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Abstract
This study is part of a search in the Postgraduate Course in Music, Federal University of
Paraíba in the field of ethnomusicology. The main goal is to present facts that contributed to the
process of building a musical community of Capoeira Angola in Paraíba. Also in the report the
impact on local culture by Bahia Capoeira Mestre Zumbi, Mestre Nô, and Master Naldinho.
Finally, I highlight in historical and structural Grupo Capoeira Angola Community. The work had
as main instruments to collect data to bibliographic research, participant observation, survey
documents, photographs and audio and video. The research was founded on the basis of
studies of ethnomusicology and capoeira.
Palavras chave: construção da comunidade musical; Capoeira Angola; capoeira na Paraíba;
Grupo Capoeira Angola Comunidade; mestre Naldinho.

A capoeira na Paraíba
A capoeira, que a princípio era luta disfarçada de dança, surgida na época da
escravidão pelos negros vindos da áfrica, passou de crime à patrimônio cultural
brasileiro. Segundo entrevista concedida pelo Mestre Naldinho (entr. Mestre
Naldinho 2010), há indícios de que a prática da capoeira já existia no Estado da
Paraíba desde a década de 1960. Sabe-se da existência de capoeiristas na
Cidade de Pedras de Fogo e outras cidades que fazem fronteira com o estado
de Pernambuco. Em João Pessoa, a capoeira já existia, antes de sua
oficialização em 1978, não em forma de grupos, mas de praticantes (Naldinho,
2010). Foi o soteropolitano Adalberto Conceição da Silva, conhecido como
Mestre Zumbi Bahia (FIG. 1), trazido pela primeira vez à João Pessoa pelo
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Tenente Lucena1 para a realização de oficinas de Capoeira, que trouxe os
ensinamentos da capoeira, naquela época incluída no repertório das
apresentações de grupos parafolclóricos da cidade (Silva, .2005: 92). O Mestre
Zumbi Bahia ministrou as oficinas de capoeira em João Pessoa até 1979,
paralelamente às suas atividades profissionais pelo Brasil, partindo fixando
residência posteriormente em Pernambuco onde desenvolveu trabalhos de
danças afro .

Figura 1: Zumbi Bahia que trouxe a capoeira oficializada para a Paraíba. Foto: Acervo
pessoal do Mestre Naldinho.

A partir daí, Marconildo (Quebra barreira) e Rogério (Corisco) iniciaram um
trabalho de capoeira na Assoiação de Moradores do Bairro do Castelo Branco,
que além de capoeira e maculelê, ensinavam Cultura Afro. Por motivos de
trabalho, Marconildo e Rogério tiveram de ausentar-se das atividades. Outro
trabalho importante foi desenvolvido por Cláudio Paulista, formado em
Educação Física, preparando, na época, grandes capoeiristas em atividade até
hoje. Nesse período aconteciam grandes rodas de capoeira no Parque Solon
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Tenente Lucena foi um pesquisador da Cultura Popular, criador de vários grupos folclóricos e
para-folclóricos na cidade de João Pessoa. Entre os grupos fundados por ele destaca-se o
Grupo de Danças Folclóricas do SESC Tenente Lucena passando a esta denominação por
resolução da Presidência do SESC nº 016/82 datada de 20 de agosto de 1982. O grupo
parafolclórico, pioneiro e mais antigo nessa categoria no estado, apresentou-se pela primeira
vez em 13 de setembro de 1970 e era chamado Grupo de Estudos, Danças e Pesquisas
Folclóricas.
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de Lucena (Lagoa), com a participação dos capoeiristas: Paulista, Pé de Ferro,
Nêgo Cão, Bujão, Coca, Saci, Nêgo Vando, Rogério, Marconildo, Pássaro
Preto, Marcelo Zumbi, Gilmar Sales, Sabiá, Naldinho (Fig. 2), entre outros.
Segundo a ACZUMBA (ACZB, 2007) existem atualmente 22 grupos de
capoeira na Paraíba, angola ou regional. Destaco agora, um dos grupos mais
antigos de capoeira angola na Paraíba e o Mestre Naldinho, um dos principais
precursores e divulgadores da capoeira no Estado.

O Mestre Naldinho

Figura 2: Mestre NaldinhoFoto: Acervo pessoal do Mestre Naldinho.

Inaldo Ferreira de Lima, mais conhecido como Mestre Naldinho, nasceu em
João Pessoa em 28 de março de 1967. Funcionário público da área da
segurança, o policial militar é morador do Bairro dos Novais desde seu
nascimento. Filho de Jundiá (FIG. 3), um agricultor que possuía uma roça em
um bairro chamado Mumbaba. Seu pai ia para a roça de carroça e lá treinava
capoeira, na época chamada de “pernada”.
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Figura 3: Mestre Jundiá (pai) e Mestre Naldinho (filho). Foto: Acervo pessoal do
Mestre Naldinho.

