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PREFÁCIO

Q uando recebi o convite para escrever este prefácio, senti que seria uima tarefa árdua escrever em parcas linhas, a riqueza 

que as narrativas da história de Capoeira em Roraima contêm. Reconhecendo meu lugar nesse processo, vi que participar 

deste projeto, que é tão anterior à minha chegada à Superintendência do Iphan em Roraima (Iphan-RR) em 2016, e para o qual 

pude contribuir recentemente com certa experiência e  conhecimento da burocracia institucional acumulados nos últimos anos, se-

ria antes de mais nada um grande e valoroso aprendizado pessoal, daquele que não se encerra nos muros conceituais e descritivos 

do fazer acadêmico e dos processos administrativos, que antes de mais nada é fruto de vivências concretas aliadas ao conheci-

mento enraizado nas relações afetivas, familiares, por afi nidade e por deferência aos mais velhos e mais experientes.

Ao ler as histórias da Capoeira em Roraima, compartilho uma memória coletiva não vivenciada, perceptível nos olhares aten-

tos dos membros do Comitê Gestor de Salvaguarda da Capoeira em Roraima, que assiduamente participam das decisões quanto 

aos caminhos que, coletivamente, a salvaguarda do bem seguirá desde 2012. 

A Roda de Capoeira e o Ofício do Mestre de Capoeira, acautelados como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional no ano de 2008, marcam um novo momento na política institucional, reconhecendo não apenas 

o bem cultural por seus elementos constitutivos, mas especialmente reconhecendo a presença de pessoas, nomeadamente deten-

tores, em todo território nacional – sem levarmos em consideração as relações transfronteiriças que abarcam a Capoeira. 

Do Caburai ao Chuí, vemos esforços coletivos de pessoas diversas (em suas origens, etnias, credos, gênero) em prol não 

apenas do reconhecimento do valor patrimonial, mas de legitimação de seus conhecimentos e de suas trajetórias pessoais. Como 

realizar a salvaguarda de um bem a nível nacional, sendo que em cada recanto há particularidades que fazem da Capoeira essa 

6|
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miscelânea tão plural? Não seria errado reconhecer que não exis-

te A Capoeira, que não existe uma única forma de gingar e que 

seus detentores experienciam a Capoeira de diversas formas, en-

volvendo emoções difusas e sinestésicas, enquanto jogo, dança, 

esporte, atividade lúdica de cunho socioeducativo, e por aí vai...

Quando paro para ouvir a Capoeira, posso ouvir histórias de 

homens e mulheres que já foram meninos e meninas, que cole-

cionam vivências e têm nos grupos uma ligação filial, permeada 

pela tradição que eles e elas reconhecem como sua historicidade 

e suas raízes. Essa conexão só me é permitida pelos processos de 

resistência que capoeiristas vivenciaram e circunstanciaram pelas 

rodas da vida. Se até final do século XIX, a Capoeiragem era tida 

como uma arte proibida de ser realizada em locais públicos e vista 

como um crime previsto no Código Penal, a partir da década de 

1930, a Capoeira passa a ser focada por seus atributos físicos e 

reconhecida já na década de 1970 como modalidade esportiva.

A criminalização da capoeira segue a esteira de diversas 

manifestações de matriz africana que foram proibidas e subalter-

nizadas na constituição da história oficial brasileira. Os Capoeiras, 

denominação atribuída aos escravos e negros africanos e afrodes-

cendentes que praticavam a Capoeiragem no século XIX, não tive-

ram suas narrativas reconhecidas. Os cânticos e toques de tambor 

não tiveram o mesmo prestígio que a valsa e a polca. O reconhe-

cimento da ancestralidade africana envolve o reconhecimento de 

tradições orais de povos de diferentes partes do continente africano 

que, no Brasil, foram submetidos à escravidão e a violentos processos 

de usurpação de seus direitos básicos, inclusive o de livre manifes-

tação. Os Capoeiras eram identificados pelo poder público como 

prováveis tumultuadores e desordeiros.

As mudanças de status da Capoeiragem e dos Capoeiras 

acompanham as mudanças históricas, políticas, sociais e conjun-

turais do Brasil. A estética da Capoeira passa por um refinamento 

conceitual, sendo reconhecido o forte elemento africano em solo 

brasileiro como um traço constitutivo da identidade nacional. Os ca-

poeiristas, não mais perseguidos e escravizados, buscam novas for-

mas de organização e de transmissão de seus conhecimentos.

No verão amazônico do ano de 2018, decorridos 83 anos des-

de a revogação do Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890,  
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encontro-me debruçada sobre projetos e ações que visam a valorização da Capoeira, tendo todo meu trabalho delineado pelas decisões 

acordadas pelo coletivo deliberativo constituído majoritariamente por capoeiristas. Em Roraima, estado recém constituído e de forte pre-

sença indígena, vemos a capoeira mesclada com elementos indígenas e nas práticas socioeducativas e sociointegrativas junto às comuni-

dades locais e grupos de imigração. Vemos a constituição de uma população plural, de migrantes de várias partes do país, especialmente 

do Nordeste, ainda com parcelas significativas do Sul (Rio Grande do Sul), e de outros estados da região Norte (Amazonas e Pará).

Não buscou-se com esta publicação definir o que seria (ou é) a Capoeira em Roraima, ou a Capoeira de Roraima, mas antes o reco-

nhecimento da dinamicidade da Capoeira, sem purismo ou essencialismo. Em meio às modificações conjunturais e surgimentos de novas 

faces, há também a permanência de elementos que conectam capoeiras de norte a sul. Reminiscências de tradições de raízes africanas, 

cânticos, musicalidade... sem essa musicalidade, não existe capoeira. 

A constituição de uma política de salvaguarda e sua efetivação só é possível quando os detentores se reconhecem nesse processo. 

Não é possível qualquer política de valorização do patrimônio imaterial sem a participação contínua daqueles e daquelas que detém o 

saber, os modos de fazer, os elementos constitutivos, e realizam a transmissão desses saberes. E que legitimam essa política!

Cabe a nós enquanto poder público, apoiar de forma efetiva detentores e detentoras, lutar no dia a dia pela valorização e desestig-

matização da Capoeira, sem perder a sensibilidade de ouvir suas histórias e ser partícipes do processo.

Convido a todos e todas, então, a participarem e a ouvirem suas histórias... 

Larissa Guimarães
Antropóloga 
Superintendência do Iphan em Roraima
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APRESENTAÇÃO

C APOEIRA EM RORAIMA: Vou contar a minha história busca registrar e promover a história dos espaços de capo-

eira existentes no estado de Roraima. Entende-se como espaços de capoeira, os grupos, associações, escolas, 

institutos, projetos e programas que tem a capoeira como atividade principal. 

Para que o livro contemplasse todos, da mesma forma, no primeiro momento foi feito o mapeamento destes espaços, e o 

convite para que os Mestres e lideranças escrevessem as suas proprias histórias. Desta forma, “Vou contar a minha história” 

faz sentido, pois os textos são as histórias contadas pelos próprios autores, aqueles que chegaram, batalharam e ainda hoje 

fazem e tem tem o reconhecimento da comunidade da capoeira em Roraima. 

Ressalta-se também, que o Comitê Gestor da Salvaguarda da Capoeira de Roraima, entende a capoeira como uma arte 

plural, passível de diversas interpretações. Capoeira angola, capoeira regional, capoeira contemporânea, hidrocapoeira, 

capoeira gospel, capoterapia, capoeira de rua ou simplesmente capoeira são parte do universo desta arte e todos têm o 

mesmo espaço, respeito e admiração do Comitê. Em um mundo onde as divergências ainda geram confl itos, para o Comitê 

a divergência na capoeira gera novos pensamentos, refl exões e interpretações legítimas das culturas populares. 

O livro se divide em capítulos frutos de três anos de pesquisas, trabalhos, reuniões, frustrações e alegrias. Cada capítulo con-

tem o texto da história do espaço, um breve perfi l do Mestre ou liderança e fotos que ilustram a sua caminhada.

Por último, agradecemos as parcerias do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Universidade Federal 

de Roraima (UFRR), da Federação Roraimense de Capoeira e de todos que nos apoiaram. Este projeto é o registro da capo-

eira no extremo norte do Brasil e que seja elogiado e criticado com o mesmo carinho que foi produzido.

Axé

COMITÊ GESTOR DA SALVAGUARDA DA CAPOEIRA DE RORAIMA

10|
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COMITÊ GESTOR DA SALVAGUARDA DA RODA DE CAPOEIRA 
E DO OFICIO DO MESTRE DE CAPOEIRA EM RORAIMA

O que tenho foi Deus que me deu,
Na roda da capoeira, (Haha!), 
Grande e Pequeno sou eu,
Camará.
Mestre Pastinha

 A capoeira é uma manifestação cul-

tural presente em todo o território brasileiro 

e em mais de 150 países. Em 2008, a prática 

cultural da capoeira, resultou em dois registros 

como Patrimônio Cultural do Brasil, inscritos 

nos livros do tombo: O Ofício de Mestres de 

Capoeira, inscrito no livro de Registro de Sabe-

res e a Roda de Capoeira, inscrita no Livro de 

Registro das Formas de Expressão. Em 2014, A 

Roda de Capoeira também foi contemplada 

com o título de Patrimônio da Humanidade 

pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

 O reconhecimento da capoeira, tan-

to como Patrimônio Imaterial no Brasil, quan-

to como Patrimônio da Humanidade, garan-

tiram a valorização, os saberes e as práticas 

dos capoeiristas enquanto cultura e símbolo 

identitário, é a memória nacional. A capoei-

ra é símbolo de resistência negra no Brasil, é 

herança cultural africana.

 Seus detentores ensinam e difundem 

a arte da capoeiragem em seus diversos as-

pectos e fundamentos mundo a fora. Ances-

tralidade e brasilidade, é o que movimenta a 

vida do Capoeira e da Capoeira.

DETENTORES

Denominação dada às pessoas que integram 

comunidades, grupos, segmentos e coletivida-

des que possuem relação direta com a dinâmica 

de produção e reprodução de determinado bem 

cultural imaterial e/ou de seus bens culturais asso-

ciados, para as quais a prática cultural possui va-

lor referencial por expressão da história e da vida 

de uma comunidade ou grupo, de seu modo de 

ver e interpretar o mundo, ou seja, sua parte cons-

tituinte da memória e identidade. Os detentores 

possuem conhecimentos específi cos sobre esses 

bens culturais e são os principais responsáveis 

pela sua transmissão para as futuras gerações, 

pela continuidade da prática e dos valores sim-

bólicos a ela associados ao longo do tempo. 
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O que é a Salvaguarda de bens culturais re-

gistrados, como no caso, a capoeira?

Tendo como base a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da 

Unesco de 2003, aprovada pelo Decreto 

Legislativo 22/2006 e promulgada por meio 

do Decreto 5.753/06, entende-se como 

salvaguarda, a identificação, a documen-

tação, a investigação, a preservação, a 

proteção, a promoção, a valorização, a 

transmissão (essencialmente por meio da 

educação formal e não formal) e a revita-

lização deste patrimônio cultural brasileiro . 

 O Comitê Gestor da Salvaguarda da 

Capoeira de Roraima, foi instituído em 25 de 

outubro de 2012. É composto por instituições 

e entidades da sociedade civil sem fi ns lucra-

tivos, que atuam com a Capoeira em Rorai-

ma, com função deliberativa e administrati-

va sobre o plano de salvaguarda.

Foi criado com o objetivo de fomentar e 

apoiar no que tange a contribuição para 

       CAPÍTULO III
Art. 6º - O Comitê Gestor tem por fi nalidade:
I. Contribuir para o processo de preservação, valorização e revitalização de todas as formas 
e tradições da Capoeira;
II. Contribuir para o processo de valorização do Ofício de Mestre de Capoeira;
III. Debater, refl etir, desenvolver e assessorar ações e medidas para a valorização da Capoeira 
durante todo processo de salvaguarda desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional;
IV. Elaborar e executar projetos de pesquisa, extensão, produção cultural e ensino para valori-
zação da Capoeira durante todo processo de salvaguarda em parceria com grupos de Capoeira;
V. Articular projetos sociais e de desenvolvimento sustentável com instituições governamen-
tais e não-governamentais;
VI. Contribuir o fortalecimento, a consolidação e autonomia dos grupos de Capoeira do Estado 
de Roraima;
VII. Contribuir, em parceria com grupos de Capoeira, para a formação, capacitação e treina-
mento de seus integrantes nas áreas de gestão, produção cultural, elaboração de projetos, cap-
tação de recursos, marketing, comunicação, pedagogia, pesquisa histórica e sociocultural, bem 
como na confecção de instrumentos e indumentárias dessa manifestação cultural;
VIII. Colaborar e participar na estruturação, organização e gestão da Casa da Capoeira em Boa 
Vista/RR;
IX. Incorporar ao Plano de Salvaguarda grupos dos municípios do interior roraimense; 
X. Criar instrumentos e projetos formais, de acordo com as possibilidades de cada instituição 
e entidade colaboradora, que viabilizam a disponibilidade de recursos fi nanceiros, de infraestrutura 
e de logística para o desenvolvimento de ações em parceria com os grupos de Capoeira;
XI. Apoiar as atividades de incentivo ao intercâmbio cultural de promoção da cidadania;
XII. Promover ou apoiar eventos, atividades e projetos que visem à consecução dos objetivos e 
fi nalidade do Comitê Gestor de Salvaguarda da Capoeira.

Salvaguarda de bens registrados: Patrimônio Cultural do Brasil: Apoio e fomento. Coordenação e organização Rívia Ryker Bandeira de Alencar. 

Brasilia:IPHAN, 2017. (Patrimônio Cultural Imaterial: Para saber mais, 2).
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o processo de salvaguarda, como dispõe o 

seu Regimento Interno. 

 Para tanto, o Comitê Gestor, com 

o propósito de concretizar suas finalidades, 

além de reunir esforços para assegurar mais 

visibilidade e representação a nível nacio-

nal e internacional da capoeira de Roraima, 

busca promover, por sua iniciativa ou em 

parceria com o sistema educativo, ações 

de educação patrimonial de acordo com 

as suas necessidades detectadas, mobilizan-

do a comunidade para o apoio à proteção 

e continuidade da capoeira em Roraima, 

fomentando atividades de pesquisa, docu-

mentação áudio/visual e difusão cultural por 

meio de permanente aperfeiçoamento de 

suas condições de atuação. 

 Contudo, para a realização das ações 

e planos de salvaguarda, o Comitê Gestor de 

Roraima, é coordenado por um colegiado 

executivo, composto por todos os membros 

indicados pelo poder público e, por entidades 

da sociedade civil da capoeira de Roraima. 

 Compete ao colegiado cumprir e fa-

zer cumprir o regimento e as diretrizes esta-

belecidas pelo o Comitê Gestor. A reuniões 

são realizadas uma vêz por mês, competindo 

ao colegiado, entre as suas várias diretrizes, 

planejar, coordenar, monitorar, orientar e 

elaborar planos e ações do Comitê Gestor, 

tornando-as suas iniciativas necessárias para 

a realização de seus objetivos. 

 Nesse processo de gestão participati-

va, o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, é o seu principal parceiro, 

tem contribuído de forma significativa para a 

realização de ações e planos da salvaguarda 

de capoeira de Roraima. Com seu apoio, o 

Iphan-Roraima, trabalha lado a lado do Co-

mitê Gestor, auxiliando no processo de forta-

lecimento do diálogo, em que todos os de-

tentores se sintam representados, respeitando 

a auto-organização dos grupos distintos de 

capoeira do Estado, acompanhando a exe-

cução das ações e planos de salvaguarda.

 Desde a sua criação, o Comitê Gestor 

com sua gestão participativa, conseguiu de-

senvolver e executar diversas ações e planos 

de salvaguarda para a capoeira do Estado 

de Roraima, como por exemplo, organizan-

do congressos, fóruns, exposições, cursos, 

seminários, palestras, captação de recursos, 

material de áudio/visual, documentários, in-

tercâmbios culturais, mapeamento dos gru-

pos de capoeira de todo o estado e, muitos 

outros.  Os resultados da salvaguarda da Ca-

poeira de Roraima são notórios. O Comitê 

Gestor, conseguiu alcançar seus objetivos ini-

ciais, respeitando a autonomia dos capoeiris-

tas e buscando cada vez mais a articulação 

interinstitucional em prol da capoeira. 

 Atualmente o colegiado do Comitê 

Gestor da Salvaguarda da Capoeira do esta-

do de Roraima é composto pelos grupos de 

capoeira e seus representantes: Grupo Ango-

nal – Contramestre Dias; Grupo Arte e Capo-
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eira da Amazônia – Mestre Bahia, Mestre Papel, Contramestre Fofo, aluna formada Marcela; Grupo Angola Caçari – Contramestre Akira; Grupo 

Essência da Capoeira – Mestre Miudinho; Grupo Gaditas – Mestre Michel; Grupo Geração Missionária – Mestre Arilson, Mestre Alcyr; Grupo 

Gingando para Cristo – Mestre Beija; Grupo Libertação – Mestre Demir; Grupo Palmares – Mestre Ongira; Grupo Raízes Brasileira – Mestre Caim-

bé, Mestre Pinóquio; Grupo Associação Cultural Capoeira Sem Fronteiras – Contramestre Palheta; Grupo Semeando Valores – Contramestre 

Soldado; Grupo Senzala – Mestre Maluco, Contramestre Biriba; Grupo Urucungo – Mestre Torresmo e, as Instituições Públicas nas esferas Federal, 

Estadual e Municipal: IPHAN Roraima – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Roraima; FETEC – Fundação de Educação, Turis-

mo, Esporte e Cultura da Prefeitura Municipal de Boa Vista; SECULT – Secretaria de Cultura do Estado de Roraima, Federação de Capoeira do 

Estado de Roraima e UFRR – Universidade Federal de Roraima.

 Estamos certos, que os trabalhos devem ser contínuos, mas enquanto o berimbau chamar, lá estaremos, recebendo o seu chamado, 

bailando no ritmo da resistência, e se, em algum momento tivermos que parar, que seja apenas para dar a volta ao mundo, reiniciando o 

jogo; da vida; da capoeira. 

 

Jefferson Dias de Araújo
Mestrando Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural - IPHAN
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CERTIDÃO DE REGISTRO
Ofício dos Mestres de Capoeira
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CERTIDÃO
Roda de Capoeira



18|18|



|19

DOSSIÊ DAS AÇÕES DO COMITÊ GESTOR DA SALVAGUARDA DA CAPOEIRA 
EM RORAIMA - 2017

O Comitê Gestor da Salvaguarda da Capoeira em Roraima, 

desde a sua criação em 2012, vem executando diversas ações 

para o fortalecimento da capoeira do estado em seus diversos as-

pectos e fundamentos. Segue um dossiê resumido do ano de 2017 

através da sua gestão participativa, envolvendo todos os seus par-

ceiros, instituições públicas e privadas e, todos os grupos de capo-

eira que fazem parte do colegiado do Comitê Gestor em Roraima.

Reunião no dia 03 de fevereiro de 2017, na sede do IPHAN-RR. 

Como pauta de reunião: A formação de grupos de trabalho – Livro / 

CD / II Fórum; Termo de Colaboração técnica: Estado do Pará, para 

gerenciamento de recursos; Calendário de eventos dos grupos, ela-

boração do cronograma de local de treinos dos grupos.

Mês de fevereiro (primeira reunião do ano)

Breve retrospectiva
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Mês de março (capacitação para professores de capoeira)

Curso de Primeiros Socorros

Cartaz de Divulgação

Palestra sobre a história da 
capoeira de Roraima

Palestra sobre patrimônio cultural e 
manifestações de cultura popular

Entrega do dossiê de capoeira aos participantes
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Mês de abril (reunião)

Da esquerda para a direita, Contramestre Soldado 
(Grupo Semeando Valores), Contramestre Fofo 
(Grupo Arte Capoeira), Instrutor Tom (Grupo Raízes 
Brasileira), na frente com blusa regata azul, Mestre 
Dagoberto (Grupo Raizes Brasileira), Por trás, Mestre 
Michel (Grupo Gaditas), na sequência, Mestre Maluco 
(Grupo Senzala), Contramestre Akira, (Grupo Angola 
Caçari), Contramestre Biriba (Grupo Senzala), Prof 
Vinny (Grupo Senzala) e Mestre Pinóquio (Grupo 
Raízes Brasileira).

Mês de junho (reunião)

Reunião no dia 07 de junho de 2017, na 
sede do IPHAN em Roraima, com representan-
tes do IPHAN/RR, UFRR – Universidade Federal 
de Roraima, FETEC e SECULT – Secretaria de 
Cultura do Estado de Roraima. Tendo como 
pauta: Execução dos Projetos básicos, confec-
ção do livro da história da capoeira de Rorai-
ma, lançamento do CD Musical e realização 
do II Fórum de Capoeira e demais temas pro-
postos pelos participantes.

Divulgaçao da reunião no site da Universida-

de Federal de Roraima - UFRR

h t t p : / / u f r r . b r / c o m p o n e n t / c o n t e n t /

article?id=3572

Reunião no dia 21 de abril de 2017 na 
sede do União Operária, centro de treina-
mento de capoeira angola da Universida-
de Federal, responsável Contramestre Akira. 
Como pauta: A realização de cerimônia para 
a entrega dos certificados (IPHAN) de Ofício 
de Mestre de Capoeira e Roda de Capoeira, 
conforme o reconhecimento do Instituto do 
Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN; 
Continuação dos trabalhos em grupo sobre a 
publicação do livro de capoeira de Roraima 
e o CD de música de capoeira, quais ações a 
serem realizadas; II Fórum da capoeira de Ro-
raima, ações a serem desenvolvidas para a re-
alização no segundo semestre de 2017; Resul-
tado da proposta de orçamento enviado ao 
DPI – IPHAN para o subsídio dos projetos acima 
especificados e demais temas propostos pelos 
participantes
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Reunião de julho (reunião)

Reuniões: meses de setembro e outubro

Reuniões: meses de novembro e dezembro

Entrega da Cartilha da salvaguarda de capoeira 

Reunião no dia 07 de julho de 2017, 

na sede do IPHAN em Roraima. Foi aborda-

do sobre: O cadastro nacional de capoeira 

no site www.capoeira.gov.br ; o II Encontro 

Norte de Capoeira que será realizado no 

estado do Acre em setembro de 2017; Re-

alização do II Fórum de Capoeira em Ro-

raima e a entrega das cartilhas produzidas 

pelo Iphan sobre a salvaguarda de capoei-

ra e bens registrados.

Nesses meses foram realizadas várias 

reuniões de urgência com a fi nalidade de 

acelerar os processos de execução do livro 

de capoeira, CD e realização do II Fórum. 

Foram assinados os instrumentos jurídicos e 

termo de consentimento livre e informado 

para o projeto do livro por parte das lide-

ranças dos grupos de capoeira; projeto 

base para a realização do III Encontro Nor-

te de Capoeira a ser sediado em Roraima 

no ano de 2018 e, várias outras pautas.

Nesses meses foram realizadas diversas 

reuniões com o Comitê Gestor, além de en-

saios dos grupos que irão participar da gra-
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Jefferson Dias de Araújo
Mestrando Profi ssional em Preservação do Patrimônio Cultural - IPHAN
Acervo técnico: IPHAN-RR   
Fotografi as: Acervo da Salvaguarda da Capoeira de Roraima

vação do CD de Capoeira; produção de textos, seleção de fotografi as para o livro, apoio da editora da Universidade Federal de Roraima 

no que tange a diagramação do livro de capoeira e, muitos outros trabalhos.

Ensaio e gravação do CD de Capoeira
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RORAIMA

A cima da linha do equador, Boa Vista, Roraima é calor, é emoção. 

Erguida a margem direita do Rio Branco, símbolo de conquistas e 

encanto, por aqui navegantes fizeram história e contaram estórias. Dele, 

nascem praias relaxantes, nascem afluentes que transcorrem nas veias de 

quem aqui escolhe a sua morada e guia o imaginário de quem chega, 

para estes, não tem como deixar de notar a brisa que sopra dos ares cari-

benhos. 

As mais belas línguas que por aqui habitam, dizem, que o curumim 

corre solto pelas savanas em elo com a sua ancestralidade, e que nas flo-

restas, se recarregam as energias através de suas belezas naturais. Tudo 

verdade!

Aqui é multicolorido, é plural, é porta de entrada à novas descober-

tas em sua tríplice fronteira. Aqui se habla español, portunhol, português, 

inglês, francês, macuxi, yanomami, taurepang, Ah! São tantas formas, que 

conectam o nosso Ser ao Monte, Roraima.  

Do céu, os pássaros vislumbram o traçado radiante da paisagem ur-

bana da capital Boa Vista. Do chão, seus habitantes se conectam através 
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de suas linhas ao cívico, revelando os desenhos arquitetônicos que saíram das mãos e mente iluminadas de desbravado-

res, como o engenheiro Darci Aleixo e do Capitão Ene Garcez, são movimentos trazidos da cidade de Belo Horizonte e 

Paris. Quão longe foram!

“Avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar, capoeira é luta nossa, da era 
colonial, nascida em quilombo e no sofrimento da senzala”, já dizia a música popular. Por aqui, o capoeira chegou, 
trouxe ritmo, trouxe graça, molejo e vadiação em suas praças, bairros e, no famoso parque anauá. Ao seu lado o 
berimbau com seu som único e indescritível, remete ao tempo de um passado intangível a um presente e futuro 
carregado de identidades, assim dizia os antigos: “Capoeira é beleza, capoeira é tradição, tem fundamento, 
capoeira é vibração”!

O estado de Roraima foi escolhido pela capoeira, “coisa de negro que branco adotou, que joga homem, menino, 

mocinha e doutor, todos querem aprender esta arte de valor”. 

Roraima, reduto da capoeira vindo de diversos lugares do país e do mundo! É a grande roda dos capoeiristas que 

aqui fizeram e fazem história.

Jefferson Dias de Araújo
Mestrando Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural - IPHAN
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HISTÓRIA DA CAPOEIRA DE RORAIMA

Devido à falta de registros fidedignos 

relacionados à capoeira roraimense, re-

corremos a metodologia da pesquisa oral, 

para constituir dados relevantes sobre o 

processo de desenvolvimento da capoeira 

no estado, através dos testemunhos e rela-

tos dos Mestres e Professores que vivencia-

ram esta construção. A oralidade encon-

tra justificativa na própria constituição da 

capoeira, uma prática cultural educativa 

na qual prevalece a transmissão oral de sa-

beres, fazendo com que sua tradição seja 

mantida de geração à geração. 

Baseado nos dados coletados (nar-

rativas), discorreremos sobre a trajetória 

da capoeira no estado de Roraima a partir 

do final da década de 1960. Possivelmente 

nessa época, ocorreram os primeiros movi-

mentos de capoeira em Roraima, quando 

alguns soldados da brigada de paraque-

distas do Exército Brasileiro, que se encon-

travam no estado, fizeram algumas rodas 

de capoeira pelas praças de Boa Vista.

Uma dessas rodas aconteceu no car-

naval de 1969, na Praça Capitão Clovis, 

ocasião em que os soldados paraquedistas, 

em sua grande maioria oriundos do Rio de 

Janeiro, formaram o bloco carnavalesco 

“Bafo da Sucuriju”, realizando rodas de ca-

poeira no bloco, que chamaram a atenção 

do público e em especial do roraimense 

Rodney Oliveira, conhecido na capoeira 

como “Negativa”. Rodney ficou tão en-

cantado que decidiu aprender a capoeira. 

Depois mudou-se para o estado da Bahia 

e no ano de 1973 começou a treinar ca-

poeira na cidade de Feira de Santana, por 

este motivo, Rodney acredita que ele foi o 

primeiro roraimense a ter treinado capoeira 

no estado de Roraima.

Em 1969, a primeira vez que 
eu vi capoeira na minha vida 
foi com os PQD’s, que eram 
uns paraquedistas do Exército 
que no período do carnaval 
formaram uma batucada, “Bafo 
da Sucuriju”, e eles começaram a 
jogar capoeira ali, e isso pra nós 
foi uma coisa de outro mundo, que 
ninguém nunca tinha ouvido falar 
daquele movimento, nem de nada. 
(Rodney Oliveira).

Após a passagem dos soldados pa-
raquedistas/capoeiras por Roraima, não 
se observa registros de movimentos da ca-
poeira no estado até o final dos anos de 
1970, movimentos estes que só voltariam 
a acontecer por volta do ano de 1978, 

A capoeira em Roraima
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com a chegada de um capoeirista oriundo de 

Manaus em Roraima, conhecido por Carlos Bru-

no, o “Cambota”. Ainda, no mesmo ano, Bruno 

reuniu um grupo de alunos e começou a ensinar 

capoeira. Em 1979, o grupo ganhou um reforço, 

pois Rodney “Negativa”, ao retornar à Boa Vis-

ta, passou a ensinar capoeira juntamente com 

o amazonense Bruno “Cambota”. Desta turma, 

Rodney Oliveira destaca nomes como: Wilsão, 

Wilmar, Pelé, Igor, Celso e Kiko. A narrativa a se-

guir conta esse período da capoeira:

Comecei a jogar capoeira por volta de 
1978 com um ‘brother’ que veio de Manaus, 
o ‘Carlinhos Cambota’, que ensinou pra 
gente, um cara muito gente fi na. Eu me 
interessei pela capoeira e joguei. Nessa 
época era eu (Igor), o Carlinhos, o irmão 
dele, o Pelé, aí depois veio o Rodney, e 
a gente fazia roda de fundo de quintal, 
era muito pouco naquela época, não tinha 
o mesmo fl uxo que tem hoje em dia. (Igor 
Dantas).

No ano de 1982, chega à Boa Vista Sérgio Car-

valho, o “Sérgio Caranguejo”, que veio para jogar fute-

bol, mas como já lutava capoeira, (começou a treinar 

em 1978 com Mestre Pezão em São Luiz - MA, foi convi-

dado pela Diretora da Escola Estadual São Vicente de 

Paula para ministrar aulas de capoeira na instituição.

Juntamente com o “Zé Roberto”, que tam-

bém veio de São Luiz - MA, começam a ensinar 

1º Batizado de capoeira em Roraima - Ginásio Costa e Silva 11-07-1993

1º Batizado de capoeira em Roraima - 2 - Ginásio Costa e Silva 11-07-1993
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capoeira tendo como um dos seus alu-

nos Silvestre Barros, conhecido hoje como 

Mestre Ongira, coordenador do grupo 

Angola Palmares em Roraima. Logo em 

seguida, Sérgio “Caranguejo” passou a 

realizar rodas de capoeira nas praças, a 

saber: Praça da Bandeira, Capitão Clóvis 

e a Praça do Garimpeiro, onde passou 

a ter contato com outras pessoas que já 

praticavam a capoeira no estado. O re-

lato abaixo dá ênfase a este momento:

Dessa época aí a gente 
começou a conhecer 
alguns capoeiristas que se 
encontravam em Boa Vista, 
só que não eram divulgados, 
pelo menos na época em que 
eu me encontrava aqui. Dai, 
eu conheci o Kiko, que era um 
excelente capoeirista,  conheci 
o Wilsão, que misturou a 
capoeira dele com o Karatê que 
ele conhecia,  o Celso, o Gilson, 
que era um policial militar que 
incorporou junto com a gente, 
e nós começamos a fazer 
rodas de capoeira nas praças, 
inclusive na praça Capitão 
Clóvis, na Praça da Bandeira, 
porque na época a capoeira era 
muito marginalizada. (Sérgio 
“Caranguejo”).

