entradas para esse debate 

foi, por exemplo, a fala do personagem Maré, que, em determinado momento, narra 

ao expectador que a capoeira antigamente era vista como coisa de “malandro”. 

 

Uma vez trazida por uma educanda no debate, buscamos, por meio dessa fala, 

conduzir o círculo de cultura a uma compreensão histórica da estigmatização das 

práticas culturais afro-brasileiras. Perguntamos ao grupo: “Por que vocês acham que 

a capoeira era vista como coisa de malandro?” Ao que uma das crianças responde: 

“As pessoas faziam bullying com a capoeira”. Questão comumente trabalhada nas 

escolas, o bullying é associado pelas crianças a toda forma de brincadeiras de mau 

gosto e xingamentos entre as pessoas, aglomerando diferentes formas de opressão 

(racismo, machismo, homofobia) em uma generalização que, em nosso 

entendimento, se distancia do debate elementos importantes para compreender 

histórico-cultural e sociologicamente as desigualdades sociais refletidas nessas 

“brincadeiras e xingamentos”. 

 

Ao escrevermos, no quadro, a palavra bullying, buscamos, então, passar desta ao 

conceito de “racismo”, pontuando fatores históricos das relações raciais brasileiras 

presentes também no filme, como o período escravocrata e a não aceitação de 

práticas culturais negras no Brasil. 

 

Uma vez composto o “quadro de ideias”, conforme mostrado pelas imagens acima, 

tivemos, ao fim da primeira oficina, um conjunto de termos e saberes sobre a 
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capoeira que compuseram uma boa introdução sobre o que é a capoeira e em que 

contexto ela está inserida na história e cultura afro-brasileira. Destacamos aqui 

algumas das principais contribuições dos educandos para a compreensão sobre o 

que é a capoeira no “quadro de ideias”: “origem africana”; “veio para o Brasil”; “os 

africanos vieram obrigados”; “os africanos lutavam para se proteger”; “malandragem, 

cadeia” (fazendo referência a sua proibição no passado); “hoje não é mais proibida”. 

 

4.1 “VÔ DIZÊ AO MEU SENHOR QUE A MANTEIGA DERRAMOU”: O 
MOVIMENTO QUE SE DESFAZ, REFAZ E DÁ CONTINUIDADE AO JOGO 

 

Passada a primeira oficina, ocorrida tal como foi planejado, o que se segue na 

realização pesquisa é um caminhar de reinvenções. Os blocos temáticos, pensados 

para serem trabalhados em momentos sequenciais ao longo do trabalho, se 

misturaram e emergiram ao longo das oficinas a “bel-prazer” da capoeira. 

Percebemos que é impossível separar, na dinâmica de ensinar e aprender, a 

capoeira, em especial a Capoeira Angola, e sua história dos valores civilizatórios que 

a compõem, elementos pensados ingenuamente por nós para serem trabalhados de 

forma separada. 

 

Conduzimos nossas “Oficinas Angoleiras” por meio de treinos, tais como realizamos 

nos núcleos infantis do Gcavam, com movimentações básicas (ginga, golpes) 

passadas de forma lúdica, buscando dialogar com o universo simbólico infantil e 

trabalhando também o canto de cantigas tradicionais da capoeira com o toque dos 

instrumentos, momentos que passam a acontecer de maneira integrada na roda de 

capoeira. Mantivemo-nos atentos, porém, para entradas no conteúdo programático 

proposto, uma vez que, em nosso trabalho, nos utilizamos da Capoeira Angola para 

trabalhar com as crianças objetivamente com a história e cultura afro-brasileira. 

 

Aqui destacamos o que consideramos o ponto central na compreensão do como ao 

longo da pesquisa. A estrutura metodológica de nosso trabalho passa de uma 

abordagem segmentada das dimensões histórico-culturais e práticas da capoeira a 

uma práxis educativa fluida, orgânica e integral dentro do conteúdo programático 

que nos propomos trabalhar. 
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Precisamos, assim, observar a imersão do próprio treino de Capoeira Angola, tal 

qual praticamos no Gcavam e passamos à frente em nosso trabalho nas turmas de 

tempo integral da EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”, no universo 

indissociável da cultura e história afro-brasileira e de seus valores civilizatórios. 

 

Aqui é importante realizarmos uma reflexão sobre nossa dinâmica educativa diante 

do conceito construído por Araújo (2004, p. 25-26) da roda de Capoeira Angola. 

Acreditamos que essa reflexão nos ajuda a compreender a integralidade por meio da 

qual trabalhamos o conteúdo proposto axs educandxs. 

 

A Roda de Capoeira é considerada o espaço para onde todas as ações se 
encaminham. Entre os angoleiros é o espaço onde se consagra de maneira 
ritualística a dinâmica sagrada da construção do saber [...]. Como um círculo, 
possui as propriedades simbólicas do tempo, ou seja, da ausência da 
divisão ou distinção, mas fora da lógica linear do tempo, tal qual está 
proposto no modo de organização ocidental. 
 

Como espaço ritual, possui dinâmica própria que mantém seus iniciados em 
permanente diálogo entre passado e presente. No caso dos angoleiros, 
implica na manutenção de traços voltados à preservação dos elementos que 
possam não apenas garantir, no futuro, a salvaguarda da tradição, mas 
também a tentativa de massificação cultural [...]. 
 
Assim a Roda é formada de pessoas, movimentos, instrumentos, ritmos, 
metáforas, sotaques, e está estruturada a relacionar o visível e o não-visível, 
aos entendimentos sobre a preservação destes conteúdos. Este trabalho é, 
por assim dizer, o exercício de uma nova Roda em relação entre o nosso 
fazer ‘capoeirístico’ busca gingar com diferentes momentos, lugares e 
indivíduos, na cadência rítmica de quem busca estar atento à certeza sobre 
as voltas que o mundo dá... (grifo nosso). 

 

Aqui, Araújo (2004), a mestra Janja, nos dá importantes elementos para pensar a 

dinâmica de nosso processo de realização da pesquisa. 

 

Como espaço para onde todas as ações se encaminham, a roda de capoeira 

empresta a toda nossa caminhada ao longo deste trabalho sua dimensão de 

integralidade, na qual todas as nuances da cultura afro-brasileira surgem como tema 

e como práxis educativa. Queremos dizer, assim, que, durante as oficinas realizadas 

ao longo do ano letivo de 2017, foi possível, a despeito dos momentos que foram 

reservados à exposição temática propriamente da história da capoeira, criar 

momentos em que pudemos trabalhar todo o conteúdo proposto por meio da própria 

prática da capoeira, sendo esse espaço de “construção do saber”. 
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Em especial, com relação aos valores civilizatórios afro-brasileiros, a práxis 

educativa da Capoeira Angola permitiu, mais do que uma tematização do conteúdo, 

uma vivência profunda desses valores, um entendimento sinestésico ricamente 

trabalhado com xs educandxs, ganhando uma potência maior do que seria com uma 

“abordagem temática” expositiva. Ao trabalharmos a organização da roda de 

capoeira, o toque dos instrumentos e todo o ensino da capoeira, pautado na 

oralidade e na ancestralidade, perpassamos, de forma orgânica, todos os valores 

civilizatórios afro-brasileiros, de forma não a abordá-los tematicamente, mas, por 

meio deles, construir uma práxis educativa orientada ao ensino de história e cultura 

afro-brasileira. 

