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RESUMO 

Este artigo, síntese de estudos em nível de iniciação científica, tem como objetivo refletir sobre 
práticas pedagógicas e comunitárias do Projeto Águas de Menino, observando as metodologias 

de abordagem da arte-educação que contribuam para a justiça sócio-cognitiva e vivacidade 

cultural das matrizes africanas. Localizado em um fundo de quintal, o projeto tem como 
principal ferramenta a capoeira angola e outras manifestações afro-brasileiras. A finalidade 

desse espaço, para além de ensinar as técnicas e movimentos das manifestações de matriz afro é 

reforçar os conhecimentos ancestrais por vezes silenciados pelo processo de epistemicídio, 

destacando a importância de mestres e mestras, estudando a história e filosofia da capoeira 
angola, problematizando questões étnico-raciais, de classe e gênero, de forma afetiva e 

acolhedora. A ideia de fundo de quintal é a de um espaço físico e simbólico que se difere da 

escola e de outros espaços institucionalizados por viabilizar a vivência comunitária, as relações 
intergeracionais e que mães e filhos possam estar juntos em um processo de ensino-

aprendizagem. Além do mais, o espaço se caracteriza também como um lugar de festa, de 

afirmação identitária, em que os fundamentos são passados de forma oral e vivencial, 

retomando aspectos da educação que precede a escola formal. 

 

Palavras chave: capoeira angola, educação de fundo de quintal, arte-educação, relações étnico-

raciais, cultura afro-brasileira. 

 

Conhecendo o Águas de Menino  

O projeto Águas de Menino acontece em Goiânia – GO, mas precisamente em 

um fundo de quintal no bairro Antônio Barbosa, e tem como principal objetivo abrir 

espaço para vivências em capoeira angola e outras manifestações de matriz africana. O 

projeto começou a dar seus primeiros passos a cerca de dez anos quando a treinel de 

capoeira Renatinha Zabelê se mudou com seu filho Zabelê, de São Paulo para Goiânia. 

Ela que além de treinel é educadora, veio para assumir a função de docente na 

Universidade Federal de Goiás. Como consequência da mudança, já não era mais 

possível seguir os treinos diários na escola de capoeira que eles integram – CCAASS 

Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô que se localizava no bairro de 

Perdizes e atualmente está na Lapa, São Paulo – SP, e é liderado por Plínio Ferreira dos 

Santos, Mestre Plínio. Em Goiânia, Renatinha teve de construir novas formas para que 



2 
 

eles seguissem na capoeiragem, e foi assim que na garagem de sua casa ela e o filho 

começaram a dar os primeiros rabos de arraia, negativas e aús.  

Para gingar com Zabelê, que na época tinha seis anos, vieram alguns amigo, até 

que a garagem ficou cheia e Renatinha sentiu quão necessário era um espaço para que 

aquelas crianças pudessem crescer aprendendo e ensinando com a capoeira.  

A garagem já não cabia mais tanta gente, Renata então construiu no fundo do 

quintal um puxadinho, um espaço bem simples, mas que pudesse proteger os alunos da 

chuva e do sol, organizar os instrumentos e dar espaço a tudo que a capoeira move. 

Recentemente passou por reforma graças a aprovação de projetos, que possibilitou 

assentar piso, pintar paredes, instalar ventiladores e bebedor, podendo receber cerca de 

20-25 pessoas a cada treino, e o dobro em dias de festas. Além das crianças, as mães 

também começaram a experimentar os primeiros movimentos da capoeira naquele 

barracão, e daí passaram a jogar, brincar e dançar com seus filhos. 

O nome do projeto foi sugerido pelo Mestre Plínio como homenagem a um 

antigo bairro de Salvador –BA, onde existia um porto que era local de trabalho de 

muitos capoeiristas que entre descarregar um barco e outro, aproveitavam para vadiar 

capoeira. O bairro se chama Água de Meninos, mas como em Goiás temos o hábito de 

generalizar crianças como „menino‟, Renatinha adaptou o nome a Águas de menino. 

Este projeto é também uma sede do CCAASS em Goiânia e conta com o apoio e 

colaboração de pessoas que formaram a nossa treinel, como o Mestre Plínio e Mestra 

Janja, que frequentemente vem ao espaço nos presentear com seus ensinamentos. Ele 

também está cadastrado como projeto de extensão da UFG, possibilitando que a 

capoeira adentre a espaços institucionais mantendo seus princípios e hierarquias 

particulares. 

Hoje, o Águas de Menino é composto majoritariamente por crianças, 

adolescente (que chegaram recentemente ou que cresceram no projeto), mulheres 

(mães) e lgbtq‟s. Treinamos todas as terças e quintas das 19h as 21h, cumprindo nosso 

compromisso com a capoeira, com o outro e com nós mesmos. Temos um espaço 

acolhedor e confortável (às vezes um pouco apertado pra quantidade de pessoas 

treinando, sendo preciso recorrer novamente à garagem). Tudo isso ao pé do nosso 

Ipêobá, uma árvore mágica desenhada na entrada do espaço e que é a junção do Baobá – 

árvore comum nas terras áridas e semi-áridas do continente africano, presente em 
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inúmeras histórias e mitos como símbolo de sabedoria e resistência, por estabelecer 

conexão entre o mundo material e espiritual, entre tantos outros significados – e o Ipê – 

arvore típica do cerrado, que tem sua fase mais bela no período da seca em que todas as 

suas folhas caem e ela fica completamente preenchida de flores, com as Águas de 

Menino passando ao meio.  