Nos anos de 1987 e 1989 chegam 

a Boa Vista, respectivamente, Dago-

berto Ventura (Caimbé) e Renato Lo-

pes (Renatão), responsáveis por um 

novo processo de propulsão da capo-

eira no estado, à partir da realização 

do primeiro batizado de capoeira em 

Roraima, que veio a ocorrer somente 

em 11 de julho de 1993. 

Para melhor compreensão da im-

portância deste evento, faz-se neces-

sário reportar a trajetória desses dois 

Mestres, que foram de suma importan-

cia para o desenvolvimento da capo-

eira no estado.

Dagoberto Ventura, conhecido 

como Mestre Caimbé, começou a trei-

nar capoeira em novembro de 1982, em 

Teresina (PI), com os professores Geraldo 

e Piwa, no ano seguinte passou a treinar 

com Robson Carlos, hoje (Mestre Bobby), 

do qual recebeu o título de Mestre de 

capoeira em dezembro de 2009.

“Caimbé” chegou a Roraima em 

maio de 1987 e na época conheceu al-

guns capoeiristas após assistir a um even-

to de luta livre na Praça Capitão Clóvis 

promovido por “Wilsão”. Caimbé passou 

a treinar com os capoeiristas que se reu-

Batizado e troca de corda - 1999 - Ginásio Totozão

Apresentação no bairro Caranã - Boa Vista 1990

Campeonato de capoeira - 2001
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niam num pequeno espaço em uma vila 

no bairro São Francisco, dentre eles podem 

se destacar nomes, como: Neném, Demir 

(hoje Mestre Rubem), Luizinho, Iran e Beto. 

Minha intenção não era dar 
aulas de capoeira, mas as coisas 
foram acontecendo naturalmente 
e quando eu me vi já estava 
dando aulas, então montei o 
grupo “Raízes Brasileira”, em 
1988, e fui em busca de um 
local mais apropriado para as 
aulas. Passamos por diversos 
locais, como: Sede do Rio Negro; 
Campus Avançados; Escola Costa 
e Silva, até que tomei a decisão 
de construir a minha própria 
academia, no bairro Mecejana, 
em 1990. (Mestre Caimbé).

Com o decorrer dos anos, o grupo 

comandado por Caimbé, passou a rea-

lizar rodas de capoeira pelas praças da 

cidade, bem como, apresentações em 

escolas e eventos. Foi numa dessas ro-

das de um domingo à tarde no Parque 

Anauá, que o jovem Renato Lopes, hoje 

Mestre Renatão, teve contato pela pri-

meira vez com a capoeira de Roraima.

Renato Lopes, o Mestre Renatão da 

Capoeira, fi lho de mineiros nascido em Bra-

sília, iniciou suas atividades nessa arte-luta 

em 1985, em um projeto social do Governo 

do Distrito Federal coordenado pelo Mestre 

Paulão. Cada aluno podia permanecer no 

projeto pelo período de apenas um ano. 

Com isso, em 1986, Renatão teve que sair 

do projeto e passou a treinar capoeira com 

o Mestre Amendoim do grupo Senzala.

No ano de 1989, chegou a Roraima, 

para trabalhar na locadora de vídeo de 

propriedade de seu cunhado. Em virtude 

da rigidez imposta por seu cunhado, Rena-

tão fi cou afastado da capoeira por mais 

de um ano, até que em 1990, participou 

pela primeira vez de uma roda de capoeira 

em Boa Vista.

Devido ao nível técnico da capoeira 

apresentada na roda no parque Anauá, 

Caimbé convidou Renatão para passar al-

guns treinos junto aos seus alunos no bairro 

Mecejana. Essas aulas aconteciam uma 

vez por semana, sempre às sextas-feiras e 

Debate 1993

Participação no Carnaval - Escola Eldorado -  1991

Roda de rua no município de Pacaraima - 1992
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as mesmas foram fundamentais para 

que Renatão passasse a ministrar aulas 

em Roraima. Conforme relatou o Mestre:

Ali, naquele primeiro momento 
que eu comecei a ter a atenção 
de vocês, e ao desenvolver 
minhas as aulas, foi que 
acendeu em mim a vocação de 
dar aula. Dai, eu resolvi seguir 
o meu grupo, Senzala, foi 
quando o ‘Wilsão’ me liberou 
um espaço na academia dele 
(GIMOF) e eu comecei a dar 
aulas. (Mestre Renatão).

Os trabalhos dos grupos de capo-

eira comandados por Caimbé e Rena-

tão foram tendo um destaque cada vez 

maior e, uma aceitação melhor da par-

te do público, o que estimulou para que 

os dois partissem para um projeto maior, 

o de realizar um grande evento de ca-

poeira com a presença de capoeiristas 

de outros estados. Fato este, que veio a 

se concretizar em 11 de julho de 1993, 

com a realização do primeiro batizado 

de capoeira no estado de Roraima, que 

contou com a presença do Mestre Bo-

bby (Robson Carlos) - PI e Mestre Amen-

doim (Jorge Augusto) - DF. O evento 

aconteceu no Ginásio da Escola Esta-

dual Costa e Silva e teve a participação 

de mais de sessenta alunos, que tiveram 

a oportunidade de mostrar pela primei-

ra vez ao público roraimense à cerimô-

nia de graduação que simbolizava o 

seu ingresso no mundo da capoeira.

Após a realização do primeiro ba-

tizado, Roraima entrou “ofi cialmente” 

para o cenário da capoeira, com isso, 

novos eventos passaram a acontecer 

com maior frequência, bem como a 

participação de representantes de Ro-

raima nos eventos de capoeira em ou-

tros estados e, até mesmo, fora do País, o 

que possibilitou também o surgimento de 

novos grupos, que nesse livro serão con-

tadas suas histórias. 

Dacoberto Luís Ventura Mota
Licenciado em Educação Física

Roda na academia do bairro Dos Estados - 1994

Roda na academia do bairro Mecejana - 1992

Apresentação de capoeira - Praça Capitão Clóvis 1993 Roda na academia Gimof - 1992
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ANGONAL
Histórico

C

CONTRAMESTRE DIAS

Começou a praticar capoeira com 16 anos, em 1993, no clube liberdade, no bairro da 

liberdade em Itaituba-PA, na Associação de Capoeira Angonal, com Francisco Viana Xavier, 

Mestre China. Na época, Mestre China residia em Santarém e chegou a Itaituba no ano de 1992, 

nesta época, era professor de educação física na escola que o contramestre Dias estudava.

Neste período em Itaituba a capoeira era desconhecida, o Contramestre Dias foi um dos primei-

ros alunos do Mestre China. O primeiro batizado ocorreu na escola estadual Benedito Correia de Souza, 

onde ele recebeu a primeira corda, porém logo depois passou a ser cordel, essa transição de corda para 

cordel foi realizado na Vila Militar no Clube do SGT do Exército. Neste mesmo local começou a dar aulas 

de capoeira coordenado pelo Mestre China. Em seguida foi dar aulas na academia do Doutor Luis, uma 

academia de Judô e Karatê, a qual não tinha um nome determinado.

Então veio mais uma mudança de cordel, de Graduado para Monitor, depois de dois anos trocou 

mais uma vez de cordel para Instrutor. Logo após receber o cordel de Instrutor, se tornou Presidente da 

Associação de capoeira angonal em Itaituba-PA e passou dois anos neste cargo. Em 1999 começom a 

 ontramestre Dias, Paulo Santos Dias Filho, nasceu no dia 09 de Outubro de 1976, em São João do 

Araguaia, Pará, fi lho de Paulo Santos Dias e Maria Alice Morais Dias.

34|
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surgir outros grupos na cidade, ape-

sar disso, o Grupo Angonal de Capo-

eira não enfraqueceu, pelo contrário 

fi cou mais fortalecido, neste período 

haviam mais de 60 discípulos.

Em Março de 2001, o Contra-

mestre Dias encerra seu tempo de 

serviço no Exército Brasileiro, dando 

baixa assim das fi leiras do Exército, se 

deslocando para o estado em maio 

do corrente ano.

O Contramestre Dias foi o pri-

meiro a introduzir a Associação de Capoeira 

Angonal no estado de Roraima, iniciando seu 

trabalho em 27 de Maio de 2001, no município 

do Caroebe, como monitor no programa PETI, 

ensinando a arte da capoeira, com um públi-

co de 50 crianças e adolescentes. Contudo, o 

programa não contemplava todas as crianças 

e adolescentes do município, foi então, que o 

secretário de educação Clayiton Lopes da Silva 

teve a ideia de criar o Programa Vida Feliz, com 

a fi nalidade de alcançar pessoas a idade entre 

7 a 16 anos, com isso a turma aumentou consi-

deravelmente, alcançando 150 alunos.

Após três meses do início os treinos de 

capoeira, o secretário de educação fez a pro-

posta para o Contramestre Dias de realizar uma 

apresentação na comemoração do dias dos 

pais, foi um grande desafi o, pois os alunos até 

então não tinham tido muito contato com a 

Capoeira. Forçando o desenvolvimento de um 

trabalho mais intenso, tanto de jogo como de 

toque e cântico para que a garotada tivesse 

condições de fazer uma boa apresentação.

No mesmo evento posteriormente a apre-

Treinamento no Rio Caroebe - 2015
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sentação, o Contramestre Dias realizou o primeiro batiza-

do com ajuda do Mestre Torresmo do Grupo Urucungo do 

município de São João da Baliza. No evento, foram batiza-

dos 12 alunos do trabalho particular, que treinavam a noi-

te, recebendo seu primeiro cordel. No fi nal do ano, veio o 

batizado de 60 alunos do Programa PETI e Vida Feliz, que 

receberam o primeiro cordel, pois na ocasião, ainda era 

cordel, novamente o auxílio do Mestre Torresmo do Grupo 

Urucungo.

Em 2005, a Associação de Capoeira Angonal pas-

sou a usar cordas novamente. Neste mesmo ano o Con-

tramestre Dias fez as transições dos capoeiristas do grupo 

para corda, onde o mesmo recebeu a corda de pro-

fessor, este foi o terceiro evento do grupo no município, 

sendo que neste mesmo tempo o Programa PETI e Vida 

Feliz foram extintos. Com o fi m dos programas o Contra-

mestre Dias foi trabalhar nos correios, assim passou a dar 

aulas de capoeira somente a noite, agora com todas as 

idades. Foi então que ele teve a ideia de desenvolver 

um projeto social com as crianças e adolescentes do 

município do Caroebe-RR. Passou algum tempo no pólo 

poliesportivo, depois foi desenvolver seu trabalho na es-

cola estadual Tereza Teodoro Oliveira, cujo o gestor na 

época era o Jair do Carmo. Com todas essas mudan-

ças o grupo teve uma redução no número de capoeiris-

Apresentação 7 de Setembro - 2013

Apresentação no CRAS - 2014
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tas praticantes, mas sempre mantendo 

uma média de 40 alunos.

Quando o grupo teve que parar 

de treinar na escola, a Secretaria de 

Bem Estar Social cedeu um espaço 

na própria Secretaria, onde passou 

alguns anos treinando. Em 2014, foi 

feito o quarto evento, na quadra de 

esporte da escola Tereza Teodoro de 

Oliveira, com 35 capoeiristas, uns sen-

do batizados e, outros trocando de 

corda, formando 3 monitores e dois 

instrutores de primeiro grau, sempre 

com a presença do Mestre Torresmo 

do Grupo Urucungo.

Neste período, o grupo estava 

passando por uma fase muito boa, 

onde realizou várias apresentações 

dentro do município, vilas e municípios 

vizinhos, desta maneira, o Contrames-

tre Dias juntamente com seu grupo de 

capoeira foi se tornando conhecido 

no sul do estado, consequentemente 

conquistando credibilidade com os 

outros grupos e a população. Em 2015, par-

ticipou com uma apresentação do ence-

ramento do curso de extensão em Gestão 

Cultural, realizado pela Universidade Fede-

ral de Roraima-UFRR, em Boa Vista, contou 

com 17 capoeiristas que se deslocaram de 

Caroebe à Boa Vista com o apoio da Pre-

feitura Municipal do Caroebe.

No dia 29 de Julho de 2016, foi realiza-

do o quinto evento do grupo em comemora-

ção aos 15 Anos da Associação de Capoeira 

Angonal em Roraima, com a troca de corda 

de alguns alunos e batizados de outros, onde 

o Dias e o Jaty tornaram-se Contramestre da 

Associação de Capoeira Angonal em Rorai-

ma. Contando com a presença do Mestre 

China Associação de Capoeira Angonal do 

estado do Pará, da Salvaguarda de Capoei-

ra do estado de Roraima: o Grão Mestre Ru-

bens do Grupo Libertação, o Mestre Caimbé 

do Grupo Raízes Brasileira, os instrutores Tom e 

a instrutora Batata, também do Grupo Raízes 

Brasileira, o instrutor Tecon da Associação de 

Capoeira Angonal do estado do Amazonas, 

o Contramestre Biriba do Grupo Senza-

la, o Contramestre Fofo do grupo Arte e 

Capoeira da Amazônia, o Contramestre 

Palheta da Associação Cultural Capoei-

ra Sem Fronteira, o Professor Cabeça do 

Grupo Ginga e Respeito e, o Professor 

Monge, sendo a primeira vez que o Mes-

tre China veio ao estado. Este evento foi 

por muito tempo planejado e desejado 

por todos do grupo tanto pelo Contra-

mestre Dias quanto pelos seus alunos, a 

realização do mesmo foi uma conquista 

muito gratificante e significante para o 

reconhecimento da prática desta arte 

no Sul do estado.

Na ocasião, o Contramestre Dias foi 

convidado a participar do Encontro dos 

Amantes da Arte da Capoeira em Boa 

Vista no evento Cruviana Camará, com a 

presença do Mestre Boca Rica-Salvador/

BA, que só veio a agregar mais conheci-

mentos na capoeiragem, contribuindo 

assim para o crescimento na vida pessoal 

e profissional do capoeirista.
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Quarto Batizado - 2014
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OCENTRO CULTURAL ARTE E CAPOEIRA DA AMAZÔNIA, entidade de direito privado, sem 

fi ns lucrativos, que visa fomentar a prática da Arte Capoeira em toda a Amazônia, 

CENTRO CULTURAL  
ARTE E CAPOEIRA 

DA AMAZÔNIA

Histórico

fundado no ano de 2003, com a denominação de Grupo Arte Capoeira. Esta denomina-

ção pertence ao grupo regido por José Raimundo dos Santos (o “Mestre Mundinho”), situ-

ado na Bahia.

 Trazido da Bahia para Boa Vista por Antônio de Jesus Santos (“Mestre Bahia”), aqui 

permaneceu com a mesma denominação até o ano de 2008, quando recebeu identidade 

própria e passou a chamar-se CENTRO CULTURAL ARTE E CAPOEIRA DA AMAZÔNIA. Com 

sede administrativa na rua Áustria, 243 – bairro Cauamé, conta hoje com aproximadamente 

cem integrantes, distribuídos na capital Boa Vista, nos municípios de Rorainópolis, Amajarí 

e na Cidade de Santa Elena de Uairén, na Venezuela, com franca expansão por todo o 

estado.

Antônio de Jesus Santos (Mestre Bahia)
Presidente

40|
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MESTRE BAHIA
Histórico

A ntonio de Jesus Santos, nascido em 1961 em Mutuipé- Bahia, filho de Antonia Maria de 

Jesus e Almerindo Neri dos Santos. Em Salvador no ano de 1981, começou a praticar 
capoeira com Mestre Pimpão e com mais dois amigos,  Mestres Mundinho e Vado. Em 1991, 

veio para o estado de Roraima onde conheceu o Mestre Demir e firmou uma parceria, trei-

nando no grupo Capoeira Regional.

  Tempos depois, mudou-se para o grupo Senzala, comandado pelo Mestre Maluco (Re-

nato). Os treinos aconteciam na calçada da sua casa, formando um grupo de adeptos da ca-

poeira. Em seguida, foi treinar em um espaço localizado atrás da associação do bairro Caranã, 

juntamente com o contramestre Índio. Passaram um bom tempo treinando nesse espaço, porém 

a associação não deixou concluir as atividades, e tiveram que mudar para o Malocão da As-

sociação do bairro Cauamé. No ano seguinte, Mestre Demir criou um grupo denominado São 

Bento Grande, e Mestre Bahia, que tinha muitos alunos, o acompanhou nessa jornada. 

 Em 2003, viajou para Salvador onde conheceu o Mestre Tchelo, apresentado pelo Mes-

tre Mundinho. Mestre Tchelo o graduou Mestre de capoeira trazendo para Roraima o grupo 

Arte Capoeira. Em 2008, o grupo passou a se chamar Centro Cultural Arte Capoeira da Amazô-

nia. Nesse período foram formados vários alunos, como Monitores, Professores e Contramestres.

 Hoje o Centro conta com filiais nos municípios de Rorainópolis, Amajarí e Santa Helena 

do Uairém na Venezuela.

         José Paulo da Costa Silva, começou a treinar capoeira no início do ano de 1999, junta-

mente com o Mestre Bahia, no bairro Senador Hélio Campos onde reside. Oferecendo serviços 

gratuitos a comunidade por tres anos, como professor de capoeira para crianças da cateque-

Professores que estão atualmente ministrando aula:
CENTRO CULTURAL ARTE E 

CAPOEIRA DA AMAZÔNIA
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se da igreja católica, Comunidade Cristo 

Ressuscitado.

         Roniely, começou a treinar capoeira 

com o Mestre Bahia, em 24 de outubro 

de 1998. Atualmente é contramestre de 

capoeira, ministrando aula no bairro Pe-

dra Pintada com mais de 50 alunos.

         Eliseu Ribeiro Souza Silva, conheci-

do na capoeira como Professor Ducka, 

começou a treinar capoeira aos 16 anos, 

em 2004 com o Professor Marquinho. Pas-

sou seis anos treinando e fi cou dois anos 

parado. Em 2012, começou a treinar com 

Mestre Bahia, e em 2013 foi graduado 

com a corda verde e amarelo, quando foi 

morar no município do Amajarí- Vila Brasil. 

Chegando, começou a ministrar aulas de 

capoeira. Em 2014, foi graduado com a 

corda verde e azul. Em 2015, com a cor-

da azul e amarelo. Até hoje segue nessa 

batalha, e agradece a todos que estão 

nesta caminhada desenvolvendo os tra-

balhos com a capoeira. 

Além desses acima citados, o Cen-

tro Arte e Capoeira da Amazônia conta 

ainda com outros professores formados, 

são eles: Vicente, Marcelo, Vander, Esti-

2007 - Treino na Associação do Cauamé Amajarí 2015

Roda na beira do lago na Venezuela 
Batizado com a presença do Mestre Pimpão de 

Salvador 2014

Final de treino Apresentação no Shopping Roraima
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José Mairton da Silva (Papel) Nascido em 1973, no estado do Ceará, 

na cidade de Jaguaruana, e após seis meses, se mudou e cresceu 

Histórico

na cidade de Aracati. Filho de Antonio Pereira da Silva e Maria de Lour-

des Pereira, tendo uma família de sete irmãos, no qual é o sexto filho.

Concluiu seu ensino médio (Magistério) em 1993 e logo no próximo 

ano veio ao estado de Roraima em busca de oportunidade de trabalho. 

Em 1994, conseguiu o seu primeiro emprego no supermercado Ki bacana 

como repositor de mercadorias. Neste mesmo ano, já se tornaria um fu-

turo capoeirista, matriculando-se na capoeira, uma das atividades que o 

SESC desenvolvia. No mesmo dia da matrícula, participou do seu primeiro 

treino, com o professor Demir (atual Mestre Rubem). Alguns meses depois, 

conheceu o Mestre Bahia, que na época ainda não era Mestre, ofere-

cendo carona em direção ao mesmo bairro que moravam. Ao longo do 

tempo surgiu à oportunidade de treinarem na calçada da sua casa e 

formar um grupo de adeptos da capoeira. Em seguida foram treinar em 

um espaço atrás da associação do bairro Caranã, juntamente com o 

aluno Índio (atualmente Contramestre Índio) e Bahia (atualmente Mestre 

Bahia). Passou em torno de oito anos treinando com o grupo Senzala, 

quando veio a se desligar. Logo após, se juntou com o Mestre Rubem do 

Grupo São Bento Grande, chegando a graduação de Professor.

MESTRE PAPEL
CENTRO CULTURAL ARTE E 

CAPOEIRA DA AMAZÔNIA
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Seguindo os passos do Mestre Bahia, em 

22 de abril de 2010, dia do descobrimento do 

Brasil, iniciou o Projeto: Capoeira – Educação 

em roda, na escola estadual Jesus Nazareno 

com alunos da própria escola e comunidades 

adjacentes, desenvolvendo o projeto na pró-

pria sede, sendo o Presidente do Centro Cul-

tural Arte e Capoeira da Amazônia.

Atualmente, é um dos Mestres do Cen-

tro Cultural Arte e Capoeira da Amazônia, 

sendo formado no dia 15 de outubro de 2017, 

tendo a presença do Mestre Gato do Ama-

zonas, Mestra Ciça Fulaz e Professor Adriano 

Santana de São Paulo, na escola Martinha 

Thury Vieira, no próprio bairro Cauamé, onde 

ministra aulas de capoeira.

José Mairton da Silva (Mestre Papel)

Treino e roda na sede do Centro Arte e Capoeira da 
Amazônia Mestre Bahia colocando a corda de mestre

Formatura de Mestre
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A ntonio Oliveira dos Santos Filho, conhecido na capoeira como Contramestre Fofo, filho de 

Maria do Amparo Rodrigues de Sousa e Antonio oliveira dos Santos. Nascido no Maranhão 

Histórico

em 05 de agosto de1979. Começou a prática da capoeira no bairro Tancredo neves com o 

Professor Papel (na época Senzala), mas só se firmou como capoeirista em 2000 quando 

participou do primeiro batizado, recebendo sua graduação de aluno iniciante com o Mes-

tre Bahia, pelo grupo São Bento Grande. Três anos depois o Mestre Bahia foi a Salvador e 

conheceu Mestre Tchelo através do amigo de treino Mestre Mundinho, onde Mestre Tchelo 

o graduou a Mestre. Trazendo para Boa Vista- Roraima, o grupo Arte Capoeira Associação 

Filho da Senzala. Logo depois o Mestre realizou o primeiro batizado e a troca de gradua-

ção. Onde recebeu a corda azul, referente à terceira graduação do grupo, logo em segui-

da comeceu a ministrar aulas no malocão do cauamé sempre supervisionado pelo Mestre.

Em 2008, o Mestre Bahia criou o seu próprio grupo. Logo em seguida mudau para a 

sua própria sede, no mesmo bairro, onde ficou a frente do grupo pelo um bom período. Foi 

quando o Mestre resolveu o graduar a Contramestre em 2014 com a presença do saudoso 

Mestre e Padrinho (Mestre Pimpão). Nos dias atuais está como um dos Contramestres do 

Centro Cultural Arte e Capoeira da Amazônia, também organiza todos os anos no mês de 

abril um evento para as mulheres chamado “Encontro de Mulheres Capoeiristas do estado 

de Roraima” desde 2014. Em 2016, criou um projeto junto com a sua esposa Edineide Cruz 

Sousa, mas ela recebeu um chamado de Deus deixando-o com três crianças pequenas.  

CONTRAMESTRE 
FOFO

CENTRO CULTURAL ARTE E 
CAPOEIRA DA AMAZÔNIA
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Atualmente está dando continuidade ao projeto “Dando uma Rasteira nas Drogas” onde desenvolve no espaço aulas da capoeira 

de forma gratuita para crianças e adolescente carentes e em situação de vulnerabilidade no bairro caranã, na sua propria acade-

mia, localizada na rua Manoel sabido dos santos n° 82. Em 2017, começou a organizar mais um projeto pra comunidade capoeiristica 

e afins denominado “Campeonato de Capoeira em Plataforma Aquática”.

Antônio Oliveira dos Santos Filho (Contramestre Fofo)

Lançamento do campeonato aquático de capoeira, da esquerda para a direita, 
Contramestre Fofo e Mestre Sapulha Final de treino no espaço capoeira

Final de treino no espaço capoeira Final do capeonato aquático de capoeira
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F rancisco Alves Liarte nascido na Cidade de Paulo Ramos – MA, no dia 8 de Abril do ano de 

1982, casado e pai de três filhos.

Histórico

 Em 1998, com 16 anos, chegou ao estado de Roraima, residindo no município de Rorai-

nópolis.Após se instalar em Rorainópolis, iniciou a capoeira após a realização de uma consulta 

médica, com a Dr. Eva, por conta de um problema respiratório que teve, indicando-o a prática 

de alguma atividade física.

No dia 25 de novembro de 1999, ao passar em frente ao ginásio de esporte, ouviu o som de 

um instrumento que logo o chamou a atenção, era o berimbau. Com o passar dos dias começou a 

frequentar os treinos e logo em seguida já estava ali, treinando com o Professor Palheta da academia 

Grupo Senzala, onde recebeu o apelido de Mascote, por ser o menor da turma.  

 No período entre 2001 a 2003 teve passagem pelo grupo São Bento Grande, que tinha 

como presidente Mestre Demir. Após deixar o grupo, passou a fazer parte da academia do grupo 

Centro Cultural Arte e Capoeira da Amazônia, presidido por Mestre Bahia, onde se graduou aluno 

formado no ano de 2007. No ano seguinte conseguiu a graduação de Monitor. Já no ano de 2010, 

foi graduado Professor. Em outubro de 2015, aos 33 anos de idade, das mãos do Mestre Bahia 

conseguiu o êxito de ser um dos Contramestres do grupo. Hoje conhecido nas rodas de capoeira 

do estado de Roraima como Contramestre Mascote, integrante do Grupo Centro Cultural Arte e 

Capoeira da Amazônia. 

CONTRAMESTRE 
MASCOTE 

CENTRO CULTURAL ARTE E 
CAPOEIRA DA AMAZÔNIA
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 No município de Rorainópolis o contramestre Mascote, construiu um espaço próprio para difundir a capoeira no sul do estado, com 

isso vem desenvolvendo um belíssimo trabalho social, atendendo a um público diversifi cado (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pes-

soas com necessidades especiais), oportunizando aos mesmos o conhecimento da cultura por intermédio da prática da capoeira.

Academia no município de Rorainópolis
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Centro de Capoeira da UFRR foi criado em março de 2009, com o objetivo de promo-

ver e preservar a capoeira e a cultura popular brasileira. Estes objetivos foram baseados O

CENTRO DE CAPOEIRA 
DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RORAIMA

Histórico

no Plano de Desenvolvimento Institucional que busca promover a educação pela prática ar-

tística e cultural. Desta forma, todos os projetos desenvolvidos pelo Centro tiveram como base 

a capoeira como uma forma de educação democrática e inclusiva. No ano de 2013, com a 

expansão e o reconhecimento das ações, o Centro de Capoeira passa a ser um Programa de 

Extensão intitulado “Promoção da Capoeira e Cultura Popular Brasileira como Ferramenta de 

Educação e Inclusão Social”, com caráter de ação permanente.

Nestes anos, o Centro de Capoeira realizou diversas atividades onde se destacam as 

aulas de capoeira, ofi cinas e intercâmbio com Mestres de Roraima e de outras regiões, expo-

sições de artes e fotografi a, festivais de cultura popular, apresentações culturais, palestras, e 

documentários. As ações envolveram e benefi ciaram mais de 5.000 pessoas de diferentes mu-

nicípios de Roraima, de diferentes estados brasileiros, além de países como Venezuela, Guiana 

e Japão. Estas ações contaram com a parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), do Governo do estado de Roraima, da Prefeitura Municipal de Boa Vista, e 

principalmente dos grupos de associações de capoeira de Roraima.

Durante estes anos, verifi cou-se uma mudança na comunidade cultural com melhorias 

na capacidade técnica e maior comprometimento com a preservação da capoeira e dos 

50|
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Peace Boat - 2017

Comunidade de Moskow - 2017  Japão - 2016

Atualmente, o Centro realiza as seguin-

tes ações: aulas de capoeira angola; bolsas 

de cultura para alunos carentes da UFRR; do-

cumentários e registros fotográfi cos com esta-

giários e colaboradores da escola de Audiovi-

sual da Universidad de los Andes/Venezuela, 

aulas de capoeira angola para crianças em 

situação de refúgio ou migração em parceria 

com o Projeto Acolher; ofi cinas e palestras em 

comunidades do Baixo Rio Branco, em parce-

ria com o projeto “Luz da Mata e Floresta na 

Lata” da Universidade Estadual de Roraima; 

e apoio a eventos e ações de grupos e asso-

ciações de Roraima. Desta forma, o Centro de 

Capoeira vem se estabelecendo uma relação 

de harmonia entre universidade e sociedade, 

promovendo a educação e inclusão pela de-

mocratização do acesso a cultura. Todas as 

atividades são abertas ao público e todos são 

sempre bem vindos.

Mestres, detentores do saber. Esta mudança 

contribui para a aproximação da academia 

e saber popular, interação de educadores 

de diversas áreas, fi m dos preconceitos e o 

reconhecimento da importância dos Mestres 

de cultura popular na sociedade. Destaca-se 

também a relevância acadêmica das publi-

cações do Centro de Capoeira. As publica-

ções contam com alunos de diversos cursos, 

pregando a multidisciplinaridade, e com a 

comunidade externa, pregando o caráter ex-

tencionista. Alunos, servidores técnicos e pro-

fessores de cursos de antropologia, geografi a, 

relações internacionais, agronomia, técnicos 

em agropecuária (EAgro), artes visuais, medi-

cina veterinária e história já contribuíram ou 

contribuem com o programa. Neste período 

foram realizados trabalhos de conclusão de 

curso, intercâmbio com alunos de mobilidade 

acadêmica, orientações, monitorias, capaci-

tações em gestão cultural e eventos. Além dis-

so, vídeos e documentários produzidos pelas 

ações do Centro de Capoeira já tiveram mais 

800.000 (oitocentas mil) visualizações, sendo 

traduzidos para inglês, espanhol e chinês, le-

vando a marca da UFRR e dos parceiros para 

todos os continentes. 

Centro de Capoeira - 2017
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m 2016, o Capoeira Angola Caçari surgiu de cinco capoeiristas: Adilson “Gogó de Ouro”, 

Danilo Citro, Hanako Endo, Jaciara Carvalho e Marcio Akira. A ideia era construir um espa-E
ço onde o conceito do bem estar estivesse ligado às práticas da capoeira angola. A escolha 

do nome Caçari foi uma homenagem à planta Caçari (Myrciaria dubia), também conhecido 

como Camu-Camu, árvore frutífera com alto teor de vitamina C, de ocorrência na Amazônia 

e comum no estado de Roraima. Assim, o “Capoeira Angola Caçari” remeteria a elementos 

como saúde,  natureza e regionalismo, juntos a capoeira angola, fortalecento a ideia de qua-

lidade de vida.
O Capoeira Angola Caçari, ressalta os valores da capoeira como forma de edu-

cação e bem estar. As aulas se baseiam na historicidade da capoeira, seus rituais e mo-
vimentos, pelo fazer coletivo e comunitário. Além disso, o espaço organiza eventos no 
intuito de promover práticas saudáveis e oportunizar o acesso à cultura em municípios 
distantes no estado de Roraima. 

