
 

 
 
Mestre Moraes – GCAP – Salvador Bahia 
 
Fundador do Grupo de Capoeira Angola Pelourinho; 
Discípulo de Mestres João Grande e João Pequeno de Pastinha; 
Autor de vários trabalhos musicais em CD; 
Único Mestre a concorrer ao Grammy, com seu trabalho musical; 
Graduado em Letras (habilitação Inglês/Português);  
Mestre em História Social e Doutorando em Cultura pela UFBA. 
Professor de Inglês. 
 
Em seu curso, Ritualística e Fundamento da Musicalidade na Capoeira Angola, 

falará da importância da Musicalidade na Capoeira Angola e em seu ritual, abordando a 
função e funcionamento da orquestra da Capoeira Angola. 

 
 



 
 
Mestre Píter – Grupo Nzinga – SP 
 
Fernando Luder Bedoian, o Mestre Piter, teve seu primeiro contato com a 

capoeira e a percussão em 1990. Em 1993, se mudou para os Estados Unidos, onde fez 
parte do Ballet Folclórico do Brasil, grupo com o qual circulou por diversos países 
fazendo shows com ênfase nas danças e ritmos afro-brasileiros. 

Foi em 1995 que começou sua trajetória dentro da Capoeira Angola, em São 
Paulo, com as Mestras Janja e Paulinha e Mestre Poloca, fundadores do Grupo Nzinga 
de Capoeira Angola. No ano de 2005, Piter foi consagrado como treinel durante o 
evento de 10 anos do Nzinga, assumindo o núcleo do grupo no bairro do Tucuruvi, na 
Zona Norte de São Paulo.  

Ao longo de sua trajetória participou como produtor e musico na gravação de 
trabalhos musicais de grupos de capoeira e bandas de percussão afro-brasileira. 

O merecido reconhecimento como Mestre de Capoeira Angola veio em 2013 e, 
no ano seguinte, Mestre Piter esteve na sede da UNESCO, em Paris, como convidado 
do IPHAN para o reconhecimento da Capoeira como patrimônio imaterial da 
humanidade. 

 
No Curso: A Orquestra de Berimbaus do Nzinga: Estratégias diferentes de 

ensino da musicalidade às novas e antigas gerações de alunos (Explorando Ritmos e 
variações), mestre Piter vai demonstrar possibilidades do ensino da musicalidade da 
Capoeira, através de uma metodologia que inclui passar por ritmos e cantos da Capoeira 
e da Cultura Afro Brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Minhoca – Casa Mestre Ananias – SP 
 
Capoeirista, como gosta de ser tratado, é o aluno e discípulo que esteve mais 

próximo à Grande Referência da Capoeira em São Paulo, o Mestre Ananias. 
Pertence à geração de capoeiristas formada na década de 90, na Roda de Rua da 

Praça da República - SP, a mais antiga em atividade, sem interrupção, do mundo, onde 
passaram dezenas de referências de nossa Capoeira. 

Fundou a Casa Mestre Ananias, onde o maestro seguiu durante todas as terças 
feiras, por quase 10 anos, compartilhando de seu saber e sendo porto seguro de diversos 
capoeiristas, independente de bandeiras, estilos e grupos. 

Minhoca é fundador e membro dos grupos Samba Sem Vintém e Garoa do 
Recôncavo, nos quais que se mesclam entre o Samba Urbano Paulista e o Samba de 
Roda Tradicional Baiano. 

 
Em sua vivência: A Musicalidade e Linguagem Antiga e Popular da Capoeira: 

De Cachoeira-BA à Praça da República - SP - Viva Mestre Ananias. Minhoca e a turma 
da Casa Mestre Ananias reverenciarão e homenagearão seu guardião, mostrando e 
perpetuando os ensinamentos do Mestre Ananias, em sua Bateria, Cantos, forma de 
conduzir a roda, falando sobre seus aprendizados na Capoeira e no samba, vivenciados 
com seu mestre. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
CM Rafael Dia Lemba – Mbuntu – SP 
 
Rafael Pedro da Silva, 33 anos, é natural de São Paulo-SP. Primeiro filho de 

quatro irmãos, de família humilde, residente na periferia da Zona Sul de São Paulo. 
Praticante de religião de matriz africana, Rafael encontrou na Capoeira e no Candomblé 
sua filosofia de vida. 

Atualmente reside em São Paulo, onde desenvolve seu trabalho com a Capoeira 
Angola, que aprendeu aos cinco anos de idade, inicialmente com um tio consangüíneo, 
Gerson, mais conhecido como Mestre Tatu (in memoriam). 

Em 1993, conheceu Mestre Geraldo Baiano, ainda na cidade de Diadema, com o 
qual teve o privilégio de desenvolver suas habilidades rítmicas no berimbau. Ao 
perceber sua facilidade com o instrumento, após seis anos de muito treino e dedicação, 
Mestre Geraldo Baiano apresentou Rafael ao Mestre Ananias, na Praça Dá República. 

Desde então, tem como princípio a difusão da Capoeira Angola, através de seu 
ritmo e musicalidade, com a pretensão de manter sempre viva a tradição baiana da 
Capoeira Angola. 

