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‘Diplomacia do
berimbau’ chega
a palestinos
Governo brasileiro investe em programa de
aulas de capoeira para crianças palestinas

VIVIANE VAZ/AE

Roda.
Crianças
durante
aula de
capoeira na
Cisjordânia

● Educação

DANIEL VALLEJO
PROFESSOR DE CAPOEIRA
“A capoeira ensina para eles que
o tempo é para todos. Todo
mundo tem a possibilidade de
fazer alguma coisa: de cantar, de
tocar um instrumento”

Viviane Vaz
ESPECIAL PARA O ESTADO
JERUSALÉM

Em uníssono, dezenas de
crianças palestinas nos cam-
pos de refugiados de Shuafat,

em Jerusalém Oriental, e Jala-
zoun, na Cisjordânia, próxi-
mo a Ramallah, cantam ao
som de berimbau. A roda acon-
tece no meio de casas modes-
tas de tijolos brancos. Prove-
nientes de famílias numero-

sas, as crianças refugiadas lu-
tam entre si para chamar a
atenção dos adultos com gri-
tos de “ana, ana, ana” (“eu, eu,
eu” em árabe).

“A capoeira ensina para eles
que o tempo é para todos. Todo
mundo tem a possibilidade de fa-
zer alguma coisa: de cantar, de
tocar um instrumento, de ir para
o meio da roda”, diz Daniel Valle-
jo, de 29 anos, mais conhecido
como mestre Arami.

O mexicano de “coração brasi-
leiro” incentiva as crianças a can-
tarem no volume máximo. Elas
entram na roda com vergonha,
cantando baixinho, com medo
de levantar muito a voz. “Pouco
a pouco eles descobrem que
uma pessoa sozinha pode fazer
muitas coisas, mas quando esta-
mos em grupo, podemos cons-
truir uma escada para tocar o
céu e as estrelas.”

Além dele, mais dois mestres
brasileiros foram contratados
para o projeto, financiado pelo
governo brasileiro, da Agência
de Refugiados das Nações Uni-

das (UNRWA). A iniciativa par-
tiu da ONG Bidna Capoeira, que
implementou o ensino da capoei-
ra com sucesso nos campos de
refugiados na Síria e o levou para

os territórios palestinos com um
projeto-piloto em março deste
ano. “A capoeira dá um sentido
de família para essas crianças”,
diz o fundador da Bidna, o sírio-
alemão Tarek Alsaleh.

Na terça-feira, o escritório de
representação diplomática do
Brasil em Ramallah formalizou a
colaboração com o projeto com
US$ 83 mil. O valor serve para
comprar instrumentos e pagar
os professores por pelo menos
seis meses. Mais de 600 crianças
de 8 campos serão atendidas pe-
lo programa.

Para a mestra Renata Martins,
de 29 anos, a capoeira ajuda a dis-
trair as crianças dos problemas
domésticos e políticos. “Muitos
deles têm algum membro da fa-
mília detido em alguma prisão is-
raelense ou sofrem violência em
casa, até mesmo abuso sexual. A
vida deles não é fácil, mas na ca-
poeira eles têm um momento pa-
ra sorrir e se expressar”, diz a pro-
fessora carioca. “Aqui eles apren-
dem que não precisa ser grande
nem ser forte para não deixar nin-
guém te dominar”, diz o profes-
sor carioca Jorge Goia, de 48
anos. A roda de capoeira é usada
como ferramenta. No meio, ca-
da um conta uma história, divide
um pensamento, ou revela o que
sente. “Não há gritaria nem bri-
ga na capoeira. Nós somos ir-
mãos e nos ajudamos um ao ou-
tro”, diz Ahmad Mohamed, de 11
anos.

Meninos e meninas assistem
às aulas separados. Os professo-
res tentam adaptar a capoeira à
realidade cultural palestina, que
não costuma colocar garotos e
garotas praticando atividades fí-
sicas juntos. Vestida com o véu
muçulmano (hijab), Ragda Mo-
sa, de 27 anos, gosta de levar a
filha Nura, de 10 anos, para as
aulas de capoeira em Jalazoun.
“Sinto que a Nura está mais con-
tente de vir para a escola agora e
está mais concentrada nos estu-
dos”, afirma Ragda.

Segundo a agência de refugia-
dos da ONU, existem quase 5 mi-
lhões de refugiados palestinos.
Por outro lado, Israel questiona
o número e calcula que seriam
apenas 250 mil. Neste mês a con-
gressista israelense Einat Wilf,
do partido independente, pro-
pôs que Israel solicitasse à ONU
o fechamento da UNRWA. Se-
gundo a congressista, a agência
seria um obstáculo para a paz.

Por outro lado, a tradição di-
plomática do governo brasileiro
é a de apoiar a ONU e suas agên-
cias. A representante do Itama-
raty em Ramallah, Ligia Maria
Sherer, destaca que é muito im-
portante consolidar projetos de
desenvolvimento cultural e de
educação como este.

Em uma enquete realizada pe-
la Bidna Capoeira, as crianças in-
dicaram que “aprender a falar ou
cantar em português” e a tocar
diferentes instrumentos como
atabaque, pandeiro e berimbau
era o melhor da atividade. “No
Brasil, a capoeira serviu de ins-
trumento de libertação para os
escravos negros contra os senho-
res de engenho. De certa forma,
entre os palestinos também há
oprimidos com a ocupação israe-
lense na Cisjordânia”, compara
Goia.

Por outro lado, Tarek também
sonha com o dia em que será pos-
sível colocar meninos palesti-
nos e israelenses jogando numa
mesma roda de capoeira, não pa-
ra lutar, mas pelo prazer de com-
partilhar um esporte.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. S18.