Como um espaço novo, as ações ainda são limitadas, mas destaca-se o evento 
“Cruviana Camará”, organizado junto com a Casa da Capoeira e o grupo Senzala. O 
evento tem como objetivo oportunizar que capoeiristas da região tenham vivências com 
Mestres de outros estados, além de realizar o intercâmbio entre capoeiristas de Roraima 

CAPOEIRA ANGOLA 
CAÇARI 

Histórico
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com outras regiões do país e da Venezuela. 
O intercâmbio de capoeiristas é importante, 
visto que o estado se situa no extremo nor-
te do Brasil, com acesso limitado as demais 
regiões. Com isso, o capoeirista tem difi cul-
dade no seu desenvolvimento pela falta de 
acesso aos Mestres e demais praticantes do 
Brasil e exterior.

Para os  próximos anos o espaço proje-
ta a expansão do local de treino, a expansão 
das ações para outros municípios e regiões 
próximas de Roraima e a realização de ações 
integradas com outras linguagens artísticas.
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ascido em 8 de setembro de 1975 na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou a capoeira em 1996, 

na época de estudante da Universidade Federal de Viçosa / Minas Gerais, quando assistiu N
dois capoeiristas treinando em um parque e quis saber como eles conseguiam ter tamanha agi-

lidade e jogar sem que um golpe atingisse o outro. Rapidamente procurou um local e iniciou os 

treinos no Grupo Guerreiros de Zumbi coordenado pelo Mestre Garnizé. Neste período, o grupo 

tinha alguns professores dando aulas em diferentes locais da cidade e decidiu treinar com o Mo-

nitor Menor (Maurício Mendes), hoje conhecido como Mestre Menor Angola. 

Em 2000, o Menor sai do Guerreiros de Zumbi e junto com seus alunos forma um novo 

grupo, o Expressão e Arte Capoeira. Nesse momento, Akira já auxiliava nos treinos e, junto 

com os demais alunos, buscava fazer o grupo crescer e ter mais adeptos. Em 2002, termi-

na seus estudos em Viçosa e é aprovado para uma bolsa de pesquisa na Universidade de 

Chiba no Japão. Com a mudança iminente, conversa com o Menor que lhe incentiva a 

abrir um grupo no Japão e continuar seu aprendizado apesar da distância e do isolamento. 

Como forma de incentivo, no dia da despedida, Menor lhe entrega um berimbau e diz que 

deve leva-lo e se dedicar não somente a movimentação, mas também a musicalidade da 

capoeira. 

Em abril de 2002, chega ao Japão e vai morar no alojamento internacional da Univer-

sidade de Chiba. Sempre com a ideia de continuar a capoeira tenta encontrar um grupo 

para fazer parte, mas não encontra nenhum próximo de onde morava. Um dia, um colega 

entra em seu quarto e avista o berimbau que tinha ganho de presente do seu Mestre e 

pergunta se ele praticava capoeira. Nesse momento, Akira repondeu que sim, que fazia 

capoeira no Brasil e já tinha alguma experiência em dar aulas. Seu colega que era austrí-

aco e tinha uma namorada brasileira conhecia a capoeira, mas nunca tinha praticado, 

MARCIO AKIRA 
COUCEIRO

Perfil

Contramestre Akira “Jiraya”

Professor Associado da Universidade Federal de 
Roraima

Coordenador do Centro de Capoeira da 
Universidade Federal de Roraima

Coordenador do Capoeira Angola Caçari
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então perguntou se poderia lhe ensinar. Era 

tudo que ele queria e marcaram de treinar 

no gramado do alojamento ao entardecer. 

Ao ver uma movimentação diferente, aos 

poucos, outros alunos estrangeiros que mo-

ravam no alojamento foram se aproximan-

do e fazendo parte dos treinos de capoeira. 

Desta maneira, o grupo cresceu, as 

aulas passaram a ser dentro do espaço co-

munitário do alojamento e alunos dos mais 

diversos países como Argentina, Colômbia, 

Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Kenia, 

Austrália, Nova Zelândia, Síria, Coreia do Sul, 

China e Japão participaram e colaboraram 

com as atividades. O grupo passou a ser a 

filial do Expressão e Arte no Japão e até hoje 

existe sob a coordenação de quatro capo-

eiristas japoneses: Ai Yonekura, Ako Kaneko, 

Dai Hanzawa e Wakaume Mitsihiro. 

Em julho de 2006, os estudos na Univer-

sidade de Chiba terminam e Akira retorna ao 

Brasil com a certeza que iria trabalhar com a 

capoeira. Ao retornar consegue um trabalho 

na cidade de Belo Horizonte e procura um 

local para treinar e continuar seu aprendiza-

do. Em um desses acasos divinos, conhece 

Grão Mestre Dunga na roda da Praça 7. A 

partir daí passou a frequentar a academia 

de Mestre Dunga, conhecida como Senzala 

e um dos primeiros espaços de capoeira de 

Minas Gerais. Foram dois anos intensos, aju-

dando, treinando e aprendendo a capoeira 

até que em 2008 é reconhecido como pro-

fessor de capoeira pelo Grão Mestre Dunga. 

Agora se sentia confiante para iniciar seu 

próprio trabalho de capoeira no Brasil e jus-

tamente nesta época, passou no concurso 

para professor da Universidade Federal de 

Roraima (UFRR).

Mais uma mudança, agora para Boa 

Vista, capital de Roraima, mas o pensamen-

to era o mesmo, continuar o aprendizado e 

continuar com a capoeira. Chegou a Boa 

Vista em setembro de 2008 e um dia na fila 

do banco avistou Mestre Ongira com uma 

camisa de capoeira. Não pensou duas vezes 

e perguntou onde tinha capoeira e como 

poderia fazer para conhecer a turma. Ongi-

ra o convidou para uma apresentação que 

iria acontecer na Praça da Cultura no mês 

de novembro, em alusão ao dia da Cons-

ciência Negra. Na apresentação conheceu 

os demais Mestres e capoeiristas da cidade 

e falou que tinha recém chegado e estava 
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procurando um local para abrir seu espaço. 

Um dos capoeiristas sugeriu que buscasse na 

própria universidade onde trabalhava e as-

sim procurou a Coordenação de Cultura da 

UFRR que o sugeriu que encaminhasse o pro-

jeto como forma de extensão universitária.

Em março de 2009, o Centro de Ca-

poeira da Universidade Federal de Roraima 

iniciou suas atividades com o objetivo de 

promover e preservar a capoeira. O proje-

to cresceu e, em 2013, o Centro passou a 

ser um programa de extensão com caráter 

permanente. Nestes anos, diversas foram as 

ações coordenadas ou apoiadas pelo Cen-

tro onde destacam-se os festivais de capoei-

ra e cultura popular brasileira, as aulas com 

alunos refugiados e migrantes, a produção 

de documentários, a orientação de alunos, 

a disponibilização de bolsas para alunos ca-

rentes, sem contar as aulas e palestras no 

Brasil e exterior. 

Em 2016, junto com mais quatro ca-

poeiristas, resolve ter um espaço próprio e 

funda o Capoeira Angola Caçari. O espa-

ço deveria abrigar não somente a capoeira 

mas várias vertentes artísticas e culturais. Um 

espaço que pudesse unir as artes e artistas 

e produzir artesanato, instrumentos, capoei-

ra, fotografia, audiovisual e jardinagem. O 

espaço deveria ser próximo a natureza com 

aulas ao ar livre em meio a um jardim para 

contemplar e apliar o sentimento de bem 

estar. Desde então, divide seu tempo entre 

as atividades da Universidade, o Centro de 

Capoeira e o Angola Caçari e o mais impor-

tante, a família.

Produções e Atividades

2009 a 2014: Festival de Capoeira da UFRR

2013: Vídeos Movimento Novo Capoeira Boa 

Vista / Roraima;

2013: Palestra e oficinas na Conferência Brazil/

Guyana -  Universidade de Georgetown, Gero-

getown / Guyana;

2013: Palestra e oficinas no evento Intercâm-

bio Cultural Brazil – Guyana, Ayshalton Village 

/ Guyana;

2014: Oficinas. Grupo Expressão e Arte. Chi-

ba/Japão;

2014: Palestra e oficinas na Organização Não 

Governamental Peace Boat / Japão – trecho 

Belém do Pará - Ilhas Canárias, Espanha;

2016: Oficinas. Grupo Expressão e Arte. Chi-

ba/Japão;

2016: Documentário Roda da Igreja Matriz – 5 

anos. A importância social da roda de rua;

2017: Palestra e oficinas na Organização Não Go-

vernamental Peace Boat / Japão - trecho Cida-

de do Cabo, África do Sul - Rio de Janeiro/Brasil.

2017: Documentário Cruviana Camará. A im-

portância e o respeito dos Mestres antigos. Par-

ticipação especial Mestre Boca Rica;

2017: Documentário “Pidiaynii – capoeira, roça 

velha”. A capoeira e as culturas tradicionais in-

dígenas na integração das pessoas;

2017: Palestra e oficina em comunidades do 

Baixo Rio Branco/RR.  Parceria com o projeto 

Luz da Mata, Floresta na Lata da Universidade 

Estadual de Roraima;

2018: Documentário Cruviana Camará. A mú-

sica na capoeira. Participação especial Mes-

tres Toni Vargas e Jorge Nascimento.
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ESSÊNCIA 
DA 

CAPOEIRA

Histórico

MESTRE 
MIUDINHO

BREVE HISTÓRICO 

e chamo Geocondo Nascimento Lopes, nasci em 10/02/1979, 

mais conhecido na capoeira como Mestre Miudinho. Meu pri-M
meiro contato com a capoeira se deu quando eu tinha 14 anos de 

idade, no ano de 1993, e foi com o Dagoberto, que hoje é chamado e 

formado Mestre Caimbé, onde eu treinei até a corda amarela e con-

tinuei meus aprendizados. No ano de 1994, conheci o Mestre Renato 

(Maluco) do grupo senzala, e passei a treinar com ele, onde fi quei até 

minha formação de contramestre.Comecei a ministrar aulas de capo-

eira no ano de 1999, em projetos como: Abrigo Masculino, Mais Educa-

ção (Escola Nova Canaã), Peti (Programa de erradicação do trabalho 

infantil) e na Praça do bairro Asa Branca. Entre os anos de 2010 à 2012, 

desenvolvi trabalhos com a capoeira no município do Bomfi m, dando 

continuidade as aulas do Professor Chai, que veio a falecer, aulas essas 

que faziam parte de um projeto que havia sido iniciado em 2005, pelo 

então aluno meu, professor Simão. Segui com minha caminhada, onde 

conheci o Mestre Pombo de Ouro, de Brasília, o qual me apadrinhou 

Mestre, em 29 de novembro de 2012. E hoje tenho meu próprio grupo, 

que se chama “Associação Essência da Capoeira”, no qual sou presi-

dente, desenvolvendo trabalhos de capoeira em projetos sociais com 

crianças, jovens e adultos.

Mestre Miudinho

Miudinho - Praça do Asa Branca - 2017
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GRUPO GINGANDO 
PARA CRISTO

Histórico

FRANCISCO EUDES 
NASCIMENTO DE SOUZA: 

MESTRE BEIJA

N ascido em 26 de Setembro de 1973 na cidade de Manaus Amazonas, 43 anos de 

idade, fi lho de Francisco Rabelo de Souza e dona Maria Olga de Souza do Nasci-

mento, Mestre de Capoeira e acadêmico de Educação física, pai de 08 fi lhos e 02 netos. 

Começou a capoeira na década de 1981 aos 08 anos de idade no bairro onde morava 

chamado Vila da Prata conhecido como um dos bairros  mais perigosos da capital 

amazonense, de família humilde, o pai mecânico e a mãe dona de casa, morava em 

uma casa pequena  de apenas três cômodos com seus pais e suas duas irmãs. Come-

çou a trabalhar muito cedo. Aos 08 anos, foi vendedor de salgados nas ruas de Manaus, 

engraxate, lavador de carros e ajudante de padeiro. Na sua infância não teve o privilé-

gio de estudar muito que nem as outras crianças de sua idade, pois tinha que trabalhar 

para ajudar seus pais. Seu primeiro contato com a capoeira foi, quando ouviu algumas 

pessoas, jovens e crianças cantando e batendo palmas bem auto, o som era diferente, 

pois nunca tinha ouvido um som tão envolvente, esse som vinha dos fundos do seu quin-

tal. Lá, tinha um muro não muito alto e que dava pra subir, na época era um menino 

franzino e peralta. Decidiu então, pegar algumas madeiras, onde conseguiu escorar no 

muro e subir, foi quando viu do outro lado uma quadra, era quadra da associação de 

moradores do bairro. Lá funcionava um projeto de capoeira, projeto este que atendia 

crianças e jovens do bairro, o qual davam aulas lá os professores Marcos, o Branco e 
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Pica-Pau. Depois que vi todo aquele movi-

mento, vivia em cima do muro olhando e 

acompanhado os treinos e rodas. Determi-

nado dia, o professor Pica-pau lhe viu e fa-

lou, “porque não desce dai garoto, e vem 

pra cá treinar com a gente?”, o menino es-

perto perguntou, “não vão me dar panca-

da não né?”, “não garoto! Vamos lhe ensi-

nar a nossa arte, a capoeira!” O menino 

desceu e foi ver de perto todos aqueles mo-

vimentos. Era uma luta bonita, de esquivas e 

golpes ligeiros, aquilo lhe deixou maravilha-

do, tanto que depois disto, muitas vezes fu-

giu de casa, pulava o muro para treinar e 

jogar capoeira escondido dos seus pais, pois 

os mesmos o proibiam de praticar a capoei-

ra. Naquela época o povo falava que era 

coisa de malandro, o que não tinha jeito, eu 

ia assim mesmo. Para treinar não tinha como 

pagar, e nem como comprar uma calça de 

treino, então o professor disse a ele, “venha 

mais cedo, limpe o local que deixaremos 

você treinar!” E assim fazia todos os dias que 

tinha capoeira, chegava mais cedo ai var-

rer o local e deixava limpo para que quan-

do começasse o treino estivesse tudo em 

ordem. O professor viu o meu esforço e logo 

lhe deu uma camisa e uma calça de treino, 

fiquei alegre, isso foi um incentivo muito 

grande para que eu me apaixonasse de 

uma vez pela Capoeira.  Então foi aí que a 

capoeira entrou em minha vida, treinou dos 

08 aos 11, sempre participativo. Ia para to-

das as rodas e eventos na cidade e todos os 

domingos eu ia juntamente com os profes-

sores e os amigos de treinos para as rodas 

que aconteciam na Praça da Saudade, 

Praça da Polícia e do Relógio, jogar Capoei-

ra. Em uma dessas rodas ele conheceu o 



62|

Mestre Chaguinha. Treinei com ele durante 

01 ano na sua academia, a Samurai, locali-

zada no centro da cidade de Manaus. No 

mesmo local, o seu irmão o professor Cha-

gas também dava aulas de Judô e os dois 

dividiam o espaço. Às vezes pedia para sua 

mãe o deixar ir, mas não deixava porque 

era longe. Mas não tinha jeito, ele fugia, pe-

gava o ônibus e ia embora pra capoeira. 

Quando seus pais o procuravam, já estava 

longe. Seu pai sempre falava “esse menino 

não toma jeito, qualquer dia desse ele some 

no mundo por causa dessa capoeira!” ele já 

sabia que tinha ido pra capoeira. Garoto es-

perto e ligeiro, logo se destacou entre os de-

mais. Sempre curioso, perguntava muito, 

gostava de cantar, jogava e tocava todos 

os instrumentos da capoeira. Em 1986, dei-

xou a capital do Amazonas, vindo para Ro-

raima estudar e morar com minha tia e avó 

por parte de pai que aqui já residiam no 

bairro aparecida. Chegando em Roraima, 

não sabia que tinha capoeira, pois todos fa-

lavam que em Roraima só tinha índios e ga-

rimpeiros. Era a época dos garimpos em Ro-

raima, época de muita fartura de ouro e 

dinheiro. Viu que o momento era propício 

para ganhar alguns trocados, começou a 

vender salgados na rua para ajudar nas 

despesas de casa. Nessas andanças pelos 

bairros da cidade de Boa Vista, conheceu 

alguns capoeiristas que se reuniam e faziam 

rodas pela cidade. Eram eles, Kiko, Wilsão, 

Klife, Pelé entre outros que aqui já moravam, 

e juntamente com esses amigos treinou e jo-

gou muita capoeira, que segundo eles ti-

nham aprendido um pouco de nossa arte 

com uns camaradas chamados Bruno Cam-

bota e Rodney, o Negativo. Logo depois, 

mais precisamente no bairro do mecejana, 

em 1990, passando em frente de uma casa, 

escutou um som familiar, era o som de um 

berimbau. Decidiu bater palmas, e lá apare-

ceu Dagoberto Ventura, hoje Mestre Caim-



|63

bé, perguntou se ali tinha capoeira, e o ca-

marada respondeu que sim, e perguntou se 

ele também era capoeira, respondendo 

que sim. Então  Caimbé disse que tinha trei-

nos de segunda a sexta e que aparecesse  

para treinar. Então começou a participar 

dos treinos e rodas que Caimbé fazia ali. Foi 

assim que recomeçou a sua história com a 

capoeira em Roraima. Treinavam em um es-

paço não muito grande, em um piso de ci-

mento, e a noite só tinha duas lâmpadas 

fluorescentes para clarear o local. Ao lado 

uma vala grande que quando chovia pas-

sava até geladeira velha boiando e tudo 

em quanto. Muitas das vezes quase que 

caiam nela quando o couro comia no cen-

tro. Era um tempo bom, que não volta mais! 

Hoje esse local é a sede do Raízes Brasileira, 

primeiro nome que foi dado ao grupo na 

época. Treinou com Caimbé durante 04 

anos. Em 11 de Julho de 1993, participou jun-

tamente com toda   os capoeiristas do esta-

do, do 1º batizado de capoeira no ginásio 

da escola estadual Costa e Silva, onde lá 

estavam os Mestres Boby de Teresina (PI) e 
Mestre Amendoim de Brasília (DF). Em 1994, 
foi treinar com Renato Lopes, hoje Mestre 
Renatão, do Grupo Senzala, vindo de Brasí-

lia (DF). Mestre Renatão implementou uma 

nova concepção em relação a capoeira 

no estado, trouxe  com  ele muitos conteú-

dos e novidades da capoeiragem dos gran-

des centros, e muitos capoeiristas como Bei-

ja, foram treinar e fazer parte do Grupo 

Senzala que só crescia em Roraima. Foi gra-

duado, em 1995, começou seu primeiro pro-

jeto de capoeira com crianças e jovens no 

clube do Trabalhador, no bairro joquei clu-

be. Ministrou aula de capoeira durante 12 

anos pelo grupo Senzala. Em 1999, foi convi-

dado a fazer parte da implantação do pro-

grama de erradicação do trabalho infantil, 

PETI no município do Cantá. Foi contratado 

como professor de capoeira pela Secretaria 

de Ação Social para atender aproximada-

mente 70 alunos divididos em dois turnos, 

matutino e vespertino. Em 21 de Novembro 

de 1999, organizou o primeiro batizado de 

capoeira no município. Em seguida, mudou-

-se de vez para o município, para poder 

atender melhor seu trabalho com a capoei-

ra. Nesse período conheceu Nadia Aleixo, 

casou-se, e teve um filho, o Narel, conheci-

do como “Coelho”. Promoveu vários even-
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tos em nos núcleos de capoeira. Ministrou 

aulas dentro de uma área indígena chama-

da Taba Lascada, onde a aceitação dos 

indígenas pela capoeira foi muito grande, 

ministrou aulas também nos projetos sociais 

da capital e interior, como PETI e Agente Jo-

vem. Em 2007, saiu do grupo Senzala e foi 

fazer parte do Raízes do Brasil, coordenado 

por Mestre Caimbé. Lá encontrou vários 

amigos das antigas, como Pinóquio, Passa-

rão e alguns mais novos como Tuca, sapo, 

entre outros. Em 2012, voltou ao Grupo Sen-

zala, onde juntamente com graduados, Pro-

fessores   e  Mestre Renato, registraram o 

Grupo Senzala como Centro Cultural de Ca-

poeira Senzala Roraima. Em seguida no 

evento Brasil/Venezuela, foi formado Con-

tramestre pelo Mestre Renato, mas fi cou 

apenas um ano, pois estava decidido parar 

com a capoeira por conta de problemas de 

saúde e pessoais. Depois de uns quatros me-

ses que sai do Grupo, foi convidado a visitar 

algumas rodas de capoeira, e por lá conhe-

ceu alguns Irmãos como Mestre Alcyr, gra-

duados Jonyel e Michel, que já desenvol-

viam um trabalho diferenciado na capeira, 

utilizando-a como instrumento de evangeli-

zação. Isso o intrigou, pois até então não sa-

bia que existia tal movimento no estado. 

Pesquisou bastante sobre o assunto e gos-

teou do que tinha descoberto. Então viu ali 

uma forma de continuar treinando e ensina-

do a capoeira para seus alunos, mas de 

uma forma diferente do que fazia antes. Em 

17 de Dezembro de 2012, realizou o primeiro 

evento que contou com a participação de 

60 alunos dos projetos e do Mestre Tunel do 

Amazonas do Grupo Ginga de Ouro. Nesse 

tempo, decidiu que fundaria um grupo de 

capoeira, e assim juntamente com seus alu-

nos graduados Xingu, Branca, Cruviana, Di-

nho e sua esposa Nádia, registrariam a Asso-

ciação Cultural de Capoeira Gingando 

para Cristo, em 21 de maio de 2013. Após o 

registro do Gingando para Cristo, foi convi-

dado a participar do evendo Encontro Nor-

te Nordeste Capoeira no Amazona, organi-

zado por Mestre Chaguinho, do grupo 

Quilombo de Capoeira, seu primeiro Mestre. 

Neste evento, Mestre Chaguinho entrega 

seu diploma, reconhecendo-o com título de 

Mestre de capoeira, em 10 de novembro de 

2013. Após esse evento, retornou ao estado 

de Roraima para dar continuidade aos seus 

projetos, que desenvolve até hoje no muni-

cípio do Cantá, localizado a 35 km da capi-

tal Boa Vista. Em 20 e 21 de dezembro de 

2014, ajudou a coordenar o evento Encon-

tro Norte de Capoeira em Boa Vista, na qua-

dra da escola estadual Monteiro Lobato, 

onde participaram os Grupos de Capoeira 

gospel, Gaditas do Mestre Michell, Geração 

Missionária do Mestre Alcy, Libertação do 

Mestrando Jonyel e convidados como: Mes-

tre Caimbé do Raizes Brasileira, Mestre Bahia 

do Arte e Capoeira da Amazônia, entre ou-

tros amigos da capoeiragem. O evento 

contou com a presença especial de Walce 

Souza, Mestre Deputado, aluno de Mestre 

Bimba. Nesse evento, Mestre Deputado o 

reconheceu como mestre de capoeira, ou-

torgando o titulo de Mestre de Capoeira 

corda branca.  Em 19 de Dezembro de 2015, 
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realizou outro evento, denominado Festival de Capoeira Gingando 

para Cristo, onde ouveram trocas de graduações. O evento foi reali-

zado no município do Cantá, com a participação de alunos dos pro-

gramas, evento este que seria o ultimo realizado pelo programa PETI, 

pois o mesmo saiu do programa e foi desenvolver seus projetos por 

conta proópria. O evento foi realizado no malocão da prefeitura do 

Cantá, em parceria com a Secretaria de Ação Social e com a ajuda 

de amigos e comerciantes locais. O evento contou com a presença 

de grandes nomes da capoeira do estado, como: Mestre Caimbé, 

Mestre Pinóquio, Contramestre Biriba, Contramestre Akira, Contra-

mestre Cavalo Branco da Bolívia, Contramestre Fofo, Professor Tom,  

entre outros amigos da capoeira de Roraima, fechando assim o ano 

com chave de ouro. 

Como forma de fortalecimento do trabalho em 2017 começou a es-

treitar relações com o Grupo Resgate Capoeira Gospel do Estado do Ama-

zonas-Manaus, na pessoa do Contramestre Gil Malhado (Pastor Gilson).

Francisco Eudes Nascimento de Souza, Mestre Beija, até hoje con-

tinua desenvolvendo seus projetos no município Cantá, com garra e 

determinação, conduzindo seus trabalhos com o intuito de ensinar a 

capoeira, para todos que queiram seguir meus fundamentos.
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GADITAS
Histórico

MESTRE MICHELL 

ascido em 03 de junho de 1986 na capital do Piauí, Teresina, fi lho de uma atendente 

de telefonia e de um funcionário da coletoria. Michell Mendes Pereira, cresceu no N
município de Beneditinos e teve seu primeiro contato com a capoeira em 1990 quando nas 

férias visitava sua tia na capital. Em 1991, passou a acompanhar seu primo, que já era prati-

cante de capoeira na academia do Mestre Albino, participava dos treinos e rodas, porém 

não se fi rmou na escola de capoeira. No fi nal de 1994, na sua cidade começavam a apa-

recer os primeiros capoeiristas, dentre eles Titela, Lapal, Louro, Quixaba, onça preta e outros 

que tentavam estabelecer um trabalho com a capoeira. Nessa época, ainda muito jovem, 

contrariando seu pai, passou a frequentar os treinos e rodas. Em 1995, conheceu o grupo 

Sol Nascente, um projeto de capoeira existente nas escolas, que se expandiu para ginásios 

e danceterias do município de Beneditinos. Posteriormente, o grupo Sol Nascente passou a 

chamar-se Salve Nascimento Grande, formando uma pequena turma que já realizava apre-

sentações no centro catequético da cidade e respondia pelo nome de Capoeira Arte, do 

Mestre Chapão. Seu aluno Quixaba delegou Boca Rica para assumir a academia e, em sua 

casa começou a ministrar aulas de capoeira.

No fi nal do ano de 1999, o grupo Abadá Capoeira se estabeleceu na cidade, e o 

Mestre Michell passou a treinar nesse grupo a partir do convite do Moreno, capoeirista da 

escola, onde foi batizado recebendo o apelido de Quexada. Mestre Michell participou de 
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       Reconhecimento de Mestre - 2013

vários batizados, ministrou aulas em várias 

cidades da região, até que no ano de 2006, 

viajou para o Rio de Janeiro. No Rio, teve a 

oportunidade de treinar na sede da Aba-

dá Capoeira, e depois de algum tempo foi 

morar com Mestre Camisa no CEMB (Centro 

Educacional Mestre Bimba). Mestre Michell 

morou um ano na cidade do Rio de Janeiro, 

tendo que retornar para o Piauí em 2007, re-

tomando com seu trabalho em Beneditinos. 

Em dezembro de 2007, foi convida-

do pelo Professor Carnaúba para ajudá-

-lo com o trabalho em Roraima. Mestre 

Michell chegou em Boa Vista em feverei-

ro de 2008, para somar com o graduado 

Tortu no desenvolvimento da academia. 

Depois de realizarem o primeiro batizado, 

pensou em ir embora, entretanto, encon-

trou trabalho no projeto da prefeitura de 

Boa Vista chamado Cabelos de Prata. 

No projeto começou a ministrar aulas de 

capoeira, chegando a realizar o primeiro 

batizado de capoeira da terceira idade 

no estado. Atuou também no Projeto Mais 

Educação e Segundo Tempo.

Em Roraima conheceu e se casou 

com Aurizelia Maria de Sousa (colega de 

trabalho), teve duas filhas, uma outra con-

quista foi o seu ingressou na faculdade.

Continuou com a prática da capo-

eira pelo grupo Abadá Capoeira. No ano 

de 2010, se desligou da Instituição, passou 

um tempo distante da capoeiragem, po-

rém, ainda no mesmo ano, voltou a prati-

car e ensinar a capoeira, até que em 12 

de outubro de 2010 realizou a sua primei-

ra formatura de capoeira. Neste primeiro 

evento realizado por ele, já na frente da 

Associação Gaditas, que aconteceu no 

Palácio da Cultura, nesse evento o Gilson 

Malhado (Capoeira Resgate), Alcyr Car-

valho (Geração Missionária) e o Arilson 

(Uma Nova Visão) foi formado professor 

de capoeira. 

Seguindo com trabalho treinando 

e viajando para outros eventos fora do 

estado de Roraima, principalmente em 

Manaus-Amazonas, foi que em setembro 

de 2012 foi realizado um novo evento de 

capoeira, sendo formado Contramestre 

pelo então Mestre Alcyr Carvalho (Gera-
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ção Missionária), Contramestre Malhado 

(Capoeira Resgate) e como testemunha 

Mestre Suíno (Candeias). 

Em 21 de dezembro de 2013, na es-

cola Monteiro Lobato, com a presença de 

Mestre Deputado, aluno de Mestre Bimba 

foi reconhecido Mestre de capoeira por 

quatro Mestres, sendo três deles: Mestre 

Alcyr Carvalho (Geração Missionária), 

Mestre Arilson (Uma Nova Visão) e Mestre 

Beija (Gingando para Cristo), tendo teste-

munhas de Boa Vista, o Mestre Bahia (Arte 

Capoeira), Gioconda e alunos.

Mestre Michell Mendes Pereira chegou 

a Roraima para desenvolver em parceria 

com o Professor Carnaúba um trabalho só-

lido de capoeira. Foi recebido pelo mesmo 

e sua família em sua casa, onde começou 

a parceria em prol de desenvolver a Capo-

eira Abadá no estado de Roraima. Entretan-

to, por motivos de força maior, afastou-se 

do seu grupo de origem e decidiu seguir sua 

vida, casou-se e decidiu parar com a capo-

eira defi nitivamente. Contudo, começou a 

perceber que a juventude da comunida-

de estava sem orientação ética e moral, 

decidiu então resgatar esses jovens das 

ruas. Contudo, não sabia como iria fazer 

esse trabalho, então buscou auxílio do Pas-

tor Wallace Cabrera da igreja onde con-

gregava para ter uma ideia para trabalhar 

com os jovens de uma forma de que estes 

pudessem se distanciar da marginalidade, 

ensinando valores e princípios.

Em janeiro de 2009, começou um tra-

balho com a capoeira para jovens e crianças 

da comunidade do bairro Buritis. Em janeiro 

de 2010, na Igreja Batista em Cristo Nação 

Apostólica, iniciou um outro projeto de capo-

eira, com alunos que totalizavam quatro pes-

soas, logo em alguns meses já aumentaram 

para uma média de 30 alunos, o que levou 

outras igrejas a adotarem a prática da ca-

poeira como instrumento de transformação 

social. O crescimento foi tão grande que 

passaram a receber convite para apresenta-

ções em localidades de Boa Vista. 

A Associação Gaditas não criou outra 
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capoeira, pelo o contrário, tem a capoei-

ra como ferramenta alternativa para atrair 

pessoas para um processo mundial de que-

bra de preconceitos e paradigmas religiosos 

contra aquilo que não se conhece, no caso 

a capoeira e a cultura afro. 