 
No Curso: Capoeira e Musicalidade: O Antigo através da Visão da Nova 

Geração, Rafael irá discorrer como se projeta a musicalidade na atualidade, através dos 
ensinamentos que obteve junto às suas referências, abordando novos e antigos cânticos 
de Capoeira. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Professor Paulo Caverna 
 
Formado em Capoeira Regional (1998) – Filhos de Bimba Escola de Capoeira 

(FBEC) – BA (Presidida por M Nenel, filho de M Bimba). 
1ª Especialização – Lenço Vermelho (2004),  
2ª Especialização - Lenço Amarelo (2010) 
Em 1996, integrou-se a “Filhos de Bimba Escola de Capoeira”, formação específica 

na Bahia.  
Representante da “Fundação Mestre Bimba”. 
Presidente e Fundador da ABCR – Mestre Bimba 
Em janeiro de 2006, foi Orador da Formatura dos alunos da FBEC - Salvador. 
Diplomado como Professor pela “Filhos de Bimba Escola de Capoeira” em 25 de 

julho de l998. 
Certificado de Professor da “Fundação Mestre Bimba, em 20 de março de 2002". 
Massoterapeuta, Auricoluterapeuta e professor de Yoga. 
 
Em seu Curso: Ritualística e Fundamento da Musicalidade na Capoeira Regional 

Tradicional - Ensino da Musicalidade na Regional de Mestre Bimba, Professor Caverna 
abordará: 

• O que é Musicalidade; 
• A Charanga – Formação e importância; 
• Quadras e Corridos da Capoeira Regional de m Bimba; 
• Os Toques – Ritmos e comunicação através deles; 
• Qual a importância da musica na Capoeira; 
• Destacar que Mestre Bimba Jamais lutou ao som do Berimbau; 
• Bate Papo aberto a Perguntas e Respostas; 
• Roda de Encerramento com os fundamentos abordados. 



 
 
Professora Ana Paula Guimarães 
 
Professora de Canto; Mestranda em Fonoaudiologia-Voz, pela PUC SP. 

Aperfeiçoamento em formação integrada em voz, pelo Centro de estudos da voz.  
Pós-graduada em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais pela Universidade 

Federal de Itajubá. 
Bacharel em Composição e Regência pela Faculdade de Artes Alcântara 

Machado. 
Estudou com os mestres Abel Rocha, Naomi Munakata, Mariuccia Lourenção, 

Ricardo Rizek, entre outros. 
Participou de diversos festivais de música e cursos livres pelo Brasil, 

especializando-se em Música Coral, canto e prática em conjunto. 
Atualmente é coordenadora pedagógica musical e professora de canto do 

Quarteirão da Música. 
Atua como regente do coro “Somos Todos Som” e também com produção 

cultural. 
 
No Workshop: Técnicas Vocais: Ferramentas para o ensino e melhora da 

Musicalidade da Capoeira, a profa. Ana Paula Guimarães falará da importância do 
cuidado com a voz, o aquecimento, respiração, impostação da voz, ritmo, afinação e 
possibilidades do canto coral, quesitos importantes para melhora da musicalidade na 
Capoeira. 

 
 
 
 



 
 
M Pernalonga Santana – Nova Geração de Angola – SP 
 
Mestre Pernalonga iniciou na capoeira aos 12 anos, ingressando na academia do 

Mestre Carapau, em SBC, onde se formou mestre. Em 1997, fundou o Grupo Nova 
Geração de Angola, levando seu trabalho para as comunidades de SBC e Diadema, onde 
atua até hoje, sendo a sua sede em Diadema e mantendo núcleos em São Bernardo do 
Campo, interior de SP e outros. 

 
Mestre Pernalonga em sua vivência, vai falar sobre a importância do canto e da 

musicalidade para a roda de Capoeira; Falar sobre sua forma de ensino e de condução 
de uma roda; Fechando o Encontro com uma roda de Capoeira sob seu comando e dos 
convidados do Evento, fazendo uma fusão dos conhecimentos de musicalidade destes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Artesão Treinel Luiz Poeira - Instituto Tambor- SP 
 
Em uma roda de capoeira, no Embú (SP), Luiz Poeira aprendeu técnicas de 

repuxo, pintura, entalhe e afinação do instrumento, tornando-se artesão na arte dos 
instrumentos percussivos.  

Com sua habilidade e dedicação para criar instrumentos rústicos e ao mesmo 
tempo, precisos, Poeira contribui para a preservação da cultura afro-brasileira. 

Ao longo de mais de 20 anos, desde que iniciou no artesanato de instrumentos 
musicais de percussão, Poeira passou por oficinas e “luthierias” onde obteve orientações 
de artistas importantes, como: Nilton Cesar Siqueira (artista plástico e artesão), Joana 
Henri Lemos, o músico e artesão Rômulo Albuquerque. 

Em 2008, funda seu próprio ateliê, o Instituto Tambor, atualmente localizado na 
Vila Sonia, zona oeste de São Paulo. 

Seus instrumentos são popularmente reconhecidos como “tambor do Poeira”, 
todavia, ele faz sempre questão de colocar a bandeira do Instituto Tambor a frente, pois 
contextualiza toda sua produção em prol de um movimento cultural e de 
desenvolvimento humano, prioritários e acima dos lucros financeiros. Seu sonho é que o 
Instituto Tambor evolua para uma organização, com infraestrutura para acolher e 
proporcionar benefícios à comunidade, oferecendo cursos para formação de artesãos de 
instrumentos de percussão, aulas de percussão e de dança, academia de tambores, 
capoeira e outros relacionados. 

 
Em seu Seminário: O Processo de Construção dos Instrumentos de Capoeira - O 

Trabalho e Importância do Artesão em Nossa Arte, o mestre artesão Poeira vai abordar 
o processo de confecção dos instrumentos de percussão da Capoeira, falando de sua 
importância para a musicalidade e ritual, realizando também um showroom durante o 
evento, para expor o seu trabalho e o trabalho do Instituto Tambor. 

 
http://www.institutotambor.com.br 