 

Como expresso por Araújo (2004) na citação, as propriedades simbólicas do tempo 

não linear, não ocidental, presentes na roda podem ser tomadas como forma de 

entendimento sobre como ocorreu, ao longo da pesquisa, a abordagem dos blocos 

temáticos. No que tange à história da capoeira, por exemplo, percorremos diferentes 

momentos de seu desenvolvimento no Brasil de forma não linear, não estruturada na 

lógica de uma linha do tempo. 

 

Nesse sentido, Araújo (2004, p. 26) complementa sua conceituação da roda de 

capoeira observando o papel da musicalidade nesse processo de construção 

temporal: 

 

A estrutura musical de uma Roda de angoleiros é tão importante quanto o 
próprio jogo, uma vez que seus canais de comunicação vão se definindo no 
toque e suas variações, mas também nos cantos, cujas metáforas orientam 
o entendimento sobre o estar presente naquele momento e naquele lugar. 
Isto revela um importante aspecto da base reflexiva sobre as 
temporalidades, eliminando possibilidades de mecanização do próprio saber. 
Cada momento é único e, portanto, valorativo destas reflexões presenciais. 

 

Para além das possibilidades metafóricas do canto surgidas no aqui e agora da roda 

assinaladas por Araújo (2004), há a temporalidade resgatada, preservada pelas 

cantigas na condição de crônicas do tempo passado, do cotidiano negro em solo 

brasileiro. Nessa dupla temporalidade, o canto de uma música ao longo do treino ou 

de uma roda pode, por exemplo, apresentar a possibilidade de abordar seu contexto 

histórico, estimulando reflexões sobre o passado do povo negro no Brasil. 
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Tomamos o exemplo da cantiga que dá nome a este subcapítulo: 

 

“Vô dizê a meu sinhô que a manteiga derramou 
A manteiga é do patrão, caiu no chão derramou” 

 

Caracterizada cantiga tradicional das rodas de capoeira, esta foi uma das diversas 

entradas que tivemos para debater um pouco sobre a história negra no Brasil. Por 

meio de seus versos, provocamos, em uma das oficinas, algumas reflexões: “Quem 

é o sujeito que canta esta cantiga?”; “Pra quem ele carregava a manteiga?”; “Quem 

é o sinhô?” Estimulamos ainda mais possibilidades reflexivas mediante o 

acontecimento narrado na cantiga: o derrubar da manteiga. 

 

Assim como a própria história do povo negro no Brasil, a cultura afro-brasileira é 

cheia de “encruzilhadas”, conforme expressa por Martins (1998, p. 28 apud SILVA; 

NGUZ’TALA, 2011, p. 28): 

 

A encruzilhada, locus tangencial, é aqui assinalada como instância 
simbólica e metonímica, da qual se processam vias diversas de elaborações 
discursivas, motivadas pelos próprios discursos que a coabitam. Da esfera 
do rito e, portanto, da performance, é o lugar radial de centramento e 
descentramento, interseções, influências e divergências, fusões e rupturas, 
multiplicidade e convergências, unidade e pluralidade, origem e 
disseminação. Operadora de linguagens e de discursos, a encruzilhada, 
como um lugar terceiro, é geratriz de produção, as noções de sujeito híbrido, 
mestiço e liminar, articulado pela crítica pós-colonial, podem ser pensadas 
como indicativas de efeitos de processos e cruzamentos discursivos 
diversos, intertextuais e interculturais. 

 

Desse modo, operamos por meio da musicalidade um caminhar pela encruzilhada 

da história afro-brasileira, buscando compreender que estórias podem estar sendo 

contadas nas cantigas tradicionais da capoeira, repleta de entradas e saídas para 

um universo histórico-simbólico vasto e fecundo. 

 

Voltamos ao exemplo da cantiga. Perguntamos assim ao grupo: “Que fim será que 

levou a manteiga?”; “Será que derramou mesmo?”; “Ou foi levada para ser dividida 

junto aos camaradas injustiçados pelo trabalho escravo?”; “O que foi falado ao sinhô 

é verdade?” No que emergiram respostas entre xs educandxs, tais como “o negro 

derrubou a manteiga”, “o negro levou a manteiga pra senzala”, “o negro enganou o 

sinhô”. 
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O que propomos desta forma foi uma reflexão com xs educandxs sobre o período 

escravocrata, as estratégias de resistência do povo negro e as construções 

históricas e simbólicas que permeiam a cultura afro-brasileira. Naturalmente que, 

observada a idade dxs educandxs, conduzimos através de nossas perguntas 

possíveis interpretações da cantiga em questão, incentivando uma apreensão mais 

direcionada dos versos trabalhados. 

 

4.2 “EU QUERO CANTÁ MARTELO”: TRABALHANDO A HISTÓRIA DA CAPOEIRA 
POR MEIO DE SUAS CANTIGAS 

 

Essa dinâmica de trabalho com xs educandxs, tal como é peculiar da encruzilhada, 

conduz-nos, assim, a uma multiplicidade de “movimentos”, possibilidades no “jogo 

educativo”, pois diferentes cantigas, comumente cantadas em treinos e rodas de 

capoeira, se apresentam como portas de entrada a diferentes passagens e nuances 

da história da capoeira e, de modo mais amplo, da história e cultura afro-brasileira. 

 

Expomos abaixo cantigas trabalhadas com o grupo de educandos que dialogam com 

os temas que buscamos abarcar ante a organização de nosso bloco temático 1, 

indicando elementos contidos nos versos que nos chamaram à ginga ao longo do 

“jogo educativo”, possibilitando trabalhar as temáticas em questão. 

 

Origens africanas da capoeira: o nascimento da capoeira no Brasil 

 

Ladainha
22

:“Capoeira Angola”  
Capoeira é uma arte 
Que o negro inventou 
Foi na briga das duas zebras 
Que o N’golo se criou 
Chegando aqui no Brasil 
Capoeira se chamou 
Ginga e dança que era arte 
Em arma se transformou 
Para libertar o negro da senzala do senhor 
Hoje aprendo essa cultura 
Para me conscientizar 
Agradeço ao pai Ogum 

                                                 
22

 Tipo de cantiga que inicia a roda de capoeira, na qual o cantador versa sozinho até o final, 
transmitindo uma mensagem a ser escutada por todxs, não havendo couro dos demais 
participantes da roda até o momento da chula ou louvação – estrutura poética cantada ao final da 
ladainha que demanda a resposta imediata de todxs, repetindo as frases cantadas. Ex.: Cantador – 
“Viva meu Deus”; coro – “Iê, viva meu Deus, Camará”; cantador – “Viva meu mestre”; coro – “Iê, 
viva meu mestre, camará”. 
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A força dos orixás, 
Camaradinha. (Mestre Barba Branca)

23
 

 

Essa ladainha composta pelo mestre Barba Branca, aluno de João Pequeno, ilustre 

discípulo de mestre Pastinha, faz referência à trajetória da capoeira desde sua 

origem ancestral africana, apresentada pela menção ao N’golo – expressão africana 

mencionada no capítulo 1 – até seu desenvolvimento como capoeira propriamente 

em solo brasileiro, contextualizado num passado de luta contra a escravidão 

emergida na cantiga mediante a figura da senzala do senhor. 

 

Exercícios realizados por meio da cantiga: 

 Círculo de cultura: “Origem da capoeira” – trabalhamos com o grupo o 

“parentesco” da capoeira com o N’golo, trazendo ao grupo algumas 

informações básicas sobre sua prática, localizando-a em Angola, na África e 

trazendo, assim, mais elementos para a compreensão da origem africana da 

capoeira. Aproveitamos para dialogar também sobre o uso dos saberes 

africanos no processo de resistência à escravidão, neste caso a própria 

capoeira. 