Em fevereiro de 2010, é apresentado 

na escolinha evangélica Cordeirinhos de Je-

sus um projeto de capoeira. A dona e dire-

tora, senhora Rubenita Moura se interessou 

pela ideia e decidiu dar uma oportunidade.

Dessa forma começou um novo traba-

lho com a capoeira, projeto iniciado ainda 

com vínculo da Abadá Capoeira. Mestre 

Michell, não imaginava que o trabalho to-

masse tais proporções como tomou, e o que 

era apenas um projeto piloto se expandiu 

para outras entidades educacionais como 

SHG, Centro Educacional Pimpolhos Precio-

sos, Centro Educacional Curumim, escola 

Sol do Amanhã, escola Clube dos Bambinos, 

Centro Educacional Soldadinho de Cristo, 

Centro Educacional Corujinhas, Centro Edu-

cacional Pinheirense e o Centro Educacional 

Construindo o Amanhã. A expansão levou o 

então projeto, a se tornar a Associação Gos-

pel de capoeira “Gaditas”, palavra esta que 

vem do hebraico, “turba” que signifi ca tropa, 

exército, ajuntamento de guerreiros, agora já 

não mais fi liada ao Abadá Capoeira.

Com o trabalho fi rmado nas escolas de 

ensino infantil, e em destaque a escola Curu-

mim, localizada no bairro Cambará e Conjunto 

Cidadão, Mestre Michell, viu a necessidade de 

expandir o trabalho no âmbito social, quando 

abriu em janeiro de 2012 uma academia de 

capoeira para a comunidade do bairro Con-

junto Cidadão. Sua visão era trabalhar com 

crianças carentes, que se deu inicialmente na 

própria escola Curumim, tendo o total apoio 

da dona Telma, diretora da escola. 

O trabalho dentro de alguns meses 

tomou um crescimento tão grande que foi 

preciso sair da escola por motivo de  falta 

de espaço.
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                   1ª Campanha de Doação de Sangue - 2014

                             Formatura de Capoeira na Vila Olímpica - 2011

                           Projeto Cabelos de Prata - 2010

         Formatura de capoeira no palácio da cultura - 2010

Com ajuda do Senhor Josiel, dono da 

empresa Falcão Securit (na época patrão 

do Mestre Michell), alugou um prédio para 

melhor atender as crianças. Logo depois, 

o projeto tornou-se associação instalado 

no Malocão cedido pelo o presidente do 

bairro Conjunto Cidadão, atendendo cer-

ca de 60 alunos.

Com o sucesso deste trabalho, Mestre 

Michell que trabalhava na época de segu-

rança na ATST (Associação dos Trabalhado-

res sem Teto de Roraima), obteve o reconhe-

cimento e o convite do senhor presidente da 

associação e da administradora para de-

senvolver o mesmo trabalho no Malocão do 

bairro João de Barro, atendendo as crianças 

das famílias já residentes no local. Realizando 

cada vez mais eventos e obtendo o reconhe-

cimento da mídia e da sociedade.

A associação Gaditas promoveu gran-

des ações sociais, dentre eles a primeira 

Campanha de Doação de Sangue “Capo-

eirista Sangue Bom” onde reuniram alunos, 

pais, docentes e simpatizantes nesta corrente 

de cidadania. Também realizaram o primeiro 

Encontro Norte de Capoeira juntamente com 

um movimento gospel, reunindo capoeiristas 

de vários estados, bem como as formaturas 

realizadas em 12 de outubro de 2010 com 

cerca de 235 crianças, e no dia 12 novembro 

de 2011 com cerca 400 crianças promovida 

na vila olímpica. Seus alunos obtiveram resul-

tados positivos em competições locais, sen-

do vencedores em jogos de capoeira, assim 

como em festivais de cantigas, sendo o pri-

meiro grupo de capoeira a se apresentar no 

Roraima Garden Shopping. 

A Associação Gaditas de capoeira, for-

mou seis Instrutores, são eles: Romário Gomes, 

Garwilyn de oliveira, Rafael Wesley, Wallace 

Cabrera, Derlion Carvalho e Kaio Ramos; três 



              VI Formatura de capoeira 2015 no Roraima Garden Shopping

graduados: Marcus Sabão, Gigante e Alef Panda, 

e ainda, uma Monitora: Aurizelia Maria, dentre vá-

rios outros alunos. Alunos estes que são atendidos 

na sede localizada na Rua Armando Nogueira 91, 

Asa Branca com fi liais nos bairros Conjunto Cida-

dão, Princesa Isabel na Igreja Torre Forte, no Cen-

tro e em mais de cinco escolas de ensino particu-

lar, além de obter fi liais no estado do Piaui, com os 

instrutores Onça preta, Babau, Bruce Lee, Cinuca, 

Jaú, Tibiron, Lobo, Moreno e a monitora Andreia e 

no Amazonas com o graduado Neto.

A Associação Gaditas, hoje trabalha com 

apresentações de teatro, com a capoeira le-

vando a sua história, realizando viagens em 

municípios de Roraima e também 

para outros estados, a associação 

se apresenta em igrejas com shows 

no intuito de quebrar alguns para-

digmas e conceitos errados sobre a 

cultura afro, além de se buscar o for-

talecimento da capoeira.
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O O Geração Missionária iniciou como projeto no dia 5 de Junho de 2009, no bairro Cidade Satéli-

te. Hoje é a Associação Gospel de Capoeira Geração Missionária que foi legalmente fundada em 

GERAÇÃO 
MISSIONÁRIA

Histórico

8 de Novembro de 2011 pelo senhor Alcyr Carvalho de Sousa, amante e praticante da arte.

Com o intuito de formação cidadã, esta associação começou seu trabalho em praça pública, 

mais precisamente na praça principal do bairro Cidade Satélite. O Geração Missionária em sua trajetória 

desenvolveu vários eventos, onde estão registrados em seus arquivos, a contar do ano de 2009. No ano 

seguinte realizou-se o segundo Encontro de Capoeira, onde passou a fazer parte do calendário anual 

de eventos capoeira de Boa Vista. Ainda em 2010, o Geração Missionária participou da formatura do 

Professor Michell Mendes. 

Em 2011, foi realizado o terceiro Encontro de Capoeira do Geração Missionária. Em 2012, o nome do 

encontro teve uma alteração para Encontro Norte de Capoeira do Geração Missionária, por conta da 

participação de vários capoeiristas da região, realizou o quarto Encontro Norte de Capoeira do Geração 

Missionária, o que se segue até os dias atuais.

O Geração Missionária desenvolve seus trabalhos de capoeira, teatro, dança, artesanato entre ou-

tras modalidades e/ou segmentos no bairro Cidade Satélite e no conjunto Vila Jardim para todas as faixas 

etárias. O intuito é promover a cultura e ações sociais, como: entregas de cestas básicas, sopão comuni-

tário, cursos para auxiliar a renda familiar, etc. Atualmente tem uma fi lial em Santarém-PA, representada 

pelos professores Cristiano e Celson.
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Histórico do Mestre Alcyr Carvalho

1º Encontro de Capoeira - 2009 3º Encontro de Capoeira Gospel - 2011

Nascido em Santarém PA, em 30 de 

Janeiro de 1975. Comecei na Capoeira em 

outubro de 1986 no Grupo Angonal de Capo-

eira com o Mestre China na cidade onde nas-

ci. Sem o mestre saber ele já nos ensinava (eu 

e meu Irmão Arilson Carvalho de Sousa), na 

sede do Fluminense Atlético Clube no bairro 

Santa Clara, quando nosso pai tinha um carro 

e fazia frete para uma banda local. Nós íamos 

com ele ajudar carregando os equipamentos 

menores e mais leves, e foi aí que vimos um 

pessoal pulando, “rodopiando”, cantando e 

tocando um instrumento que nunca tínhamos 

visto (berimbau). Deixamos até de fazer o que 

estávamos fazendo para ver, a curiosidade 

veio, e meu irmão perguntou o que era aqui-

lo. Um jovem respondeu que era CAPOEIRA, e 

foi aí que tudo começou. Chegamos em casa 

e começamos a fazer aqueles movimentos, 

Passado alguns dias, aquele jovem que nos 

respondeu foi morar próximo de casa. Ele era 

sobrinho do Mestre China, que na época era 

Professor, e começamos a treinar com ele 

(Alain) que era instrutor. 

Em 1994, me formei Professor. Em 1995, 

viajei para Manaus AM, e lá conheci Mestre 

Espiga do Grupo Raízes Livre. Mestre Espiga 

era aluno do Mestre Chaguinha e comecei 

a treinar com ele. Três anos depois (1998) 

voltei para Santarém, e em Santarém co-

mecei levar um trabalho com meu irmão 

com o nome do grupo Raízes Livre. No ano 

de 2000 retornei para Manaus, participei 

de vários eventos e conheci vários Mestres, 

dentre eles: Mestre Tunel, Mestre Vermelho 

boxel, Mestre KK Bonante, Mestre Joãozinho 

da Figueira e outros grandes Mestres.

A chegada em Boa Vista

Cheguei em Boa Vista no dia 22 de ju-

nho de 2003, a convite da minha sobrinha para 

passar uns dias. Na época estava tendo o con-

curso para o governo do estado, e resolvi me 

inscrever e fui aprovadoo.

Em 2004, conheci um jovem que ia pas-

seando de Abadá (calça de capoeira) cha-

mado Pica-Pau, que morava perto de casa. 

Perguntei a ele onde ele treinava e ele me fa-

lou que treinava com Mestre Caimbé, na épo-

ca Professor, que dava aula no Parque Anauá. 

Fui com ele nesse dia no Parque e conheci o 

Mestre Renato e brinquei um pouco de Capo-

eira. Sabe como é um capoeirista, não pode 

ouvir um som de berimbau.

Cheguei auxiliar o Pica-Pau em um pro-

jeto no bairro Senador Hélio Campos em uma 

academia de um amigo dele e na escola Rai-

munda Nonato no bairro Santa Tereza I.

Em 2007, passei um tempo sem treinar 

capoeira, e no mesmo ano fomos marar no 

bairro Cidade Satélite. Em 2008, ia caminhan-
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Mestre Pr. Alcyr

4º Encontro de Capoeira Gospel - 2011

do para casa com o Pastor Francenilson e vi 

uma criança de aproximadamente uns 10 

anos de idade com um cigarro de maconha 

fumando. Foi aí que tudo começou, quando o 

Pastor falou, “devemos ter uma estratégia para 

trazer essas crianças para Igreja”. Eu falei:

- Pastor eu sou professor de 
CAPOEIRA e já desenvolvi alguns 
trabalhos sociais com crianças”.

Na mesma hora o pastor disse vamos 

orar que Deus vai dar a resposta. Então eu fui 

pesquisar na internet sobre algum projeto com 

a capoeira em igrejas e achei um blog do Mar-

celo D12 que tinha uma postagem do Projeto 

Ministério evangelístico Resgate em Manaus 

do Pastor Gilson. Entrei em contato com ele, 

e ele me fez um convite para o evento de 5 

anos, em 07 de dezembro de 2008. Após al-

gum tempo, quando retornei no dia 5 de junho 

2009, fui para praça do bairro Cidade Satélite 

e levei meu berimbau e comecei a tocar, de 

repente apareceram duas crianças e come-

çaram a fazer pergunta sobre a capoeira, e foi 

ali que nasceu o Projeto Geração Missionária.

Hoje tornou-se uma Associação Gospel 

de Capoeira Geração Missionária. Nesta épo-

ca, em outubro 2009, conheci um jovem cha-

mado Michell Mendes, capoeirista, e fi zemos 

uma aliança de trabalhar com a Capoeira 

como ferramenta de transformação social. A 

partir daí fi zemos vários eventos como o Encon-

tro Norte de Capoeira Gospel – ENCG, Forma-

tura do Gaditas. Em 2012, fui agraciado pelo 

Mestre Tunel (Manoel de Jesus) de Manaus do 

Grupo Ginga de Ouro com a corda de Mestre.

Marcha para Jesus - 2014

Marcha para Jesus - 2013
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1 Aniversário do grupo Resgate em Manaus, 2008.
 Da esquerda para direita está o Contra Mestre Pr. Gilson, Mestre Espiga, Gradua-
do Rosinaldo, Mestre Tunel, Mestre Alcyr, Instrutor China e Aluno Graduado.

1º Roda de Capoeira Gospel - 2011

Apresentação na Comunidade Murupu

Formatura de Mestres

Formatura de Mestres

Marcha para Jesus 2010
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Histórico: Mestre Arilson

Arilson Carvalho de Sousa, nascido na 

cidade de Santarém, Pará, em 03/03/1972. 

Começou a capoeira no ano de 1986, no 

Grupo Angonal de Capoeira, com o Mestre 

China, pioneiro da capoeira em Santarém. 

Na época o Mestre China era professor re-

cém-chegado do Rio de Janeiro e aluno do 

Mestre Boka. Junto com Mestre China cons-

truiu sua história em Santarém, e logo que foi 

para outra cidade, Itaituba, os alunos mais 

antigos já formados, começaram a buscar 

outros caminhos. Daí em diante passou por 

várias experiências em outros grupos e com 

outros Mestres. Passando pelos grupos, Raízes 

do Quilombo – AM com Mestre Espiga, alu-

no do Mestre Chaguinha; Capuraginga – MT 

com o até então Contramestre Demétrius e 

Professor Sorriso, alunos do Mestre Loka; Pa-

ranauê Capoeira – SP com Mestre Bigodi-

nho; Curumim Capoeira, que desenvolveu 

enquanto professor. Em 2010, foi convidado 

para um evento de Capoeira da formatu-

ra do professor Michell Mendes, realizada 

em Boa Vista. No ano de 2012, foi formado 

mestrando pelo Mestre Tunel, e em 2014 foi 

reconhecido como Mestre pelo Mestre Depu-

tado, aluno de Bimba. No evento estiveram 

presentes seu irmão, Mestre Alcyr, Mestre Bei-

ja, Mestre Bahia, Mestre Caimbé, Mestre Ge-

ocondo, professor Michell, que também no 

mesmo evento foi reconhecido como Mes-

tre e professor Dinho, também reconhecido 

mestrando. Hoje Mestre Arilson desenvolve 

atividades em Boa Vista juntamente com seu 

irmão, Mestre Alcyr. Mestre Arilson é Coorde-

nador da Associação Gospel de Capoeira 

Geração Missionária em Santarém no estado 

do Pará, supervisionando o trabalho lá desen-

volvido pelos Professores Cristiano e Celson.

4º Encontro Norte de Capoeira Gospel - 2012

3º Encontro de Capoeira Gospel - 2011

1º Encontro de Capoeira - 2009Entrega de Corda do Instrutor Denavan (MACAPÁ)
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Ogrupo de capoeira Libertação de Roraima, desenvolve atividades desportivas, artísti-

cas, folclóricas, culturais e de pesquisa da capoeira tradicional e contemporânea. O 

GRUPO LIBERTAÇÃO
Histórico

grupo foi fundado em 27 de Julho de 2005 pelo o atual Presidente e Grão Mestre Alde-

mir de Figueiredo Rubem, que passou a ser uma entidade jurídica inscrita no CNPJ\MF 

07.547.452/0001-37, em 31 de outubro de 2005. O grupo filiou-se a Federação Evangélica 

de Artes, Cultura, e Desportos do Brasil (FEACDB) em 06 de janeiro de 2014.

Desde a sua fundação o grupo de Capoeira Libertação de Roraima seleciona e quali-

fi ca os seus profi ssionais para serem educadores e orientadores, para trabalharem em parce-

ria com a comunidade e, serem amigos da escola desenvolvendo atividades sem fi ns lucrati-

vos. O grupo busca desenvolver palestras educativas e construtivas na formação da criança, 

adolescente, e jovens com o intuito de desenvolver a integração entre o poder público, a 

comunidade, as escolas e a família.
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Eu, Ademir de Figueiredo Rubem, co-

nheci a cultura da capoeira com 11 anos 

de idade, em 1980, com os professores de 

Manaus que estavam passando uma tem-

porada na capital de Boa vista/ RR. Gostei 

da capoeira, fui graduado a monitor e, meu 

primeiro pensamento foi arranjar um lugar e 

montar o meu próprio grupo. 

Neste momento, conheci o professor 

Dagoberto, hoje conhecido com Mestre 

“Caimbé” do  estado do Piauí. Trocamos 

algumas ideias e resolvi seguir em frente. Já 

que eu não tinha condições de montar o 

meu próprio grupo em um lugar apropriado 

tomei uma decisão, comecei a praticar a 

capoeira no quintal da minha casa. O gru-

po era conhecido como capoeira regio-

nal, mas não deu certo. 

Em um evento da capoeira conheci 

na época, o professor Renato, hoje chama-

do de Mestre Renato, do Centro cultural Sen-

zala de Capoeira. Treinamos juntos e adquiri-

mos mais conhecimentos. Com o passar do 

tempo fui formado professor. Eu participava 

de eventos e batizados em lugares públicos.

Quando me aprimorei, fi z uma parce-

ria com o grupo São Bento Grande no en-

contro de Capoeira em Recife/ Pernambu-

co em 1995, juntamente com o responsável 

do grupo Mestre Miguel de Manaus/ AM. 

Com o tempo, o Mestre Miguel passou a ser 

meu padrinho na capoeira, ele me formou  

Mestre em 17 de janeiro de 1999.

Em 26 de abril de 2007, fui formado 

Mestre com o reconhecimento dos Mestres: 

Gato, Ronaldo e Bahia. Em 20 de novem-

bro de 2012, fui formado a Grão- Mestre por 

José Bispo Correia, conhecido como Grão – 

Mestre Pombo de Ouro de Brasília/ DF. 

Hoje sou conhecido como Mestre Ru-

bem, com essa formação de Mestre, tive 

ajuda de parceiros e criei o grupo conhe-

cido como Capoeira Libertação - Roraima, 

fundado em 27 de Julho de 2005. Atualmen-

te, o Grupo Libertação tem trabalhado aqui 

em Boa vista e, no Bonfi m com o monitor 

Paulo Cezar, em São Paulo com o Monitor 

Carlos, na Venezuela com o Mestrando Jos-

mar e atingimos o continente africano (Mo-

çambique) com o instrutor Jorge.

Histórico: Grão-Mestre Rubem

 Graduação infantil do grupo libertação                            

 Graduação de 2014

Troca de corda e graduação                            
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Evento de formatura de 2014 Troca de corda e graduação 2014                     Primeiro batizado do estado de Roraima          

Visita na academia de capoeira Mestre Caimbé    Primeira Copa Roraima de Capoeira                    Primeira Copa Roraima de Capoeira   
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A história do grupo Capoeira Angola Palmares Roraima, tem origem em Salvador/BA. 

Fundado por Norival Moreira de Oliveira, conhecido como Mestre Nô, em 20 de No-

GRUPO ANGOLA 
PALMARES

Histórico

vembro de 1979. Mestre Nô é um dos mais renomados Mestres da velha guarda, que conti-

nua contribuindo signifi cativamente com a história da Capoeira Angola no Brasil e no exte-

rior, tal é sua importância no mundo da capoeira que em 15 de Outubro de 2015, recebeu 

o título de Notório Saber pela Universidade Federal de Santa Catarina, evento que teve sua 

ofi cialização em 29 de Março de 2016. Título dado a pouquíssimos Mestres de cultura popular.

No início do seu trabalho junto ao grupo, Mestre Nô, 

orientava seus alunos formados a constituírem seus próprios 

grupos. Um desses alunos, Aluísio Coutinho Neves Ferreira, 

conhecido por Mestre Macaô, fi lho de família militar, sai 

de Salvador e vai morar em Canoas-RS, e lá forma o gru-

po Casa Grande, que posteriormente passou a se chamar 

Centro Cultural Casa Grande Palmares. Indo para Araca-

jú/SE, Mestre Macaô fundou em 1985 a Escola de Capoei-

ra Ongira Palmares de Sergipe.

84|
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Mestre Macaô vem pra Roraima e fun-

da em 15 de março de 1993 mais um nú-

cleo do grupo: A Escola de Capoeira On-

gira Palmares de Roraima, que funcionava 

no SESC-RR. Com um trabalho voltado para 

a difusão, divulgação e prática da Capo-

eira Angola. O trabalho de Mestre Macaô 

em Roraima perdurou por dois anos (1993 e 

1994). Neste período, Macaô mantinha um 

intenso diálogo com os demais grupos de 

capoeira e capoeiristas de Boa Vista, atra-

vés de rodas, palestras e participações em 

eventos de capoeira.  O Mestre coordena-

va e supervisionava o grupo Palmares aqui 

em Boa Vista, e chegou a realizar em 17 de 

dezembro de 1993 o I Batizado e troca de 

cordel do grupo Capoeira Ongira Palmares-

-RR. Chegando a participar como Mestre 

convidado do I Batizado de Capoeira do 

estado, promovido pelos grupos Ginga Ro-

raima e Senzala, em 1993.

Com o retorno de Mestre Macaô para 

Aracajú/SE no final de 1994, onde veio a fa-

lecer no ano de 1998, aos 41 anos de idade. 

A coordenação do grupo Capoeira Ongira 

Palmares de Roraima fica com o aluno, Sil-

vestre Barros Vieira (Ongira), na época com 

graduação de Monitor. E é nesse momento 

que a história de Ongira, hoje Mestre, se con-

funde com a própria história do grupo Pal-

mares no estado de Roraima. Com o retorno 

do Mestre à Aracaju, os integrantes ficam 

sem treinar, de 1995 à 1999. Período em que 

Ongira vê a necessidade de também parar 

por não se sentir preparado para assumir o 

trabalho deixado pelo Mestre.

As atividades do grupo Palmares de 

Roraima foram retomadas em 11 de Janeiro 

de 2000, através do projeto Arte-luta Capo-

eira, de autoria do próprio Monitor Ongira na 

sede da Associação de Moradores do bairro 

Calungá - AMBAC, sob a supervisão agora 

de Lázaro dos Prazeres dos Santos - Mestre 

Lázaro, de Salvador-BA, também aluno de 

Mestre Nô, onde ficou responsável pelos tra-

balhos de Macaô. O grupo Ongira Palmares 

de Roraima, passa aquele momento por mu-

dança no nome, e passa a se chamar Guer-

reiros de Palmares, nome da escola de Mes-

tre Lázaro em Salvador. O trabalho do grupo 

neste período contou com o apoio de seus 

primeiros integrantes de Boa Vista, que ha-

viam treinado com o Mestre Macaô no SESC. 

São eles: Arlequim, Cigano, Flecha, Pirata e 

Amuleto (já falecido). 

O grupo hoje é uma entidade registra-

da como Associação Cultural Angola Palma-

res Roraima (ACAP-RR), que tem o seguinte 

objetivo: O estudo, a prática e a difusão da 

Capoeira Angola como forma de arte, cultu-

ra, lazer, educação popular, desporto e ain-

da como forma de luta. Também, faz parte 

da Associação Brasileira Cultural de Capoei-

ra Angola Palmares (ABCCAP), com sede em 

Salvador-BA, presidida por Mestre Nô.

No final do ano de 2000, houve um pro-
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cesso de unifi cação de todos os trabalhos de 

capoeira que envolvia Mestres ligados dire-

tamente a Mestre Nô. A partir desse momen-

to os grupos assumem uma única nomencla-

tura: CAPOEIRA ANGOLA PALMARES, tanto 

para os trabalhos no Brasil, como no exterior. 

Nesse primeiro ano da nova fase do 

grupo Palmares-RR, o trabalho é amplamen-

te divulgado nos meios de comunicação lo-

cais, por atender um número expressivo de 

crianças carentes em situação de vulnera-

bilidade e risco social. 

Em 29 de outubro de 2000, Ongira realiza 

o III Batizado e Troca de cordel do grupo Ca-

poeira Angola Palmares RR, evento que teve 

a participação de todos os grupos de capo-

eira de Boa Vista e seus respectivos coorde-

nadores, (é importante parafrasear que nesse 

período a capoeira em Boa Vista não possuía 

nenhum Mestre, os coordenadores de grupos 

tinham outras graduações). O evento aconte-

ceu na escola estadual Barão de Parima.

Neste mesmo ano o grupo é convida-

do para várias apresentações, participando 

do 1º Festival de Artes social promovido pelo 

governo do estado, e tendo presença regis-

trada nas duas edições seguintes.                                       

Em janeiro de 2001, Mestre Lázaro vem 

à Boa Vista a convite de Ongira, para asses-

sorar seu trabalho por uma semana, aprovei-

ta para conhecer Ongira e os demais inte-

grantes do grupo, além de ministrar ofi cinas 

de movimento, toque de berimbau, cantos 

de capoeira, fortalecendo assim a cultura 

da capoeira angola no estado, uma vez que 

já éra o estilo implantado por Mestre Macaô. 

Mestre Lázaro, na ocasião encontra 

o grupo com um número expressivo de in-

tegrantes, somando aproximadamente 120 

alunos. E fi nalizando a semana de trabalho, 

Ongira convida todos os professores de ca-

poeira e os coordenadores dos grupos exis-

tentes para uma grande Roda de capoeira. 

Na ocasião Mestre Lázaro, é apresentado a 

todos os presentes, como o novo Mestre de 

Ongira e Mestre supervisor do núcleo Capo-

eira Angola Palmares-RR.

Em dezembro de 2001, novamente a 

convite de Ongira, Mestre Lázaro retorna à 

III Batizado e troca de cordel: 2000 
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Boa Vista, trazendo consigo Mestre Dunga 

de Itinga/BA, para participar do IV Batiza-

do e troca de cordel e ministrar ofi cinas no 

decorrer da semana do evento, com o in-

tuito de contribuir com o processo de for-

mação, falando sobre os temas mais va-

riados que englobam a Capoeira Angola. 

Evento que foi realizado na escola estadu-

al Barão de Parima, sobe a coordenação 

e organização de Ongira e alunos. 

Daí em diante, as vindas de Mestre 

Lázaro passaram a ser mais frequentes à Boa 

Vista-RR, sempre com o intuito de fortalecer 

o trabalho do grupo através do processo de 

formação de seus integrantes, e principal-

mente do Monitor  Ongira que se encontra-

va a frente do trabalho. Onde tinha o com-

promisso de manter a fi losofi a de trabalho 

do grupo Capoeira Angola Palmares, que se 

fundamenta nas tradições dos velhos Mes-

tres da capoeiragem baiana. Mestre Láza-

ro sempre que vem procura manter a sua 

metodologia de trabalho através de ofi ci-

nas, palestras e fundamentos de roda. Com 

as vindas do Mestre ao grupo Palmares-RR, 

ocorre um grande salto na qualidade do 

trabalho que já vinha sendo desenvolvido, 

e Ongira é convidado a ministrar aulas em 

diferentes locais de Boa vista.

Em 2002 foi iniciada as aulas de capoei-

ra do grupo Palmares-RR, na escola estadual 

São Vicente de Paula no bairro São Vicente, 

escola onde Ongira começou a treinar ca-

poeira em 1984, com o professor Sergio Ca-

ranguejo e Zé Roberto, (falecido 2015). O tra-

balho na escola durou até 2008, e atendeu 

dezenas de crianças e adolescentes.

Em 15 Marços de 2003, Mestre Lázaro 

gradua Ongira à Instrutor no V Batizado e 

troca de cordel, que acontece mais uma 

vez na escola estadual Barão de Parima. A 

graduação é o reconhecimento de Mestre 

Lázaro a Ongira por todo o esforço e de-

senvolvimento que vinha apresentando a 

frente do grupo em Boa Vista.

De 1º ao 6° dia de dezembro do mesmo 

ano é realizado mais um evento do grupo e 

novamente com ofi cinas realizadas por Mes-

tre Lázaro na sede da AMBAC, e o batizado e 

troca de cordel sendo realizado mais uma vez 

na escola Barão de Parima. É neste período, 

após o evento que Antônio Mendes da Silva 

(Tonhão) resolve retornar aos treinos de capo-

eira. Ele é um dos primeiros alunos do grupo 

que chegou a treinar também com Mestre 

Macaô no SESC-RR, juntamente com Ongira.
Nesse época os eventos do grupo 

eram frequentados por todos professores 
de capoeira dos outros grupos de capoei-
ra de Boa Vista, fazendo desse o momento 
de encontro em que se podia jogar livre-
mente. Coisa que não acontecia nos de-

mais eventos, devido confl itos existentes.

Em fevereiro de 2005 é realizado mais 

Ofi cinas e roda de capoeira – AMBAC 2001   São Vicente de PAULA 2002/2003 
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um evento do grupo Capoeira Angola Pal-

mares-RR, tendo um novo formato sugerido 

por Mestre Lázaro, passando a se chamar 

Encontro. O Encontro tinha uma progra-

mação que contava com ofi cinas e rodas 

abertas. As ofi cinas foram realizadas na 

ACAS-PM/RR, uma vez que a AMBAC, não 

mais oferecia condições adequadas para 

as atividades. O evento aconteceu de 14 

a 19 de fevereiro, sendo realizado na Orla 

Taumanan a primeira roda aberta do grupo 

Palmares-RR, já o Batizado e troca de cor-

del foram realizados no Palácio da Cultura 

Nenê Macaggi. Ocasião em que Tonhão é 

novamente graduado, agora por Ongira.

Em 2005, devido às condições precá-

rias e desabamento do telhado da sede da 

associação de moradores do bairro Calun-

gá – AMBAC no início do ano, viu-se a ne-

cessidade de procurar um novo local de 

treino, questão que foi solucionada através 

de um espaço oferecido pela Comunidade 

Católica Santa Luzia no bairro 13 de Setem-

bro. Ongira já vinha realizando um trabalho 

desde 2003 na Praça dos Oleiros, que é a 

praça do bairro 13 de Setembro.

Em maio de 2005, são iniciadas as au-

las no projeto CRIAÇÃO (Centro de Referên-

cia do Idoso em Ação), localizado no bairro 

Jóquei Clube, no antigo Clube do Trabalha-

dor, com Ongira. O trabalho tinha o apoio 

do governo do estado, uma vez que funcio-

nava em uma unidade do governo. O gru-

po Palmares-RR, aos poucos vinha crescen-

do e os alunos melhores tecnicamente. No 

projeto CRIAÇÃO, o grupo chega a realizar 

várias apresentações, realizando também o 

I, II e III Batizado e troca de cordéis, período 

que se encerra em 2010.

Em 2005, o grupo Capoeira Angola 

Palmares-RR, começa a comemorar o Dia 

da Consciência Negra. Realizando a Roda 

de capoeira juntamente com o grupo Arte 

capoeira do Mestre Bahia. Em 2006 as ati-

vidades já acontecem de uma forma mais 

elaborada, com a organização do grupo 

Palmares, Arte Capoeira e ABADA, tendo 

uma ampla divulgação nos meios de co-

municação local. O evento teve uma ótima 

adesão por parte dos grupos e capoeiristas 

locais.

O evento em comemoração ao dia 

da Consciência Negra, que é a data de 

aniversário de morte do grande líder negro 

que liderou seu povo em busca da liberda-

de (Zumbi dos Palmares), o evento aconte-

ceu nos anos seguintes: 2007, 2008, 2010 e 

2011. Sempre com a participação do grupo 

Capoeira Angola Palmares.