O Ipêobá para nós simboliza a união entre a cultura africana e brasileira, e já nos 

deu a possibilidade de criar várias histórias sobre esse encontro, como esta que foi 

construída coletivamente pelo grupo em um jogo: 

Há muito tempo atrás, os continentes eram todos juntos, lá tinha tribos que 

cultivavam na sua cultura uma árvore que era grande cheia e de frutos e lá 
dava muita água para eles e eles se alimentavam lá. Quando eles foram 

crescendo, eles começaram a destruir a natureza e eles não se importavam 

mais, eles só queriam se enriquecer e pegar a posse da natureza. Aí, a 
árvore que dava tanta coisa pra eles ficou triste e aí todas as outras arvores 

ficaram também e morreram. (Tupi, 13 anos). 

Depois que todos morreram muitas pessoas ficaram tristes por causa das 

mortes da árvores, era por causa dos animais, pássaros, era a fonte de vida 
de insetos, de humanos...aí quando eles viram que não estariam mais com 

todas as arvores, e criaram uma outra árvore. (Pedro, 12 anos). 

Embaixo da árvore um menino começou a brincar e a perceber a beleza 

que havia na árvore, ele se trepava de galho em galho e chorava o fato da 

natureza estar como estava. (Dell, 33 anos). 

Mas dentre estas novas árvores que estavam renascendo após elas todas 
terem se acabado, né!? Havia uma que era a mais bonita, não era a mais 

bonita, mas era diferente. Ela tinha umas flores amarelas e um dia veio 

uma borboleta azulzinha e pousou bem nessas flores e ela ficou muito feliz, 
porque aquela árvore era diferente, era amarela e ela azul. E ela gostou da 

combinação do azul com amarelo. Então ela foi convidar outras amigas 

borboletas dela para pousar nessa árvore amarela grande, bonita e forte. 

(Baraúna, 23 anos) 

As amigas borboletas vieram, uma borboleta, duas borboletas, três 
borboletas, dez borboletas, cem borboletas, mil borboletas pousaram no 

tronco da árvore e todas juntas às borboletas se transformaram num rio. 

Num rio azul como as borboletas. E esse rio foi escorrendo pelo tronco da 
árvore, foi escorrendo para o chão, foi penetrando na terra e foi levando 

várias pequenas sementes de árvores e essas sementes foram se espalhando 

e cada semente foi brotando uma árvore bebê. (Joana, aproximadamente 40 

anos) 

Essas árvores bebês foram crescendo, crescendo, até alcançar o céu. O 
menino que chorava, já não chorava mais. Ele começou a sorrir e chamou 

outros amigos pra ver a beleza do rio e das árvores que estavam crescendo. 

(Dendê, 26 anos) 

Os amigos foram lá e viram a beleza do rio, foram dez amigos ou mais. 
Foram muitos amigos até lá e gostaram da beleza do rio. (Ana Lara, 8 

anos) 
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O rio era fundo, os amigos olharam e tinha várias ondas no rio. (Naná, 5 

anos) 

O menino e seus amigos ficaram felizes ao ver a árvore e essa beleza. 

Então ali embaixo começaram a brincar e dali surgiu a capoeira. (Zabelê, 

15 anos). 

As borboletas ainda estavam na árvore e veio um homem e começou a 

cortar uma dessas árvores. Então as borboletas fizeram uma maneira com 

que os homens não cortassem mais.  Toda vez que uma visualizasse o 

homem ela se desfaziam do rio e sumiam e assim que o homem 
desaparecia elas voltavam e formavam o rio novamente. E assim o rio foi 

indo e abastecendo toda as árvores e todas as plantinhas que estavam ali e a 

capoeira a continuava a partir do momento que os homens desapareciam. 

(Honorato, 31 anos). 

Até que um dia os homens chegaram e lá estavam as borboletas e as 

crianças jogando capoeira. E aí as borboletas e as crianças se juntaram pra 

proteger a árvore e quando elas conseguiram uma comunicação, saiu daí 
vários golpes novos.  E a partir disso eles conseguiram uma nova forma de 

defender todas as árvores e o rio que estava passando ali. (Jurema, 27 

anos). 

E a árvore ficou muito feliz com que as crianças tinha feito. As borboletas 

quebraram uma galha da árvore e foi dai que surgiu o berimbau. E essas 
crianças foram muito abençoadas pela árvore, e como o rio, elas 

começaram a se espalhar pelo mundo e levar a capoeira. (Felipe, 17 anos). 

Esses homens que cortavam as árvores eles eram contra a capoeira e eles 

não gostavam. Aí teve um dia que ele viu essas crianças jogando capoeira e 

chamou varias pessoas para maltratá-los. (Pimentinha, 10 anos) 

Só que a árvore era muito sabida. A árvore já tinha vivido anos e anos 
naquele continente que ainda era um só. E aí a árvore pensou: “Como eu 

posso defender as borboletas o rio as crianças a capoeira e o berimbau? Aí 

ela era muito sabida, começou a de repente dos galhos e das folhas sair 
uma voz e ela foi contando um canto que parecia uma louvação, e aí ela: “ 

Iê viva meu Deus, iê viva a todos os mestres”. E aí ela foi contando uma 

história e aqueles homens que na verdade estavam lá pra atacar, 

começaram a sentar ao redor dela. (Indaiá, 42 anos) 

E esses homens que conheceram essa árvore ficaram tão encantados com 

ela. Porque ela era tão linda, tão grande e seu amarelo era tão belo. E ela 

também tinha um verde tão lindo e a sua água era tão limpinha 

transparente. E essa árvore foi crescendo e eles foram subindo pela árvore 

até alcançar o lugar dos seus ancestrais. (Helena, 39 anos). 
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Figura 1: Foto do Ipêobá com imagens do Mestre Pastinha, Mestre Gato, Mestre João Grande, 

