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RESUMO 
 
 

GRUPO DE CAPOEIRA N´GOLO: DAS RODAS A TROCA DE SABERES¹ Renato Nunes de 
Siqueira² (renatosique@yahoo.com.br) Orientador: Prof. Ms. Armindo 
Boll³(armindo.boll@bol.com.br) Resumo: O objetivo deste trabalho é o estudar o grupo de 
capoeira N´Golo Brasil, com o intuito de identificar as suas características singulares regionais, 
assim como a influência deste e de outros grupos dentro da comunidade que fazem parte e a 
sua importância como Patrimônio Imaterial de Taubaté. O grupo N´Golo Brasil, surgiu em cinco 
de dezembro de 2003, fundado pelo mestre Lazarini, com a finalidade de reunir e praticar a 
capoeira. A arte de origem africana foi oficializada pela Confederação Brasileira de Pugilismo 
em 1972 e homologada pelo Conselho Nacional de Desporto em 1973. O grupo folclórico 
N´Golo Brasil é uma associação sem fins lucrativos que conta com oito unidades em Taubaté e 
mais quatro filiais nas cidades valeparaibanas Tremembé, Ubatuba, São José dos Campos e 
Redenção da Serra. Em relação ao estilo, segue o de capoeira contemporânea carioca, pois a 
formação do mestre Lazarini foi no Rio de Janeiro. As músicas se mantêm tradicionais, sem 
qualquer alteração ou variação. Os instrumentos utilizados na roda são o berimbau de madeira, 
o atabaque, o pandeiro e o Agogô. Uma característica marcante é o adicional do pandeiro, que 
faz referência a cultura carioca. A composição do grupo é ampla, constituido por todas as 
faixas etárias tendo o maior número de jovens. O grupo exerce um trabalho de troca de 
saberes com as escolas públicas, trazendo aos alunos o contato com essa dança e esporte. 
Representa a cidade de Taubaté há dez anos em eventos esportivos nacionais. O grupo possui 
políticas sociais voltadas para à conscientização e combate da violência, drogas, assim como o 
preconceito em seus mais variados segmentos, raciais, religiosos, sociais ou afetivos. 
Atualmente, o grupo N´Golo Brasil, almeja se tornar um centro cultural de referência, 
trabalhando para divulgação e ampliação da cultura popular do Vale do Paraíba. Para a 
realização desta pesquisa utilizamos a análise bibliográfica, sites da Internet e visita aos grupos 
folclóricos de Taubaté. Os resultados obtidos foram excelentes, tornaram-se visíveis, para 
conhecermos algumas características únicas deste grupo, como o trabalho dedicado a 
comunidade, realizando troca de saberes com as escolas, com o objetivo de divulgação da 
dança e esporte, não só da capoeira, mas das demais danças de origens afro. O trabalho e 
atenção dedicada a outros estilos de dança como o Maculelê. A inclusão do pandeiro como 
instrumento musical dentro das rodas de capoeiras, mostrando as raízes da origem carioca. 
Alem disso propõem a conscientização dos jovens em relação aos riscos do uso de 
entorpecentes e a luta do grupo para a desmarginalização da capoeira. Concluímos que a 
pesquisa esta diretamente ligada à preservação e à memória colocando novas demandas na 
agenda pública e outros desafios para educação. Observamos o esforço deste grupo, como 
polo cultural, na luta pela valorização da cultura e folclore, integrando os jovens e valorizando 
as culturas afrodescendentes. Palavras – Chave: Folclore, Capoeira, Patrimônio Imaterial. ¹ 
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