Jundiá não queria que o filho praticasse nem seguisse o mesmo caminho que
ele. De tanto insistir, Jundiá resolve ensinar o filho a jogar capoeira e
montando um tamborete com assento de couro, mandou o filho ficar
passando a perna por cima: Assim rememora os momentos da infância e
juventude:
Foi meu primeiro momento de capoeira. Era criança. Eu fiquei passando a perna, passando a
perna por cima e já tava ficando doido de tanto passar a perna por cima e depois eu fui
reclamar: “Só vou fazer isso aqui?”Por que eu queria fazer movimentos, queria fazer... e
nada. Aí ele deu conta de mim. Quando eu menos espero., tomei uma rasteira. Levantei a
perna pra passar por cima do tamborete e a outra foi-se embora. Ele me deu uma queda. Aí
falou: “Olha, primeira aula, ter paciência!”. E depois começou me ensinar. Mais tarde eu
conheci Nêgo Vando, um camarada aqui do bairro, um brigador, enfrentava todo mundo,
acabava as peladas de futebol, na briga mesmo, que ele era e é um grande lutador de
capoeira. Corajoso. Eu queria treinar. Eu queria fazer o que ele fazia,. Eu queria jogar igual a
ele. Lutar igual a ele. Apanhava toda noite. Subia a ladeira ali pra dentro do mato pra
aprender capoeira quando voltava minha mãe me dava uma surra porque não queria. “Isso é
coisa de vagabundo, coisa de malandro, vagabundo”e eu continuei... (entr. Mestre Naldinho,
2009).
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Figura 4: Nêgo Vando e Mestre Naldinho. Foto: Acervo pessoal do Mestre Naldinho.

O Bairro dos Novais teve uma geração de lutadores e é destaque na cidade
de João Pessoa por sua riqueza e diversidade de manifestações da cultura
popular como o boi de reis, o cavalo marinho, a nau catarineta, as tribos
indígenas, a ciranda, o coco de roda, o babau (ou mamulengo), o pastoril, a
lapinha, a quadrilha junina e os grupos de capoeira (Lima, 2008). E como
celeiro de cultura popular, sempre aconteciam os forrós. No forró conhecido
como “Tabaco da Burra” haviam as “pernadas”, pois era crime praticar
capoeira, a luta recém chegada de Recife. Nestes forrós, havia sanfona,
zabumba, triângulo e as mulheres iam para dançar gafieira. O proprietário do
forró era um lutador e policial que montava os ringues na festa. Com o nome
de pernada, tornava-se mais fácil incluí-la nas festividades. As lutas
aconteciam na esquina da casa do Mestre Naldinho, depois da 2ª Guerra
Mundial, com auge nos anos 1960. Não existiam mestres, nem grupos, era
uma luta utilizada nos telequetes, nas lutas livres que se faziam no bairro. E
tanto Jundiá como Nêgo Vando (FIG. 4) eram destes que gostavam de lutar.
Passados alguns anos, o mestre, ainda aluno na época, teve que se desligar
dos seus primeiros professores:
Nêgo Vando não quis continuar a capoeira. Infelizmente foi preso. Foi preso porque matou
gente, matou uma pessoa. Aí mataram Nêgo Vando dentro do presídio. (A gente) Tentou
muito ajudar, pra sair, da criminalidade, mas não teve (jeito) meu grande mestre terminou no
presídio. Meu pai não praticou mais. Faleceu em 1992, dois anos depois que eu conheci
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Mestre Nô, meu pai faleceu. Aí Mestre Nô virou meu pai na Capoeira. E hoje tô aí viajando,
conhecendo outros mestres, grandes mestres, aprendendo um pouco daqui, um pouco ali.
Espero que eu continue aprendendo...”(entr. Mestre Naldinho, 2009).

O grupo Capoeira Angola Comunidade
Aspectos históricos
O trabalho do Mestre Naldinho começou em João Pessoa há 30 anos, em
1980, (praticamente o mesmo tempo em que se tem notícia oficialmente da
capoeira no estado) com a fundação do “Grupo Senzala de Capoeira” em
homenagem às senzalas onde os negros moravam, que durou 10 anos até o

