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1. Dados pessoais 
 

Fábio Moreira de Araújo - Mestre Onça 

Telefone: (061) 9 8494 1935 

E-mail: capfabio10@yahoo.com.br - caparteluta@gmail.com 

Mídias sociais: 

www.myspace.com/beribazuarteluta 

https://www.youtube.com/user/MestreOncaBeribazu/featured 

www.facebook.com/mestreoncaberibazu 

www.facebook.com/BeribazuCentroArteLuta 

 

2. Um breve histórico 

 

Fábio Moreira de Araújo, conhecido como Mestre Onça, é natural de Formosa-GO, 

nascido no ano de 1962. Geógrafo com especialização em Ecologia e Impacto 

Ambiental
1
 ensinou geografia e capoeira em várias academias

2
 e escolas públicas e 

particulares
3
 do Distrito Federal. Na capoeira, iniciou sua trajetória em 1976, em 

formosa/GO (Figura 1.A). No ano de 1980 mudou-se para Brasília, onde iniciou sua 

caminhada junto ao grupo Beribazu, no CAB - Colégio Agrícola de Brasília- Planaltina-

DF, (Figura 1.B) e seus estudos em geografia, em 1984, quando ingressou na faculdade 

CEUB como bolsista, em função de seu trabalho voluntário com aulas de capoeira para 

alunos da faculdade e do entorno. Desde sempre, Mestre Onça agrega em seu ensino, 

uma abordagem multidisciplinar, mostrando ao aluno que, tanto as disciplinas do 

currículo básico (como a geografia) quanto às do ensino de extensão (como a capoeira) 

podem e devem ser consorciadas. Ainda sobre sua trajetória em Brasília, através da 

orientação do Mestre Zulu
4
, Mestre Onça participou de diversas rodas, apresentações 

culturais e torneios de capoeira, obtendo destaque e sucesso em muitos dos torneios dos 

quais participou. Finalmente, também vale destacar sua contribuição para a 

musicalidade na capoeira, em especial, com suas cantigas e corridos enaltecendo as 

belezas naturais de Brasília e o entorno, além do contexto histórico da capoeira com 

foco na escravidão. Ao longo de seus 30 anos de mestria, Mestre Onça formou 

inúmeros professores, contramestres
5
 e mestre

6
 e que hoje multiplicam seus 

ensinamentos através do Centro Arte e Luta
7
 do grupo Beribazu no Brasil e no exterior. 

                                                           
1
 Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. 

2
 Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCEUB - 907/908 norte, Colégio Santa Rosa – 601/602 Sul, 

Colégio Paulo Freire - 609/610 norte (SEDF), Colégio Madre Carmem Sales – 604 norte, Escola Classe 

- 312 norte (SEDF), Professor NÍVEL III da SEEDF no Centro de Ensino nº 01 do Núcleo Bandeirante – 

CNB e entre outros além de Academias (Olympus, Corpo, Realce, Fitcorp e workout, entre outras). 

3
 Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEEDF. 

4
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Zulu 

5
 Contramestres Felipe (Lipe), Ygor (Piolho), Sírio (Ninja) e Tiago Maia (Canadá). 

6
 Mestre John (Polônia). 

7
 Atualmente o Grupo Beribazu é regido juridicamente por um estatuto que define seus objetivos e 

orienta suas ações. As deliberações são tomadas por assembléias do Conselho de Mestres. O Grupo 

possui ainda um Código de Ética que visa contribuir com as normas de conduta dos capoeiras, 

proporcionando maior integração entre os seus componentes. Com o crescimento e expanção do grupo, 

tornou-se necessario a criação de núcleos. O nucleo Centro Arte Luta foi fundado pelo Mestre Onça em 

04 de abril de 2001, quando o Centro Arte-Luta De Educação e cultura tomou forma jurídica, e tem 

mailto:capfabio10@yahoo.com.br
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Figura 1: (A) Fábio Moreira de Araújo (Mestre Onça,  1978 em Formosa – GO; (B) No 

colégio Agrícola, na Academia em um  jogo com o Mestre Zulu (1981). . onde tudo 

começou 

 

3. Formação acadêmica e titulação 

 

Formado em licenciatura em geografia pelo UniCEUB (1984 – 1987) e 

especialista em ecologia e impacto ambiental (1985 – 1986), Mestre Onça vem atuando 

na educação formal através da SEEDF. Além disso, hoje atua como servidor público 

pelo INSS. 