  Experienciamos, de forma corpórea, o conhecimento trazido pela cantiga, 

realizando, de forma lúdica, um exercício em que o grupo imitava os 

movimentos da zebra, andando apoiado sobre mãos e pés, simulando coices 

e saltos e chamando a atenção para a similaridade dos movimentos 

executados nessa dinâmica com golpes praticados ao longo dos treinos. 

 

Chamamos a atenção aqui para os versos finais da cantiga: “agradeço ao pai Ogum 

/ A força dos orixás, / Camaradinha.” 

 

Referenciais fundamentais da ancestralidade africana, a presença dos orixás na 

cantiga são fonte de uma rica imersão na história e cultura afro-brasileira. Avaliá-la 

pela experiência com o grupo traria um valioso momento de debate sobre a 

                                                 
23

 As cantigas cuja autoria não é identificada são cantos corriqueiramente cantados nas rodas de 
capoeira, sendo muito difícil a identificação do autor, uma vez que, de um grupo de capoeira para 
outro, os versos são muitas vezes mudados, preservando, na maioria das vezes, o sentido original 
da cantiga e, em alguns casos, até mudando todo o significado dela. Muitas dessas cantigas são 
de domínio público, mas, por não haver essa certeza com relação a todas, optamos por não 
assinalar a autoria. 
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importância da cosmovisão construída pelas religiões de matriz africana para a 

construção dos saberes e práticas de resistência no Brasil. 

 

Fizemos, porém, a difícil escolha de não trabalhar esses versos, num movimento de 

nos esquivarmos de um tensionamento que pudesse afastar parte do grupo das 

atividades realizadas em razão do racismo presente na compreensão sobre as 

religiões de matriz africana. Ainda que, ao longo de todo o ano, tivéssemos 

trabalhado a necessidade de descontruir esse entendimento racista das religiões de 

matriz africana, escolhemos, nesse momento, substituir os versos citados pela 

seguinte passagem: 

 

“capoeira de angola, 
Com você quero jogar, 
Camaradinha” 
 
Saí lá do Congo 
 
Saí lá do congo, 
Passei por Angola, 
Cheguei aqui hoje 
Quero vadiar Angola 
 
Côro: 
Saí lá do Congo, 
Passei por Angola 
Cheguei aqui hoje 
Quero vadiar Angola 

 

Nessa cantiga, temos expressos locais na África, Congo e Angola, que 

compreendem a região da África Central, origem de grande parte dos povos negros 

que vieram para o Brasil (HEYWOOD, 2013). 

 

Exercícios realizados através da cantiga: 

 Círculo de cultura: “África Central e Capoeira”, apresentando a região da 

África Central como berço de muito de nossa cultura afro-brasileira. Por meio 

da cantiga, construímos uma reflexão com o grupo sobre as rotas percorridas 

pelos povos negros ainda no continente africano até chegarem aos portos de 

Luanda e Benguela, no litoral de Angola. 

  Brincadeira Congo, Angola, Brasil: Com base nas informações trazidas pela 

cantiga, elaboramos uma dinâmica no grupo, a qual consistiu no desenho de 

dois círculos grandes no chão, representando Congo e Angola. Á frente dos 
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círculos, ficou o espaço entendido como Brasil. Dinâmica: todxs xs educandxs 

iniciam a brincadeira fora dos círculos. Quando cantamos “Saí lá do Congo”, 

todos deveriam entrar no círculo do Congo, ao passo que, quando cantamos 

“passei por Angola”, todos deveriam ir para o círculo Angola; e, no verso 

“cheguei aqui hoje quero vadiar Angola”, todos deveriam sair do círculo e 

gingar à frente dos círculos. Ao longo da dinâmica, alternamos a ordem dos 

versos para criar uma dinâmica na qual as crianças devem estar atentas ao 

que é cantado para acertar o movimento. Acrescentamos alguns movimentos 

básicos da capoeira para serem executados na ginga ao longo da dinâmica. 

 

Figura 11 – Esquema da brincadeira Congo, Angola, Brasil 

    

 

 

....................................................BRASIL 

                                                    (Ginga) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Navio Negreiro 
 
Navio Negreiro, 
De Angola chegou, 
Cheio de negros, 
Trazendo o rei Nagô, 
 
Côro 
Navio Negreiro, 
De Angola chegou, 
Cheio de negros, 
Trazendo o rei Nagô, 

 

 

 

 

 
CONGO ANGOLA 

INÍCIO 
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Na cantiga “Navio Negreiro”, vemos a referência à travessia realizada pelos povos 

africanos sobre o oceano Atlântico rumo ao Brasil, mais uma vez fazendo menção à 

Angola como terra de origem da capoeira, bem como trazendo a imagem do Navio 

Negreiro e de um elemento especial para o qual chamamos a atenção: o rei nagô. 

 

Esse termo foi utilizado para designar povos africanos yorubá falantes (GLEDHILL, 

2010). O vocábulo nagô refere-se a uma população compreendida na antiga “Costa 

dos Escravos”, dita numa geografia colonizadora, região que abrange hoje países 

como Serra Leoa, Nigéria, Mali, ou seja, uma antiga zona de tráfico de pessoas 

distantes a norte dos portos de Luanda e Benguela em Angola. Desse modo, o fato 

narrado na cantiga causa divergência entre capoeiristas que, com base em uma 

análise histórica, veem esses versos como imprecisos com relação à construção de 

saber sobre a história afro-brasileira e da capoeira. 

 

Por outro lado, reconhecemos a valia de trabalhá-la à medida que tomamos a 

potência educativa de uma cantiga, no que se refere à nossa proposta de trabalho: a 

de nos movermos na encruzilhada, de fazer emergir símbolos e saberes a serem 

reconhecidos e mobilizados na construção do conhecimento, do que de uma fonte 

inequívoca, “evidência histórico-arqueológica” tal como exige o rigor da historiografia 

“oficial-ocidental”, embora sejam, de qualquer forma, preciosas fontes de 

conhecimento histórico. 

 

Exercício realizado por meio da cantiga: 

 Círculo de cultura: “A chegada dos povos negros ao Brasil” – chamando a 

atenção da importância que ocuparam, neste processo, os portos de Luanda 

e Benguela no que diz respeito ao número de africanos vindos para o Brasil. 

Buscamos ainda provocar a reflexão no grupo sobre quem eram essas 

pessoas que vinham da África, no intuito de construir um entendimento que 

superasse a imagem superficial de “escravo”. Aqui a imagem imponente do 

rei serviu de elemento para expandir esse entendimento, permitindo-nos 

refletir sobre quais outras figuras poderiam ter vindo nos navios negreiros: 

rainhas, príncipes, princesas, guerreirxs, caçadorxs, estudiosxs, médicxs, 

construindo, assim, a ideia de que havia, na África, saberes civilizatórios 

muito mais relevantes do que permite pensar a simples imagem do submisso 
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e fraco escravo. 

 

O rei nagô serviu ainda para abordarmos a diversidade étnica e cultural do 

continente africano, já que abordamos exatamente o que significa nagô e que havia 

muitos outros povos na África, cada um com seus reis, saberes e culturas. 