Em 2006 para a realização do II Encon-

tro de Capoeira Angola Palmares-RR, e rea-

lização do VIII Batizado e troca de cordel, 

o grupo contou com a presença inédita de 

Mestre Nô, vindo pela 1ª vez a Roraima para 

fazer a supervisão do trabalho do Instrutor 

Ongira. Uma vez que é Presidente Geral do 

grupo Capoeira Angola Palmares. Mestre 

Nô, veio para ministrar palestra, ofi cinas de 

movimento e toque de berimbau, além de 

enfatizar o estilo Capoeira Angola Palmares 

de jogar. O Evento mais uma vez contou 

com uma programação diversifi cada em 

diferentes locais de Boa Vista. As ofi cinas 

foram realizadas na ACAS-PM/Calungá e 

Dia da Consciência Negra 2008
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Comunidade Santa Luzia–13 de Setembro, 

palestra e roda aberta, na Praça da Cultura 

- Centro. Batizado e troca de cordel na para 

a Praça dos Oleiros - 13 de Setembro.

Além de Mestre Lázaro, o evento de 

2006 contou com a presença do Prof. Pau-

linho Amarelinho, vindo de Salvador/BA. No 

evento, durante o VIII Batizado, Ongira é 

graduado a Professor Formado e, Amuleto 

(já falecido) graduado a Monitor. Amuleto 

teve uma contribuição signifi cativa no pro-

cesso de retorno das atividades do grupo 

em 2000, auxiliando juntamente com o Fle-

cha nas atividades do grupo. Ambos trei-

nam com Mestre Macaô.

Em 2006, o grupo Capoeira Angola 

Palmares-RR, é registrado como Associação 

Cultural Angola Palmares Roraima - ACAP-

-RR. Graças as suas contribuições sociais no 

estado, chegando a ser o único grupo de 

capoeira do estado convidado para fazer 

parte do programa federal Cultura Viva 

como Ponto de Cultura da rede municipal 

de Boa Vista na categoria de Cultura Po-

pular. Vários foram os programas e projetos 

culturais para os quais o grupo foi convida-

do a participar, tais como: Praça dos Artis-

tas, Caravana Cultural e outros.

No ano de 2007, também foi iniciado 

o trabalho pelo Ponto de Cultura do Centro 

Espírita Estrela do Oriente/UNIÃO, no bairro 

Asa Branca. As atividades aconteciam ini-

cialmente aos sábados e domingos sob a 

responsabilidade do aluno Calungá como 

ofi cineiro representante da ACAP/RR, sob 

supervisão de Ongira. Em 2008, as aulas pas-

saram a ser desenvolvidas durante a sema-

na. O grupo nesse período encontrava-se 

com um número razoável de integrantes e 

realizava constantemente apresentações 

nos eventos culturais do município de Boa 

Vista. O trabalho aconteceu na UNIÃO até 

2012, realizando várias atividades nesse pe-

ríodo.

Em 10 de agosto de 2007 Ongira é gra-

duado a contramestre por Mestre Lázaro e 

recebe sua graduação das mãos do Mestre 

Dunga em Salvador/BA.

Em dezembro de 2007, é realizado o 

III Encontro de capoeira do grupo Palma-

res-RR.  E mais uma vez o evento contou 

com palestras, ofi cinas e roda aberta, que 

aconteceu em diferentes locais da cidade. 

E durante o IX Batizado e troca de cordel, 

Calungá e Nagô são também graduados a 

monitores pelo agora Contramestre Ongira, 

sendo os alunos mais antigos da nova gera-

ção do grupo Palmares-RR.

Em 2008, a turma principal do grupo 

Palmares-RR, passa a treinar na ACAS PM/

RR, onde o contramestre Ongira já vinha 

mantendo desde 2005 uma parceria e mi-

nistrava aulas para uma turma de crianças 

e adolescentes no turno da tarde.

Ainda em 2008, é realizado mais um 

encontro de capoeira na ACAS/PM-RR. O 

evento contou mais uma vez com Mestre 

Graduação de Mestre
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Lázaro, vindo de Salvador/BA, e também 

com a presença dos guianeses de Geor-

getown Aziza e Half, que entraram em con-

tato previamente através de e-mail, e vie-

ram para participar das oficinas que faziam 

parte da programação do IV Encontro de 

Capoeira Angola Palmares-RR, tinham a 

intensão de conhecer o trabalho do Con-

tramestre Ongira em Boa Vista-RR, com a 

ideia de incorporar-se ao grupo. Os Mes-

mos foram graduados durante o X Batizado 

com o primeiro cordel.

 Em 2009 e 2010, é realizado respecti-

vamente, internamente o II e III Batizado e 

troca de cordel da CRIAÇÃO, que funciona-

va na unidade da SETRABES (Secretaria de 

Trabalho e Bem-Estar Social), o projeto tinha 

certa independência no quesito promover 

seus eventos independentes do evento anu-

al da ACAP/RR, no entanto, contava com 

o apoio de todos os integrantes das demais 

turmas que integravam a ACAP/RR, para le-

gitimar o batizado e a troca de graduação.

Em janeiro de 2011 na ACAS/PM-RR, é 

realizado o XI batizado e troca de cordel do 

grupo Palmares em Boa Vista-RR. Evento que 

não contou com a presença de Mestre Lázaro.

Em Maio de 2012, é realizado o V En-

contro de Capoeira Angola Palmares-RR, 

neste evento é ministrado oficinas de mo-

vimentos por Mestre Lázaro, que mais uma 

vez retorna ao estado para a cerimônia de 

batizado e Troca de graduação dos alunos 

do grupo. As atividades aconteceram na 

sede do Diretório Estadual do Partido dos 

Trabalhadores – PT, durante o evento dois 

dos alunos mais antigos do grupo têm ênfa-

se em suas graduações: Tonhão é gradua-

do a Monitor e Calungá a Instrutor.

No mesmo ano, Ongira é convidado 

a ministrar aulas de capoeira para a comu-

nidade indígena Serra da Moça, com o ob-

jetivo de realizar  intercâmbio cultural com 

aquela comunidade. O projeto foi iniciado 

em 24 Agosto de 2012, com parceria da es-

cola estadual Índio Ajuricaba, hoje Adolfo 

Ramiro Levi e de toda comunidade.

Em Janeiro de 2013 o SESC/RR promo-

ve o I Fronteira Cultural, evento que acon-

teceu no município de Pacaraima, norte do 

estado e tem a participação de artistas do 

Brasil, Venezuela e Guyana.  O grupo Capo-

eira Angola Palmares participa representan-

do a capoeira do Brasil e cultura popular, 

nas edições de 2013, 2014 e 2015.

Em 10 de agosto de 2013, Ongira é gra-

duado a Mestre pelo Mestre Lázaro,  como 

uma forma de reconhecimento do seu tra-

balho que desenvolve com destreza e com-

prometimento em manter as tradições da 

Capoeira Angola, durante o X Encontro de 

Capoeira Angola Palmares na Boca do Rio-

-Salvador/BA. Esse evento na Bahia é tradi-

cional e conta com a presença de Mestres 

de todos os estados do Brasil. Ongira recebe 

o cordel das mãos de Mestre Nô, tornando-

-se assim, o mais novo Mestre de Capoeira 

do grupo Capoeira Angola Palmares, e único 

Mestre de Capoeira Angola do estado de Ro-

raima, aumentando o respeito e a admiração 

que os alunos e colegas sempre lhe tiveram.

Em 2013, como ação do ponto de cul-

tura, o grupo Capoeira Angola Palmares é 

convidado a fazer parte da recepção da 

ministra da cultura Marta Suplicyr que vem 

ao estado visitando os Pontos de Cultura e 

também para inaugurar o Pontão de cultu-

ra do município de Boa Vista.

Em 2014, as atividades na comunida-

de indígena vinham tendo um bom desen-

volvimento, sendo realizado em fevereiro 

do mesmo ano o I Batizado de capoeira da 

comunidade Serra da Moça, como parte da 

programação do VI Encontro de Capoeira 
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Angola Palmares-RR. O evento contou com a 

presença de Mestre Lázaro e a presença iné-

dita de Mestra Lúcia Cigana esposa do Mes-

tre.

Que participaram tanto das ativida-

des do interior quanto de Boa Vista duran-

te a programação do VI Encontro de Ca-

poeira Angola Palmares-RR, e XIII batizado 

e troca de cordel do grupo.

Em Fevereiro de 2014 o grupo é mais 

uma vez convidado a representar a cultu-

ra do Brasil, no I Festival de artes RUPUNUNI, 

Participando também da edição seguinte 

em 2015. O evento que acontece em Anay 

Guyana,  além da participação do Brasil, o 

evento contava também com participação 

de  países da America latina, Caribe e Europa.

No mesmo ano se iniciam as aulas da 

Comunidade indígena Morcego. A ação 

tem o apoio da comunidade através do 

Tuxaua Ricardo, com as aulas acontecen-

do no maloção da comunidade.

Em Abril de 2015, durante a programa-

ção do VII Encontro de Capoeira Angola Pal-

mares-RR, com atividades em Boa Vista e na 

área indígenas com ofi cina, batizado e tro-

ca de cordel. O grupo teve mais uma vez a 

presença marcante de Mestre Nô. Que vem 

a Roraima pela segunda vez, ocasião em 

que se encontrava presente além de Mestre 

Lázaro, os Mestres Neném e Mestre Chediac 

de Manaus-AM, e o Profº Mangangá de Se-

attle Estados Unidos, que vieram participar 

do evento que teve uma programação in-

tensa. Durante o XIV Batizado, Mestre Neném 

que foi aluno de Mestre Nô nos anos 70, e há 

39 anos que não se viam, se reencontram.

No Batizado e troca de cordel 

Mestre Neném é graduado oficialmen-

te a Mestre por Mestre Nô.

O grupo todo ano atende um núme-

ro expressivo de crianças, jovens e adul-

tos que participam através das aulas de 

Capoeira Angola nos núcleos. Fruto desse 

trabalho, o grupo conta com vários alunos 

graduados, monitores, instrutor e professo-

res que auxiliam no trabalho, ampliando as-

sim as atividades do grupo e fortalecendo 

a cultura da capoeira angola no estado, 

contribuindo dessa forma com o Plano de 

Salvaguarda de Bens registrados como Pa-

trimônio Cultural Imaterial do Brasil.

I Batizado SERRA DA MOÇA 

Ofi cina na comunidade indígena Morcego 2015 II Batizado na comunidade indígena Serra Moça 2015
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A associação Raízes Brasileira – Escola de Capoeira (Grupo Raízes Brasileira) é uma entida-

de sem fi ns lucrativos que tem como objetivo o ensino e a difusão da cultura brasileira 

RAÍZES BRASILEIRA 
- ESCOLA DE 

CAPOEIRA

Histórico

através da capoeira, bem como a divulgação do estado de Roraima por intermédio da arte-

-luta capoeira. 

A história do grupo tem início em maio de 1987, com a chegada em Roraima do capoei-

rista Dagoberto Ventura, conhecido nos dias de hoje como Mestre Caimbé. Logo nos primeiros 

dias na capital roraimense, após assistir a um evento de lutas na praça Capitão Clóvis, Caimbé 

teve contato com alguns capoeiristas de Boa Vista, dentre eles pode-se destacar nomes como, 

Rubem, Nenêm, Luizinho e Iran, que se reuniam num pequeno espaço no bairro São Francisco. 

Caimbé passou a frequentar o espaço e passado algum tempo já se viu ministrando suas primei-

ras aulas. Logo o espaço fi cou pequeno para as atividades, surgindo assim, a necessidade de 

um local que oferecesse melhores condições para o desenvolvimento das aulas de capoeira. 

Com isso, o grupo passou por locais como: Centro “Campus Avançado”, Escola Estadual Costa 

e Silva, Sede do Rio Negro, até a construção da sua própria academia em novembro de 1990.

Durante o período de 1987 à 1991 o grupo utilizou o nome “Raízes Brasileira”, passando 

em seguida a se chamar “Ginga Roraima” até a realização do primeiro batizado de capoei-

ra no estado, ocorrido em 11 de julho de 1993. O evento do primeiro batizado se deu graças 

a um projeto de parceria entre os grupos Ginga Roraima e Senzala, mas para isso foi neces-
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sário acontecer várias rodas de capoeira na 

cidade e, foi numa dessas rodas em 1990, 

no parque anauá, que Renatão, na época 

corda verde do grupo Senzala, conheceu 

Caimbé e teve seu primeiro contato com a 

capoeira roraimense.

Em dezembro de 1993, Caimbé foi à 

Teresina-PI participar de um evento de ca-

poeira, oportunidade em que recebeu a 

corda azul dentro do grupo “Abadá Capo-

eira”, o que o credenciou a representar o 

grupo no estado de Roraima, permanecen-

do com essa representação até o começo 

do ano de 1999, quando Caimbé acompa-

nhou Mestre Bobby que passou a integrar 

o grupo “Raízes do Brasil”. No ano de 2010, 

Mestre Bobby funda o seu próprio grupo – 

Escola de Capoeira, e em Roraima Mestre 

Caimbé reativa o seu primeiro grupo, agora 

com o nome “Raízes Brasileira – Escola de 

Capoeira”.

Ao longo de sua trajetória a frente do 

seu grupo, Mestre Caimbé formou um nú-

mero muito grande de capoeiristas e, con-

sequentemente, grandes professores, que 

contribuíram para solidifi car o trabalho da 

capoeira no estado com a realização de 

batizados, festivais, jogos, apresentações 

em locais públicos, aulas em projetos sociais, 

clubes, escolas e academias. No transcorrer 

da construção de sua história, o grupo foi 

convidado a participar de eventos em todo 

o estado promovido tanto por entidades de 

ordem pública, como também por particu-

lares. Assim como pelo destaque em suas 

ações, o grupo foi homenageado com al-

guns reconhecimentos, dentre os quais po-

demos destacar os seguintes:

• Participação no 1º Encontro Cultural de 

Roraima, realizado no Parque Anauá, em 

Boa Vista, no período de 27 de setembro 

a 05 de outubro de 1989, promovido pelo 

Governo do Estado de Roraima através do 

Departamento de Cultura da Secretaria de 

Educação.

• Participação na VIII Festa do Folclore e 

Festival Folclórico Internacional de Roraima, 

Capoeira RR - 2016
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realizado no Parque Anauá, em Boa Vis-

ta, no período de 23 à 25 de agosto de 

1991, promovido pelo Governo do Estado 

de Roraima através do Departamento de 

Cultura da Secretaria e Fundação de Edu-

cação, Ciência e Cultura.

• Participação da I Ação Global em Rorai-

ma, Realizado pelo sistema SESI / RR - REDE 

AMAZÔNICA, no Centro de Ofi cinas Pe-

dagógicas Marluce Pinto (atual centro de 

atenção especial à pessoas com defi ciên-

cia), em  Boa Vista na data de 03/06/1995.

• Participação no projeto “Saúde, Arte e 

Show”, realizado no dia 18 de maio de 1997, 

na praça Ayrton Senna, promovido pela Pre-

feitura de Boa Vista em parceria com o movi-

mento Juventude Unifi cada de Roraima.

• Prêmio de Notoriedade Cultural 2000, con-

cedido ao Grupo de Capoeira Raízes pelo 

Conselho Estadual de Cultura / Secretaria 

de Educação, Cultura e Desporto de Rorai-

ma, em  20/12/2000.

• Participação no projeto Brincando nas Fé-

rias, promovido pelo SESC – RR, com ofi cinas 

de capoeira realizado na cidade de Boa 

Vista ocorrido entre os anos de 1999 a 2002.

• Participação na mostra SESI de dança, re-

alizado pelo SESI/RR, ocorrido na cidade de 

Boa Vista entre os anos de 2000 a 2006.

• Participação no projeto SESC COMUNIDA-

DE, realizado pelo SESC / RR, com ofi cinas 

de capoeira nas localidades de Mucajaí, 

Iracema, S. João da Baliza, Bonfi m, Pacarai-

ma e Rorainópolis, ocorrido entre os anos de 

2000 a 2008.

• Participação na mostra SESC DE DANÇA, 

promovido pela Administração Regional do 

SESC / RR, ocorrido na cidade de Boa Vista 

no período de 22 à 25 de julho de 2009.

Nos dias atuais o grupo vem procuran-

do manter o desenvolvimento dos seus tra-

balhos, sempre com a mesma dedicação, 

empenho, e compromisso que mantiveram 

o mesmo continuamente em posição de 

evidência no estado, desses trabalhos se 

pode destacar os seguintes:

• Sede do grupo está localizada na Aveni-

da Vereador Estácio Pereira de melo, 400, 

bairro mecejana, com aulas para crianças 

e adultos. Sob o comando do Mestre Caim-

bé e Professora Batata (Nayra Pulcheira);

• Centro de Atenção Especial à Pessoa com 

Defi ciência, um projeto Governo do Esta-

do de Roraima localizado no bairro Santa 

Teresa, no qual as aulas de capoeira aten-

dem pessoas com necessidades especiais, 

síndrome de down, defi cientes mentais, em 

cadeiras de rodas e demais grupos inte-

grantes do projeto, sob o comando de Mes-

tre Caimbé;

Festival Cantando e Contando Histórias - 2013

Aulão Mais Educação - 2010
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• Projeto Cultural Educacional – Raízes Bra-

sileira, com atividades de capoeira direcio-

nadas para crianças, adolescentes e comu-

nidade em geral dos bairros da Raiar do Sol, 

Nova Cidade, Bela Vista e Aracélis. Em no-

vembro de 2016, foi inaugurado o Galpão 

Cultural do Raiar do Sol, vindo a fortalecer 

ainda mais o projeto, uma iniciativa do Ins-

trutor Tom (Neyllon Nádson), responsável 

pelo desenvolvimento dos trabalhos;

• Projeto Espaço Cultural Mestre Pinóquio – 

Mais um espaço dedicado à capoeira, que 

Mestre Pinóquio, um dos mais antigos discí-

pulos de Mestre Caimbé, que começou a 

treinar capoeira em 1986, construiu em sua 

própria residência no Bairro São Bento, no 

qual oferece aulas direcionadas para crian-

ças e jovens da comunidade e bairros ad-

jacentes;

• Projeto Raízes Capoeira (Colégio Objeti-

vo), Atividade extracurricular oferecido des-

de 2001 para os alunos do Colégio Objetivo, 

sob o comando do Professor Terror (Arlley-

son Pinto);

• Jogos de Capoeira, um projeto que teve 

sua primeira edição na Escola 31 de Mar-

ço com os alunos do projeto e que atual-

mente se direciona a todos os grupos da 

cidade, sob a coordenação dos Instruto-

res Pedregulho e Tom;

• Festival “Cantando e Contando Histórias”, 

um festival de músicas voltado a toda co-

munidade da capoeira do estado, em que 

os adultos participam com composições 

próprias e as crianças participam interpre-Amostra SESC de Dança - 18-09-2007

50 Anos - Mestre Caimbé
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tando músicas já consagradas no universo da capoeira.

Ao longo de 30 anos de trabalho foram realizados diversos eventos, alguns deles contaram com a parceria de outros grupos e professores 

(tanto locais, quanto de outros estados/países). Entre os eventos realizados destacam-se Batizados, Jogos, Semanas culturais, listados abaixo:

Dos projetos e locais aonde o grupo atuou com o ensino da capoeira, podemos evidenciar os seguintes:
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Histórico: Mestre Caimbé

Dagoberto Luís Ventura Mota, o Mes-

tre Caimbé, nasceu em 24 de novembro 

de 1966, em Teresina, Piauí. Filho de Maria 

Mercedes Ventura Mota e Benedito Pereira 

da Mota, possui formação acadêmica de 

Bacharelado em Segurança Pública, Univer-

sidade Estadual de Roraima – UERR 2008; e 

Licenciatura em Educação Física, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Roraima – IFRR 2013.

Começou a praticar capoeira em no-

vembro de 1982, na capital piauiense, com 

os professores Piva e Geraldo Magela, na 

Unidade Escolar Paulo Ferraz, no ano seguin-

te as aulas passaram para a escola João 

Soares e em 1984 Mestre Bobby assumiu o 

comando das aulas.

Mestre Caimbé mudou-se para Boa 

Vista - RR em 01 de maio de 1987, para tra-

balhar com telefonia, e paralelamente co-

meçou a desenvolver um trabalho de capo-

eira vindo a criar o grupo “Raízes Brasileira” 

que posteriormente passou a se denominar 

“Ginga Roraima”.

Durante o período de 1987 à 1990, o 

mesmo ministrou aulas de capoeira na ci-

dade em alguns locais, tais como: Centro 

do Campus Avançado, Escola Costa e Sil-

va, Sede do Rio Negro, bairros Aparecida 

e Mecejana, até decidir construir um local 

próprio para treinamentos, o que veio a 

acontecer com a inauguração da quadra 

nos fundos de sua residência, em 20 de no-

vembro de 1990, onde atualmente funciona 

a sede da Associação Raízes Brasileira – Es-

cola de Capoeira.

Em 11/07/1993 realizou, juntamen-

te com Mestre Renatão (RR), o 1º Batizado 

de Capoeira do estado de Roraima, even-

to que contou com a presença de Mestre 

Bobby (PI) e Mestre Amendoim (DF). Após 

este evento, Caimbé passou a representar 

a “Abadá-capoeira” no estado de Roraima 

até o ano 1998, quando então seu Mestre, 

Bobby, desligou-se do grupo e ingressou no 

“Raízes do Brasil”, permanecendo no mes-

mo até o ano de 2010, quando voltou a uti-

lizar novamente o nome do primeiro grupo 

que fundou no estado, “Raízes Brasileira”.

A capoeira em Roraima passou a ter 

uma evolução gradativa depois do 1º ba-

tizado e com isso Mestre Caimbé teve a 

oportunidade de realizar alguns projetos e 

eventos que contaram com as presenças 

de grandes capoeiristas, destacando en-

Mestre Caimbé

Sede do grupo Raízes Brasileira - Boa Vista, 03-1999
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realizadas pelo mesmo também contribuí-

ram para a evolução da capoeira em Rorai-

ma, pois ao retornar ao estado, sempre trazia 

na bagagem novos conhecimentos para se-

rem compartilhados. Dentre as cidades nas 

quais jogou capoeira destacam-se: Teresina, 

Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Campi-

nas, Americana, Pedreira, Vitória, Curitiba, 

Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Ca-

racas, Puerto Hordaz e Ciudad Boliva.

Durante sua jornada com a capoei-

ra, Caimbé recebeu honrarias, assim como 

realizou e participou de diversos eventos 

sempre com o propósito de difundir a arte e 

cultura brasileira e destacar o nome do es-

tado de Roraima para o mundo, dos quais 

podemos destacar:

•  Comenda Orgulho de Roraima, Persona-

lidades que lutam pela Igualdade Racial 

– Assembléia Legislativa de Roraima – Boa 

tre eles personalidades da capoeira como: 

Bobby(PI), Tucano(PI), Touro(PI), Baú(PI), 

Carnaúba(PI), Fupagô(PI), Cebola(PI), 

Kid Rato(MA), Capixaba(ES), Max(DF), 

Pablo(DF), Tonelada(DF), Cristopher(DF), 

Tatá(DF), Zezinho(DF), Pililim(AM), 

Cristiano(AM), Dedé(AM), Aroeira(AM), 

Brucutú(AM), Belmont(AM), Nanico(AM), 

Chocolate (VEN), Sabará (USA). Caimbé re-

alizou também o evento “Semana cultural 

Brasil-Venezuela” que aconteceu de 2000 

à 2008, sempre no período da semana san-

ta, evento que consistia de um verdadeiro 

“caldeirão cultural” com ofi cinas, cursos 

técnicos e apresentações artísticas tendo 

como protagonistas os capoeiristas dos dois 

países.

Além de promover eventos de capoei-

ra em Roraima, Caimbé também participou 

de encontros em outras praças. As viagens 

vista, 22/08/2017.

Título de Cidadão Boavistense, Pela exce-

lência do desenvolvimento da capoeira em 

Boa Vista – Câmara Municipal de Boa Vista 

– 21/06/2016.

•  Membro da Comissão organizadora e par-

ticipante, do “I Congresso de Capoeira de 

Roraima – SECULT”, Boa Vista – RR, 16/05/2015.

• Ministrante, ofi cinas e rodas de capoeira 

na “V Semana da Consciência Negra e Pa-

trimônio / VI Festival de Capoeira – UFRR” – 

Boa Vista – RR 17 à 21/11/2014.

•  Ministrante, ofi cinas e rodas de capoeira 

na “Semana da Consciência Negra e Festi-

val de Capoeira – UFRR” – Boa Vista – RR 18 

à 22/11/2013.

• Palestrante, “I Jornada Extensionista e XI 
Seminário de Tradições Brasileiras – UESPI” – 
Teresina – PI, 26 a 28/07/2013.

•  Ministrante, ofi cinas e rodas de capoeira 
na “Semana Tipiti e Festival de Capoeira – 
UFRR” – Boa Vista – RR 19 a 23/11/2012.

• Participação, Festival Cultural de Capoei-
ra Brasil/Venezuela – Centro Cultural Senzala 
RR – Boa Vista 26 à 29/09/2012.

•  Ministrante, ofi cina de capoeira na “I Se-
mana de Educação Física – UERR” – Boa Vis-
ta 29/08 à 01/09/2012.

•  Ministrante, ofi cina de capoeira no “Bati-

Galpão Cultural Raiar do Sol - 2016Batizado capoeira - Ginásio SESI - Boa Vista 02-10-2011
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zado Gingado Capoeira – Venezuela”, Ca-

racas 28 à 30/06/2012.

•  Realização, “30 anos de capoeira – Mes-

tre Caimbé”, Boa Vista 23 à 26/05/2012.

• Participante na “Capacitação das diretri-

zes técnicas e de gestão do programa atle-

ta do futuro – PAF”, SESI –RR, Boa Vista 25 à 

27/03/2011.

•  Membro da Comissão organizadora e 

participante, do “II Festival de Capoeira”, 

Departamento de Cultura e Esporte – UFRR, 

Boa Vista de 15 à 20/11/2010.

•  Participante do “Encontro Regional Pró-

-Capoeira”, Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural – IPHAN, Brasília de 03 à 05/11/2010.

•  Participante do curso “Bases Científi cas 

do Treinamento de Hipertrofi a”, Avançar 

Treinamentos, Boa Vista 23 e 24/10/2010.

•  Título de Mestre de Capoeira, Centro cul-

tural de capoeira Raízes do Brasil, Teresina 

12/12/2009.

•  Participante do Festival de Capoeira An-

gola, Centro de Capoeira UFRR, Boa Vista 

de 04 à 06/12/2009.

•  Participante da V semana acadêmica 

de educação física do Estado de Roraima, 

IFRR, Boa Vista de 25/08/2009 à 01/09/2009.

• CERTIFICADO, Honra ao Mérito – Capoei-

ra, Governo do Estado de Roraima, Boa Vis-

ta, 13/03/2009.

•  Participante da I Semana das Ciências 

Socialmente Aplicadas, no Curso de Se-

gurança Pública, UERR, Boa Vista de 15 à 

19/09/2008.

•  Participante da “I Jornada Roraimense de 

Artes Marciais – A ação pedagógica nas ar-

tes marciais”, Shito Ryu Roraima Karatê do 

Kai, Boa Vista 18/08/2007.

•  Participante do Curso de Capacitação 

para Agente Sócio-Instrutor, SETRABES, Boa 

Vista de 22/06 à 08/07/2004.

•  Treinando do Programa de Instrução para 

não Graduados nas disciplinas de Anato-

mia, Fisiologia, Cinesiologia, Didática, Psi-

cologia da Aprendizagem, Metodologia, 

Primeiros Socorros, Organização Desportiva, 

Ética e Treinamento Desportivo, realizado 

pelo CREF 8, Boa Vista – RR em 28/09/2002.

•  PRÊMIO, Notoriedade Cultural 2000, ao 

Grupo de Capoeira Raízes do Brasil, Conse-

Aulao Mestre Caimbé e Instrutora Batata
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lho Estadual de Cultura / Séc. de Educação, Cultura e Desporto de Roraima, Boa Vista 20/12/2000.

•  Ministrante de oficina de capoeira no projeto SESC COMUNIDADE, SESC – RR, nas localidades de Mucajaí, Iracema, S. João da Baliza, 

Bonfim, Pacaraima e Rorainópolis (2000 a 2002).

•  Ministrante de oficina de capoeira no projeto Brincando nas Férias, SESC – RR, Boa Vista – RR nos anos de 1999 a 2002.

•  Participante no Projeto Saúde, Arte e Show, Prefeitura de Boa Vista e Juventude Unificada de Roraima, Boa Vista 18/05/97.

•  Participante da I Ação Global em Roraima, SESI – RR, Boa Vista 03/06/95.

•  Realização do I Batizado de Capoeira de Roraima – Grupo Ginga Roraima e Grupo Senzala – 11/07/1993.

•  Participante na VIII Festa do Folclore e Festival Folclórico Internacional de Roraima, Departamento de Cultura da Séc. de Educação RR, 

Boa Vista de 23 à 25/08/91.

•  Participante do 1º Encontro Cultural de Roraima, Departamento de Cultura da Séc. de Educação RR, Boa Vista de 27/09/89 à 05/10/89.

Após 27 anos ininterruptos, de prática e trabalho dentro da capoeira, Caimbé teve a honra de se formar Mestre em Capoeira, rece-

bendo a corda vermelha em 12/12/2009, em Teresina – PI, no evento “Mestre Bobby 30 anos, luta, sabedoria e honra”. 

Na incansável luta pra manter a cultura afro-brasileira viva através da capoeira, Mestre Caimbé vem passando os conhecimentos que 

lhe foram ensinados por Mestre “Bobby” (Pl) para os novos alunos, formando instrutores, professores e contramestre de capoeira no municí-

pio de Boa Vista – RR, chegando ao grande momento, ao longo de mais de 30 anos dedicados a prática, divulgação, estudo, trabalho e 

dedicação a arte e patrimônio cultural imaterial do Brasil, a nossa capoeira, de reconhecer um de seus alunos mais aintigo à Mestre, Roney 

Borges, o Mestre Pinóquio, em novembro de 2016.

Dagoberto Luís Ventura (Mestre Caimbé).
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R oney de Lima Borges, nascido em 25/01/1975, fi lho de Ney Lisboa Borges e Maria 

Luzanira de Lima Borges. No ano de 1986, aos 12 anos de idade, comecei a prati-

MESTRE PINÓQUIO
Histórico

RAÍZES BRASILEIRA

car capoeira com o Mestre Kiko, no centro social urbano no bairro Mecejana, onde hoje 

funciona a escola estadual Francisca Élzika. Quando criança, desocupado e com men-

te vazia fi cava perambulando pelas ruas da cidade, foi quando um certo dia, andando 

pelo bairro Mecejana, ouvi o som do berimbau, aquele som me encantou, fi quei curioso 

pois me chamou muita atenção. Fui convidado então pelo Mestre Kiko a treinar capo-

eira. Fiquei muito feliz.  Quando falei para o meu pai que estava praticando essa arte 

luta genuinamente brasileira, ele brigou e disse para mim que a arte da capoeira era 

coisa de “vagabundo”. Vieram as críticas, decepções, apanhava por estar treinando 

a arte capoeira, pois quando eu chegava em casa machucado ele dizia que eu tinha 

apanhado das galeras de rua, porém, sempre de cabeça erguida continuei treinando, 

até porque, sabia que um dia essa arte iria me formar um cidadão e, que através dela 

e da educação, eu ia chegar longe.