Mestre João Pequeno, Mestre Plínio, Mestre Jogo de Dentro, Mestra Janja, Contra-mestres Pedro 

Peu e Jagunço e participantes do Projeto Águas de Menino. Setembro/2018. Arquivo Pessoal. 
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 A colagem das fotos no Ipêobá foi feita em um dia de festa e está organizada 

com Mestre Pastinha e Mestre Gato nas raízes, sendo eles a base de nossa história na 

capoeira angola, Mestre João grande e João Pequeno acima, em seguida Mestre Plínio, 

Mestre Jogo de Dentro, Mestra Janja, Contra-mestres Pedro Peu e Jagunço, e nós, como 

galhos, flores e sementes, como frutos da grande árvore que é a capoeira e com a 

potencia de ser semente para os que estão chegando. 

O Águas de Menino enquanto ação político-pedagógica lida com diversas 

questões que estão para além dos movimentos corporais da capoeira angola. Tão 

importante como aprender a jogar, ou talvez até mais, esse projeto se ocupa em repassar 

os fundamentos da cosmopercepção africana que estão alicerçados no respeito, na troca 

de cuidado e afeto entre os nossos, numa formação voltada para a autonomia, na ligação 

entre o mundo material e mágico que é mediado pelos ancestrais e pela espiritualidade; 

em lutar contra o racismo, machismo, lgbtfobia, gordofobia, e qualquer outro 

preconceito social; em contribuir com a construção da identidade dos seus integrantes, 

sobretudo identidades negras que historicamente tem sido diminuída em consequência 

do racismo; em reforçar as relações comunitárias, intergeracionais e familiares, 

proporcionando encontros e vivências em que dividimos comidas, danças, sorrisos, 

inquietações, que tem como consequência o fortalecimento individual e coletivo. 

 Iê, viva a capoeira! 

Capoeira Angola como símbolo de resistência negra 

Vivenciar a capoeira é, acima de tudo, aprender e valorizar a história de luta e 

resistência do povo negro, que há séculos vem enfrentando uma sociedade 

estruturalmente racista, e mesmo assim, construindo modos para não deixar sua cultura 

ser apagada. Muitos foram – e ainda são - os desafios enfrentados pela capoeira para 

que atualmente ela possa se manifestar e ser reconhecida e respeitada.  

Com seus primeiros registros escritos no fim do séc XVIII, podendo ter surgido 

anterior a essa data embora não hajam registros, nasce no Brasil a capoeira, constituída 

pelos africanos e seus descendentes trazidos na forçada diáspora para servir como mão 

de obra escrava aos colonizadores portugueses. Chegando de diversos países da África, 

trouxeram ao Brasil uma pluralidade de culturas, danças, músicas, religiões, filosofias, 

idiomas, culinárias, modos avançados de trabalho com diferentes matérias primas, que 

foram conservados mesmo com a extrema opressão e violência colonizadora. Então, a 
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partir de suas próprias expressões artísticas e culturais, somamos a necessidade de 

estratégias de defesa para sobreviver ao sistema escravagista que os submetia a 

condições desumanas, foi se cultivando entre eles a capoeiragem, movimentos dançados 

que mais pareciam golpes, ou golpes que mais pareciam dança.  

A capoeira passa a ser uma potente arma de resistência física, mas 

principalmente cultural, onde manifestavam seus movimentos, suas crenças, falavam de 

suas dores e alegrias, de seus heróis, mestres, da saudade de suas terras e dos que 

ficaram no continente de origem. Com o crescimento da prática, a reação da polícia e de 

seus mandantes foi proibir e punir quem exercesse qualquer coisa ligada à capoeira, não 

diferente do tratamento as demais expressões culturais mantidas por eles, mas pela sua 

característica de luta colocar em risco o controle imposto pelos colonizadores, a 

repressão foi ainda mais severa. Como coloca Letícia Reis:  

“ser capoeira” significava em algum nível de ameaça a ordem escravista 

brasileira, o que alimentava o imaginário do “medo branco da onda negra”. O 

medo, que até então era, levando os capoeiristas a lutar contra a polícia para 

defender seus grupos, predominante físico, isto é, os brancos pareciam 
importar-se, sobretudo com a possível agressão que poderiam vir a sofrer por 

parte dos capoeiristas, torna-se eminentemente moral; neste momento é a 

própria existência dos capoeiristas que importa”. (REIS apud ABIB 2004, p. 

99). 

Entre 1890 a 1937, a capoeira foi proibida por lei pelo Código Penal da 

República dos Estados Unidos do Brasil (Decreto número 847, de 11 de outubro de 

1890) que previa aos “vadios e capoeiras” prisão de dois meses a três anos, dependendo 

das circunstâncias, mas que na prática se davam também em violência física e moral. 

Mal sabiam que a capoeira sobreviveria a qualquer proibição e que se manteria forte e 

viva a cada dia, promovendo “a arte da dissimulação e o ofício da conspiração, e nos 

momentos propícios, exercitando a insubordinação, a arruaça e a desordem enquanto 

manifestação de sua rebeldia perante o sistema escravista violento e opressor.” (ABIB 

2004). 

Apenas em 1935, com o trabalho desenvolvido por Mestre Bimba, que elaborou 

a Luta Regional Baiana, que depois foi denominada de Capoeira Regional, utilizando de 

movimentos da capoeira e de outras artes marciais, para que eles se configurassem 

enquanto esporte e a divulgou aos que tinham o poder econômico e político de torná-la 

válida, somado ao interesse do novo governo em admitir certas manifestações por essas 

servirem como produto ao público internacional. Logo, a capoeira sai da ilegalidade e 

passa a ser reconhecida pelo Ministério da Educação e da Cultura como modalidade 
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esportiva, e a partir disso, ultrapassa as fronteiras geográficas se tornando conhecida 

como uma luta genuinamente brasileira. 