 Contação de história: A história da princesa Zacimba Gaba. A figura do rei 

nagô mais uma vez nos propiciou a entrada para outras estórias, neste caso, 

em especial, a história de Zacimba Gaba, princesa de Cabinda sequestrada 

para o Brasil e levada ao porto de São Mateus no Espírito Santo. Registrada 

no livro de Maciel de Aguiar (2007) “Zacimba Gaba”, sua trajetória em terras 

capixabas aproximou a imagem do rei nagô à história negra local. 

 

Zacimba Gaba foi uma das mais importantes, senão a mais importante líder da 

resistência negra contra a escravidão no Espírito Santo, fugindo do cativeiro e 

liderando um importante quilombo na comarca de São Mateus, no século XVIII 

(AGUIAR, 2007), atacando navios negreiros antes de aportarem na costa e 

libertando centenas de africanos ainda no mar e conduzindo-os ao refúgio de seu 

quilombo. 

 

Registramos nessa dinâmica a fala importante de uma das educandas, negra, de 8 

anos de idade, que, após a roda de conversa e a contação de história, 

impressionada com a imagem construída de que pra cá vieram reis e rainhas 

africanas, se aproximou e disse: “Tio, então eu posso ser descendente de uma 

rainha?”, Ao que respondemos: “É claro, todos nós podemos, nossos ancestrais 

africanos foram pessoas fantásticas, muito fortes e inteligentes, pessoas muito 

importantes.” 

 

A capoeira no século XIX 

 

Ladainha: Iê tava em casa (Domínio Público) 
 
Iê tava em casa, 
Sem pensá, sem imaginá 
Quando bateram na porta, 
Salomão mandou chamar, 
Para ajudar a vencer, 
A guerra com Paraguai 
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Com essa cantiga, trabalhamos a passagem histórica da participação negra na 

Guerra do Paraguai, dando destaque à presença decisiva de capoeiristas no campo 

de batalha e ainda ao destino desses “heróis de guerra” após seu retorno ao Brasil. 

 

Exercício realizado por meio da cantiga 

 Círculo de cultura: “A Capoeira na Guerra do Paraguai” – trabalhando com o 

grupo a importância do povo negro na construção da história brasileira e o 

contexto em que se deu sua participação na guerra, em troca de uma 

liberdade “pouco promissora”, na qual os veteranos negros tiveram de lidar 

com uma sociedade racista e excludente e buscar sua sobrevivência nas 

cidades brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro. 

 

Por meio do diálogo, buscamos ter cuidado para não cairmos em uma construção 

acrítica da ideia de heróis de guerra, alertando para o fato de terem sido os negros 

que serviram ao exército praticamente coagidos a lutar, conduzindo o debate 

também para o fato de ter sido essa uma guerra desigual, quando o Brasil 

praticamente devastou o Paraguai, e promovendo uma reflexão mais ampla sobre 

quão prejudicial a todos os envolvidos é uma guerra. 

 

Era Besouro 
 
Era Besouro, era Besouro, 
Besouro cordão de ouro 
 
Côro 
Era, besouro era Besouro 

 

Nessa cantiga, temos a referência à mais lendária figura da capoeira, Manoel 

Henrique Pereira (1895-1929), eternizado na capoeira como Besouro. Dias (2016, p. 

99) relata: 

 

Ele nasceu num vilarejo de Santo Amaro da Purificação no ano de 1885, 
trabalhou como marítimo e serviu ao exército. Na memória popular ficou 
registrado como um capoeira que sempre desafiava a polícia. Dessa 
maneira foi adquirindo cada vez mais fama, pois afrontar um agente da 
ordem sem receio aumentava o prestígio do capoeira e certas vezes até 
facilitava na hora de ‘descolar um troco’ em determinados tipos de trabalho; 
o problema era que criava mais confusão com outros policiais. 
 
Nas diferentes histórias contadas a seu respeito, Besouro em geral 
desafiava a polícia por um motivo digno, ora para salvar sua própria vida e 
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garantir sua liberdade, ora em defesa dos seus amigos. 

 

A repercussão de suas intervenções contra a repressão policial rendeu-lhe fama e 

construiu um grande mito em torno de sua figura. Ainda de acordo com a autora: 

 

O apelido de Besouro Mangangá, por exemplo, segundo seu discípulo 
Cobrinha Verde, veio da lenda ‘de que muitos diziam que quando ele 
entrava em alguma embrulhada e o número de inimigos era grande demais, 
sendo impossível vencê-los, então ele se transformava em besouro e saía 
voando’ (DIAS, 2016, p. 105). 

 

Besouro é assim o grande representante da era dos embates da capoeira com as 

forças repressivas do Estado, servindo sua história tanto de referência de identidade 

e afirmação negra de resistência à opressão racista quanto de um recorte histórico 

importante pelo qual passa a capoeira até a sua descriminalização. 

 

Exercício realizado por meio da cantiga 

 Contação de história sobre a lenda de Besouro, situando-o no contexto da 

repressão à capoeira e ao povo negro no início do século XX, marcado pela 

permanência da cultura escravista. 

 

Da descriminalização aos dias de hoje 

 

Ladainha: Bahia nossa Bahia  
 
Bahia nossa Bahia, 
Capital é Salvador, 
Quem não conhece a Capoeira, 
Não pode dar seu valor, 
Capoeira veio da África, 
Africano quem a trouxe, 
Todos podem aprender, 
General também doutor, 
Quem desejar aprender, 
Venha aqui em Salvador, 
Procure mestre Pastinha, 
Ele é o professor. (MESTRE PASTINHA, [s.a], [s.p.]). 

 

Nessa composição creditada a mestre Pastinha, vemos, mais uma vez, a referência 

à origem africana da capoeira, relacionando-a, desta vez, à sua prática na Bahia. 

Aqui observamos a menção ao desenvolvimento da capoeira, que encontra, em 

Salvador, seu local de consolidação como prática cultural tal qual a conhecemos nos 

dias de hoje. A cantiga chama ainda a atenção para a necessidade de valorização 
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da capoeira, convidando quem a escuta, quem quer que seja, “general também 

doutor” a aprendê-la. 

 

Com relação a esse verso citado, embora na cantiga fique claro o recurso de utilizar 

figuras da elite para conferir uma legitimidade à Capoeira Angola, no sentido de 

removê-la de um lugar de marginalidade, optamos por modificar essa passagem 

com os educandos para 

 

“Todos podem aprender, 
Estudante e professor” 

 

Buscamos, com isso, substituir figuras da elite por personagens próximos à 

realidade do grupo, também num movimento de retirar a posição de superioridade 

de figuras, tais como general e doutor, construtos sociais de um artifício prático-

discursivo classista que caminha lado a lado com discursos e práticas também 

racistas. Não queremos com isso afirmar que tenha sido esse artifício presente na 

perspectiva de mestre Pastinha, ao compor essa cantiga, uma vez que, na qualidade 

de homem popular, estaria numa posição de reprodução mais que de produção de 

discursos racistas e classistas, e, na condição de “mandingueiro nato”, sabia muito 

bem por meio da sabedoria intuitiva da Capoeira Angola brincar com símbolos e 

signos, tal qual num manhoso jogo de dentro com a hegemonia. 

 

Exercício realizado por meio da cantiga 

 Círculo de cultura: “Capoeira no século XX” – construindo a perspectiva de 

que a sociedade, a partir do século XX, gradualmente passou a compreender 

a capoeira como uma prática cultural importante, havendo praticantes de 

distintas classes sociais e recortes étnicos. Buscamos conduzir assim 

também uma perspectiva positiva da cultura afro-brasileira como um campo 

de aceitação e desenvolvimento da pluralidade cultural, sem, no entanto, 

deixar de afirmar seu valor originário e sua característica de combate ao 

racismo sofrido pelo povo negro. 