No ano de 1991, através do então meu nobre amigo Mestre Beija conheci o meu 

Mestre Caimbé, onde até hoje venho treinando com o mesmo.

Em 1995, por boa conduta, fui destacado pelo exército para fronteira Brasil e 

Guiana francesa, mais especifi camente, para o município de Normandia, um local 

muito pacato, onde não havia muitas opções de esporte, foi aí, que me veio a ideia 

de movimentar aquele município e de desenvolver o meu primeiro trabalho com 

Formatura Mestre Pinoquio
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a capoeira. As aulas de capoeira na quadra 

de uma praça foram novidade, a notícia se 

espalhou muito rápido, tanto que até o sar-

gento do meu pelotão começou a treinar 

capoeira, com isso, incentivou os meus ami-

gos de farda, os soldados, a praticarem ca-

poeira. Na época eu era corda azul, gradu-

ado do grupo Abadá Capoeira. Passei dois 

anos com esse trabalho nesse município. 

Por conta das missões do exército 

não consegui realizar nenhum evento 

de capoeira. Em 1997, fui remanejado 

para sede de Boa Vista. Animado com 

o primeiro trabalho com a capoeira que 

desenvolvi em Normandia, comecei a 

dar aulas em junho de 1997 no bairro Pri-

cumã no espaço conhecido como “Ma-

locão da Codesaima’, fiz a divulgação 

das aulas e cheguei a ter 83 alunos, com 

esse trabalho fiz vários eventos em con-

junto com meu Mestre Caimbé. 

Sou morador do bairro São Bento, que 

muitos conhecem também como “Brigadei-

ro”, moro nesse bairro há mais de dez anos 

e, por ser um bairro afastado e de certa for-

ma perigoso, e vendo muitas crianças na 

rua, sem ocupação, tive a ideia de correr 

atrás e realizar um sonho de construir uma 

sede própria, uma academia na minha re-

sidência, então, ali até hoje estou desen-

volvendo um trabalho social, ocupando a 

mente dessas crianças, dando uma dire-

ção para elas, percebendo também os pais 

mais felizes, por ver que a capoeira está aju-

dando e incentivando na educação, nos 

estudos, enfi m, a ser um bom cidadão. Com 

isso pude mostrar para a população do bair-

ro, que lá tem a presença da nossa cultura 

por intermédio da capoeira e, que através 

do esporte, da educação, da nossa cultura, 

essas crianças podem chegar bem longe, 

com um futuro brilhante.

Estou muito feliz pelo meu espaço, o 

“Espaço Cultural Mestre Pinóquio”, e também 

por estar junto ao meu Mestre e orgulhoso 

pelo reconhecimento que ele me fez ao me 

entregar a corda vermelha em 2016, na co-

memoração dos seus 50 anos de idade.

Batizado e troca de corda - 2017 Batizado 2016

Roda no bairro Liberdade -1997Roda de rua na praça Capitão Clóvis
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M e chamo Arlleyson do Carmo Pinto, nasci em 15/05/1976, na cidade de Boa Vista, 

Roraima, na capoeira sou conhecido como ‘Terror’. O meu primeiro contato com 

PROFESSOR TERROR
Histórico

RAÍZES BRASILEIRA

a capoeira aconteceu por volta dos anos de 1994 e 1995, onde um amigo da minha mes-

ma turma de escola, Luiz Edvaldo, conhecido como Passarão, falava muito em capoeira 

e fiquei curioso em conhecer. Então um certo dia, o grupo que ele fazia parte na época, 

grupo Abadá, fez uma apresentação na escola, sob o comando do Mestre Caimbé, e 

depois o Professor Passarão começou um trabalho e me convidou para participar. Nesse 

mesmo ano, participei do batizado de capoeira no ginásio do 6º BEC vindo a receber a 

corda amarela. Segui treinando, e no início do ano de 1999 comecei a ensinar capoeira, 

tendo meus primeiros alunos na Vila Militar dos Sargentos da Base Aérea. Ainda no mesmo 

ano, consegui levar mais de 30 alunos para participarem do primeiro batizado do grupo 

como ‘Raízes do Brasil’. Em seguida, fui dar aulas em mais um novo espaço, agora numa 

academia no bairro 31 de março, onde oferecia diversas modalidades de lutas, aulas 

essas ministradas em parceria com o Professor Passarão. Logo meu trabalho foi sendo 

reconhecido e com isso comecei também a dar aulas em projetos da Prefeitura como 

escola aberta, Peti e Cabelos de Prata. Dentro dos projetos ‘Escola Aberta’, desenvolvi 

trabalhos nas escolas municipais Dalício Faria, onde chegamos a fazer três batizados com 

os alunos do bairro Santa Teresa, e na escola Edsonina de Barros, onde também fizemos 
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três batizados, no bairro dos estados. Já por 

volta de 2001, comecei a dar aulas de ca-

poeira numa escola da rede particular, Co-

légio Objetivo, no qual continuo até os dias 

atuais, desenvolvendo um trabalho com 

crianças e adolescentes numa parceria que 

vem dando bons resultados. Também tive 

a felicidade de através da capoeira me 

formar em Licenciatura em Educação Físi-

ca pela Universidade Estadual de Roraima, 

hoje sou professor de Educação Física da 

rede municipal de ensino, onde procuro fo-

car a capoeira, sou do quadro também do 

Colégio Objetivo como professor de educa-

ção Física e Capoeira, e recentemente en-

trei como professor de educação física no 

Centro Acadêmico de Roraima. Todas essas 

realizações na minha vida profi ssional agra-

deço à capoeira e ao meu Mestre Caimbé, 

pois ele sempre me orientou, na verdade 

nos orientou, a mim e aos outros alunos, a 

procurar conhecimentos tanto da capoeira, 

quanto conhecimentos profi ssionais. Hoje te-

nho uma graduação de professor no grupo 

Raízes Brasileira – Escola de Capoeira, cor-

da marrom... e é isso aí, sigo treinando com 

meu Mestre, sempre, Iê, Viva meu Mestre!

Terror - Edsonina de Barros 2010
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N

INSTRUTOR TOM
Histórico

RAÍZES BRASILEIRA

eyllon Nadson Corrêa da Silva, nascido 31/01/1976, na cidade de Boa Vista co-

nhecido na capoeira como “TOM”, Iniciou a prática da capoeira em 10 de janei-

ro de 2000, no projeto desenvolvido pelo professor Xerife (Raimundo Cosmo), grupo Gin-

ga Pura, na Associação de moradores do bairro Raiar do Sol. Neste mesmo ano recebeu 

sua primeira graduação, no batizado realizado na Escola Estadual Buritis, oportunidade 

em que jogou com o então professor e hoje Mestre Caimbé. No ano de 2003, recebeu a 

corda “azul” e com isso passou a fazer parte do corpo docente do grupo.  No final deste 

mesmo ano, o Professor Xerife mudou-se para o exterior e com isso o professor Tom assu-

miu a coordenação dos trabalhos e expandiu o projeto no bairro Raiar do Sol.

No ano de 2004, o professor Pinóquio (hoje Mestre Pinóquio), iniciou um traba-

lho com capoeira no bairro, na Escola Wanda David Aguiar, oportunidade em que 

“Tom” ingressou no grupo, fortalecendo assim o projeto com a capoeira, o que possi-

bilitou a expansão para os bairros Nova Cidade e Bela Vista através da parceria com 

programa de erradicação do trabalho infantil (PETI), trabalhando nessas comunida-

des até 2009. No mesmo ano, por meio do Programa “Escola Aberta”, o projeto com 

a capoeira foi expandido para os bairros Jardim das Copaíbas e Araceli. Foi a partir 

desses trabalhos que o professor Tom começou a idealizar o seu próprio local para 

desenvolver um projeto de resgate das crianças e jovens dos bairros Raiar do Sol, Bela 

Vista, Nova cidade, e adjacentes, que veio acontecer no ano de 2016. 
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Em 2012, Tom realizou o seu primeiro ba-

tizado, “Capoeira, mais educação”, na escola 

Palmira de Castro, evento que contou com a 

participação de capoeiristas do Amazonas e Ve-

nezuela. O segundo batizado ocorreu no ano de 

2014, realizado na Escola Valdemarina Martins, 

sob a coordenação do Mestre Caimbé, contan-

do com a participação especial dos Mestres Dun-

ga (MG), Capixaba (ES), Dunguinha (MG), e os 

professores Jeffinho (ES) e Baixinha (ES). 

O ano de 2016, foi especial para o profes-

sor Tom, em maio realizou o terceiro batizado de 

capoeira com os alunos dos núcleos dos bairros 

Araceli, Bela Vista, Nova Cidade, Raiar do Sol e 

Pérola, integrantes do projeto “Raízes Brasileira” 

coordenado pelo mesmo. No mês de novembro 

aconteceu a inauguração do espaço “Galpão 

Cultural”, no bairro Raiar do Sol, um projeto que 

se concretizou a partir da doação de um terreno 

feita pela mãe de um aluno, e que contou com 

a ajuda e empenho dos integrantes do projeto, 

amigos, familiares e pais de alunos. Em 2017, no 

espaço “Casa de Timóteo”, foi realizado o quar-

to batizado de capoeira sob a coordenação 

dos projetos desenvolvidos pelo professor Tom, 

projetos esses que contam atualmente com 

um público aproximadamente de 200 pessoas.
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W ashington Rondinelle da Silva Almeira (Palheta) iniciou no mundo da capoei-

ra em 1988, por intermédio de um amigo conhecido como Chicão, que pra-

ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL CAPOEIRA 

SEM FRONTEIRAS

Histórico

ticava a luta com Edgar Francisco das Chagas, o “Mestre Chaguinha”, coordenador 

na época do grupo de capoeira Filhos do Quilombo em Manaus no Amazonas. A 

convite de Chicão, “Palheta” foi assistir uma roda  de capoeira na Ponta Negra em 

Manaus, se identifi cou e começou seus primeiros passos com esse amigo.

Em 1993, ao assistir uma abertura dos jogos escolares no estádio Canarinho em 

Boa Vista - Roraima, Washington (Palheta) decidiu procurar uma academia para treinar 

a arte-luta. Por indicação de uma capoeirista que estava na apresentação, ele procu-

rou a academia de Dagoberto Ventura, hoje conhecido como Mestre Caimbé, que na 

época era corda azul e ministrava aulas pelo grupo Abadá Capoeira. Mestre Caimbé 

foi quem o batizou com o apelido de Palheta. 

De 1995 para 1996, Washington foi morar em Manaus, onde fi cou por um ano e 

meio treinando na academia do Mestre Chaguinha, onde Chicão já era professor e mi-

nistrava aula. Ao retornar para Boa Vista, Washington não voltou a treinar com “Caimbé”, 

passou a treinar com Antônio de Jesus Santos, o “Mestre Bahia”, que ministrava aula pelo 

grupo Senzala.  A respeito da mudança de grupo, Washington diz: “Decidi treinar com o 

CONTRAMESTRE PALHETA
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Mestre Bahia, porque o Caimbé estava dan-

do aula no bairro Mecejana e fi cava muito 

longe de onde eu morava”.

Em 1997, Palheta começou a dar aula 

pelo grupo Senzala, no Projeto Pequeno Ci-

dadão, que funcionava na Av. São Sebas-

tião, no bairro Santa Teresa e, também dava 

aula particular no bairro Pintolândia. No ano 

de 1999, ele foi para São Luís do Anauá pro-

curar um lugar para dar aula, pois queria ter 

os seus próprios alunos. Logo conseguiu um 

local, começou a divulgar suas aulas e, em 

pouco tempo já estava com muitos alunos. 

Depois de oito meses realizou o primeiro ba-

tizado de capoeira no município. Em maio 

de 2000, foi convidado a fazer juntamente 

com seus alunos uma apresentação no dia 

das mães, que ocorreu no ginásio municipal 

de Rorainópolis.

Após esta apresentação Washington, 

decidiu sair do grupo Senzala e ir para Ro-

rainópolis, deixando seus alunos de São Luiz 

sob a responsabilidade dos professores “Ci-

dade Bem” e “Mayke” do grupo Senzala. 

“Decidi sair do Grupo Senzala para acom-

panhar o meu Mestre Bahia que havia saído 

do grupo e integrado ao grupo São Bento 

Grande que era coordenado pelo Mestre 

Rubem”, conta Palheta.

A partir desse período é que se inicia a 

trajetória da capoeira na sede do município 

de Rorainópolis, segundo os relatos de Palhe-

ta. Apesar de se ter conhecimento de vestí-

gios de capoeira em um município vizinho, foi 

ele o responsável pela implantação dessa ar-

te-luta na sede do município de Rorainópolis.

Ao chegar em Rorainópolis, Palheta 

formou uma turma para que pudesse dar 

aulas de capoeira, no ginásio municipal. De-

pois passou a dar aulas no Grêmio munici-

pal. No dia 25 de fevereiro de 2001, realizou 

o primeiro batizado no ginásio municipal do 

município, e teve a participação de Mestres 

de Boa Vista, apresentações de peça tea-

tral, maculelê e rodas de capoeira. Sobre 

seu trabalho no município de Rorainópolis, 

Palheta relata: “Foi fácil conseguir alunos, 

mas foi difícil conquistar a confi ança dos 

pais, principalmente por serem evangélicos 

e da população que não aceitava, havia 

muito preconceito”.

 No ano de 2003, novamente bus-

cando seguir Mestre Bahia (seu Mestre), 

Palheta passou a integrar o grupo Arte Ca-

Praça do Grêmio, Roda da Consciência Negra-2011 Aulão, Esc. Mun. Joselma Lima de Souza – 2013 Batizado e Troca de Cordas - 2013
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poeira, denominação esta pertencente ao 

grupo regido por José Raimundo dos Santos 

(o “Mestre Mundinho”), situado na Bahia. 

O grupo Arte Capoeira foi trazido da Bahia 

para Boa Vista pelo Mestre Bahia, onde per-

maneceu com a mesma denominação até 

o ano de 2008, quando recebeu identidade 

própria e passou a se chamar Centro Cultu-

ral Arte e Capoeira da Amazônia.

 No ano de 2011, Palheta recebeu 

o título de Contramestre dado por “Mestre 

Bahia”. Entre os primeiros alunos de Palhe-

ta estão Valdeson “Catitu”, Ângelo “Traíra”, 

Francisco Liarte “Mascote”, Jamilys “Smurfe-

te” entre outros, porém os que mais se apro-

fundaram no mundo da capoeira foram: 

“Mascote”, que hoje é formado professor de 

capoeira e também desenvolve trabalho 

no município de Rorainópolis, e Jamilys, que 

é graduada e ajuda Palheta no desenvolvi-

mento dos seus trabalhos com a capoeira.

Em 2014, Palheta se afastou do grupo 

que fazia parte (Centro Cultural Arte e Ca-

poeira da Amazônia) e no início de 2015 fun-

dou juntamente com a graduada Smurfete 

a “Associação Cultural Capoeira Sem Fron-

teiras”, grupo que atualmente coordenam 

e desenvolvem trabalhos. A Associação 

Cultural Capoeira Sem Fronteiras foi criada 

com o intuito de fazer um resgate histórico 

cultural de nossas raízes brasileiras, além da 

disseminação dessa cultura, atuando ini-

cialmente no município de Rorainópolis. 

Apesar ter sido criado a pouco tem-

po, o grupo desenvolve os seguintes proje-

tos: (1) Capoeira é Arte - projeto realizado 

para alunos das escolas do município que 

é desenvolvido pela Graduada Smurfete, 

sob orientação do contramestre Palheta e 

realizado na Escola Estadual Padre Eugênio 

Possamai (escola da sede do município de 

Rorainópolis). Este projeto já vem sendo de-

senvolvido desde o ano de 2012, antes mes-

mo da criação da ACCF (Associação Cultu-

ral Capoeira Sem Fronteiras); (2) Semana da 

Consciência Negra - projeto coordenado e 

desenvolvido por Palheta e Smurfete, desde 

o ano de 2011. Abrange desde palestras so-

bre o tema, apresentações de maculelê e 

rodas de capoeira; (3) Capoeira para todos 

- desenvolvido por Palheta no Complexo Es-

portivo Grêmio Novo Sul-Rorainópolis, o qual 

é destinado a aula e roda uma vez por se-

mana aberta a comunidade.

O contramestre Palheta possui sede 

própria realizando aulas três vezes na sema-

na (segunda, quarta e sexta-feira), além de 

realizaçao de batizados, troca de cordas e 

eventos de capoeira pela a associação.

Batizado e Troca de Cordas – 2013

Escola Estadual Padre Eugênio Possamai, 
Roda da Consciência Negra-2011
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Esc. Est. Padre Eugênio Possamai, Projeto Capoeira é Arte - 2012

Aula com Acadêmicos de Educação Física - 
Projeto Capoeira é Arte - 2012

Esc. Est. Padre Eugênio Possamai, Projeto Capoeira é Arte - 2013

Projeto Capoeira para todos – 02/ 2016

ACCF – 2016
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M arivaldo souza carvalho, conhecido no mundo da capoeira como Soldado. No 

ano de 1988, na cidade de Belém-PA, vi meu irmão mais velho fazendo alguns 

SEMEANDO VALORES
Histórico

CONTRAMESTRE SOLDADO

movimentos da capoeira, encantado com aqueles movimentos fi cava tentando fazer 

sozinho, mas não conseguia. Em 1989, vim morar em Boa vista-RR, em 1990 minha mãe 

conheceu um rapaz de nome Altair que morava no bairro Aparecida, que era capoei-

rista, Altair fi cava observando eu tentando fazer macaquinha e rabo de arraia e outros 

movimentos, então perguntou se eu queria aprender mais, foi aí que comecei aprender 

os primeiros movimentos básicos  da capoeira. Já em 1992, Altair me presenteou com um 

abadá e uma camisa de capoeira, e passei a praticar uniformizado, no fi nal de 1992, já 

com o meu uniforme e já sabendo gingar e fazer vários movimentos da capoeira, conheci 

outros capoeiristas como o Aldemir fi gueira Rubem e outro chamado Mancha. Passei a 

treinar com o  Mancha durante seis meses. Em 1993, conheci o instrutor Claúdio Nunes Viei-

ra, e passei a ser aluno dele, foi quando entrei pela primeira vez em um grupo de capoeira 

chamado Centro Cultural Capoeira Senzala, durante a permanência no grupo eu parti-

cipei de todos os batizados. Em 1997, já graduado na corda laranja-cinza, comecei a dar 

114
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aulas de capoeira, meus primeiros alunos fo-

ram os garotos do  mesmo bairro em que eu 

morava. No ano 2000,  fui formado professor 

pelo grupo senzala, em dezembro do mesmo 

ano fui entrevistado pela primeira vez por um 

jornal  local para falar sobre o trabalho social 

da capoeira que eu desenvolvia com crian-

ças, jovens e adultos na associação do bair-

ro nova canaã. Um ano depois, por motivos 

pessoais resolvi sair do grupo e passei um ano 

dando aula sem grupo. Em 2003 me afi liei ao 

grupo muzenza. Em 2004 fui convidado pelo 

Mestre Bahia para ser um dos sócios funda-

dores da primeira Associação de Capoeira 

do Estado de Roraima (ACER) que foi fun-

dada em 11 de Agosto de 2004, a ACER foi 

fundada com o objetivo de que em breve 

fosse criada a primeira federação de ca-

poeira do estado de Roraima. Anos depois 

fi z parte de outros grupos como: São Bento 

Grande, grupo Gingado Capoeira. Em 2008 

fui morar em Manaus, lá conheci vários gru-

pos é vários mestres, e participei de diversos 

cursos de capoeira. Fiz parte de grandes 

eventos em Manaus, participei da funda-

ção do Forcap e da 1º Marcha da capoeira 

do Amazonas. Em 2013 comecei a planejar 

elaborar e montar o grupo de capoeira Se-

meando Valores, em dezembro de 2015 vol-

tei para boa vista e no mesmo mês no dia 

18/12/2015, fi nalmente fundei o grupo.

Dia 15 de outubro de 2016, realizei o 

primeiro batizado e troca de corda do gru-

po. Em 28 de janeiro de 2017 no segundo 

batizado, trocas de cordas e formatura, 
fui formado contramestre, pelo Mestre Re-
nato Meireles da Cidade de Manaus-Am, 
no evento estavam presentes os Mestres, 
Dagoberto Caimbé, Mestre Alcye, Mestre 
Michel, Mestre Rubem, Mestre Arilson, Con-
tramestre Biriba e professores convidados. A 
sede provisória do grupo fi ca localizada na 
Rua Guanabara nº 111 bairro Joquei Club.

Batizado e Troca de Cordas - dezembro de 2017
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Renato Adolpho Lopes, conhecido na capoeira como Mestre Maluco, 

começou a treinar em meados de 1983, em Distrito Federal/Brasília. Ini-

GRUPO SENZALA
Histórico

MESTRE MALUCO

ciou com o Mestre Paulão aos 13 anos de idade em um projeto social no 

estádio Mané Garrincha, região do Cruzeiro, treinando por quase dois anos.  

Em 1984, viajou pela primeira vez para a cidade de Boa Vista-Rorai-

ma, por um período curto de oito meses, retornando à Brasília no início de 

1986.  Neste período, um amigo de adolescência conhecido como Índio, 

que na época treinava com o Mestre Pombo de Ouro, convida o Maluco, 

juntamente com os seus amigos de capoeiragem Jiboião, Kiko e Boi, que 

treinavam juntos na academia do Mestre Paulão, para irem treinar com o 

Professor Amendoim, recém chegado do Rio de Janeiro, Grupo Senzala.

Os treinos na academia do Professor Amendoim em Brasília, duraram 

de 1986 a 1989, Maluco trabalhava durante o dia para conseguir pagar a 

mensalidade da academia e assim continuar treinando. 

No ano de 1989, foi graduado corda verde pelo Mestre Amendoim, 

que na época, era professor coordenado pelo saudoso Mestre Peixinho, 

Grupo Senzala do Rio de Janeiro. 

No fi nal de 1989, Maluco mudou-se para a cidade de Boa Vista-Ro-

A chegada em Boa Vista – Roraima
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esses eram os capoeiristas 
que saiam nos blocos de rua de 
carnaval. Já em 1990, chegou em 
Roraima o Maluco, neste período 
ele já era corda verde do grupo 
senzala, aluno formado do Mestre 
amendoim. Para nós foi uma grande 
revolução para a capoeira do 
nosso estado, pois saímos de uma 
capoeira um pouco atrasada, para 
uma mais moderna, com a chegada 
do Mestre Maluco”.

Quando Maluco chegou no estado de 

Roraima, não teve contato com a capoei-

ra de imediato, somente após oito meses, 

raima, para trabalhar com a sua irmã Tereza 

Cristina Gomes e seu esposo Horácio Gomes, 

em sua locadora, chamado AXXIS VÍDEO (a 

primeira locadora de vídeo de Roraima). 

Na época, no estado, não existia gru-

po de capoeira e sim, pessoas do movimen-

to da capoeira. Quem estava à frente do 

movimento, era o Caimbé (atualmente Mes-

tre Caimbé), juntamente com outros prati-

cantes da capoeira. Maluco recorda do Ne-

ném e também de um sargento que estava 

na roda, o Carlão. 

De acordo com o Neném (corda roxa 

do grupo Senzala de Roraima): 

“A capoeira começou a aparecer 
na cidade de Boa Vista, por volta 
de 1978, quando vinham militares 
de outros estados, como: Manaus, 
Rio de Janeiro e Mato Grosso. 
Destacados dessas bases militares 
para o estado de Roraima, por 
ser uma área de fronteira, e 
com isso, alguns destes militares 
praticavam a capoeira. Em 1980-
1982, algumas pessoas estavam 
praticando a capoeira no carnaval 
de rua, em frente à TV Roraima, 
na praça capitão Clovis, muitos 
curiosos fi cavam encantados com 
aquele movimento da capoeira 
e começaram a praticar. Os 
capoeiristas conhecidos naquela 
época, eram: Pelé, Rodney, João 
Bruno, Neném (eu), Kiko, Demir, 
Wilsão, Agnaldo e Sebastião, 

quando em uma saída para jogar tênis com 

o seu cunhado Horácio, numa quadra loca-

lizada no Parque Anauá, escutou o som de 

um berimbau e não resistiu, largou a raquete 

e saiu rapidamente rumo a direção daquele 

som. Ao chegar, se deparou com uma roda 

de capoeira, exatamente ali, foi seu primeiro 

contato com os capoeiristas de Roraima. 

A Roda acontecia de frente para um 

Coreto, que tinha dentro do Parque Anauá. 

Era o ano de 1990 quando tudo isso aconte-

ceu. Notou que havia uma grande diferença 

Academia - Panifi cadora Carioca - Bairro dos Estados - 1991
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do seu jogo comparado aos outros capoeiris-

tas que ali se encontravam, sentia que estava 

mais adiantado, talvez, os capoeiristas da cida-

de enfrentassem difi culdades em adquirir mais 

conhecimentos da capoeira, pelo fato de ser 

distante dos outros centros de treinamento do 

país. Na época, o aprendizado se dava mais 

através de revistas e discos, talvez por isso a di-

ferença (Supunha Mestre Maluco). 

Após a roda do Parque Anauá, o 

Caimbé, convidou o Maluco para ir até 

a casa dele para praticarem capoeira. 

Assim relembra Mestre Maluco: 

“(...) falei a ele que como eu não 
tinha tempo durante a semana, 

que poderia ir na sexta-feira, 
depois que eu acabasse o meu 
trabalho na locadora (...)”. 

Maluco trabalhava das 13:30 e só saia 

às 21:30, podendo praticar capoeira na casa 

do Caimbé somente depois das 21h. Os trei-

nos começavam às 19h, então, na sexta-fei-

ra todos os capoeiristas lhe esperavam entre 

21:10h e 21:30h. Durante os treinos, Maluco 

passava todo o conhecimento que sabia 

como corda verde. Nesse período, fez pela 

primeira vez uma roda de maculelê, inserin-

do-o no contexto local tal apresentação. 

Conta o Mestre: 

“(...) Dava um direcionamento. Nas 
sextas-feiras eu dava aula para 
todos os capoeiristas que tinham 
no estado. Eu era corda verde e o 
Caimbé era corda amarela quando 
eu cheguei aqui. O Caimbé ia 
me buscar num passat vermelho 
que ele tinha, até hoje eu sonho 
com aquele passat e depois ele 
ia me deixar. O treino durava de 
21:30h até 00:00h. Depois da 
aula fazíamos uma roda. (...)”.

Após muitos treinos, Maluco decidiu 

Acre - Filial do grupo - 2017

Batizado e troca de corda na Praça das Aguas, Boa Vista-Roraima
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montar o seu próprio espaço, porque ele era 

de um outro grupo. Foi quando conheceu o 

Wilsão, proprietário da academia “Gimof”, 

com a nova amizade que surgiu, Maluco 

pede para ministrar aulas de capoeira em 

sua academia, Wilsão de imediato cedeu o 

espaço, dizendo que o local era da capoei-

ra. O espaço ficava localizado na beira do 

Rio Branco, centro da cidade (atualmente, 

Orla Taumanan). 

Foi a primeira vez que a capoeira fez 

parte de uma academia fechada no esta-

do de Roraima, porque até então, a acade-

mia que tinha era atrás da casa do Caimbé, 

com piso queimado.  O próprio Wilsão, disse, 

que em Boa Vista, a capoeira era bem primi-

tiva e que as pessoas tinham vergonha até 

de treinar. 

Neste período, Maluco começou a 

cobrar mensalidade para a prática da ca-

poeira, o que até então, não existia, era a 

capoeira criando forma e saindo da clan-

destinidade. Com essa nova forma de se di-

fundir a prática da capoeira, Maluco mostra 

aos alunos que tinham que valorizar a capo-

eira, pagando a devida mensalidade.

Após crescente adeptos da prática 

da capoeira no Grupo Senzala-Roraima na 

academia, surgiu a necessidade de um es-

paço ainda melhor e maior, e que deveria 

ser apenas para a capoeira. Depois de mui-

to procurar, conseguiu um espaço que era 

uma antiga panificadora chamada Cario-

ca, localizada no Bairro dos Estados. O Espa-

ço foi cedido, descreve Mestre Maluco:
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“(...) reformei, fi z piso, coloquei 
espelho, pintei as paredes com 
desenhos, organizei o espaço onde 
colocava os berimbaus, banheiro, 
vestuário, pintei a roda do centro, 
e foi ai, que se montou a primeira 
academia voltada especifi camente 
para a capoeira. Acredito que o 
fato incentivou o Caimbé, porque 
no dele ainda não tinha nada. 
Lembro direitinho no dia que 
ele foi com todo mundo para a 
inauguração e fi cou fascinado. 
Muita gente me agradeceu nessa 
época, foi assim que fomos dando 
o ponta pé inicial do movimento. 
Isso já foi em 1992 (...)”.

O Grupo fi cou nesse espaço por três 

anos. Com o crescimento de adeptos da 

capoeira, o grupo migrou novamente para 

um outro espaço, bem maior. 

Em 11 de julho de1993, Maluco foi o 

responsável pelo o primeiro batizado de ca-

poeira no estado. Conforme Mestre Maluco:

“(...) convidei o Mestre Caimbé 
para fazermos um batizado 
juntos e, de pronto, ele já aceitou 
e fi zemos o primeiro batizado 
do estado. Trouxemos os dois 
primeiros Mestres de capoeira, 
o Mestre Boby do Piauí do grupo 
dele, e o Mestre Amendoim da 
senzala, que era o meu mestre (...).

Para esse batizado, Maluco ensinou o 

maculelê para ser feito uma apresentação 

no dia do evento, também foi feito o primeiro 

show de capoeira na fronteira com a Vene-

zuela, em Pacaraima e a primeira roda de rua, 

como forma de divulgação não apenas da 

capoeira, como também do evento que iria 

acontecer. Era um evento Brasil-Venezuela.
Os anos seguintes foram todos assim, 

o Maluco sempre trazia professores, Contra-
mestres e Mestres para os eventos em Boa 

Vista. Estes, ministravam aulas para todos, 
a troca de conhecimento era intensa. Cer-
ta época, o Maluco trouxe o Leandro “Boi”, 
para fi car ministrando aula por um tempo no 
Grupo Senzala de Boa Vista-Roraima. Essa 
forma de trabalhar com a capoeira, foi uma 
espécie de incentivo para todos que ali es-
tavam. O Mestre Caimbé começou a fazer 
também nesse mesmo formato, trazendo 

Mestres de fora, proporcionando vivências. 
A capoeira se fortaleceu muito por conta de 

todo esse movimento.