Formou-se como Mestre Edificador de Capoeira pelo grupo Beribazu (1987)
8
 

(Figura 2 a 4)  

 

                                                                                                                                                                          
como objetivo criar história própria, mantendo coerência de concepções, valores, princípios, processos e 

preceitos, além de ter o compromisso maior em difundir as raízes brasileiras. 
8
 Diploma expedido pelo GRUPO DE CAPOEIRA BERIBAZU, documento registrado sob o n.º 8701 fls. 

02v do livro de registro de títulos 01 RF, Inscrição no GDF n.º 022819-8. 
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Figura 2: (A) Formatura Mestre Edificador (1987) no Clube Sodeso - Sobradinho- DF, 

durante o juramento
9
 e (B) entrega do Diploma de Formatura - Madrinha Eliane (irmã 

do formando). 

 

                                                           
9
 “Juro no exercício da  mestria de capoeira, consagrar o melhor  de meu  espírito e o máximo de minhas 

energias ao  desenvolvimento  da capoeira.” 
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Figura 3: (C) Roda formada ao pé do berimbau (Onça e Divino), para a apresentação 

de 03 formas de jogos
10

: (D) no toque de São Bento Pequeno; (E) jogo alto e ligeiro no 

toque de São Bento Grande de Angola e o (F) Jogo de combate no toque de São Bento 

Grande da Regional, com quedas, bandas e tesouras. Na foto, há vários alunos que 

hoje são mestres de capoeira. 

 

                                                           
10

 Esse era o modelo de formatura adotada pelo Grupo de Capoeira Beribazu por muitos anos. Hoje já 

não se faz desta forma. 
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Figura 4: Após os 03 jogos educativos ocorriam outros jogos, como o jogo de formados 

ao  toque de Iúna.  Este toque foi criado por Mestre Bimba,  e é usado apenas nos jogos 

entre mestres. (G) jogo com Mestre Zulu, (H) com Mestre Falcão, (I) com Mestre Luiz 

Renato e (J) com Mestre Chibata (Grupo Novos Baianos - DF). 

 

4. Principais competições 
 

As competições e experiências aqui listadas refletem anos de participação e 

integração dentro dos principais eventos do grupo, e mostram a evolução de aluno para 

Mestre ao longo das participações neste tipo de evento. 

Na década de 1980, Mestre Onça participou de diversas competições, obtendo 

êxito de forma exemplar (Figura 5). Destaque para as principais, como: (1) a primeira 

edição dos Jogos Internos do Colégio Agrícola, realizado em Brasília (1980), (2) o 

Torneio de Exibição por Equipe da VIII Roda Brasileira de Capoeira (promovida pelo 

grupo Beribazu – 1983), (3) os Jogos Universitários do DF - JUDF, na modalidade 

combate (1985) e o Campeonato Beribazu, também na modalidade combate (1986). 

Além dessas experiências, também cabe destacar as participações seguidas na grande 

roda brasileira de capoeira, promovida pelo grupo Beribazu (1981 – 1992) e a atuação 

na Academia Olympus (1986 a 1987) e no Colégio Santa Rosa, ambos em Brasília 

(1991 a 1993). 

Adiante, já na década de 1990, participou de outras competições, como: (1) a VI 

edição dos Jogos Internos da UnB, agora como Mestre convidado especial das 

competições (1990), (2 e 3) o Campeonato Beribazu, na edição de 1991 e a de 1992, 

ambos na modalidade combate, (4) a VII edição dos Jogos Internos da UnB, mas como 

dirigente de roda (1992), e, por fim, o Campeonato Beribazu, na modalidade combate 

(1994). 
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Figura 5: Premiações em competições de capoeira, Mestre Onça. 

 

5. Atuação Mestre de Capoeira e principais publicações, cursos e eventos 

 

No âmbito da divulgação da arte e luta Capoeira, Mestre Onça também se 

destacou com inúmeras apresentações, participação em eventos e cursos e diversas 

práticas docentes, especialmente após sua formatura como Mestre de Capoeira, em 

1987. 