 

A cantiga nos permitiu também ressaltar, no círculo de cultura, a presença de mestre 

Pastinha como principal nome da preservação dos elementos tradicionais da 

capoeira, construindo, assim, o conceito de Capoeira Angola no grupo, uma 
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capoeira que resgata, preserva e difunde os fundamentos culturais afro-brasileiros. 

 Contação da história de mestre Pastinha: baseado no relato do próprio mestre 

Pastinha, gravado no documentário PASTINHA! Uma vida pela Capoeira 

(1998), realizamos uma pequena contação de história sobre como Pastinha 

conheceu e aprendeu a capoeira com um negro angolano de nome Benedito, 

ainda no fim do século XIX, passando por seu reconhecimento como grande 

expoente da Capoeira Angola na Bahia e seu difícil fim de vida, ressaltando a 

importância de valorizar os mestres da cultura popular. 

 

Olha lá o nêgo 
 
Ele usava uma calça rasgada 
Hoje usa um terno de linho 
Chapéu de panamá importado 
Sapato de couro 
Bico cor de vinho 
 
olha lá o nêgo 
 
Côro 
Olha o nêgo, sinhá 

 

A cantiga acima contrasta um passado, quando o capoeirista era marginalizado, 

representação realizada aqui por meio da calça rasgada, com um presente em que a 

capoeira, agora valorizada, tem seus mestres também valorizados, alusão feita pelo 

traje elegante descrito pela cantiga, que agora veste o nêgo. 

 

Certamente não podemos chegar nem tanto ao céu nem ao inferno com o presente 

da capoeira, da cultura afro-brasileira e da população negra a respeito de sua devida 

valorização, sobretudo pela sociedade brasileira. Com relação à capoeira, de perto, 

muitas batalhas ainda devem ser travadas relativamente à criação de elementos por 

meio dos quais os mestres de capoeira e da cultura popular como um todo tenham 

realmente condições de uma vida confortável ante o seu saber. Não é essa a 

realidade da maioria deles, e ainda, no que tange à forma com a qual a capoeira 

ganha espaço na sociedade, muito ainda deve ser feito pela sua real valorização 

como conhecimento, em detrimento de uma visão que, muitas vezes, recai no 

campo do folclore. 
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Ainda assim, essa cantiga nos permite trabalhar o percurso histórico da 

marginalidade à difusão e valorização da prática da capoeira, bem como a 

construção de uma imagem positiva do negro e capoeirista, movimento fundamental 

a ser trabalhado com as crianças, principalmente as crianças negras. Trata-se da 

criação de referências positivas da sua história, cultura e identidade. 

 

Exercício realizado por meio da cantiga 

 Círculo de cultura “valorização da Capoeira no Brasil e no mundo”, 

trabalhando sua titulação como patrimônio imaterial do Brasil e da 

humanidade e ressaltando a importância dos mestres de capoeira nesse 

processo de resistência na transmissão do saber, bem como o fato de a 

capoeira hoje ser praticada em mais de 160 países e ser responsável por um 

importante fluxo de vindas ao Brasil de estrangeiros de variados países. 

 

Chamamos a atenção, assim, para a necessidade de valorizarmos nossa cultura, 

ressaltando também a cultura local, fazendo uma ponte com o congo capixaba, 

manifestação cultural afro-brasileira ocorrida por todo o estado do Espírito Santo, 

baseada no toque de tambores e canto de cantigas populares, trazendo o debate 

para perto do grupo. 

 

Notas em relação às cantigas trabalhadas 

 

Sem dúvida, no universo das cantigas cantadas na capoeira, existe uma infinidade 

de versos capazes de promover ricas reflexões sobre a história cultural afro-

brasileira. O que descrevemos acima foi um apanhado feito entre as cantigas 

trabalhadas no grupo, ao longo de nossa pesquisa, exemplificando os movimentos 

que buscamos realizar, ao trazê-las para nossa dinâmica educativa. 

 

Temos ciência de que há infinitos caminhos a serem percorridos por meio dessas 

mesmas cantigas, a depender do olhar e da interpretação de quem as cante, do 

momento em que são cantadas, enfim, do aqui e agora em que elas emergem como 

força dinamizadora de significados. O que fizemos foi conduzir o grupo ao longo dos 

círculos de cultura à reflexão crítica sobre os temas que nos propusemos trabalhar 

durante as oficinas. 
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É importante observar que os círculos de cultura surgidos das cantigas foram 

construídos de forma orgânica, não obedecendo a uma ordem cronológica dos 

contextos históricos trabalhados. Por vezes, sentimos a necessidade de parar um 

treino no qual cantamos determinada cantiga e debater seus significados; em outros 

momentos, o questionamento de uma das crianças a respeito de algum elemento da 

cantiga promoveu um debate mais amplo da cantiga, havendo, portanto, uma 

dinâmica colaborativa, aberta na realização dessas atividades. 

 

As dinâmicas realizadas com base nas cantigas não ocuparam toda a oficina. 

Trabalhadas durante os treinos, as cantigas eram aprendidas e cantadas por todxs 

enquanto treinávamos movimentos básicos da Capoeira Angola. No momento em 

que as crianças aprendiam a responder o coro corretamente, então parávamos o 

treino e iniciávamos o círculo de cultura. Essas dinâmicas duravam, entre o 

momento de aprender a cantiga e o final do círculo de cultura, cerca de 15 a 20 

minutos, para posteriormente voltarmos a conduzir a oficina por meio do treino. Essa 

metodologia assegurou a atenção e disposição das crianças para que elas 

participassem do círculo de cultura, não sendo essa uma dinâmica muito demorada, 

algo que pudemos constatar em alguns momentos em que demoramos demais em 

diálogos e exposições temáticas, os quais inquietaram e dispersaram as crianças 

para a atividade. 

 

Podemos fazer exceção aos momentos em que os círculos de cultura se seguiram 

de brincadeiras, como no caso explicitado da dinâmica Congo, Angola, Brasil, ou de 

contações de história. Nesses casos, somadas ao tempo decorrido do círculo de 

cultura, as atividades duraram de 35 a 40 minutos. 

 

4.3 “CAPOEIRA É UMA ARTE”: CONTANDO A HISTÓRIA DA CAPOEIRA PELO      
DESENHO 

 

Ao longo de nossa pesquisa, tivemos a oportunidade de utilizar, além da sala de 

dança, local em que ocorreram os treinos de Capoeira Angola, a sala do tempo 

integral, onde realizamos nosso primeiro círculo de cultura com o grupo (já descrito 

no início do capítulo 3). Equipada de mesas e cadeiras, quadro branco e materiais 

escolares (folhas A4, lápis, lápis de cor, canetinha, tesoura, etc.), utilizamos sua 
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estrutura para a exibição em Datashow de nosso produto educativo, pois este veio 

sendo construído e trabalhado no grupo durante as oficinas. 

 

Em uma dessas ocasiões, trabalhando a chegada do povo negro ao Brasil, 

propomos uma atividade baseada nesse conteúdo trabalhado e no conhecimento da 

turma com relação ao contexto do desenvolvimento da capoeira no Brasil. Pedimos 

ao grupo que, por meio do desenho, ilustrasse, com lápis de cor em folhas A4, a 

maneira pela qual capoeira se desenvolveu no Brasil. De acordo com Santos (2002, 

p. 195): 

 

Trabalhar com desenhos é trabalhar com novas formas de ver, 
compreender as ‘coisas’ e verificar/comprovar as próprias ideias. O 
indivíduo, quando desenha, expressa uma visão e um raciocínio [...]. 
 