Mestre Maluco, descreve:

“(...) O batizado era um verdadeiro 
show, davam três mil pessoas e, 
em cada evento eu cobrava um 
real para a entrada, tive esta 
iniciativa para valorizar ainda 
mais a capoeira. Foi o Mestre 
Amendoim e também o Pascoal 
(Mestre de Jiu-Jitsu) que me 
incentivaram. Fui o primeiro a 
cobrar a mensalidade de quarenta 
e cinco reais e, também a fazer 
a cobrança dos shows.  Depois, 
Caimbé passou a cobrar dez reais 
em sua academia, mas com muita 
conversa, convenci ele a aumentar 
para quinze reais, e, eu dizia a ele: 
Caimbé, se você cobrar quarenta e 
cinco reais todo mundo vai pagar, 
estamos nós dois juntos aqui (...)”.

Maluco, começou a mostrar para 

todos que a capoeira era uma profissão 

de fato, não era pra ser algo “escondido”. 

Fez com que as pessoas enxergassem a 

capoeira como profissão, fazia os even-

tos, shows, banners, cobrava mensalida-

de e cobrava para assistir os batizados, 

até chamava-os de “Batizado Show”. Até 

hoje, os eventos do Grupo Senzala em Ro-

raima são realizados com esse formato.

Em 1994, Maluco começou a ministrar 

Campeonato de capoeira - Ginásio Totozão - 2001
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aulas no Parque Anauá, que aconteciam 

em cima do forródromo, no palco, tinha en-

tre 200 e 250 alunos. Começou a divulgar 

mais a capoeira, tomando maiores propor-

ções. As aulas no Parque aconteceram de 

1995 a 1996. Em 1997, o Maluco mudou a sua 

turma para uma academia próxima a Moto-

raima, devido às chuvas que atrapalhavam 

os treinos no Parque Anauá. Quem alugou o 

prédio naquela época para a implantação 

da academia, foi o Sr. Zé Pinheiro. A acade-

mia estava localizada no bairro são Pedro, 

o Grupo Senzala ficou naquele espaço por 

três anos. 

Todo ano, Maluco trazia entre sete e 

oito pessoas de fora por evento, isso propor-

cionava sempre muitas novidades e cresci-

mento para a capoeira, não apenas do Gru-

po como para toda a capoeira de Roraima.

Maluco recorda que, em Roraima não 

se fazia uniformes de capoeira, foi então, 

que ele entregou um modelo de um abadá 

(calça de capoeira) para o Senhor Ostenil, 

para que fossem confeccionadas as calças. 

Assim passou a fornecer os uniformes para 

o grupo, onde mais tarde, todos os grupos 

já estavam comprando com ele, até hoje, 

o Sr. Ostenil trabalha produzindo uniforme 

para os capoeiristas do estado.Por volta de 

1997, Maluco começou a fazer os batizados 

de capoeira do grupo nas praças da capi-

tal: praça das águas, pista de skate do Air-

ton Senna e outras. Como forma de sair um 

pouco da academia. Maluco levou a roda 

de capoeira para as ruas, um exemplo era 

a roda que acontecia no Guaraná do Mari-

valdo, todos os grupos que existiam na épo-

ca frequentavam essa roda, nesse período, 

a capoeira já tomava conta por completo 

dos capoeiristas, tinha muita rivalidade, a 

roda “pegava fogo, era de bamba mesmo”. 

Relembra o Professor Neném:

“A gente caia pra dentro, quando 
a gente se encontrava nessas 
rodas, era pau pra dar em doido 
(risos). As vezes a gente tacava o 
pau até entre nós mesmos (Grupo 
Senzala), era loucura, as vezes 
o nego saia todo arrebentado da 
roda. A gente fazia apresentação 
nas praças, e saíamos na porrada 
mesmo, as vezes o Maluco nem 
queria deixar a gente jogar mais, 
porque era aquela onda da briga”.

Os eventos do grupo ocorriam duas a 

três vezes por ano, Maluco trazia sempre o 

seu Mestre (Mestre Amendoim), para minis-

trar os cursos de capoeira, ficava em média 

um mês em Boa Vista. Esse fator sem dúvida 

foi determinante para elevar o nível da ca-

poeira no estado. 

Mestre Maluco, explica: 

“O Caimbé começou a fazer do 
mesmo jeito, a levar os eventos 
para os ginásios, colocar banners 
e organizar também o trabalho”, 
a capoeira em Roraima estava 
em ascensão, começou a ter um 
outro nível, nós começamos a 
organizar ainda mais os trabalhos. 
A parceria foi primordial para dar 
mais visibilidade a capoeira local”.

No início do ano de 1999, foi realizado 

um grande evento do Grupo Senzala em Boa 

Vista. Maluco trouxe diversos professores, con-

tramestres e o Mestre Amendoim, após o térmi-

no deste evento alguns instrutores corda verde 

ficaram morando com o Maluco em Boa Vis-

ta, eram os instrutores Emerson Rasta e Cidade 

Bem, todos alunos do Mestre Amendoim. 

Era um tempo de ouro, capoeiristas da 

Venezuela viajavam centenas de quilômetros 

de seu país para participarem, aprenderem e 

contribuirem com os eventos realizados pelo 

Grupo Senzala e pelo grupo do Caimbé em 

Roraima. Era na verdade, um grande inter-

câmbio, um verdadeiro caldeirão cultural. 

Em um dos eventos, Maluco e Caimbé convi-
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daram os capoeiristas que existiam na Vene-

zuela para um grande evento. Vieram todos 

os capoeiristas que existiam na Venezuela. 

Primeiro, todos fi zeram um treino no curso do 

Maluco e, uma parte, no outro dia do even-

to foram treinar com o Caimbé. Conta ainda 

Mestre Maluco sobre estes intercâmbios: 

(...) “Daí se dividiu, e fomos 
juntos criar um movimento da 
capoeira na Venezuela (Maluco e 

Caimbé). Isso para decidir quem 
eles queriam ter como professor 
para levar para a Venezuela. 
Fomos no mesmo ônibus, e, 
metade fi cou comigo pelo Grupo 
senzala e a outra parte com o 
Grupo do Caimbé” (...).

Esse movimento se inicia pelos anos 

2000, era a capoeira de Roraima atravessan-

do fronteiras, até hoje o movimento existe. 

Na Venezuela o Maluco, colocou para mi-

nistrar aulas pelo Grupo Senzala, o Professor 

Emerson Domingues (Rasta), que foi trazido 

de Brasília para auxiliar no fortalecimento da 

capoeira de Roraima, fi cou por dois anos em 

Boa Vista, na época, corda verde, era a ex-

tensão do trabalho de Roraima e Brasília. 

O primeiro batizado de capoeira do Gru-

po Senzala na Venezuela, foi no ano de 2001, 

viajaram para lá, o Contramestre Maluco, o 

Instrutor Biriba, Instrutor Claudio, Instrutor Mike e 

graduado Iurai. Foi um lindo batizado na Uni-

versidade Metropolitana de Caracas-VE. 

Em 2010, foi realizado um grande even-

to em comemoração aos 10 anos de traba-

lho de capoeira do Grupo Senzala naquele 

país. Muitos dos professores formados por 

este movimento que se iniciou nos anos 2000 

na Venezuela, abriram fi liais por toda a Euro-

pa e América Latina. Atualmente, acontece 

em Roraima, todos os anos intercâmbios de 

capoeira com o país da Venezuela. 

Em Roraima, a capoeira estava em 

uma ótima fase, era desenvolvida em muitos 

bairros, todas as academias tinham muitos 

alunos, claro que, também, os professores 

enfrentavam difi culdades, ministravam aulas 

Primeiro batizado de capoeira - Caracas - 2001
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sem apoio, era na cara e coragem. 

A capoeira funcionava como ferra-

menta de transformação social, estava inse-

rida em lugares com bastante incidência de 

criminalidade, naquela época, existiam mui-

tas “galeras”, por causa da capoeira, muitos 

deixaram o mundo do crime, se tornando ci-

dadãos de bem.

Conta Mestre Maluco:

“Participávamos de festas de 
aniversários, eventos, shows 

e outros, cobrávamos para 
nos apresentarmos, tudo isso 
para continuar divulgando a 
capoeira do estado, através de 
espetáculos como o Maculelê, o 
Samba de roda, inserindo a parte 
teatral da capoeira na sociedade. 
Fizemos o primeiro show no 
palácio da cultura quando foi 
inaugurado. Começamos a fazer 
a nossa bateria de bloco afro, 
tivemos a iniciativa de colocar 
a capoeira com samba reggae, 
íamos para as praças com esse 
movimento para divulgar e 
inserir mais pessoas na capoeira. 
Inclusive, lembro-me de um show 

do grupo do Terra Samba no 
forródromo do Parque Anauá, 
coloquei na época o instrutor 
Biriba e o instrutor Mike para 
jogar capoeira no palco a convite 
do vocalista Reinaldo, foi um 
espetáculo”. 

O grupo Senzala em Roraima não pa-

rava de crescer, lembra o Professor Cláudio:

“No fi nal dos anos 90, início dos 
anos 2000 a capoeira aqui era 
a explosão, era muito forte, 
culturalmente falando, muitos 
praticantes e tinha muita gente 
ligado ao Renatão (Maluco). 
Tinham pessoas praticantes com 
mais condições fi nanceiras, isso 
também ajudou no processo de 
valorização da capoeira, porque 
não era só gente pobre que fazia 
parte, o marginalizado. Todo 
mundo praticava capoeira, desde 
as pessoas mais humildes, sem 
condições, até pessoas que tinham 
certas condições e isso foi legal”.

A capoeira em Roraima, passou por di-

versas fases, continua o depoimento do Pro-

fessor Claudio: 

“Teve um tempo que fi cou um 
pouco perdida também, eu 
acho, a questão da violência na 
capoeira, o pessoal confundiu 
(praticantes), o que é normal, para 
o amadurecimento das pessoas, 
mas eu acho que venceu tudo isso, 
passou por essas fases, a capoeira 
teve uma baixa em todo o estado 

Casa da Capoeira - 2017
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em relação aos praticantes, o que 
é um fenômeno natural, que só fi ca 
quem quer trabalhar mesmo, quem 
tem vontade e, também tiveram 
pessoas que se afastaram não 
por culpa, mas por questões que 
também são normais da vida, acho 
que agora está em refl orescimento 
também, com você (Biriba) o índio, 
o Maluco, o Dagoberto, e outros, 
enfi m, votando de novo as raízes, 
acho que não importa a quantidade 
de pessoas que estão praticando, 
o importante é que as pessoas que 
praticam defendem a capoeira 
como forma de cultura, defesa 
pessoal, arte marcial,  estilo de 
vida saudável, não medíocre, nas 
drogas, nada disso, mas de atleta , 
esporte e lazer. A minha vida hoje 
na capoeira é isso, a busca pelo o 
bem estar de vida, físico e mental, 
é isso que temos que passar para 
os nossos alunos, o respeito, a 
organização, para que possam ser 
boas pessoas”. 

No Grupo, muitos alunos fi zeram parte 
dessa grande escola, muitos destes foram 
formados graduados e professores, alguns 

pararam no tempo com a capoeira, outros 

fundaram seus próprios grupos, seus próprios 

trabalhos. Alguns, depois de anos, retorna-

ram à escola para praticar como esporte 

e cultura, outros, continuaram, persistiram, 

transformando-a em fi losofi a de vida auxi-

liando no crescimento do grupo, apesar do 

caminho ter sido árduo e de muitos desafi os. 

No Brasil, não era fácil viver da arte da capo-

eiragem, é preciso muita dedicação e força 

de vontade, em Roraima não foi diferente.

Lembra tamanduá, um dos professores 

do grupo:
“Naquela época a gente andava 
de bicicleta, andava quilômetros 
e quilômetros para se pegar uma 
roda de capoeira, foi assim que a 
gente cresceu e se graduou”.

Conforme o depoimento do Contra-

mestre Índio: 

“Os batizados eram feitos com 

muita difi culdade, não tinha 
patrocínio, fazíamos por conta 
própria, cada um ajudava no que 
podia, uns pintavam as camisas, 
outros faziam as cordas, outros 
chegavam com os painéis do 
fundo. Eu pintava os painéis e 
as camisas as vezes. Assim, com 
muita luta e esforço a gente 
conseguia fazer os batizados, 
tudo isso para ajudar a trazer os 
Mestres, que vinham do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília”.

No depoimento do Contramestre Biriba:

“A capoeira sempre foi 
inserida num contexto de luta 
e resistência em Boa Vista, 
treinávamos diariamente, 
lembro do Mestre ir aos eventos 
em Brasília e Rio de Janeiro, 
fi cava nesses estados até três 
meses, buscando o fundamento, 
quando chegava ele entregava 
fi tas cassetes de eventos do 
grupo para eu e o Mike para que 
pudéssemos assistir. Era assim 
que treinávamos movimentos 
novos, logo, os movimentos 
estavam nas rodas, naquela época 
não tinha internet (risos), era 
uma das poucas formas de se 
aprender, pois era difícil sair 
do estado”. Eu fi cava fascinado 
com a capoeira, pois sempre 
a vi como uma ferramenta de 
transformação social de muito 
valor”.

Em 2008, surge a oportunidade de via-

jar pela Europa, o Mestre Maluco, na época 

Contramestre, foi convidado para participar 

Casa da capoeira - 2014

Casa da capoeira - 2017
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de um circuito de capoeira que aconteceria 

em alguns países. Era a capoeira de Roraima 

ganhando o mundo dessa vez. Na viagem 

foram, Mestre Amendoim (DF), Contramestre 

Maluco (RR), Professor Biriba (RR), Professor 

Emerson Rasta (VE) e seus alunos graduados. 

Foram dois meses de muita capoeiragem 

pelos países: Finlândia, Estônia, Suécia e ou-

tros.

Lembra o Contramestre Biriba: 

“Nunca esquecerei aquela viagem, 
era a capoeira me levando a 
outros lugares, lugares que nunca 
imaginei ir. Ótimos eventos, 
vivências, conheci outra forma 
de valorização da nossa capoeira, 
constatei de perto a sua inserção 
em universidades, escolas 
públicas e privadas daqueles 
países. Percebi a valorização 
e respeito aos professores de 
capoeira, tanto financeiramente, 
quanto profissionalmente, por 
parte do poder público e da 
sociedade. Agradecerei sempre 
ao Mestre pela a oportunidade, 
pois aquele tempo, ainda vibra em 
minha memória.”

Maluco, desde que fez a primeira aula 

com o Professor Amendoim (Brasilia-DF do 

Grupo Senzala), permaneceu filiado ao seu 

trabalho até 2010, quando foi formado cor-

da vermelha num grande evento chamado 

“Encontro de Camaradas”. O evento con-

tou com a participação do Mestre Gajé (Sal-
vador-BA), Mestre Boca Rica (Salvador-BA), 
Mestre King Kong (Salvador-BA), Mestre Joel 
(São Paulo-SP), outros Mestres, contramestres 
e professores de Brasília-DF e de outros esta-
dos do Brasil, além dos seus alunos, Professor 
Biriba, Instrutor Miudinho e Graduado Max. 

A partir de 2010, Mestre Maluco de-
senvolveu a sua própria marca do trabalho, 
uma identidade para o Grupo Senzala em 

Roraima. 

Relembra o contramestre Biriba:

“O Mestre me pediu para criar 
a nossa logomarca. A ideia, era 
desenvolver uma logo onde sua 
identidade se comunicasse, com 
o nosso estado e Região Norte, 
trabalhando características 
próprias da nossa região. No 
processo criativo, fui inspirado 
por lembranças do tempo que 
trabalhava na saúde indígena 
(Urihi- Saúde Yanomami), nesse 
período tive muitos contatos 
com os índios Yanomamis, foi 
então, que surgiu a ideia principal 
de utilizar o traço indígena na 
logo. Apresentei ao Mestre e 
de pronto foi aprovado. Hoje 
utilizamos a marca como símbolo 
de resistência da nossa capoeira 
no estado. Conceito da marca: 
A Marca tem o formato de uma 
Mandala, o círculo representa 
eternidade e perfeição, pois 

não tem princípio e nem fim. 
Inspirada em influências da 
Amazônia, reluz como o sol 
que brilha nos lavrados que 
permeiam o estado de Roraima. 
A logomarca é composta por 
três círculos: 1° Círculo central: 
Com fundo laranja, remete a cor 
utilizada no símbolo do Mestre 
Peixinho, um dos fundadores 
do Grupo Senzala, além de 
significar alegria e vitalidade. O 
Berimbau, Instrumento musical 
que representa toda a arte da 
capoeira.  A cor vermelha e verde 
presente na cabaça traduzem a 
linhagem de formação do Mestre 
Maluco, que foi formado pelo 
o Mestre Amendoim, onde em 
seu símbolo utiliza a cor verde e 
vermelho. 2° Círculo: É composto 
pelo nome do Grupo e do Mestre 
responsável pelo Grupo Senzala 
Roraima- Mestre Maluco. 3° 
Círculo: Com fundo amarelo, que 
remete a luz, calor, otimismo 
e alegria. Simboliza o sol que 
reluz o lavrado deste estado 
da Amazônia brasileira, quando 
exposto ao meio dia. O traçado 
em linhas pretas com círculos 
laranjas, exprime os traços 
pintados pelas tribos indígenas 
que povoam a Amazônia”.

No ano de 2014, foi inaugurada a Casa 

da Capoeira, localizado no Parque Anauá. 

É o grupo Senzala retornando ao local que 

sempre desenvolveu a capoeiragem, foi 

uma grande conquista. Ao lembrar emocio-
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nado, Mestre Maluco, relata: 

“A história da Casa da Capoeira 
iniciou quando eu perdi o meu 
espaço em setembro do ano de 
2013. Com isso, comecei a ver 
outras maneiras de conseguir 
outro espaço. Na virada do ano 
no estado de Fortaleza, como 
sempre faço, fiz a minha oração 
pedindo pra que eu pudesse 
ajeitar esse meu lado na capoeira. 
Em seguida as 5h da manhã sai 
para correr (como de costume) 
e, no meio do trajeto me veio 
a ideia de criar uma casa da 
capoeira e que fosse pública, 
pensando na visibilidade que daria 
a capoeira. Já em Boa Vista, 
precisamente em janeiro de 
2014, comecei a dar os primeiros 
passos para a realização dessa 
ideia. Usei a associação sem fins 
lucrativos que tenho e procurei 
um projetista (Tiago Bríglia). Com 
o projeto em mãos procurei os 
governantes locais (Prefeitura e 
Governo). Com isso, juntamente 
com o Biriba, fui em busca de um 
local. Foi quando andando pelo 
Parque Anauá identifiquei um 
camarote feito com madeiras 
que poderia ser reutilizado. Com 
o projeto consegui o contato 
com o secretário de cultura 
(Sr. Onésimo) que comprou a 
minha ideia, virando um parceiro. 
Juntos fomos a procura do 
Governador, quando em junho de 
2014, numa roda de capoeira no 
Parque Anauá, o mesmo assinou a 
autorização para a concretização 
do projeto, cedendo um espaço no 
próprio Parque Anauá”.

Os desafios para a construção da Casa 
da Capoeira. Mestre Maluco Continua: 

“Para a construção fui em busca 
de vários apoiadores (empresas 
privadas), pois teria um alto custo. 
Foi quando a empresa ZASTRAS 
(atualmente Chopp Time) apoiou 
a construção, arcando com 50% 
do valor da obra, graças ao Fábio 
e Fabrícia Chaves, proprietários. 
No dia 16 de junho de 2014, 
comecei a desmontar o camarote 
e no dia 28 de junho começamos a 
construção da Casa da Capoeira”.

A construção da casa da capoeira 

contou com a ajuda de diversas pessoas, o 

Sr. Carlos (pedreiro); o Sr. Pedro (ajudante); 

Prof. Gurila; Juan (capoeirista – VE); Kapitito; 

Marka; Contramestre Biriba; Contramestre 

Fofo; Babazinho, Jeane Xaud; Farmavita; De-

putada Lenir Rodrigues e Governo do Estado 

de Roraima. 

O Mestre conclui: 

“A gente precisa ter essa 
parceria entre todo mundo para 
que a gente faça isso, eu sozinho 
não iria conseguir”.

A inauguração da Casa da Capoeira 
ocorreu dia 20 de novembro de 2014, com 
um grande evento. Teve a participação de 

Mestres renomados como o Mestre Cobra 
Mansa, Mestre Capixaba, Contramestres e 
professores do estado do Acre, Venezuela e 
Roraima. Foi uma grande festa. A casa da 
capoeira atualmente conta com o apoio da 
Deputada Lenir Rodrigues e Governo do Es-
tado de Roraima.

Em 22 de agosto de 2017, Mestre Malu-

co é agraciado com a comenda orgulho de 

Roraima pela Assembléia legislativa do Esta-

do, juntamente com outros homenageados. 

Reconhecimento como personalidade que 

luta pela igualdade racial. 

A homenagem é uma forma de agra-

decer a aqueles que dedicaram a vida a 

pregar o respeito e a sabedoria de conviver 

e ajudar o próximo.

As tradições africanas, religiosas e sim-

bólicas foram lembradas durante a entrega 

da comenda Orgulho de Roraima à perso-

nalidades e lideranças que lutam pela igual-

dade racial. A iniciativa do deputado Evan-

gelista Siqueira (PT), aconteceu na manhã 

desta quarta-feira (23), no plenário Noêmia 

Bastos Amazonas, da Assembléia Legislati-

va de Roraima (ALERR). Por Yasmin Guedes-

-SupCom/ALE-RR. 
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Fonte: https://www.al.rr.leg.br/2017/08/22/personalidades-que-lutam-pela-igualdade-racial-recebem-comenda-orgulho-de-roraima/

Neste mesmo ano, foi inaugurado o Instituto Biriba - Capoeira & Arte, cuja o responsável é o Contramestre Biriba, um dos alunos mais 

antigos do Mestre Maluco. O Instituto oferece atividades gratuitas para os moradores do bairro aeroporto e bairros adjacentes. O Instituto 

espera fazer isso através de uma prática educativa fundamentada na capoeira, música, educação e arte. Relata o Contramestre Biri-

ba: 

“Este projeto se concretiza através de toda a experiência e aprendizado que tive em minha formação como capoeirista através do 
Mestre. O Mestre me mostrou o caminho, a ele devo respeito, a Capoeira devo valorização e continuidade”.

Atualmente (2017), o Grupo Senzala de Roraima, desenvolve e fomenta a arte da capoeiragem com filiais em diversos lugares no 

estado e também no estado do Acre e na Venezuela.

Em Boa Vista, a prática da capoeira pelo grupo Senzala, é realizada na Casa da Capoeira, no Instituto Biriba - Capoeira & Arte e, em 

praças públicas com rodas de capoeira, de forma gratuita e social com treinos regulares.

O Grupo Senzala de Roraima, realiza diversos eventos anualmente, como, intercâmbios internacionais, batizados, trocas de cordas e 

shows. Participando também, de eventos em outros estados do Brasil e em outros países. 

Jefferson Dias de Araújo (Contramestre Biriba) 

Depoimentos: 
Renato Adolpho Lopes – Mestre Maluco
Jefferson Dias de Araújo - Contramestre Biriba 
Elcimar Pereira Franco - Contramestre Índio 
José da Silva Cruz - Corda roxa Neném
Claudio Nunes Vieira - Professor  Claudio
Marcos Silva - Professor Tamanduá
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N asci em 17 de dezembro de 1980, na cidade de Goiânia-GO, mas aos quatro anos 

de idade a minha família se mudou para a cidade do Rio de Janeiro e, próximo de 

CONTRAMESTRE 
BIRIBA

Histórico

GRUPO SENZALA

completar seis anos de idade, outra mudança, dessa vez definitiva para a cidade de Boa 

Vista-Roraima, sendo essa a nossa terra por escolha e paixão.

Meu despertar pela a capoeira se deu através do meu irmão, Jales Dias, lem-

bro-me de um dia chegar em casa, após a aula da escola e ver o meu irmão fazen-

do uns movimentos giratórios no chão, perguntei o que eram aqueles movimentos, 

ele disse: “é um peão de mão”. Fiquei interessado e perguntei qual era o nome do 

esporte e onde estava treinando, respondeu ele: “se chama capoeira, treino no co-

légio algumas vezes por semana, com o professor Bahia”. Perguntei se era de graça 

e como funcionava, respondeu: “é sim, e acontece em um horário específico pra 

quem quiser treinar”.  Recordo que fiquei fascinado e com aqueles movimentos na 

cabeça por um bom tempo. 

Depois desse episódio, no colégio em que eu estudava (Gonçalves Dias), um grupo 

de capoeira foi fazer uma apresentação, observei atentamente a todos os movimentos 

da roda, tanta agilidade corporal, não conseguia descrever direito, por que, às vezes pa-

reciam que estavam com raiva um do outro e, achava que os golpes eram para acertar 
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mesmo. Fiquei hipnotizado com a musicalida-

de que ganhava o espaço, tudo aquilo que 

meus olhos viam e o meu coração sentia, me 

contagiava profundamente. De repente, pe-

garam uns facões, começaram a lutar, saia 

até faísca dos golpes, tudo mudou naque-

la atmosfera, quando de repente escuto um 

estalo, em cima da minha cabeça no canto 

direito superior da perede que eu estava en-

costado (nossa!) era um pedaço do facão 

e logo fi nalizou aquela linda apresentação. 

Recordo também da fala do responsável, 

ele explica va que aquela arte se chamava 

“capoeira”, que a sua prática trazia diversos 

benefícios, servia pra quem tinha problemas 

respiratórios, falta de coordenação motora e 

outros. Eu sofria de asma desde muito menino, 

e juntando este episódio com os movimentos 

que vi o meu irmão fazendo em casa, foi a 

chama que precisava para a minha inserção 

na capoeira, dali em diante, tinha decidido 

que seria capoeirista. 

Iniciei a capoeira aos 15 anos de ida-

de, em meados de 1995 na cidade de Boa 

Vista-Roraima, no Grupo Senzala com o 

professor Bahia, meu primeiro Mestre. Atu-

almente Mestre de Capoeira do grupo Arte 

e Capoeira da Amazônia. (Agradecimen-

tos eternos a este homem que muito contri-

buiu com a minha formação).

Treinávamos em um puxadinho que 

ele tinha feito na frente de sua casa, na rua 

Argentina, bairro Cauamé. Passado algum 

tempo, ele conseguiu o Malocão da Asso-

ciação do bairro que fi cava na mesma rua 

de sua casa para treinarmos, pois ele já tinha 

formado uma grande turma. Lembro-me 

que aos sábados, ali era o reduto da capo-

eira da capital, praticantes de vários bairros 

frequentavam aquela roda, muito jogo duro 

e de técnica acontecia e, um fato marcan-

te, é que ao fi nal de toda a roda de capo-

eira, o Mestre Bahia mandava abrir a roda 

para o jogo de Iúna, voávamos! Quantas 

acrobacias, fi nalizávamos com o samba de 

roda (atualmente pouco se vê essa prática). 

É um tempo saudoso, de muitas amizades, 

muitos treinos e apresentações realizadas 

em colégios da capital e viagens para Santa 

Helena com o nosso grupo. (Santa Helena é 

primeira cidadezinha da Venezuela na fron-

teira com Pacaraima-RR/BR). 

Entre 1996 e 1997, iria ser realizado 

mais um batizado e troca de cordas, lem-

bro-me do Professor Bahia, depois do trei-

no, fazer uma avaliação dos alunos que 

iriam pegar a sua primeira corda, o ritual 

era jogar e, depois, receber um apelido. 

Ele me chamou para o pé do berimbau, fiz 

o meu jogo individual e depois em dupla, 

ao final, ele pediu para aqueles que es-

Contramestre Biriba. Foto: Bárbara Carvalho
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tavam presentes sugerir um apelido para 

mim, foram citados diversos nomes, de-

pois de um tempo, o professor Bahia, su-

geriu: “o apelido vai ser Birimba” por que 

ele gosta de tocar muito o berimbau e é 

magro igual a uma verga”, e foi assim que 

ganhei o apelido, com o tempo, o apelido 

passou por uma transformação, ficando 

“Biriba”. Até hoje, quase ninguém me cha-

ma pelo o meu nome, apenas de “Biriba”.

Nesse batizado, conquistei a minha 

primeira corda na capoeira, a amare-

la. Foi realizado no anfiteatro do Parque 

Anauá, quem me batizou foi o Mestre Ma-

luco com um pisão (risos). Veio uma turma 

de capoeiristas de Brasília em peso para o 

evento, lembro-me da presença do Pixote 

(Atualmente Mestre), Farinha, Boca (Atu-

almente Mestre) e o Mestre Amendoim. 

Foi espetacular.

Ser capoeirista nesse momento da his-

tória do país não era fácil, pois o movimen-

to era de autoafi rmação dos grupos que 

existiam no Brasil todo e, em Roraima não 

foi diferente, muitos eram os desafi os para 

se continuar treinando, e eu estava prestes 

a enfrentar um. Lembro-me de um dia, ver 

um noticiário no Jornal Nacional sobre uma 

fatalidade que aconteceu numa roda de 

capoeira no estado de Minas Gerais com 

um capoeirista, meu pai ao assistir aquela 

notícia me proibiu de treinar a partir dali. Fui 

para o quarto, passei a noite em claro, a 

dor era mais forte do que eu, por saber que 

não poderia mais treinar. Logo cedo, ao 

chegar da escola falei com a minha mãe: 

“poxa mãe, e agora, como vou fazer para 

treinar capoeira?” Já estava inserido por 

completo na arte, e no caminho escolhido 

só tinha estrada de ida, não tinha retorno. 

Minha mãe, respondeu: “Meu fi lho, você vai 

treinar escondido, vai colocar sua calça na 

mochila e vai para o seu treino, mas vai ter 

Contramestre Biriba, no movimento do Pião de Mão, primeiro batizado de capoeira em Caracas-VE, 2001
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que mudar de horário, porque vou dizer ao 

seu pai que foi fazer trabalho de escola”. 

Comecei a ir ao treino que o Mestre Bahia, 

desenvolvia em um trabalho social no CES-

PE – Centro Social Profi ssionalizante, passei 

algum tempo por lá, às vezes até me per-
mitia auxiliar nos 

treinos com os alu-

nos iniciantes. Nes-

se tempo, recordo 

do Soldado me 

ajudar (atualmen-

te contramestre 

pelo grupo Seme-

ando Valores), ele 

ia até minha casa 

para irmos para o 

treino, porque era 

escondido do meu 

pai. (risos).

Dizem que 

omitir ou mentir 

é ruim, não que-
ro aqui fazer nenhuma apologia ao que é 

certo ou errado, mas aquela atitude da mi-

nha mãe foi primordial para a minha conti-

nuidade na capoeira e formação, pois no 

bairro onde morávamos e os adjacentes 

eram os piores bairros da capital, com um 

índice enorme de criminalidade, era reple-

to de galeras, e eu tive contato com vários 

integrantes, pois estudávamos na mesma 

escola. Muitos daqueles jovens que conheci 

e que andei morreram vítimas da violência, 

pela falta de oportunidade e pela ausência 

da família, poucos conseguiram vencer na 

vida. Se fosse para descrever a realida-

de, choraríamos. A minha mãe devo 

respeito e amor. 

Em meados de 1998, comecei a trei-

nar capoeira com o professor Maluco (atu-

almente Mestre Maluco), neste período, a 

convite do professor Claudio (já aluno gra-
duado), auxiliava 

nas aulas da turma 

que ele ministrava 

no anfi teatro do 

parque Anauá, no 

período da tarde. 