Contudo, a branquitude que anteriormente condenou e proibiu a capoeira e a 

partir desse momento passava a praticá-la como esporte, ainda não era capaz de 

compreender todo o valor pertencente a ela. É possível conhecer a capoeira sem ter 

relação com seus aspectos socioculturais? Talvez seja, mas essa manifestação é maior 

que a simples reprodução de movimentos, tem seus valores históricos e culturais que se 

não forem reconhecidos e internalizados, ficaram como uma experiência sentida apenas 

no corpo de forma mecânica. 

 Sobre o que representa a capoeira para os seus fazedores, os relatos de três 

grandes mestres, o primeiro, do mestre Cobrinha Verde que diz:  

Eu não posso nunca dizer que tenho a capoeira como esporte. Eu tenho a 

capoeira como luta, defesa pessoal. De muitas coisas eu me defendi com 

minha luta. Eu me defendi de faca, me defendi de facão, me defendi de 

cacete, de foice. Até de bala eu me defendi. Eu tomei 18 tiros, nenhum me 

pegou e dois eu defendi na ponta de meu facão. Então eu não posso nunca ter 
como esporte, não posso levar como esporte (...) Eu me defendi de muitas 

coisas, e a capoeira, para os angoleiros velhos, tinha a magia dela, que 

ninguém confundia com a magia do candomblé (SANTOS apud ABIB 2004, 

p.117). 

Já a fala do Mestre João Pequeno que se contrasta a essa lógica:  

Não gosto, por exemplo, daqueles brigador, valentão...que diz “a minha 

academia dá pancada e tudo” aí só gera briga, barulho. Se a capoeira é uma 

dança...então você pega a menina pra dançar...vai bater nela? (risos)...assim é 

o companheiro... pega o companheiro pra brincar, pra bater não....capoeira 

tem que se ver a bondade dela na perfeição...não é bater no adversário não 

(...) Então eu ensino a capoeira assim...e seu Pastinha também...ele dizia que 
a capoeira não é pra bater...você dá o golpe, viu que o adversário não se 

defendeu, antes de você encostar o seu pé, você freia o seu pé...ele me 

ensinava isso também. (Mestre João Pequeno In ABIB 2004, p. 117). 

 E como define sabiamente Mestre Pastinha, o mestre que está na raiz da grande 

árvore que é a capoeira Angola, tendo dedicado a sua vida em praticar, organizar e 

ensinar outros grandes mestres: “Capoeira é muito mais do que uma luta, capoeira é 

ritmo, é música, é malandragem, é poesia, é um jogo, é religião. (...) A capoeira é tudo 

que a boca come”
1
 

 

 

                                                             
1 Frase de Mestre Pastinha popularizada no contexto da capoeira angola 
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Educação de fundo de quintal baseada na cosmopercepção africana 

Podemos compreende a Cosmoperceção africana como a perspectiva africana 

sobre o mundo e suas relações; representa princípios que orientam o viver africano, seu 

modo de organização social, seus valores e formas de ver e entender o mundo. Ela não 

surge fora do espaço e do tempo, isto é, embora esteja relacionada com o mito e o 

sagrada, trata-se de uma construção histórica e cultural que é dinâmica, uma vez que é 

construída com sabedoria e arte pela tradição e atualizada com sagacidade e coragem 

por seus herdeiros. (OLIVEIRA, apud CARVALHO, 2011 p. 33).  O conceito de 

cosmovisão, que aqui escolhemos alterar para cosmopercepção, para ampliar para todos 

os sentidos do corpo, diz sobre o modo de se perceber a vida, de estabelecer relações 

com o outro e com toda a natureza, questões que se diferem quase que completamente 

da cosmovisão ocidental. 

A relação com o aprender e o ensinar é um desses aspectos.  O termo „educação‟ 

não existia nas línguas tradicionais africanas, segundo Tedla e Maiga, citadas por 

Petronilha Gonçalves e Silva (2003).  

Ela entra na África com as escolas, tais como concebidas, organizadas e 

implantadas pelos europeus. “Entre os afro-descendentes o emprego dos 

termos educar-se, ser educado está ligado a posturas, valores, 

comportamentos, conhecimentos reconhecidos pela classe social e grupo 

racial branco que detém o poder de governar as sociedades, de que aqueles, 

embora façam parte, são excluídos.” (p.181). Para os africanos e afro-

descendentes, segundo a autora, o termo educar-se tem um sentido mais 

amplo e referem-se ao como tornar-se pessoa, o que traduzem como 
aprender a própria vida. (ABIB 2004 p. 130 e 131).  
 

Portanto, na cosmopercepção africana o aprender é muito além do que a cultura 

ocidental abarca, é sobre perceber os conhecimentos que estão presentes nas situações 

cotidianas, na relação com a natureza, com o outro, com o mundo espiritual, com o que 

foi deixado pelos que nos antecederam, é estar consciente de que todas as experiências 

são importantes para nos formar sujeitos. 

No processo de escolarização, os conhecimentos produzidos pelos povos 

indígenas e africanos não são transmitidos com a mesma relevância que os conteúdos 

euro-americanos. Essa ausência que prioriza certas vozes e silencia outras, tem se 

traduzido em epistemicídeo e gerado dificuldades inúmeras aos povos subalternizados. 

