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Omri Ferradura é capoeirista, formado pela Escola de Capoeira 

Angola do Mestre Marrom e pedagogo formado pela Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro, com uma vasta formação artística 

em Música (no método "O Passo"); Circo-Teatro (foi membro titular 

da Intrépida Trupe) e Dança (na escola de Jaime Aroxa). 

É criador e coordenador do Projeto Brincadeira de Angola, 

cuja finalidade é o ensino lúdico da capoeira aplicado a educação 

infantil. O método Brincadeira de Angola é uma abordagem pedagógico-filosófica baseada no potencial 

educacional da capoeira. A base do método são os conhecimentos ancestrais da capoeira, passados de 

mestres a discípulos, de forma tradicional. Equilibrando estes saberes populares com os conhecimentos 

acadêmicos, o método Brincadeira de Angola sugere uma nova forma de ensino-aprendizagem: uma 

Pedagogia da Capoeira. 

Ferradura tem ampla experiência nessa área, tendo ministrado cursos regulares em escolas 

particulares, comunidades populares, presídios e aplicado o projeto também com crianças autistas, com 

Síndrome de Down e paralisia cerebral. 

Seus artigos - “A Capoeira como Prática Educativa Transformadora” e “Capoeira e Educação Libertaria 

para a Formação de Sujeitos Autônomos” foram escolhidos pela Secretaria Estadual de Educação do 

Rio de Janeiro em seu site: http://www.educacaopublica.rj.gov.br, para representar a Capoeira no 

campo da educação. 

Na área artística, carrega na bagagem trabalhos com nomes como Ariane Mnoucchkine (Diretora 

do Teatro do Soleil-Paris), Karim Anouz (Diretor do filme Madame Satã), Claudio Balthar (Diretor da 

Intrepida Trupe), e Paola Barreto Leblanc (Diretora do premiado filme Maré Capoeira), iniciando agora 

a preparação física da “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, com direção de Joao Falcão. 

Nos últimos anos Ferradura tem se dedicado também a formação de novos profissionais, tendo ainda 

viajado para ministrar cursos em vários continentes, assim como no Brasil, em universidades, como a 

Universidade Federal do Estado do RJ, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal 

Rural de Roraima. 

Atualmente, um dos profissionais mais influentes na disseminação de novos métodos de ensino na 

Capoeira. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacaopublica.rj.gov.br%2F&h=5AQEJII2KAQFkgaYylohUYYbQMFhJ59xshyDL3hFJ-9Tb7w&enc=AZO8H5-uMGAVI1HA8RMTaEXjbG03wjoRlEMM7XzhUDhs4gk2eW3vAq9qEdGRXowX052nnLbQWLJQxAYHAaQfIvsUS2lk2eQ_1OZcKXuzZKrgecsQyvEpoLRg0DKuNyCA3yvHZPNOmmiRNqp3jGO-MjB-GdL5KeV44HHdUXxf5dL5tTPkrwZx_WkUl3vm5B_4O8vUHseQTgFScclBM9Ovw-g2&s=1