Durante a década de 1980, cabe ressaltar alguns eventos importantes no contexto 

deste memorial descritivo, como: (1) a apresentação de capoeira na faculdade Dom 

Bosco de educação física, qualificada como curso de extensão em educação física 

(1981), (2) a participação na primeira edição do Festival Praia Verde de Capoeira, 

promovido pelo SESC-DF, em 1986, (3) o primeiro Batismo de Capoeira da Escolinha 

do DEFER
11

 (1986), (4) a I Jornada Cultural de Capoeira, realizada pela UFOP 

(Faculdade Federal de Ouro Preto) e o Grupo Ginga (1987), (5) o Curso de 

Fundamentos de Capoeira Angola, ministrado no Festival Cultural Beribazu (UnB) 

(1989) e o (6) Encontro de Mestres em Aracajú, que contou com a participação e vários 

mestres e professores de todo o Brasil. 

Durante a década de 1990 (1) foi professor de capoeira na Academia Corpo, 

dentro do centro de orientação e redução psicomotriz e orgânica, (2) participou do curso 

de arbitragem em competições de capoeira, iniciativa promovida pelo grupo Beribazu e 

o DEFER (1991), (3) proferiu palestra sobre a violência na capoeira (UnB) (1993), (4) 

participou de um curso de atualização em capoeira, pelo departamento de educação 

física da universidade de Brasília (UnB) (1996), (5) participou do II Encontro Nacional 

de Capoeira Beribazu, no Recife – PE, (6) participou da oficina sobre movimentos e 

fundamentos da capoeira no festival cultural Beribazu da UnB (1999), (7) do II 

Congresso Beribazu, em Brasília – DF (1999), (8) publicou o texto “a violência na 
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 Depto. de educação física e de desportos 
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capoeira” no jornal de Brasília e participou do evento Goiás mostra suas pernas, 

realizado pelo Grupo Candeias (Mestre Suíno). 

Os anos 2000 foram marcados, especialmente por formaturas de amigos de 

caminhada e alunos, com formatura de Mestre e Contramestres de convívio diário, além 

de outros eventos importantes. Em 2007, participou da formatura Mestre dignificador 

(Luiz Renato
12

), na UnB. Vale destacar ainda a publicação de dois textos sobre a 

capoeira: (a) A Capoeira e sua Formalização (2000), publicado na revista Iê capoeira e 

Sobre a Capoeira e a Cultura no DF (2005), publicado na revista praticando capoeira. 

O ano de 2009 merece destaque na jornada do Mestre Onça, pois neste ano, 

participou do evento ocorreu a nova edição do FestCAL (Festival Cultural Beribazu) 

organizado pelo Contramestre Tiago Maia e o Professor Estatigário Bruno Valença 

(Maracaiá), sob a Coordenação Geral do Mestre Onça. O evento reuniu diversos 

Mestres e profesores do gtrupo beribazu e de outros grupos, podendo ser aceessado pelo 

canal do Mestre Onça (Divido em 4 partes – Parte I - https://youtu.be/vcgz1uLOQQA). 

O FestCAL teve como objetivo difundir elementos que resgatam a cultura Afro-

Brasileira através de shows de Samba de Roda, Puxada de Rede e Maculele, além do 

tradicional Batizado, Graduação e Formatura de capoeira. O evento teve repercussão 

nacional contando com a presença estimada de 50 alunos, 30 professores e um público 

de 250 pessoas. Nesse período ocorreram diversas atividades dentre elas: rodas de 

capoeira, workshops, palestras e eventos culturais relacionados à arte luta brasileira. 

Ainda em 2009 também foi realizado uma apresentção de Capoeira no 

Ministério da Cultura em Brasília pelo Grupo Beribazu, sob coordenação do Mestre 

Onça. A roda de capoeira em comemoração ao Dia da Cultura e da Ciência e contou 

com a presença do então Ministro Gilberto Gil, que citou a importância da capoeira 

como elemento de disseminador da cultura do Brasil pelo Mundo. A apresentação pode 

ser acessada pelo canal do Mestre Onça (https://youtu.be/S1C4szYIrb0) (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Roda de Capoeira em comemoração ao dia da cultura e da ciência, com a 

presença do então ministro da cultura, Gilberto Gil. 