Atualmente leis foram criadas para assegurar que certos conteúdos sejam 

ensinados na escola, como a Lei 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da história e 

cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino 

fundamental até o ensino médio. Mesmo assim, ainda não avançamos o suficiente para 
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reparar os danos causados pelo racismo e outros preconceitos sofridos pela população 

negra e indígena, que estatisticamente ocupam as camadas econômicas mais baixas por 

consequência da desigualdade de oportunidades.  

A educação não-formal, por sua vez, por poder lidar com outra lógica espaço-

temporal, por não necessitar se submeter a um currículo definido a priori (ou seja, com 

conteúdos, temas e habilidades a ser desenvolvidos e planejados anteriormente), por dar 

espaço para receber temas, assuntos, variedades que interessem ou sejam válidos para 

um público específico naquele determinado momento e que esteja participando de 

propostas, programas ou projetos nesse campo, faz com que cada trabalho e 

experimentação sejam únicos (MORAES VON SIMSON, O. R., BRANDINI, M. P., 

FERNANDES, R. S. 2007, p. 14). 

Assim, parece-me que em um contexto de educação não formal, a 

cosmopercepção (ou cosmovisão) teria um espaço privilegiado de atuação. Voltando ao 

Águas de Menino como um espaço de educação não-formal que se constitui a partir dos 

fundamentos da cosmopercepção africana experienciados através da capoeira angola, 

buscaremos discorrer sobre sua metodologia de ensino-aprendizagem e como ela 

contribui com a justiça cognitiva e vivacidade cultural, a partir de noções discutidas por 

Rosa Maria de Carvalho Rocha no artigo A pedagogia da tradição: as dimensões do 

ensinar e do aprender no cotidiano das comunidades afro-brasileiras. 

A autora considera que a cosmovisão africana é constituída pelos seguintes 

elementos: 

1 - Oralidade 

A transmissão de saberes a partir da oralidade é fundamental no ensino-aprendizagem 

da capoeira e de qualquer outro ensinamento popular. Para as culturas tradicionais a 

palavra tem um valor inestimável, e é sabendo disso que o sujeito cresce consciente do 

dever de usá-la com responsabilidade para construir confiança, compromisso e verdade 

com os demais. É através dela que os saberes são passados de geração a geração, sem 

que se percam os valores do que está sendo transmitido, e assim, a memória coletiva se 

constrói continuamente se mantendo sempre forte. Ela tem o poder de transmitir o 

conhecimento com „‟alma‟‟, de acordo com Mestre Cobra Mansa:  

o mais importante nessa tradição é o hálito, é o que você ta passando...a sua 

alma que você tá transmitindo [faz o gesto como se estivesse passando a alma 

através da boca]. Então você não está transmitindo simplesmente a sua 

palavra, mas o hálito...a alma...então quando você percebe aquilo, você tá 

recebendo uma tradição de muitos e muitos antepassados, porque alguém já 
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me passou isso...agora eu tò passando pra você, você vai internalizar e depois 

vai poder passar a mesma coisa para o outro, então é muito mais do que você 

pegar o livro e ler...tem uma alma ali, tem um gesto, um olhar, tem uma 

forma (...) tudo isso fica marcado, porque é legal você ler um livro, mas a 

emoção de alguém estar te contando uma coisa, te passando alguma coisa, 

tem todo um gesto, um brilho nos olhos, que você sente uma alma sendo 

passada pra você. (Mestre Cobra Mansa, apud ABIB 2007 p.129 e 130) 

 

2- MESTRE (A) 

Menino quem foi seu mestre?  

Menino quem foi seu mestre que te ensinou a brincar? 

O meu mestre foi Besouro que aprendeu com Mangangá 

Eu aprendi com o Pastinha e quero contigo brincar 

A capoeira de angola, a capoeira de angola 

O africano quem mandou 

Na capital de salvador foi Pastinha quem me ensinou 

E na roda de capoeira 

Eu reconheço esse valor, camaradim 

Iê viva meu Deus, 

Iê viva meu mestre! (Ladainha, Mestre João Pequeno) 

 

Relacionado à oralidade, está o mestre - no nosso caso, mestra – que é 

responsável por exercer o importante papel de conservar e transmitir todo o 

conhecimento que permeia passado, presente e futuro da tradição. Essa figura é 

fundamental no seio de uma cultura na qual a transmissão do saber passa pela via da 

oralidade, e por isso depende desses guardiões da memória coletiva para que esta seja 

preservada e oferecida às novas gerações. O mestre é aquele que é reconhecido por sua 

comunidade, como o detentor de um saber que encarna as lutas e sofrimentos, alegrias e 

celebrações, derrotas e vitórias, orgulho e heroísmo das gerações passadas, e tem a 

missão quase religiosa, de disponibilizar esse saber àqueles que a ele recorrem (ABIB, 

2004). 

A partir da oralidade, a mestra conta sobre os grandes heróis e heroínas que não 

estão presentes nos livros de história, como Zumbi dos Palmares, Dandara, Tereza de 

Benguela, Besouro Preto, Maria Felipa, conta sobre os mestres mais velhos, Pastinha, 
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Bimba, João Grande, João Pequeno, Gato Preto, fala das vadiações de antigamente, da 

religiosidade, dos ancestrais, do continente africano. Esse exercício de reconstruir o 

passado faz com que o aprendiz internalize na memória representações sobre os que o 

antecederam, e a partir disso, a apropriação dos símbolos e significados da tradição de 

modo a perpetuar a cultura e construir sua identidade.  