Mestre Naldinho conhecer Norival Moreira de Oliveira, o Mestre Nô (FIG. 5), de
Salvador na Bahia, presidente do Grupo Palmares de Capoeira. O Mestre Nô
veio à João Pessoa para o I Batizado de Capoeira, durante 3 dias, através de
um aluno dele, o Professor Aluísio Guerra, que ministrava aulas em João
Pessoa. Nessa ocasião, o mestre Nô conheceu o trabalho do Mestre Naldinho
e convidou o grupo Senzala para se filiar ao Grupo Palmares, que em 1990
passou a se chamar “Grupo de Capoeira Senzala de Palmares”.
Em 1996 existiam vários grupos filiados ao Grupo Capoeira Palmares com
diversos nomes e sob orientação do Mestre Nô, todos os grupos deveriam
mudar seus nomes para apenas “Capoeira Palmares”. Em 1997, o Grupo
Senzala de Palmares muda seu nome, o que não acontece com todos os
filiados que com resistência, se recusaram e continuaram com seus antigos
nomes. Em 1996 o grupo, agora chamado apenas Palmares do Mestre
Naldinho realizou o 1º Festival de Capoeira. No ano seguinte, em 1997,
durante o 2º Festival de Capoeira, resolveram inserir o nome “Angola” no
símbolo do Grupo Capoeira Palmares, passando a se chamar “Capoeira
Angola Palmares”. O nome foi bem aceito pelo mestre Nô e foi utilizado até
2004, época de desligamento do Mestre Naldinho do Grupo Capoeira Angola
Palmares.
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Figura 5: Mestre Nô da Capoeira Palmares. Foto: Acervo do Contra Mestre Eudes.

O Capoeira Angola Comunidade realiza anualmente o Festival de Capoeira,
abolindo o sistema de batizado utilizado pela maioria dos grupos. Durante os
festivais são convidados mestres residentes no Brasil e exterior que realizam
cursos e oficinas de capacitação e proferem palestras, além das rodas
tradicionais.
Através do grupo, a artista plástica alemã Brita, ganhou um prêmio
internacional, pela obra de arte feita sob uma lona de cerca de 25m2, onde os
integrantes do grupo com tintas espalhadas nas mãos e pés jogavam e ao
mesmo tempo desenhavam sua obra de arte.
Estrutura física da Casa da Capoeira Angola
A Casa da Capoeira Angola, extensão da Casa do Mestre Naldinho, é um
espaço físico de 8m x 8m, ou seja 64m2, com um banheiro independente
(Fig.06), com entrada lateral pela residência do Mestre. Lá acontecem os
treinos, aulas, estudos didáticos, avaliações, planejamentos, rodas bem como
serve de alojamento para os participantes do festival de Capoeira Angola,
realizado anualmente, e dos eventos em geral.

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

8	
  

	
  

Figura 6: Espaço interno da Casa da Capoeira Angola. Foto: Prisila Lima.