 

Antes, em 2008, Mestre Onça já havia participado de outro evento que versava 

sobre a Capoeira como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira
13

, em Salvador, na 

Bahia. Estiveram presentes no evento o Ministro Interino da Cultura (Juca Ferreira), o 

Governador da Bahia (Jacques Wagner), o presidente do Iphan (Luiz Fernando de 

Almeida) e o presidente da Fundação Palmares (Zulu Araújo), além de Embaixadores 

                                                           
12 https://youtu.be/ZUq2V12Ak7M  
13

 Tombado pela UNESCO. 

https://youtu.be/vcgz1uLOQQA
https://youtu.be/S1C4szYIrb0
https://youtu.be/ZUq2V12Ak7M
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da Nigéria e do Senegal e entre outros representantes (acesso pelo canal do Mestre Onça 

- https://youtu.be/G0tBWva4lHk) 

O ano de 2009 também foi marcado pela musicalidade proposta pelo Centro 

Arte e Luta, através da orientação do Mestre Onça. Houve o lançamento do CD pelo 

Centro Arte e Luta do Grupo Beribazu Assim Canta Brasília, com a participação de 

vários professores que foram alunos do Mestre Onça, com canções compostas por ele e 

seus alunos (Foto 7). 

 

 
Figura 7: (a) Capa do CD Assim Canta Brasília e (B) a equipe no estúdio 

 

Recentemente participou da formatura de Mestre Dignificador de Fábio 

Loureiro, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (2014). Em 2015 

participou do IV Encontro de Docentes do Grupo Beribazu (Vitória – ES), onde 

ministrou duas aulas. Uma sobre a organização jurídica do Grupo Beribazu as vantagens 

e desvantagens de se ter um CNPJ para captação de recursos e outra sobre os aspectos 

metodológicos no ensino da capoeira. Ainda no mesmo ano, participou da formatura do 

Mestre Edificador Joergues, também na UFES. Na ocasião do mesmo evento, tivemos o 

batizado e graduação de diversos professores do projeto Capoeira comunidade. Um 

projeto sem igual e que está fazendo a diferença no mundo da capoeiragem, levando 

alegria, saúde e dignidade para as comunidades em todo o Estado do Espírito santo
14

. 

O ano de 2016 foi bem intenso, dedicando a presença em diversos eventos de 

alunos e amigos de jornada na capoeira. Podemos destacar (1) a entrevista na Rádio 

Cultura FM, no programa barracão da cultura, apresentado pelo Professor Miojo. 

Durante o programa foram relacionadas diversas questões ligadas à capoeira e as 

cantigas compostas por Mestre Onça. Ainda em 2016, (2) foi retomada a organização da 

tradicional roda de capoeira do Eixão norte e (3) a segunda edição dos Bambas, evento 

coordenado pelo Contramestre Ygor Piolho e seus alunos, realizado no teatro da Casa 

Thomas Jefferson, Participou também dos seguintes eventos no ano de 2016 (4) a 

mostra de capoeira e dança Beribazu, que foi coordenado pelos professores Perdigão e 

Túlio,  houve também (5) o batizado e graduação da UnB, coordenado pelo Mestre Luiz 

Renato e seus alunos, (6) o batizado e graduação do Contramestre Felipe Couto, no 

                                                           
14 https://youtu.be/ZFQfKJsmsbI 

https://youtu.be/G0tBWva4lHk
https://youtu.be/ZFQfKJsmsbI
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CIEF/907/Sul, (7) o encontro escolar de capoeira, evento coordenado pelo Mestre Onça 

e seus discípulos, (8) ministrou uma oficina de capoeira no SESC da Ceilândia - DF, 

organizado pelo Instrutor Bruno e (9) o batizado e graduação, organizado pelo Instrutor 

Jefinho, em Valparaíso GO, ocorreu também o FESTIVAL INTERNÚCLEOS 

Estiveram presentes 19 mestres, 1 mestrando e 10 contramestres, além de inúmeros 

monitores estagiários do Beribazu e de vários outros grupos organizado pelos Mestres 

Falcão, Bill e Kiko. 