Os desenhos são, ao mesmo tempo, ‘naturais’ (espontâneos) e ‘imitativos’ 
(copiativos); são construídos de dentro para fora [...]. Para esse raciocínio 
ter fundamento, devemos entender os desenhos dos alunos como 
componentes do desenvolvimento geral de seu conhecimento. Os desenhos 
revelam muito sobre a natureza do pensamento humano e a sua 
capacidade de resolver problemas, sendo o resultado de uma experiência 
vivida. 
 
Quando lidamos com desenhos, estamos lidando com o aspecto visual do 
pensamento e da memória. Os estudos de comunicação têm-se 
concentrado, principalmente, sobre os vocabulários, esquecendo o mundo 
visual. O desenho colabora com o potencial informacional do mundo, 
trazendo uma comunicação diferente da escrita: a comunicação visual [...]. 

 

Dessa forma, buscamos estimular a construção de conhecimentos do grupo acerca 

do conteúdo trabalhado mediante a linguagem visual, extrapolando as possibilidades 

dadas pela exposição temática realizada, incentivando o protagonismo das crianças 

na expressão de seu entendimento sobre o que foi dialogado. 

 

Para tanto, estabelecemos um tema para o desenho, “A origem da Capoeira”, 

deixando clara a proposta a partir da qual deveria trabalhar. Expomos abaixo 

algumas das produções feitas pelas crianças. 
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Figura 12 – Ilustração do educando Ezequiel, 8 anos 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

Figura 13 – Ilustração da educanda Micaely, 8 anos 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 
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Figura 14 – Ilustração da educanda Clarice, 8 anos 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

Figura 15 – Ilustração do educando Cristofer, 8 anos 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 
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Figura 16 – Ilustração do educando Richarlyson, 7 anos 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

Figura 17 – Ilustração do educando Bruno, 8 anos 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

Notas sobre as ilustrações feitas pelxs educandxs: 

 

Com base nas ilustrações realizadas pelxs educandxs, das quais expomos aqui 
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alguns exemplos, pudemos observar que houve um importante entendimento por 

parte do grupo sobre a temática abordada, havendo nos desenhos, de modo geral, a 

presenças de elementos importantes que indicam a compreensão do contexto 

histórico no qual a capoeira se desenvolve no Brasil. 

 

Observamos que a travessia da África ao Brasil é algo que ficou marcado entre xs 

educandxs como elemento que constitui a história da capoeira, mediante a presença 

comum do navio negreiro nos desenhos, em algumas ilustrações desenhadas 

partindo do continente africano, o que, em nossa avaliação, evidencia um 

entendimento do grupo sobre a origem africana da capoeira. 

 

A esse respeito, é importante observar o elemento “imitativo” ao qual faz referência 

Santos (2002), presente das ilustrações feitas, já que propositalmente deixamos 

exibido no Datashow um mapa das rotas do tráfico de pessoas da África ao Brasil, 

presente no material educativo, justamente na expectativa de que, a partir dessa 

imagem, xs educandxs pudessem expressar seu conhecimento por meio do 

desenho, partindo da “imitação” à “espontaneidade”. 

 

Figura 18 – Mapa das rotas do tráfico de africanos para o Brasil 

 
Fonte: Albuquerque (1980, p. 36). 

 

Em algumas ilustrações, como no caso da educanda Clarice, a espontaneidade 

levou a desenhos que extrapolaram a proposta, ainda que trouxessem a capoeira 

como elemento central, o que consideramos válido também, visto que a atividade 
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busca como objetivo, paralelamente à construção de conhecimento sobre a história 

e cultura afro-brasileira, a aproximação da capoeira ao universo simbólico e afetivo 

das crianças, transformando as oficinas angoleiras em momentos prazerosos para o 

grupo. 

 

4.4 “IÊ VIVA MINHA MESTRA, IÊ, VIVA MEUS MANOS!”: A RODA DE DIÁLOGO 
COM CAPOEIRISTAS CONVIDADXS 

 

Ao longo do processo de elaboração da pesquisa, tínhamos em perspectiva uma 

visita de nossa contramestra Ananda Coutinho à escola, para que pudéssemos 

realizar um dia diferenciado com roda de capoeira e diálogo, apresentando axs 

educandxs a pessoa que me ensina capoeira, introduzindo, assim, esse vínculo de 

ancestralidade existente na capoeira e evidenciando o ensinar e aprender 

simultâneos, presente numa perspectiva afro-brasileira do que é a educação. 

 

Desse plano surgiu algo ainda mais rico. Em uma ocasião de evento realizado em 

Vitória-ES pelo Gcavam, ao qual estavam presentes um capoeirista da Bahia, 

contramestre Neguinho (Grupo de Capoeira Angola Mestre Caboré-BA/Buenos 

Aires-ARG) e ainda mais um capoeirista visitante americano Mico (Grupo de 

Capoeira Angola Filhos de Dunga – Nova York-EUA), aproveitamos para levá-los 

com a contramestra Ananda à escola, para que realizássemos uma oficina especial, 

explorando os contextos diferentes de cada convidado, e um círculo de cultura sobre 

a diversidade na capoeira. 

 

A presença de cada um dos convidados em nossa oficina possibilitou uma rica troca 

de saberes no círculo de cultura. A contramestra Ananda, mulher, líder de um grupo 

de capoeira, contou um pouco sobre sua experiência na capoeira, sobre a maneira 

como foi e é preciso superar o machismo para seguir no caminho da capoeira, ainda 

mais como líder. O contramestre Neguinho, baiano, atualmente residente em 

Buenos Aires, compartilhou suas experiências como capoeirista contando sua vida 

de professor de Capoeira Angola em Buenos Aires. Mico pode trazer ao grupo um 

pouco da perspectiva de como a capoeira é conhecida no exterior, em especial nos 

Estados Unidos atraindo milhares de adeptos dos mais diversos países. 
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Atraídas por presenças tão diversas na oficina, as crianças interagiram do começo 

ao fim da oficina, fazendo diversas perguntas, querendo estar perto dxs convidadxs. 

Mostraram-se impressionadas com a presença de um americano na sala e ainda 

perguntaram ao contramestre Neguinho, negro retinto, se ele era africano e tinha 

aprendido capoeira na África, o que rendeu toda uma conversa sobre o fato de haver 

negros retintos tanto no Brasil quanto na África e ser a Bahia, terra natal de 

Neguinho, o Estado com a maior proporção de negros no Brasil. 

 

Figura 19 – Roda de conversa com contramestra Ananda, contramestre Neguinho e 
Mico 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

Em outro momento ainda, recebemos na escola a visita do treinel Guilherme, aluno 

de mestre Cláudio do Rio de Janeiro, que conduziu um treino de Capoeira Angola 

com o grupo, compartilhando conosco sua experiência. Também aqui se deu um 

momento de debate ligado às relações étnico-raciais na capoeira, na medida em que 

a visita de Guilherme, sendo branco – tendo sido anteriormente trabalhado o 

contexto da origem e desenvolvimento da capoeira por parte do povo negro no Brasil 

–, suscitou posteriormente perguntas por parte das crianças sobre o fato de, mesmo 

sendo branco, ele praticar a capoeira. 
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Conduzimos assim uma reflexão sobre o fato de hoje a capoeira ser praticada por 

pessoas de diferentes etnias, servindo como espaço de fortalecimento do respeito à 

diversidade e também de valorização da cultura negra perante a sociedade em geral. 