O (a) mestre (a) também é o elo entre o seu mestre e os seus aprendizes, 

formando sua família na capoeira. Por isso é comum que se ouça a pergunta “quem é 

seu mestre?” para saber sua linhagem dentro da capoeira. Assim, não existe capoeirista 

sem mestre, assim como não existe indivíduo sem progenitores.  

 

3 - OBSERVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

Outra ferramenta tão importante quanto a oralidade, é a observação e 

experiência. No Águas de Menino, Renatinha sempre enfatiza que o aluno deve ficar em 

constante estado de presença e alerta. Os movimentos são ensinados assim: você precisa 

ver uma, duas, três vezes, experimentar, observar os outros fazendo, tentar de novo, 

observar, praticar, refletir, refazer, até que, com o tempo, o movimento é incorporado. 

Apenas com o corpo presente para se observar, com o tempo de prática necessário, com 

a devida dedicação, se aprende. 

4 - TEMPO PARA APRENDIZAGEM 

 Sobre o tempo necessário para absorver o conhecimento, mestre Moraes diz: 

o tempo para o africano, o tempo necessário para absorver o 

conhecimento….é...o tempo necessário para absorver o conhecimento! 
Somos parte da natureza e a natureza é que rege nosso corpo...o tempo de 

aprender é o tempo da natureza de cada um e tem que ser respeitado! (Mestre 

Moraes apud ABIB, 2007 p. ) 

 

Enquanto a educação formal pensa em um tempo linear e determinado para a 

assimilação de seus conteúdos, a tradição afro-brasileira entende que os processos para 

aprendizagem se dão de diferentes formas a cada um e se mostra pacientemente 

disponível há respeitar esse tempo. Um exemplo disso é dos mestres e mestras que estão 

na capoeira a 20, 30 anos e ainda se consideram aprendizes, ou das crianças que 

ensinam adultos recém-iniciados, evidenciando como o tempo é relativo nessa 

manifestação, e como a formação acontece de forma singular a cada capoeiristas. 
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5 - TÉCNICA 

A capoeira angola tem seus movimentos bem definidos e devem ser treinados 

para que eles sejam cada vez mais eficientes e fluídos. Os golpes não tem a intenção de 

tocar no outro jogador, porém é importante estar atento ao jogo de pergunta e resposta 

para não correr riscos. A treinel mostra o movimento detalhadamente, observamos 

quantas vezes forem necessárias, para depois experimentar. Porém, a relação do 

aprendiz com a execução do movimento se difere bastante de outras lutas e danças, que 

estão demasiadamente ocupadas em padronizar os movimentos. No águas de menino é 

muito comum ouvir da nossa treinel a frase “faz como seu corpo consegue”, o que ela 

quer dizer nada tem a ver com negligenciar a técnica, mas sim sobre o respeito à 

espontaneidade dos corpos na reprodução do movimento, sobre a beleza que existe na 

singularidade com que cada um se apropria dos golpes e defesas. A capoeira angola está 

aberta ao improviso, a brincadeira, a vadiação.  

Esta forma de transmissão de conhecimento não segue a premissa de que um 

aprendiz repita o movimento tal qual um modelo. O brincante pode criar a 

sua própria maneira de dançar, respeitando certas restrições. Em nenhum 

momento lhe é exigido a excelência na execução dos movimentos, pois, a 

princípio, não existe um ideal a ser atingido, ou pode-se dizer que existe uma 

grande margem de „negociação‟ entre o que poderia ser considerado ideal e o 

que cada brincante consegue produzir. O que dirige o aprendizado é mais um 
engajamento na dança do que a cópia de movimentos. (DOMENICI 2009, p. 

12) 

  

6 – A MULHER NA CAPOEIRA 

A presença e permanência da mulher na capoeira tem sido uma das mais 

significativas ações no águas de menino, que continuamente reflete sobre como 

contribuir para a inserção e permanência de mulheres, não só na capoeira, mas em todos 

os âmbitos da sociedade. O fato de termos uma mulher ocupando o lugar máximo de 

poder em nosso espaço, por si só já subverte e empondera as mulheres que vivenciam o 

espaço; “a gente não ta falando de uma capoeira para as mulheres, mas de uma 

capoeira para o mundo, uma capoeira que prima por um modelo de cidadania que é 

possível e que a gente acredita” ( Mestra Janja em entrevista para o Evento Saberes: 

Capoeira Angola, Mulher e Resistência - 2017).  

O primeiro ponto sobre essa questão é, nas palavras de Mestra Janja: 

 Reportar a capoeira no contexto original dela, ela pertence à cultura africana, 

e no contexto da cultura africana eu não encontro esses modelos de divisão 

sexual de trabalho como eu encontro na cultura ocidental, né?! A ação do 
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patriarcado não é o mesmo quando eu penso a África, haja vista que a mulher 

pro ocidente ela é um ser destinado à vida doméstica, a existência doméstica, 

a procriação, etc, e até isso, até a maternidade entre as africanas é diferente, 

porque as mulheres são mães em comunidade, são mães sociais, né?! Então 

são papéis geracionais que vão na realidade configurar essas hierarquias, né?! 

E não o sexo. E quando eu me reporto aos conhecimentos africanos, eu 

estranho menos a presença da mulher, e a própria capoeira me permite que eu 

estranhe menos isso. (Mestra Janja em entrevista, 2018) 

A capoeira que, assim como outros âmbitos sociais, foi atravessada pelo 

cisheteropatriarcado, acaba reproduzindo em alguma medida as lógicas machistas que 

tem como consequência a ausência ou não permanência de mulheres, seja nos treinos 

cotidianos ou nos lugares de liderança, como mestras, contra-mestras e treineis. É muito 

comum que mulheres não priorizem a capoeira em sua rotina, por estarem 

sobrecarregadas pelas demandas domésticas e profissionais, sendo ainda mais difícil 

para as mulheres que tem filhos e que geralmente lidam sozinhas com sua maternidade. 