 

 
 

A musicalidade sempre foi um instrumento pedagógico utilizado na caminhada 

do Mestre Onça. Durante o lançamento do CD “Assim Canta Brasília”, seus alunos 

puderam ter contato com o processo de gravação de um CD em estúdio, interpretando as 

músicas compostas. O CD de capoeira, com a participação de Mestre, Contramestre e 

Professores
15

 e pode ser visto pela página pessoal do Mestre Onça no link: 

https://youtu.be/mxxpDFMKKk0 

Além disso, algumas músicas compostas pelo Mestre Onça e seus alunos 

retratam de forma bem peculiar a cidade de Brasília e o entorno, as belezas naturais do 

Cerrado, como as canções “Minha Brasília” e “Sou Calango do Cerrado”, a luta e os 

golpes dentro do jogo, o amor, como “Leva eu morena” e o contexto histórico da 

escravidão, como “A escravinha”. 

Ao longo de mais de 30 anos de mestria essas são algumas de muitas atividades 

realizadas e supervisionadas por Mestre Onça ao longo de sua caminhada ao lado da 

Beribazu, em especial pelo Centro Arte e Luta. Mestre Onça ainda tem um trabalho 

excepcional divulgando todas as atividades realizadas através de suas redes sociais, já 

detalhadas no início do documento. Algumas são consideradas destaque e ainda vem 

sendo realizadas. O Grupo de Capoeira Beribazu, através do seguimento referencial 

Centro Arte-Luta realizou de forma ininterrupta 13ª Jornadas Beribazu de Capoeira - 

JOBECAP, uma festa de integração do mundo capoeirístico (formatura, graduação, 

batizado e shows) com os seguintes objetivos: a) buscar o aprimoramento técnico-

esportivo e didático-pedagógico no processo de ensino aprendizagem; b) desenvolver o 
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 A festa de lançamento aconteceu em Brasília-DF na ocasião da nossa XII JOBECAP - Jornada 

Beribazu de Capoeira/2009. 

https://youtu.be/mxxpDFMKKk0
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intercâmbio sócio-cultural entre capoeiristas de todo o Brasil e exterior. Nas edições das 

referidas Jobecaps - formamos mestre e vários contramestres e professores. Conforme 

abaixo. 

 

 

 Formatura de Mestre Edificador – Mestre John. Teatro do colégio Paulo Freire.  

VIII - Jorrnada Beribazu de Capoeira- Jobecao- 2005. Evento Realizado no 

Distrito Federal. Organização Centro arte-luta Capoeira Beribzu. Supervisão 

Geral Mestre Onça. Link: https://youtu.be/T4qh475Hhsc 

 

 I Jobicap – Jornada Beribazu Internacional de capoeira. Realizada em Varsóvia  

Polônia – 2008.  Realizada pelo Mestre John e seus alunos. Link: 

https://youtu.be/QRgcs0N7Exk 
 

 Formatura do Contramestre Tiago Maia -  O Evento aconteceu na Falculdade 

Alvorada no ano de 2007 - BrasíliaDF, na ocasião da X Jobecap - Jornada 

Beribazu de Capoeira. Coord. Geral. Centro Arte Luta Capoeira Beribazu. Link: 

https://youtu.be/MRPoAj79dtc 

 

 Formatura do Contramestre Sírio (Ninja). Aconteceu na ocasião da XIII Jobecap -  

Jornada Beribazu de Capoeira-  2010. No Espaço cultural Renato Russo – Brasilia 

- DF. Jogo com diversos mestres e professores do grupo beribzu e outros grupos. 

Link: https://youtu.be/BfGsZBCjCwI 
 

 Formatura dos contramestres Felipe Couto e Ygor Brito (piolho) – Teatro da 

Escola parque 308 sul. Brasília-DF 2014. O Evento contou com a participação de 

vários  Mestres e professores do grupo Beribazu e de outros grupos.  Este Evento 

aconteceu na ocasião do no II Beribambas. 