 

4.5 “TIRA DAQUI BOTA ALI”: SOBRE COMO OS VALORES CIVILIZATÓRIOS 
AFRO-BRASILEIROS PASSARAM DE BLOCO TEMÁTICO À METODOLOGIA 
DO TRABALHO REALIZADO 

 

Como dito anteriormente, os valores civilizatórios afro-brasileiros perpassaram o 

nosso trabalho não como temas abordados especificamente, da forma que havíamos 

planejado, e sim como elementos que compuseram nossa práxis educativa. A 

Capoeira Angola, na condição de saber-fazer decolonial afro-brasileiro, suscita 

naturalmente uma educação fundada nas bases desses valores. 

 

Desse modo, ao longo de nossa pesquisa, pareceu incoerente isolar cada um dos 

valores que descrevemos no capítulo anterior, para abordá-los de forma temática, 

visto que eles emergiam ao longo das oficinas, de forma a envolver o grupo em uma 

práxis educativa afro-brasileira. 

 

Enxergamos nesse movimento o pressuposto político de trabalharmos os valores 

civilizatórios afro-brasileiros, conforme discorre Mattos (2003, p. 30): 

 

Pensar a historicidade dos valores civilizatórios afro-brasileiros como forma 
de aumentarmos a sua eficácia no sentido daquilo que definirmos como 
nossas principais demandas de ordem política, cultural, racial ou, como 
prefiro, da ordem da necessidade de edificação de uma cultura política 
afrodescendente, implica um esforço intelectual de retomada da nossa 
história através, principalmente, do trabalho de construção da nossa 
memória social própria, em conjunto com a crítica da memória social em 
que a supremacia branca ocidental nos legou como herança, e que, na 
maioria das vezes, reproduzimos com pouca consciência acerca das suas 
formas, conteúdos e efeitos reiteradores de uma economia das relações 
raciais, calcada na pressuposição de nossa inferioridade [...]. 
 
Trata-se, sim, de ativar possibilidades de dar expressão e significado a 
conteúdos históricos concretos silenciados pelas memórias dominantes, 
trazer à cena e positivar os conteúdos não codificados pelas linguagens 
convencionais, ressignificar as sociabilidades não-hegemônicas e as 
múltiplas temporalidades do viver cotidiano. Em palavras mais ousadas, 
trata-se de construir e divulgar concepções e pressupostos capazes de 
reorientar a nossa compreensão do nosso próprio passado – e, se preciso, 
muda-lo na forma como eles se nos mostra –, à luz consciente de um 
projeto político e civilizacional contemporâneo, ao mesmo tempo 
emancipador e anti-racista. 
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Nesse sentido, mais do que pensar a historicidade desses valores civilizatórios, 

buscamos ativá-los em sua força no presente, para justamente realizar este 

movimento de, por meio deles, “[...] dar expressão e significado a conteúdos 

históricos concretos silenciados pelas memórias dominantes [...]” (MATTOS, 2003, p. 

30). 

 

Quando tomamos as atividades realizadas ao longo do trabalho, observamos a 

presença dos valores civilizatórios afro-brasileiros como dínamo do recontar de 

nossas histórias, de positivação de nossas memórias de resistência e de vivência de 

nossos saberes-fazeres historicamente construídos. 

 

Destacamos aqui a presença dos valores civilizatórios afro-brasileiros nas diferentes 

atividades trabalhadas ao longo das oficinas, buscando evidenciar em que medida 

sua abordagem se deu de maneira a incorporar a práxis do trabalho: 

 Treinos de Capoeira Angola: ancestralidade, a responsável pela transmissão 

dos saberes ao longo de gerações de capoeiristas que chegam ao trabalho 

como força que mobiliza os saberes por meio dos quais realizamos nossas 

oficinas; corporalidade na prática dos movimentos treinados; musicalidade, 

ao aprendermos e cantarmos, juntos, as cantigas que, ao som dos 

instrumentos, ritmaram os treinos; oralidade, que conduz o ensinar ao longo 

dos treinos, porque passamos os ensinamentos que tivemos por meio da fala; 

ludicidade, pois os treinos envolviam brincadeiras e dinâmicas que atraíssem 

o interesse das crianças para as atividades realizadas; comunidade, 

expressa pelo fato de todxs xs participantes contarem um com a ajuda do 

outro para realizar os exercícios, seja na demonstração, seja em momentos 

que exigem a participação dx camarada para realizar determinado movimento; 

axé, energia vital que envolve a todxs xs participantes em um ambiente de 

alegria, bem-estar e fortalecimento físico e mental, ao realizar as atividades. 

 Rodas de Capoeira Angola: ancestralidade, presente na condução da roda 

tal qual aprendemos, sendo um fundamento preservado ao longo de gerações 

de capoeiristas; circularidade, na formação da roda, na dinâmica de entrada 

e saída de jogadores do centro da roda e no jogo da capoeira, que prima por 

uma fluidez circular de movimentos; corporalidade, suscitada no jogo, no 

canto e no toque dos instrumentos, que tem no corpo a base de suas 
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realizações; musicalidade das cantigas que conduzem a roda e os jogos; 

ludicidade do jogo da capoeira como brincadeira entre camaradas; 

comunidade, na participação de todxs para a realização de uma boa roda, 

seja na formação do círculo, no canto, no toque dos instrumentos; axé, na 

criação de um ambiente donde todxs fazem circular uma energia positiva, 

alegre; religiosidade no sentido de ser a roda de Capoeira Angola um ritual 

com códigos próprios da cultura popular afro-brasileira que perpassam a 

cosmovisão africana e afro-brasileira, por meio de cantigas ou de gestos. 

 Contações de história: oralidade, por meio do qual construímos a narrativa 

das histórias; memória, elemento presente porque nos lembramos de falas e 

cantigas que compõem nosso conhecimento sobre as histórias narradas; 

corporalidade, ao interpretarmos gestos dos personagens históricos sobre os 

quais contamos as façanhas; ludicidade, que compõe a contação de história 

como uma prática envolvente e divertida para xs expectadores. 

 Círculos de cultura realizados através das cantigas: musicalidade, 

evidenciada ao trabalharmos as cantigas populares da Capoeira Angola; 

oralidade presente no canto e na fala como condutora das reflexões 

realizadas em grupo; memória, presente no resgate de fatos históricos 

contidos nas cantigas que, além serem fruto de pesquisa bibliográfica, estão 

presentes na memória de vivências com mestres antigos da capoeira que, 

com toda sua experiência, foram responsáveis também por nos ensinar a 

história da capoeira e do povo negro no Brasil. 

 Contando a história da Capoeira por meio de desenhos: ludicidade, expressa 

pelo uso da linguagem visual (desenhos), mostrando-se uma atividade 

prazerosa e divertida para xs educandxs. 