Renata que também é mulher e mãe observou na própria experiência a 

dificuldade em organizar a rotina para estar presente e se dedicando da mesma forma 

que era permitido aos homens, e então pensou em como poderia trabalhar para que a 

participação de mulheres na capoeira crescesse.  

Então, o Águas de Menino abre espaço e incentiva que mães e filhos treinem 

juntos, dividindo aprendizados, reforçando laços, alegrias e desafios. Renatinha 

diariamente questiona sobre a divisão das funções dentro do espaço para que ali não se 

reproduza a lógica machista em que só as mulheres limpam, ou só os meninos toquem 

berimbau, por exemplo. Temos um espaço majoritariamente feminino e estamos todos 

os dias aproximando mais mulheres que juntas se emponderam e criam estratégias de 

insubmissão e enfrentamento as diversas dificuldades de gênero.    

7 – RELAÇÕES INTERGERACIONAIS 

O grupo foi se fazendo intergeracional desde o seu surgimento com mães e 

filhos no mesmo treino. Hoje, ele segue composto por pessoas de diferentes idades, 

desde crianças de quatro anos a adultos mais maduros. Treinamos todos juntos e 

executando movimentos nos mesmos níveis de dificuldades. Essa experiência tem sido 

muito potente por cada um ter seus modos particulares de jogo, e que na troca cotidiana 

agrega na evolução do outro. 

8 – AFETIVIDADE 
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Uma das características do Águas de menino que mais me chamam atenção é de 

como os métodos usados para transmitir conhecimento estão pautados no cuidado e na 

afetividade. Percebo que a nossa treinel consegue acessar os alunos de forma tão 

profunda e até intuitiva que individualmente vai estimulando aspectos específicos que 

precisam ser trabalhados, como a auto estima nos mais inseguros, a ousadia nos mais 

medrosos, o respeito nos mais distraídos, o momento de fala e de escuta, tudo isso de 

forma tão sensível, que afeta a todos criando uma onda de cuidado com o próximo.   

Construir relações pautadas na afetividade também geram valores como respeito 

e empatia. É dar ao outro a possibilidade de aprender sem medo de errar, considerando 

as subjetividades e diferenças de cada um e se colocando disponível para contribuir na 

superação dos desafios. 

8 – LUTA CONTRA O EPSTEMICIDEO 

O posicionamento da capoeira perante o epstemicídeo sempre foi de denúncia e 

combate, se fazendo presente em cada fala, música, em cada história contada, cada vez 

que a gente se senta em roda depois do treino para conversar sobre qualquer assunto, um 

exemplo é a ladainha do Mestre Toni Vargas que diz: 

Iêê 

 

Dona Isabel que história é essa? 

Dona Isabel que história é essa 

Oi ai ai! 

de ter feito abolição? 

De ser princesa boazinha que libertou a escravidão 

To cansado de conversa 

to cansado de ilusão 

Abolição se fez com sangue 

Que inundava este país 

Que o negro transformou em luta 

Cansado de ser infeliz 

Abolição se fez bem antes 

E ainda há por se fazer agora 

Com a verdade da favela 

E não com a mentira da escola 

Dona Isabel chegou a hora 

De se acabar com essa maldade 

De se ensinar aos nossos filhos 

O quanto custa a liberdade 



16 
 

Viva Zumbi nosso rei negro 

Que fez-se herói lá em Palmares 

Viva a cultura desse povo 

A liberdade verdadeira 

Que já corria nos Quilombos 

E já jogava capoeira 

 

Iê! viva Zumbi 

(Iêê Viva Zumbi, Camará) 

Iê! Rei de Palmares 

(Iêê Rei de Palmares, Camará) 

Iê! Libertador 

(Iêê Libertador, Camará) 

Iê! Viva Meu Mestre 

(Iêê Viva Meu Mestre, Camará) 

Iê! quem me ensinou 

(Iêê quem me ensinou, camará) 

Iê! A Capoeira 

(Iêê a Capoeira, Camará) 

Nesse sentido, o Águas de Menino e os espaços que transmitem conhecimentos a 

partir das manifestações afro-brasileiras, estão constantemente envolvidos em 

apresentar os saberes desenvolvidos pelos povos indígenas e africanos, a diversidade de 

narrativas, fazendo com que cada um possa ampliar sua visão de mundo com respeito e 

orgulho de si mesmo e do outro.  E diferente da escola formal que planeja incluir 

conhecimentos não hegemônicos, mas que não prepara seus educadores para trabalhar 

esses conteúdos, a capoeira é a própria formação. É completa e prepara cada mestre em 

transmitir seus conhecimentos adquiridos a partir de todos esses aspectos descritos, 

tornando a experiência não-superficial. 

9 – RODA DE CAPOEIRA   

Outro momento fundamental para o aprendizado é a hora da roda. É a 

oportunidade do aprendiz em observar os jogos e ampliar seu repertório de movimentos, 

testar os golpes e defesas que aprendeu nos treinos, ter a chance de errar sem ser 

repreendido e se divertir com seus camaradas.  

É na roda que todos os elementos se encontram e resultam na união entre 

passado e presente, mundo material e espiritual, vivos e encantados. O tempo segue a 

lógica circular e o imaginário do capoeirista construído a partir das histórias, da 
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vivência e de tudo que circunda a capoeira, se ativa e são expressos no jogo, na 

mandinga
2
, na música, na fé, no cuidado e respeito pela manifestação. 