 

 Beribazenda: o nosso evento Beribazenda (uma festa na fazenda),  Surgiu da ideia 

de nos   reunirmos todos os anos em um ambiente geograficamente perfeito para o 

descanso e a pratica de atividades lúdicas e culturais.  Beribazenda  é um evento  

coletivo e organizado pelos mestres, contramestres e professores do centro arte 

luta Beribazu. Objetivos: divulgar e incentivar a pratica da capoeira e suas 

tradições (samba-de-roda, puxada-de-rede, maculele e outros),  como elementos 

de EDUCAÇÃO CULTURAL  que auxiliam na  formação de cidadãos críticos e 

conscientes   a respeito de questões sobre a  nossa brasilidade. 

 

 Roda do Eixão Norte: a Roda de  capoeira do  Eixão Norte (Brasília-DF), É uma 

atividade que desenvolvemos semestralmente, aos domingos há mais de uma 

década.  É uma roda aberta a todos os capoeiras.  Tem o caráter  de  divulgação, 

inclusão e socialização de capoeiristas de todos os grupos. Link de Roda de 

capoeira:   https://youtu.be/wAi1KhO6LCM Música CD: 

www.myspace.com/beribazuarteluta 

 

 

 

https://youtu.be/T4qh475Hhsc
https://youtu.be/QRgcs0N7Exk
https://youtu.be/MRPoAj79dtc
https://youtu.be/BfGsZBCjCwI
https://youtu.be/wAi1KhO6LCM
http://www.myspace.com/beribazuarteluta


Memorial descritivo para a obtenção do grau de Mestre Dignificador,  

Fábio Moreira de Araújo (Mestre Onça) - Brasília, DF – 2016 

 
 

Atualmente ensina capoeira dentro de um projeto Integral da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, na Escola Classe 405 norte. O projeto possui cerca de 100 

alunos sendo referência dentro da capoeira no Distrito Federal. Dentro desta mesma 

escola ensina capoeira dentro de um projeto voltado para a comunidade. Realiza a 

tradicional Roda do Eixão norte, um importante ponto encontro dos capoeiristas da 

cidade. Também tem realizado um projeto inovador, conhecido como Beribazenda, um 

evento Coletivo dos professores e alunos do Centro Arte Luta Beribazu, realiza também 

o evento chamado de Encontro Escolar de Capoeiras. Supervisiona e acompanha 

trabalhos de vários professores do grupo, como o Contramestre Felipe Couto, na Escola 

Parque 304 norte - DF, o Contramestre Ygor Piolho, na Escola Classe na 306 Norte - 

DF, o Contramestre Sírio, na Escola Classe da 410 Norte - DF e também na Polônia, em 

Varsóvia, através do trabalho do Mestre John. Todos esses projetos já possuem vários 

desdobramentos, com novos Professores surgindo e formando uma nova geração no 

Grupo Beribazu, especialmente pelo Centro Arte e Luta e o Instituto Arte Luta de 

Educação e Cultura, ambos fundados pelo Mestre Onça. 

Por fim, depois de 40 anos de capoeira, 30 anos de mestria, diria que se preciso 

fosse começaria tudo de novo. Foi emocionante contar essa história neste Memorial, 

relembrar com alegria das viagens, das rodas, dos  jogos, dos  golpes, das cantigas,  dos  

sorrisos, de  cada aperto de mão,  de cada tesoura aplicada  e recebida,  do tombo e do 

levantar, das críticas recebidas e de cada amigo e discípulo que fiz  na caminhada.          

Obrigado capoeiras pelo aprendizado e pela visão de mundo.  Valeu e continua valendo 

a pena a luta pela arte luta brasileira. Gostaria de deixar os meus mais sinceros 

agradecimentos ao meu Mestre Zulu, ao Conselho de Mestres Beribazu e aos demais 

professores e aos alunos do Grupo Beribazu, que muito nos dignifica. A sessão de fotos 

que segue é também uma forma de agradecimento a todos que participaram desta 

caminhada, pois sozinho ela não seria possível! Agradeço também a Deus pelo suspiro 

de vida.  

 

Axé, meus Camaradas! 
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Anexos com fotos da trajetória - Mestre Onça 
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