
Em uma viagem com os integrantes 
do projeto Moleque é tu realizado 
pela Gerência de Cultura de Echa-
porã e pela Escola de Capoeira “Os 
Angoleiros do Sertão”, observei uma 
criança de aproximadamente 7 anos 
que, com olhar atento, nos observa-
va enquanto afinávamos os instru-
mentos e nos aquecíamos realizando 
alguns movimentos corporais. Isso 
antes de nossa apresentação repre-
sentando o município de Echaporã na 
festa de 7 de Setembro da cidade de 
Lupércio/SP.

Tive certeza com relação à atenção do 
menino quando conversava com ou-
tro profissional. Este menino chegou 
até mim e me questionou se nossa 
apresentação começaria logo, pois ele 
queria muito vê-la. Seus olhos brilha-
vam!

Fiquei emocionado! Tal olhar ativou 
minha memória com relação à pri-
meira vez que vira capoeira e a quan-
do começara a praticá-la, em 1993. 
Diante daqueles olhos encantados e 
encantadores, disse que não sabia, 
mas que enquanto não começava, po-
díamos praticar um pouco. Ele topou 
de imediato! Comecei a ensinar-lhe a 
tocar agogô e, enquanto tocávamos, 
falei para ele que se apresentasse co-
nosco, pois não é que o danado levava 
jeito!

Curiosos começaram a se aproximar 
vendo a interação e o som que produ-
zíamos. O menino foi, rapidamente, 

na volta que o mundo deu
na volta que o mundo dá

se eu conseguir nesta roda, colega véi
na outra dá pra levar, Camaradinho
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ficando envergonhado, até que disse 
que não conseguia. Abaixei-me junto 
a ele e, no mesmo instante, uma aluna 
se aproximou e começou a me ajudar. 
Na verdade, ela assumiu a posição de 
ensino e eu de auxílio, mas o mais 
importante foi que o menino retomou 
a confiança, e quando nos apresenta-
mos ele se juntou a nós, apesar da ma-
neira ainda acanhada devido à quan-
tidade de pessoas que nos observava.

Quando terminamos ele veio até mim 
e disse: você pode me treinar?

Assustado com tal pergunta, falei 
para ele que já estava indo embora.

Ele disse: enquanto você não vai, 

você pode me treinar?

Surpreso com a vontade do menino, 
avistei um moleque da Escola de Ca-
poeira “Os Angoleiros do Sertão”, 
aparentemente de mesma idade, pra-
ticando bananeira encostando-se à 
parede, e disse: comece seguindo ele!

Ele feliz foi praticar e, com o roncar 
do ônibus, percebi que meu jogo com 
o menino havia chegado ao fim. No 
olhar e no peito, a vontade de encon-
trá-lo novamente para um novo jogo, 
pois assim acredito na Capoeira An-
gola: a Roda da Capoeira simboliza a 
Roda da Vida e ela, neste caso, tem 
grande potencial junto a esse menino.

 Ladainha retirada do CD Brincando na Roda, do Grupo de Capoeira Angola Pelourinho (GCAP)

14