A roda de capoeira, além de representar esse espaço mítico de ligação entre 

passado, presente e futuro, serve para metáforas interessantes, como aquela 

que nos traz Mestre Moraes em seu depoimento, ao fazer uma analogia entre 

a roda de capoeira e o mundo, A roda de capoeira é para ele: ...um mundo 

micro no qual você aprende a jogar com as normas que a sociedade impõe 

(...) quando você sai da roda de capoeira, você vai para o mundo macro, onde 

você não conhece seus adversários e vai ter que se adaptar e fazer de conta 
que esta subordinado, subserviente....mas esse é um dos ensinamentos que eu 

levo, que eu aprendi com a capoeira, de como nos devemos estar disfarçando 

conscientemente para enganar essa sociedade sem vergonha (risos)....de 

como lidar com ela. (ABIB 2004, p.136) 

 

10 – RITUALIDADE 

 Por fim, a capoeira angola herdou da matriz africana a ritualidade como um dos 

seus aspectos mais importantes. Como já dito, o momento da roda de capoeira é o 

momento de encontro com o todo. Para isso, o capoeirista se prepara até um dia antes a 

fim de concentrar sua energia e de se preservar de outras interferências para estar inteiro 

no momento da roda. O espaço é preparado, defumado, tal como faziam os antigos, 

água, fogo, terra e ar circulam no espaço, os ancestrais e a força dos antigos mestres são 

evocados. Quando a bateria se forma em frente à roda, o gunga
3
 chama os outros 

instrumentos que juntos chamam a ladainha, a louvação e o corrido, quando todos 

respondem em uníssono. Dois capoeiristas se encontram no pé do berimbau, pedem 

proteção para o seu guia e o jogo começa. Todos os elementos estéticos estão postos e 

adquirem o aspecto de rito, onde sagrado e profano se encontram.  

 De acordo com Olga von Simson (1991), o ritual permite a experiência de 

relembrar em conjunto. Esse trabalho fortalece as relações entre o grupo por firmar a 

bagagem cultural comum.  

 

O Águas de Menino segue sendo um espaço onde as manifestações afro-

brasileiras são vividas em toda a sua força e resistência, liderado por uma mulher negra, 

                                                             
2
 O termo mandinga designa tanto a malicia do capoeirista durante o jogo, fazendo fintas, fingindo 

golpes e iludindo o adversário, quanto também uma certa dimensão sagrada, um vínculo do jogador da 
capoeira com o Axé, a energia vital e cósmica para as religiões afro-brasileiras (VIEIRA apub ABIB, 2004 
p. 140) 
3
 Berimbau que produz o som mais grave e faz a base da bateria. Geralmente é tocado pelo(a) mestre(a) 

ou os mais antigos na capoeira. 
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mãe e educadora, que tem se dedicado em transmitir os conhecimentos pertencentes a 

essa cultura, e que junto a outras mulheres, crianças e educadores, tem construído um 

espaço de encontros, acolhimento, trocas e outras tantas possibilidades que se traduzem 

em união, afeto, recuperação de identidades, de saberes e de respeito a diversidades. 

 

Adeus, povo bom, adeus, 

Adeus que eu já vou embora 

Nas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou-me embora. 

 

Considerações finais 

 

Este trabalho, em nível de iniciação cientifica me permitiu ultrapassar os espaços 

da academia para um fundo de quintal onde ali pude me aproximar de um projeto que 

lida com corpo e educação pautados na cosmopercepção africana, modos que precedem 

a educação formal e que são fundamentais para uma formação íntegra.  

Para isso, fiz a leitura da bibliografia sugerida pela minha orientadora, fui a 

campo e participei ativamente de todas as atividades que aconteceram durante este um 

ano de pesquisa, podendo experimentar a capoeira, a vivencia comunitária, as relações 

intergeracionais e tudo que o espaço tem como características próprias. 

Durante o período que desenvolvia esta pesquisa, pude acompanhar o aluno de 

ensino fundamental da rede pública, Zabelê Medina, que também construía seu projeto 

sobre capoeira angola com o apoio do PIBIC-EF. O objetivo do seu trabalho era 

apresentar a capoeira e o espaço Águas de Menino através de um documentário e uma 

animação.  Juntos, nós trabalhamos com diários de campo, fizemos entrevistas 

estruturadas e semi-estruturadas com a treinel Renatinha Zabelê, mestre Plínio e vários 

integrantes do projeto, a fim de transformar o material em documentário. Nesse projeto, 

tivemos o apoio do MediaLab (UFG), onde contamos com todo equipamento necessário 

para desenvolver um trabalho como este. Na prática, tivemos inúmeros desafios, 

principalmente por ser uma área nova para ambos.  

Com isso, me aproximava ainda mais do projeto e agora sob a perspectiva de 

outro integrante, podendo trocar conhecimentos com alguém mais jovem e com mais 

experiência na capoeira, experimentando fora do cotidiano do espaço seus modos de 

ensino-aprendizagem.  
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Como graduanda em Dança, sinto muitos atravessamentos na busca pela minha 

dança pessoal, e nesse processo, a capoeira tem me apoiado e me aproximado do meu 

próprio corpo, seja expandindo meu repertório, minha percepção sobre corpo, dança, 

mundo; seja me trazendo autoconfiança e autonomia. Enquanto futura educadora que 

tem como objetivo atuar na educação popular, este projeto me mostra caminhos e 

métodos que evidenciam a potencia de uma educação emancipatória que tem a arte 

como principal mediadora, uma educação baseada na afetividade, no cuidado e no 

reconhecimento do outro. 
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