Foi um tempo de 

muita experiência 

no que tange ao 

ensino da capo-

eiragem. Como a 

aula desta turma 

acabava próximo 

das 18h, eu fi cava 

direto no anfi tea-

tro para a primeira 

turma do profes-
sor Maluco que iniciava às 18h30, auxiliava 

também nesta aula. O Segundo horário era 

o nosso treino, dos alunos mais graduados, 

recordo que, era em torno de setenta pra-

Batizado e troca de cordas no Instituto Biriba - 2017 Foto: Stephany SA
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ticantes na turma, com muito treino e roda. 

O chão do anfi teatro do parque anauá tre-

mia ao som do berimbau. 

No ano de 2001 com a graduação 

roxa e amarela, fi z a minha primeira viagem 

internacional, para um evento de capoeira 

que aconteceu em Caracas-VE. Foi o pri-

meiro batizado de capoeira do grupo sen-

zala naquele país, foi fascinante viajar pela 

capoeira, fazer o que gostava e ainda ter 

contato com uma nova cultura. Essas via-

gens para o país vizinho se sucederam até 

2012, um verdadeiro intercâmbio cultural 

de muito aprendizado. Agradecimentos 

eternos pela a capoeira ter me levado a 

tantos lugares da Venezuela. 

Sempre procurei desenvolver a arte do 

ensino da capoeira na capital, ministrei aula 

em um projeto social da prefeitura chama-

do “esporte noite a dentro”, desenvolvíamos 

trabalhos nas praças da capital e também 

tinha a minha própria turma na academia 

do TID (Professor de Jiu-jitsu, Instrutor de mus-

culação e amigo) que fi cava no bairro apa-

recida, os treinos nesta academia eram no 

período da tarde, a turma era ótima e boas 

rodas aconteciam. Nas terças e quintas au-

xiliava o Professor Cláudio que tinha uma 

ótima turma no período da tarde na aca-

demia GIMOF, era energizante ministrar aula 

naquele local, pois o fundo da sala era uma 

grande janela de frente para o Rio Branco, 

símbolo da nossa capital e de noite, conti-

nuava auxiliando o Mestre em sua acade-

mia, fi cando à frente das turmas iniciantes e, 

quando o Mestre viajava, me colocava na 

responsabilidade de assumir a academia, o 

movimento não podia parar, sonhava, respi-

rava e comia a capoeira (risos).

Até o ano de 2004, a capoeira no esta-

do ainda continuava sendo bem desenvolvi-

da e tinha muitos adeptos. É a partir de 2005 

que a capoeira começava a ter um declí-

nio, o que é natural acontecer a qualquer 

explosão de um grande movimento novo 

quando chega num local. No ano de 2005, 

sofri um acidente, foi um momento difícil, a 

minha vida mudou por completo. Fiquei au-

sente da capoeira por quase um ano e meio, 

foi difícil superar, mas como dizem, “tem mal 

que vem para o bem”, e assim foi comigo, 

conquistei outros sonhos, mas essa fase da 

minha vida é outra história. 

Ao fi nal do ano de 2006 a única aca-

demia do Grupo Senzala que tinha, era a do 

Professor Cláudio (nobre amigo) academia 

GIMOF, cuja localidade naquele momento 

era na ARBR-Associação Roraimense do Ban-

co de Roraima, espaço arrendado pelo o 

proprietário da GIMOF, “Igor” (nobre parceiro 

da capoeira). Um dia, peguei a bicicleta e fui 

visitar o Cláudio, já tinha um bom tempo que 

não escutava o som do berimbau e nem pe-

gava uma roda e, ao chegar, me convidou 

para fazer um treino, após tanto suar, senta-

mos e conversamos, falei um pouco do que 

tinha acontecido comigo (acidente), lembro 

até hoje do que me disse: “se preocupa não! 

vai dar tudo certo, você tem que continuar, 

olha só, vou ter que me ausentar da capoeira 

por um tempo devido à profi ssão, como a tur-

ma gosta de você, poderia continuar daqui”. 

Retruquei incrédulo e ele afi rmou: “sim, con-

Apresentação Cultural no Instituto Biriba - 2017 
Foto: Stephany SA
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tinua treinando e ministrando aula”. Aceitei 

o pedido! Aceitei o chamado da capoeira! 

Ficamos naquele espaço até o final de 2008 

(se não me falha a memória). 

Em 2008, o contramestre Maluco me 

convidou para fazer parte do grupo que iria 

realizar uma viagem pela Europa, era a via-

gem dos sonhos dos capoeiristas. De Boa 

Vista, foi: Eu, Contramestre Emerson Rasta e 

o Mestre Maluco. Primeiro viajamos para a 

Caracas-VE, de lá partimos para a Finlândia-

-Helsink, Estônia, Suécia e outros. Foi uma óti-

ma experiência, verificar de perto o valor e 

reconhecimento que um professor de capo-

eira tem para os praticantes e, também para 

o poder público. Foram os meus dois meses 

mais bem vividos naquela época, com muito 

treino, roda, workshop e batizado de capoei-

ra, além de muitas histórias de grandes Mes-

tres que tive a oportunidade de conhecer 

pela primeira vez, como o Mestre Boca Rica-

-BA, Mestre Marrom-RJ, Mestre Babaloo-BA, 

além de muitos professores e contramestres 

em cada local visitado.  

No início de 2009, a Academia GIMOF 

alugou um novo prédio, próximo ao colégio 

Osvaldo Cruz no centro de Boa Vista. Fiquei 

empolgado com a mudança, pois tinha um 

espaço que o IGOR reservou só para a ca-

poeira, precisava de umas reformas é cla-

ro, mas ali seria por um tempo o terreiro da 

Senzala. Com a reforma fiz um ótimo espaço 

para os treinos, com quadros de capoeira 

nas paredes, berimbaus pendurados, foto-

grafias e outros elementos.  

Certa vez, encontrei o Índio em algum 

lugar (atualmente contramestre de capoeira 

pelo grupo Senzala), falei da academia e dos 

treinos, também o convidei para me auxiliar na 

pintura da marca do grupo na roda de capo-

eira do espaço, fizemos em um único dia, no 

sábado, e ficou incrível. Ali, começava uma 

nova fase do Grupo Senzala em Boa vista.

De 2005 a 2009, o Mestre Maluco, tinha 

parado de ministrar aula de capoeira em 

Boa Vista, continuava na capoeira de outra 

forma, viajando para eventos fora e dentro 

do país, até recebeu proposta para minis-

trar aula em outro país. Um dia saí da facul-

dade e fui até a sua casa (há muito tempo 

não o encontrava e nem conversava com 

ele). Expliquei para ele sobre a academia, 

o que estava fazendo, falei dos integrantes 

do grupo que estavam frequentando e, que 

gostaria que ele fosse numa roda que eu es-

tava organizando, para ele sentir de novo o 

axé dos seus alunos, lembro-me de ter fala-

do para o Cati (Corda Roxa do Grupo) levar 

um familiar seu para fazer uma filmagem da 

roda, pois iriamos divulgar a academia e o 

movimento, a ideia que eu tinha era princi-

palmente a aproximação de todos. A roda 

aconteceu numa sexta, vários integrantes 

do grupo apareceram, pegou fogo! Conver-

samos, falamos de planos futuros, foi muito 

bom rever a rapaziada antiga da senzala.
Neste mesmo ano, estava numa fase de 

muito estudo na faculdade, na academia eu 
ministrava aula para duas turmas de capoei-
ra no período da noite, o primeiro horário para 
crianças e o segundo para adultos, tinha muitos 
alunos e todos pagantes. Como forma de ame-
nizar um pouco a carga para me concentrar 
nos estudos, passei a primeira turma para o Cati 
assumir o trabalho. Ao final deste ano, realizamos 
um batizado no palácio da cultura com o apoio 
do Mestre Maluco que trouxe o Mestre Amen-
doim (Brasília) para o evento, foi um sucesso. Até 
hoje lembro da fala do Mestre Amendoim.

“O Maluco plantou a semente 
em 1990 e essa semente ficou, 
independente do Maluco está 
atuando, os Professores que 
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ele formou durante esses 
anos, fi caram responsáveis 
pelo o trabalho do grupo e a 
continuidade desse trabalho, 
e o Biriba foi uma das pessoas 
que se prontifi cou em realmente 
ajudar. Cada um estava para 
um lado, sem ter um espaço 
próprio, onde se encontrassem 
os professores e graduados 
para poder treinar com o futuro 
Mestre, Contramestre Maluco. 
Mesmo que o Maluco esteja 
fazendo o trabalho dele de forma 
mais particular, com sua vida 
pessoal, as viagens dele e, com o 
tempo, o capoeirista “professor”, 
também precisa abastecer as 
suas energias, a gente abastece 
os alunos e professores e, 
quem abastece o Mestre? Os 
alunos também tem que dar um 
retorno, de conhecimento, de dar 
continuidade nos trabalhos com 
a capoeira, com responsabilidade 
passando o fundamento da 
capoeira, disciplina... e o Biriba 
é um dos organizadores deste 
evento. A gente quer a capoeira 
com qualidade, com nível técnico, 
beleza, organização, isso é 
fundamental para a educação de 
todos nós e, todos que praticam 
a capoeira, a gente dá disciplina, 
aquela disciplina que o pai ou mãe 
cobra em casa, a gente cobra 
aqui também, parabéns ao Biriba”. 
Mestre Amendoim (DF).

Nesse evento conquistei a corda Mar-
rom-roxa na capoeira pelo grupo senzala, 
pelas mãos do Mestre Maluco. Foi um mo-

mento muito emocionante na minha vida, 
pois tinha passado por diversos problemas 
e que só a capoeira conseguiu me ajudar. 
Lembro-me da fala do Mestre ao me entre-
gar a corda:

“(...) O professor Biriba vem 
desenvolvendo o trabalho da capoeira 
em Boa Vista, nesse tempo que eu 

passei dois anos e meio ausente, 
correndo os eventos fora e dentro do 
país, quando eu estava em Caracas-VE, 
ele foi reunindo todos os professores, 
então eu sou grato a isso. Ele estava 
aqui mantendo e puxando todo mundo, 
avisava todo mundo onde eu estava, 
porque achavam que eu estava fora 
e que eu não ia voltar mais, e me 
incentivou a voltar a dar aulas, porque 
eu estava recebendo propostas para 

Mestre Maluco e Contramestre Biriba - 2017,  Foto: Bárbara Carvalho Moreira
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dar aula fora do país, e baseado nisso 
e a família, pesou forte, foi que decidi 
fi car aqui. Ele está de parabéns, é 
merecedor. Ano passado foi quem 
viajou para alguns países comigo 
(2008), levei ele, correu atrás aqui e 
foi, passamos um mês e quinze dias 
em 4 países, divulgou o nosso estado 
com a 
capoeira 
e ele é 
merecedor 
(...)”.

Após este 

evento, muda-

mos para a aca-

demia Roraima 

Fighit Club, atrás 

do Banco do Brasil 

no centro, com o 

apoio do mestre, fi -

camos até próximo 

à inauguração da 

casa da capoeira 

no parque Anauá.

Em 2010, via-

jei para Brasília-DF, para o evento do Grupo 

Senzala “Encontro de Camaradas” organiza-

do pelo Mestre Amendoim. No evento foi for-

mado a corda vermelha, os Mestres: Maluco, 

Boca e Pixote. O evento contou com a pre-

sença de vários Mestres de capoeira da Bahia 

e outros estados. No mesmo ano, ao chegar 

de Brasília, seguimos para um grande evento 

de capoeira em Caracas-VE, em comemora-

ção aos 10 anos do grupo naqueles país. 

Em 2012, fui reconhecido como corda 

marrom pelo grupo senzala, num grande 

evento realizado no Teatro do Sesc Jaber 

Xaud em Boa Vista, recebi a corda pelas 

mãos do meu Mestre e do seu Mestre (Mes-

tre Amendoim).
O evento 

contou com a 

participação de 

vários Mestres, 

contramestres e 

professores de 

capoeira de Boa 

Vista-RR e, a pre-

sença do Mestre 

Amendoim de 

Brasília-DF, Con-

tramestre Emer-

son Rasta e vários 

dos seus alunos 

formados, gra-

duados e profes-

sores da Vene-

zuela. No mesmo 
evento, realizei o meu primeiro show teatral 

autoral, intitulado “Negro não chora”.

Foi um ótimo espetáculo, cujo objetivo 

Meu maior parceiro, Pai. 2017 Foto: Bárbara Carvalho Moreira
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foi retratar a ancestralidade africana através 

do culto ao ente querido capturado das en-

tranhas da África que não conseguia chegar 

a sua antiga morada, e que, através da sua 

música, luta, fé e cultura, consegui superar to-

das as angústias sofridas. No mesmo evento, 

lancei o meu primeiro CD de capoeira, com 

músicas autorais, com distribuição de mais de 

300 cópias aos convidados que participavam 

do evento. Foi uma experiência incrível, que 

jamais irei esquecer, está gravado no tempo, 

na memória desse capoeira. 

No ano de 2013, o Grupo Senzala, em 

sua prática de fazer grandes festivais em Boa 

Vista, realizava mais um grande evento de 

capoeira. Aconteceu neste evento, o meu 

segundo show teatral autoral de capoeira, 

intitulado: “Meu Bisavô foi quem Falou”, cujo 

objetivo da peça, era revelar a memória de 

um bisavô escravo ao seu bisneto, de como 

os escravos faziam para cantar e tocar à beira 

mar depois de tanto trabalhar nas senzalas, no 

período da escravidão. 

No ano de 2014, auxiliei o Mestre no pro-

jeto da Casa da Capoeira que seria inaugura-

do dentro do Parque Anauá, fi quei responsá-

vel pela criação da logomarca e dos painéis 

(linha do tempo), que retratam a história do 

negro desde a sua chegada da África ao Bra-

sil, a formação das capoeiras do recôncavo 

baiano, da infl uência da religiosidade na ca-

poeira com seus ritos e mitos, os segredos dos 

instrumentos musicais que gemiam nas senza-

las e gemem até hoje e, a capoeira na atua-

lidade, com seu reconhecimento nacional e 

internacional. Foi um grande projeto idealiza-

do pelo Mestre, gratidão eterna por fazer par-

te desse momento da história da capoeira de 

Roraima. A inauguração da Casa da Capoei-

ra serve de incentivo para todos que amam 

ensinar esta arte genuinamente brasileira. 

No início de 2016, comecei a idealizar o 

meu projeto social, era uma pendência anti-

ga comigo mesmo e, que tinha que resolver, 

(risos), é a soma de todo o aprendizado ad-

quirido durante todo este tempo no mundo 

da capoeira e da arte. O projeto denomina-

do Instituto Biriba – Capoeira & Arte, foi inau-

gurado no dia 27 de março de 2017 com um 

lindo evento, contou com a participação de 

toda a comunidade da capoeiragem do es-

tado, a roda foi boa e a prosa também. O 

resultado deste ano de ensino da arte da ca-

poeira no instituto, foi a realização do primei-

Instituto Biriba - Capoeira & arte - 2017 Foto: Nailson Wapixana



138|

ro batizado e troca de cordas. O evento contou com uma programação extensa que consistiu desde a vivência com Mestres de capoeira de 

outros grupos  do estado, exposição de fotografi as, desenhos, palestras sobre arqueologia, patrimônio material e imaterial, além do batizado 

e da troca de cordas das turmas do Instituto, foi um sucesso. Atualmente, o instituto cada vez mais tem ganhado novos alunos, e neste ano 

(2018), comemorou seu primeiro aniversário, sendo realizado uma grande festa para os alunos, pais e a comunidade de entorno. Como forma 

de revelar o tempo através da memória, foi realizado uma exposição fotográfi ca com registro de todo o ano de trabalho, foi incrível ver os 

sentimentos revelados nos rostos das crianças e de todos os presentes. Ensinar o que aprendemos com o tempo é gratifi cante e desafi ador.

A capoeira tem dessas coisas, é um balanço, que vai e vem, as vezes, em ritmo apressado, outras, demorado e, quando o berimbau cha-
ma, lá estamos nós, bailando na roda do jogo duro da vida, essa é a sina do capoeira, resistir ao tempo, ou você a ama no primeiro encontro, 
ou você odeia, se não ama, pode até se apaixonar pela luta, mas na arte, só continua quem a capoeira escolheu e o tempo mostra o caminho.

A Vivência de um capoeira na capoeira tem muitas interpretações, não importa apenas chegar, e, “em qual lugar mesmo?” e sim, 
continuar, pra chegar bem, intacto? Utopia. Não teria graça caminhar neste sentido, porque o tempo mostra o caminho e registra, pode até 
ser com um pião de mão, visto ou clicado por alguém. Escorregar, levantar, é assim que o capoeira segue, é reconhecido, e os anos são o 
marca-passo do seu coração, que está em compasso com o som do berimbau, o seu único e verdadeiro guia. 

Nessa arte chamada capoeira, muitos ajudaram em minha formação e me ensinaram.  Agradeço primeiramente a Deus, a mi-
nha família e ao meu Mestre, pela a capoeira poder ensinar, jogar. O verdadeiro capoeira tem que estar sempre em evolução e o 
tempo mostra o caminho. Paz e luz! Asè.

Jefferson Dias de Araújo (Contramestre Biriba)
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E lcimar Pereira Franco, nascido em 14 de março de 1975, natural de Boa Vis-

ta - RR, conhecido na capoeira como Contramestre Índio do Grupo Sen-

CONTRAMESTRE 
ÍNDIO

Histórico

GRUPO SENZALA

zala, começou a treinar capoeira aos 14 anos de idade, em 1989 com o Demir 

(atualmente Mestre Rubens, Grupo Libertação). 

Índio relembra que antigamente não existia Mestre de capoeira no esta-

do, os treinos aconteciam com o Demir, treinavam em todos os lugares, como 

em, campos de futebol, terrenos baldios e escolas, pois naquela época segun-

do ele, não existia academia de capoeira.

Junto com ele, treinavam alguns amigos, lembra do Neném, Iran, Beto e 

Kiko, acredita que estes são mais antigos do que ele no mundo da capoeira. 

Passado algum tempo, foi treinar com o Caimbé (Atualmente Mestre de Ca-

poeira no Grupo Raízes Brasileira), era o ano de 1990.

Na vaga memória do contramestre Índio, lembra que nesse mesmo ano, 

o Mestre Renato (Maluco) apareceu em Boa Vista frequentando todas as ro-

das que se faziam na época. Segundo ele, Maluco que já era corda verde 

quando veio à Boa Vista, começou a ministrar aula numa academia no bairro 

dos estados e foi nesse tempo que o Índio passou a treinar com ele pelo grupo 

Senzala, permanecendo até os dias de hoje.

No primeiro batizado de capoeira em 1993, o contramestre Índio, pegou 

como primeira graduação pelo grupo senzala a corda laranja, porque era um 
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pouco avançado na prática da capoeira. 

No batizado seguinte pegou a corda cinza, o 

batizado foi no anfi teatro do parque anauá, 

lembra do Mestre Amendoim, graduados Fa-

rinha e Boca, todos vindo de Brasília. Após al-

gum tempo entre os anos de 2000 a 2004 hou-

ve um outro batizado, pegando corda verde 

e logo em seguida, começou a desenvolver 

um trabalho de capoeira em sua casa loca-

lizado no bairro dos Estados. Era um espaço 

que fez especifi camente para a prática da 

capoeiragem. Nesse espaço fi cou ministran-

do aula de capoeira por um ano, teve muitos 

alunos, era um período bom para se ministrar 

aula de capoeira na cidade e, como conse-

quência deste trabalho, chegou a realizar um 

evento de capoeira para os seus alunos, gra-

duando até corda azul. 

Ao visitar a memória, o Contramestre 

Índio, lembra de um tempo que as rodas do 

grupo senzala pegavam fogo, segundo ele:

“Não me recordo o ano exato, 
em 2008 por aí, as rodas 
antigamente no grupo pegavam 
fogo, a graduação que você 
pegava, tinha que segurar. Da 
corda verde a corda roxa é 
que eu senti a pressão para 
segurar na cintura, peguei a 
corda roxa no parque anauá, e no 

batizado estavam presentes o 
Mestre Amendoim e seus alunos 
graduados Cidade Bem, Emerson 
Rasta, Boca e outros”. 

Passado algum tempo desse batizado, 

o Contramestre Índio relata que a capoeira 

que estava em seu auge na cidade de Boa 

Vista, começa a declinar, e isso fez com que 

ele parasse de treinar a capoeira por quase 

quatro anos, como observa:

“Quando a capoeira deu uma 
esfriada no estado, parei 
de treinar por quatro anos, 
mas continuava rodando nas 
academias, visitando, migrei um 
pouco para o MMA, lutei várias 
vezes, mas sempre procurando 
capoeira, treinava de vez em 
quando com o Gorila na academia 
Força e União, treinava com o 
Akira no união operário e visitava 
rodas quando podia”.

Foi um momento de sua vida que mui-

to aprendeu com as outras lutas, mas a ca-

poeira sempre revisitava seu íntimo. O Índio 

sempre trabalhou no ramo da construção 

civil, foi assim que reencontrou várias vezes 

o Mestre Maluco em lojas de construção e, 

numa dessas vezes, o Mestre falou que esta-

va construindo a casa da capoeira dentro do 

parque Anauá, assim relata: 

“Sempre encontrava com ele, eu 
sempre dizia ao Mestre que ia 
na casa para dar uma ajuda, mas 
nunca pude, nem se quer olhar, 
e foi assim o meu retorno para 
a capoeira. Até 2013 eu vivia 
treinando vários estilos de luta, 
e falei para o Mestre, depois que 
a casa tivesse pronta que eu ia 
lá dar uma olhada, dar um apoio, 
jogar. Não fui na inauguração, 
fui no segundo dia, treinava 
com o professor Gorila que era 
responsável pela casa, treinei com 
ele um ano, até quando ele estava 
na frente da casa e por mais 
que ele era aluno graduado, e eu 
mais graduado, treinava com ele, 
porque ele era o responsável pela 
casa, e eu respeitava isso porque 
o Mestre nos ensinou assim”.

No final do ano de 2015 o Índio re-

cebe a corda marrom em um grande 

evento realizado na casa da capoeira e 

posteriormente, assumindo os trabalhos 

Batizado e troca de cordas, Casa da Capoeira, 2017.



|141

na casa da capoeira no ano seguinte, 
auxiliando o Mestre com o projeto.  

O ano de 2017 foi de muito trabalho na 
casa da capoeira, ministrando aulas em dois 
horários, nesse sentido o contramestre índio 
lembra de uma vez de uma conversa que 

teve com o Mestre:

“(...) Fiquei por lá mesmo, dando 
aula nas duas turmas, depois 
de algum tempo o Mestre me 
perguntou se tinha alguém na 
casa que poderia ministrar aula 
para criança, falei que tinha duas 
pessoas, um era o Vinny e a outra 
era a Ana, lembro que ele me 
perguntou se eles davam conta 
disso, respondi ao Mestre que se 
eles não dessem conta que eu iria 
estar lá dando um auxílio para 
eles(...)”.

Continua:

“Na casa da capoeira continuei 
treinando e dando aula sem querer 
lucrar nada, como estou até hoje 
lá, dando aula, não ganho nada, 
não tenho salário para isso, o 
meu único ganho é a capoeira, sou 
assim até hoje, é o que busco”.

Ainda, nesse mesmo ano, o Contra-

mestre índio foi convidado para uma viagem 

pelo professor Chiclete, que tem um ótimo 

trabalho com a capoeira pelo Grupo Senzala 

no estado do Acre, coordenado pelo o Mes-

tre Maluco.  O contramestre índio relembra 

com emoção sobre a sua ida ao Acre: 

“É um reconhecimento pelo o 
trabalho, fui para o Acre, para 
um workshop, batizado, entregar 
cordas para os alunos dele, eu 
achei muito bom isso, gratifi cante 
quando as pessoas valorizam, 
reconhece. Eu topei o convite, 
peguei duas calças, duas cuecas, 
uma bermuda, o abadá e corda e 
fui para o Acre, passei um mês 
neste workshop,  conheci muitos 
capoeiristas de vários grupos, a 
capoeira lá é o que manda, é bem 
desenvolvida no Acre, conheci 
pessoas humildes que chegam e 
conversam com você e te tratam 

bem demais, a capoeira é isso, é 
isso que dou valor na capoeira, 
não vou atrás de grana, quero 
a amizade das pessoas, é isso 
que é gratifi cante na capoeira, 
todos estes anos é o que busco na 
capoeira”.

Quanto aos planos para a capoeira, o 

contramestre Índio faz uma bela refl exão quan-

to ao tempo futuro, ao seu tempo de capoeira. 

“(...) na capoeira, eu pretendo 
chegar um dia a ser Mestre, ainda 
não está na hora para eu chegar 
a Mestre, mais um dia vai chegar, 
e quando chegar eu vou estar 
pronto, não vou apressar este 
processo”. 

Evento Cruviana Camará, 2017
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Jefferson Dias de Araújo (Contrabestre Biriba)

Depoimento:
Elcimar Pereira Franco - Contramestre Índio 

Instrumentalidade na Roda da Igreja Matriz, 2017.Workshop no Acre, 2017.

Acre, 2017.
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O grupo de capoeira Urucungo está presente no município de São João da 

Baliza desde 09/09/1999, com a chegada do Mestre “Torresmo” (Nivaldo 

CAPOEIRA 
URUCUNGO DE SÃO 

JOÃO DA BALIZA

Histórico

Aparecido da Silva), vindo do estado de Rondônia onde já ministrava aulas de 

capoeira. Foi formado a Mestre pelo Mestre Pradella em 1994, fundador do Gru-

po Urucungo (Instrumento musical de origem africana, conhecido por Berimbal).

O Mestre Torresmo já se encontrava cadastrado na Federação Brasileira de Ca-

poeira e ao CREF8 (Conselho Regional de Educação Física), na época pôde se 

perceber um grande número de crianças e adolescentes com o tempo ocioso, 

pois não haviam atividades para os mesmos. Na ocasião, o prefeito municipal o 

procurou para oferecer uma oportunidade para trabalhar com estas crianças 

no programa Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), dessa forma 

iniciou-se o trabalho de capoeira nesse município.

 Com a chegada da capoeira no município de São João da Baliza, as 

crianças e jovens sentiram-se atraídas, começaram a participar e gostaram des-

sa expressão cultural, que no momento era uma novidade. Com o passar dos 

tempos chegavam cada vez mais participantes, mas como em qualquer situa-

ção da vida, o Mestre Torresmo como capoeira sofreu preconceitos, muitas vezes 

até por parte dos pais dos alunos, que acabavam proibindo seus fi lhos de partici-

parem. Aqui na região a capoeira era algo muito novo e diferente e é claro que 

trouxe curiosidades e o interesse de muitos, mas também trouxe a desconfi ança, 

144
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vizinhos como Rorainópolis, Caroebe, São Luís 

e até mesmo na capital Boa Vista, como na 

Quinta Semana Cultural, realizada no ano de 

2005, onde reuniu culturas de comunidades 

roraimenses, assim como de outros estados e 

da Venezuela país vizinho ao estado.

 Com esse trabalho pode-se observar 

o desenvolvimento físico desses alunos e tam-

bém o crescimento da capoeira. Hoje já po-

demos ver os fi lhos desses alunos treinando a 

capoeira levando a alegria e a graça dessa 

o preconceito e a rejeição. A falta de infor-

mação da comunidade sobre a capoeira foi 

o principal motivo, não conhecerem a histó-

ria da capoeira e o que a capoeira era e re-

presenta para o povo brasileiro.

Com o passar do tempo e com o tra-

balho que o Mestre realizava, se podia obser-

var a mudança que acontecia com aquelas 

crianças e jovens, rendendo grandes frutos, 

com a retirada de alguns desses jovens das 

bebidas e drogas, questões essa que sempre 

foram cobradas e debatidas dia a dia, com o 

intuito de ajudar mostrando que a vida pode 

oferecer muito mais. 

Com o bom trabalho que o Mestre vinha 

realizando com as crianças e jovens, o interesse 

dos adultos também foi aumentando fazendo 

com que também praticassem essa expressão 

cultural que mistura arte marcial, esporte, cul-

tura popular e música. Assim o Mestre Torresmo 

realizou trabalhos importantíssimos na comuni-

dade, chegando a trabalhar com 230 pessoas, 

entre jovens, adultos e crianças. 

Representou o município por diversas 

vezes em apresentações em escolas e even-

tos no município em várias atividades e even-

tos, no decorrer desses anos nos municípios 
Mestre Torresmo Nivaldo Aparecido da Silva
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arte genuinamente brasileira.

 Apesar de há muito tempo traba-

lhando com a capoeira nesse município, 

tendo o apoio da Prefeitura Municipal 
r e p r e s e n t a -

do pelo CRAS, 

ainda assim, o 

grupo de ca-

poeira urucun-

go passou e 

passa por mui-

tas dificulda-

des, pois não 

se tem local 

definitivo para 

a capoeira e 

também a par-

te financeira 

para manter a 

compra e ela-

boração dos 

ins t rumentos . 

O projeto da 

prefeitura esta-

va direcionado 
ao desenvolvimento de trabalhos com as 

crianças, assim, mesmo com todas essas di-

ficuldades o grupo urucungo de São João 

da Baliza conseguiu manter-se até hoje, 

com a ajuda de amigos e dos integrantes 

do grupo e, sem dúvidas pela grande for-

ça de vontade e amor pela capoeira.

Como o grupo Urucungo nunca teve um 

espaço próprio e sem o incentivo das autori-

dades do município o grupo reduziu à quanti-

dade de participantes, mas, vem se manten-

do vivo, e reconhecido como parte da história 
do município, 

representando 

a cultura dessa 

arte brasileira. 

Hoje o 

grupo atende 

80 pessoas, en-

tre crianças e 

jovens e conta 

com a ajuda do 

CRAS que repre-

senta a Prefei-

tura Municipal 

de São João da 

Baliza e atende 

em caráter be-

nefi cente a 25 

pessoas adultas, 

mas nas apre-

sentações par-

ticipam juntos; 
pois a capoeira sendo um importante meio 

de inclusão social, propicia aos seus pratican-

Aluno que começou ainda criança no grupo Urucungo, hoje vai com seu fi lho a capoeira.
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tes principalmente a convivência social, com 

os desafi os, e as voltas que o mundo dá, onde 

às vezes se cai e tem que saber se levantar, as 

atividades cotidianas na capoeira não tem se-

paração de crianças, jovens e adultos, todos 

participam juntos.

Nivaldo Aparecido da Silva (Mestre 
Torresmo)
Roseli da Silva Blank
Morena - Emily Ara Bezerra
Bisonho - Serginho Araujo 

Participação no IV jogos de capoeira – 2016.

Atividades extras no ginásio – 2016. 

Confraternização do grupo – 2014.
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Facebook: @SALVAGUARDACAPOEIRARR/
http://salvaguardadacapoeira-roraima.blogspot.
com.br/
http://www.capoeira.gov.br/

Modo de acesso do livro de Capoeira de 
Roraima:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/
CapoeiraEmRr_VouContarAMinhaHistoria.pdf>.
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