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MINIBIO

Fundada em 8 de agosto em 1983 pelo
Mestre Lula. Possui 7 núcleos distribuídos
em Fortaleza nas seguintes comunidades:
Bom Jardim, Granja Lisboa, Canindezinho,
Jerusalém, Conjunto Esperança, Pirambú e
Cristo Redentor.

Seus trabalhos são coordenados por 5
mestres de capoeira: Mestre Lula, Mestra
Carla, Mestre Pão, Mestre Cangaceiro e
Mestra Vanda.

A instituição funciona como núcleo de
formação humana continuada e mediação
de conflitos é recurso valioso para o
estabelecimento da harmonia social e
comunitária.



PROJETO AZC

Centrado em três linhas centrais:

ARTE E CULTURA: viabiliza o ensino da capoeira, samba
de roda em suas várias expressões, coco, maculelê , dança
afro, musicalidade, percussão e artes afins.

SOCIAL: assistência social de atendimento e orientação,
com encaminhamentos institucionais de acordo com as
demandas; reforço alimentar (cestas básicas e refeições
noturnas ou lanches após a realização de suas atividades).

EDUCAÇÃO E PESQUISA: formação continuada
(educação para a paz; direitos humanos, mídias digitais,
gênero, confecção de instrumentos de capoeira com
materiais recicláveis, historicidade e ancestralidade na
capoeira) e produção pesquisas: danças afroreferenciadas
(jongo, coco, samba, tambor de criola), educação para a paz
na roda de capoeira, etc.



AÇÕES CONTINUADAS

Coletivo de Mulheres AZC (encontro mensais
para apresentação e discussões de casos de
violência contra a mulher e seus devidos
encaminhamentos).

Congresso de Mulheres Capoeiristas (foco
geral: mulher e direitos humanos, violência
contra a mulher, Lei Maria da Penha, etc.)

Coletivo AZC Diversidade (discussão do tema
LGBTQIAP+ dentro da capoeira e de forma
geral).

Círculo da Paz (inspirados no Círculo de
Cultura de Paulo Freire – realizados ao final
da roda de capoeira com discussão de
assuntos pertinentes a construção e
viabilização de uma Cultura de Paz).





Companhia de Dança Zumbarte



Oficinas de instrumentos de percussão com material reciclável



Aulas de Capoeira de segunda a sexta feira.





Coletivo 
Diversidade 

AZC



Turma de Capoeira de Mulheres da Comunidade



WWW.FACEBOOK.COM;ASSOCAÇÃOZUMBICAPOE
IRA

WWW.INSTAGRAN.COM/BARRAAZC.CAPOEIRA

WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCRR6SULVVU
YRS23TCJHFL3A

http://www.facebook.com;AssocaçãoZumbiCapoeira
http://www.instagran.com/barraazc.capoeira
http://www.youtube.com/channel/UCrR6SulVvUyRs23tCJhFL3A


Capoeira é também filosofia de vida e dentro dessa ótica nós pregamos e

prezamos pelo trabalho social, pela formação humana na verdade... Dentro desta

abertura que a capoeira nos dá, trabalhar a cidadania, proporcionar que nossos

capoeiristas sejam seres humanos melhores, sejam críticos... Que saibam

diferenciar o que é bom do que é ruim para a coletividade... Temos que lembrar

que vivemos em comunidades. O que cada um faz de bom ou ruim vai ter

consequências no todo. Cidadania exige transformação individual em tudo que é

sentido. (Mestra Carla)