 Roda de diálogo com capoeiristas convidadxs: oralidade, fio condutor da 

partilha de experiências e perspectivas entre xs participantes da atividade; 

ancestralidade, expressa pela presença de nossa contramestra Ananda à 

atividade, apresentado ao grupo um elo importante de nossa árvore 

genealógica angoleira, construído mediante o respeito e a transmissão dos 

saberes-fazeres da Capoeira Angola; memória, no contar de passagens e 

fatos da vida de cada um dxs convidadxs sobre sua caminhada na Capoeira 

Angola, valorizando a memória de cada um como fonte de conhecimento. 
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Figura 20 – Roda de capoeira durante o recreio na EMEF “Edna de Mattos Siqueira 
Gáudio” 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

4.6 DA ÁFRICA AO BRASIL NAS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ: O MATERIAL 
EDUCATIVO 

 

Ao longo de nosso trabalho, realizamos um total de cinco oficinas angoleiras 

dedicadas à exposição, em Datashow, de conteúdos sobre a história da capoeira, 

compreendidos em nosso bloco temático 1. Esse material digital, por meio das 

experiências educativas realizadas com a turma, deu corpo ao nosso produto 

educativo, um e-book paradidático destinado a turmas de ensino fundamental I, 

intitulado “Gingando entre o passado e o presente com a Capoeira: da África ao 

Brasil nas voltas que o mundo dá”. 

 

Nele trabalha-se a história da capoeira, desde sua origem africana até os dias de 

hoje, passando por momentos importantes da história do povo negro no Brasil, onde 

x educandx poderá, além de ter acesso ao conteúdo educativo trabalhado ao longo 

da pesquisa, realizar os exercícios propostos pelo livro, baseados nas experiências 

educativas decorridas na pesquisa. 

 

O processo de validação desse material ocorreu de forma processual, visto que seu 

conteúdo foi previamente trabalhado com a turma de tempo integral de EMEF “Edna 
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de Mattos Siqueira Gáudio”, na perspectiva de que, por meio de sua valia em atingir 

o objetivo no grupo de trabalhar a história e cultura afro-brasileira com base na 

história da capoeira, pudéssemos, então, finalizá-lo como produto a ser 

disponibilizado para uso em ambientes formais e não formais de educação. 
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5 “ADEUS, ADEUS”: À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Os caminhos tomados pela pesquisa em educação baseada na experiência prática 

são muitas vezes imprevisíveis. Somada essa experiência à força criativa e criadora 

da capoeira como práxis educativa, podemos dizer que esta foi uma jornada 

definitivamente rica e desafiadora. 

 

Em primeiro lugar, é necessário reafirmar que nosso planejamento passou por 

diferentes percalços e reinvenções. Passamos tanto pela reelaboração da 

abordagem dos blocos temáticos quanto no repensar de algumas oficinas, quando 

não foi possível usar a sala do tempo integral em virtude de sua ocupação por 

alguma outra oficina oferecida pelo projeto, por exemplo. Assim, por vezes 

substituímos um momento de exposição do material educativo pela abordagem 

histórica da capoeira por meio de cantigas. 

 

Nesse sentido, a possibilidade criativa da capoeira nos ofereceu grandes vantagens 

para trabalhar durante a pesquisa, mesmo com alguns imprevistos ao longo do 

caminho. O caráter lúdico da capoeira facilitou, em muitos momentos, a participação 

da turma nas oficinas, uma vez que foi possível desenvolver o trabalho de forma leve, 

sem deixar de abordar, com seriedade, o conteúdo de história e cultura afro-

brasileira. 

 

Ao longo da pesquisa, havíamos planejado ainda uma visita ao Museu Capixaba do 

Negro, promovendo um momento integrativo entre as oficinas angoleiras e um 

equipamento educativo-cultural importante para a educação para as relações étnico-

raciais e história e cultura afro-brasileira no Espírito Santo. Infelizmente, não foi 

possível realizar a visita, uma vez que não pudemos contar com o transporte 

destinado ao tempo integral, já destinado a atividades previamente estabelecidas 

pela escola. 

 

É importante chamar a atenção para o fato de que xs educandxs em diferentes 

momentos traziam para as oficinas, durante os círculos de cultura, informações 

sobre a história do povo negro no Brasil, contribuindo para o debate e indicando que 

o conteúdo de história e cultura afro-brasileira vem sendo trabalhado de maneira 
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importante na EMEF “Edna de Mattos Siqueira Gáudio”. 

 

No decurso do período trabalhado, revisitamos várias vezes os conteúdos 

desenvolvidos, buscando situar-nos com relação ao nível de compreensão da turma 

sobre eles. Pudemos verificar, nesse movimento, um efetivo processo de construção 

de conhecimento dxs educandxs, na medida em que ficou bem estabelecido entre 

todxs a origem africana da capoeira e seu contexto de resistência à escravidão, bem 

como seu valor no presente como expressão cultural importante no combate ao 

racismo. No entanto, a permanência da tal noção da capoeira como macumba, por 

uma pequena parte da turma, mostra ainda a necessidade de trabalhar 

cotidianamente, nos currículos das diferentes disciplinas, a política escolar de 

educação para as relações étnico-raciais, a fim de que, cada vez menos, tenhamos 

essas formas de racismo expressas no imaginário e na fala de nossas crianças. 

 

Essa necessidade evidenciou-se mais ainda pelo fato de termos trabalhado com 

uma turma majoritariamente negra, visto que o movimento de desconstrução do 

racismo implica diretamente o fortalecimento da autoestima e construção identitária 

positiva dessas crianças. Esse foi, sem dúvida, o mais importante processo realizado 

durante o desenvolvimento do trabalho. Acompanhamos a construção identitária 

positiva por parte de muitas das crianças que, em diferentes momentos, se 

mostraram orgulhosas do passado de seu povo, de seus semelhantes. Não raro, 

éramos abordados, ao final das oficinas, por uma criança que vinha contar – “tio, 

meu pai é negro”, “minha família é negra”, “eu vim lá da Bahia, terra da capoeira” – 

com o brilho nos olhos de quem descobre um novo mundo possível, tal como 

descobrimos ao conhecermos a capoeira. 

 

A realização desta pesquisa nos revelou a ampla possibilidade de trabalhar o 

conteúdo de história e cultura afro-brasileira nas escolas por meio da capoeira. Na 

qualidade de prática que se diferencia da tradicional dinâmica educativa de sala de 

aula, a capoeira encontra logo, de início, um estado de ânimo muito favorável por 

parte das turmas de ensino básico. Especificamente com relação ao ensino 

fundamental I, a ludicidade por meio da qual é possível trabalhar os conteúdos a que 

nos propomos torna-se uma grande aliada durante as práticas educativas. 
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Desse modo, no que concerne ao ensino de história e cultura afro-brasileira, 

consideramos ser cada vez mais necessária a presença de saberes-fazeres próprios 

do povo negro, capazes de promover uma educação que rompa definitivamente com 

as limitações apresentadas pela lógica formal da educação, promovendo uma 

educação de fato emancipadora e decolonial. É importante observar que, nesse 

processo, é preciso também que a instituição escola aceite sua limitação e 

fragilidade, buscando reformular-se para poder, da melhor forma, promover o diálogo 

com esses saberes-fazeres, integrando-os ao processo de pensar a educação, na 

construção de currículos mais plurais e abrangentes com relação ao seu escopo 

epistemológico-metodológico. 

 

Por fim, acreditamos, assim, que é possível que a escola se transforme no diálogo 

com uma educação decolonial baseada em saberes-fazeres decoloniais, oriundos 

de lutas históricas contra o eurocentrismo/colonialismo, e que chegue aos dias de 

hoje abrindo possibilidades de pensar agir “do lado de cá”, construindo vias de uma 

sociedade igualitária e emancipada dos assaltos que promovem o discurso e a 

prática dominantes contra nossa formação como seres-humanos plenos. 
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