Estruturação atual
O Grupo de Capoeira Angola Comunidade, formado pelo Mestre Naldinho,
existe na cidade de Portland, no Estado de Oregan (EUA) e em três estados
brasileiros: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Paraíba. Na Paraíba, o
grupo tem atividades permanentes nas cidades de João Pessoa, Santa Rita,
Bayeux, Sapé, Mulungu e Conde. O Mestre Naldinho é residente em João
Pessoa na Casa da Capoeira Angola, sendo o responsável indireto por todos
os locais onde o grupo existe, visitando-os e fazendo avaliações periódicas.
Possui cerca de 250 alunos e seus alunos mais antigos são os responsáveis
diretos pelas demais cidades, estando em constante formação direta com o
mestre. Dentro do sistema de graduação o grupo da Casa da Capoeira Angola,
possui um mestre, quatro contra-mestres e quatro professores, localizados da
seguinte forma: no Rio de Janeiro, os responsáveis pelo trabalho do Grupo são
os Contra-Mestres Mulatinho e Eudes. No Rio Grande do Norte, na cidade de
Nova Cruz, o Contra-Mestre Arnauld. Na Paraíba, o Mestre Naldinho, o ContraMestre Mazinho e os Professores Barata, Tina, Sem Terra e Marivan. Outros
alunos mais antigos também podem dar aulas além dos professores, caso seja
necessário.
Sequências das graduações
O Mestre Naldinho desenvolveu um sistema próprio de sequências movimento
para treinamento em cada nível de aprendizado ou seja, em cada graduação.
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Cada membro do grupo deve desenvolver, ao longo dos anos, sequências de
treinamento físico de movimentos da capoeira. Cada grupo de sequências
corresponde a uma graduação dentro do Capoeira Angola Comunidade, ou
seja, a um nível gradativo de aprendizado que legitima sua hierarquia dentro do
grupo (mestre, contramestre, professor ou aluno) e esses níveis de graduação
de cada integrante, são determinados e modificados periodicamente pelo
mestre caso o aluno tenha condições de progredir para a próxima graduação.
Caso contrário, o aluno continua na graduação em que já estava, devendo
persistir, por exemplo, no melhoramento físico (treinando e participando das
rodas), musical (tocando, cantando, compondo – há um incentivo para que os
integrantes tenham suas próprias composições), com espírito de liderança,
com humildade, ajudando o grupo nas atividades que se fizerem necessárias,
participando das apresentações, desenvolvendo a arte da malícia e da
malandragem e os fundamentos da capoeira. Caso o aluno afaste-se do grupo
por um tempo, e dependendo do tempo ausente, deverá passar por novas
avaliações para verificar em que graduação deverá retomar as atividades.
Abaixo, uma tabela com os nomes dos movimentos a serem executados:
Dentro destas sequências de graduação, há uma “resposta” para cada
“pergunta”, ou seja, para cada defesa um ataque (ou contra golpe) e viceversa. Como complemento a estas atividades físicas existem objetivos para a
execução instrumental e vocal que devem ser atingidos paralelamente às
atividades físicas. São cinco graduações sendo que, estando nas quatro
primeiras são denominados “alunos” enquanto na quinta graduação são
denominados “professores”. A partir da segunda graduação deve ser cantada
uma ladainha de autoria do Mestre Naldinho. O aluno que passa para a quinta
graduação, ou seja, o que se torna professor, deve escrever uma monografia
com tema escolhido pelo mestre. Para o Mestre Naldinho, a capoeira é um
diálogo de perguntas e respostas.
Complementos musicais das graduações
Em cada graduação devem ser executadas determinadas atividades de canto e
toques instrumentais. Quanto ao canto, devem ser executadas ladainhas e
corridos.
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A ladainha é um cântico que é entoado na roda de capoeira, tradicionalmente
na capoeira Angola, que, seguindo a tradição, deve ser cantada por um Mestre
- o mais velho e/ou mais considerado, ou, com a autorização do Mestre da
Roda, por um dos capoeiristas que vão fazer um jogo ao pé do Berimbau. As
Ladainhas trazem em seu bojo a história da Capoeira e de seus grandes
personagens, concepções de mundo ou orientações a algum aprendiz.
Enquanto a Ladainha está sendo cantada, não se realiza nenhum jogo físico, é
necessário aproveitar o momento para dedicar-se à concentração máxima. Não
existe um tamanho para a ladainha, podem ser bem curtas, com apenas
algumas frases ou com longas histórias.
O corrido, como o próprio nome já sugere, é uma cantiga que "acelera" o ritmo
e que se caracteriza pela junção do verso do cantador com as frases do refrão
repetido pelo coro total ou parcialmente, dependendo do tempo que o cantador
dá entre os versos que canta. O cantador faz versos curtos e simples que são,
a toda momento, repetidos e o conjunto deles é usado como refrão pelo côro.
Com o fim da louvação e início dos corridos, dá-se início também o jogo da
capoeira quando o berimbau médio baixa e autoriza o início da roda. Os
primeiros corridos são chamados cantos de entrada, ao passo que os últimos
antes do término da roda são chamados de cantos de despedida.
Os toques de berimbau utilizados pelo grupo são Angola, São Bento Grande,
São Bento Pequeno, Iúna, Cavalaria, Apanha laranja no chão tico-tico, Santa
Maria, Benguela e Amazonas. A performance musical em si do Grupo Capoeira
Angola Comunidade será um assunto para um próximo artigo.

Conclusão
A partir deste breve relato foi possível constatar mudanças ocorridas na cultura
local. A partir da vinda e influência do Mestre Zumbi Bahia, a prática da
capoeira foi disseminada pela capital paraibano e pelo estado. Outro processo
importante não só para a construção e desenvolvimento do Grupo Capoeira
Angola Comunidade, mas da capoeira como um todo na Paraíba foi a filiação
de diversos grupos ao Grupo Capoeira Palmares do Mestre Nô da Bahia, que
possibilitou o intercâmbio e o desenvolvimento da arte na região. Desde 2004,
a nova fase do trabalho iniciado em 1980 é denominada Grupo Capoeira
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Angola Comunidade com a desfiliação do Mestre Naldinho do Grupo Palmares
do Mestre Nô.
O Mestre Naldinho é um dos principais responsáveis atualmente pela
divulgação e prática da capoeira angola na Paraíba e em outras cidades e
estados nos quais o grupo existe. Um dos mestres mais antigos na função, ele
é responsável direto por um extenso trabalho educativo e sócio-cultural de
centenas de crianças, jovens e adultos. Além de criar a Casa da Capoeira
Angola, criou todo um sistema próprio de níveis de graduações, sequências de
movimentos específicas e complementações obrigatórias musicais de cantos
(ladainhas e corridos) e toques para cada um desses níveis de graduação,
estando em constante reciclagem com os mestres mais antigos e ministrando
cursos dentro e fora do Brasil. Tem todo um sistema específico de transmissão
musical com vasto material de músicas autorais e peculiares em seu modo de
execução instrumental, sendo esta performance musical alvo para um próximo
artigo.
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percussionista da OSRN e percussionista popular.

