
CULTURA POPULAR 

 

GRUPO DE CAPOEIRA IDALINA ROJÃO 

 

O grupo de Capoeira Idalina Rojão, foi criado no dia 05 de março de 

2010, na cidade de Moita Bonita/SE. O fundador, mestre e atual presidente 

do grupo, Romario Trindade Santos, é conhecido artisticamente por "tigre li". 

O mesmo pratica capoeira desde o ano de 2001, tendo uma vida longa como 

atleta regional e nacional.  

Após alguns anos de prática, Romário iniciou sua carreira como 

professor de capoeira, função que exerce até os dias de hoje.  

O grupo de Capoeira Idalina Rojão trabalha com crianças em situação 

de vulnerabilidade social, e conta com 3 estagiários, um monitor e cerca de 

50 participantes ativos. Atualmente os treinos são realizados em local 

provisório, nas cidades de Moita Bonita - sua sede - e nas cidades de 

Ribeirópolis e Nossa Senhora das Dores, no estado de Sergipe. 

O referido grupo também desenvolve danças culturais e shows de 

capoeira em eventos abertos e privados. 



  

BANDA DE PÍFANO SÃO FRANCISCO 

  

A Banda de Pífano São Francisco, do povoado Serrinha, no município 

de Moita Bonita/SE, surgiu há mais de 100 anos, como conta o organizador 

Solón Bispo de Santana. O grupo foi fundado pelo bisavô de Solón, o saudoso 

Francisco Bispo de Santana, e passou de geração a geração, chegando 

atualmente aos seus trinetos.  

O grupo é composto apenas por homens. Os instrumentos tocados são, 

um par de pífanos, uma caixa e uma zabumba.  

O grupo se apresenta em novenas para pagamento de promessas, bem 

como, em eventos culturais do município de Moita Bonita e de todo o estado de 

Sergipe.   

  

 

  

 



CORDELISTA 

Francisco Correia de Carvalho, artisticamente conhecido por 

Chiquinho, nasceu em 28 de agosto de 1966, na cidade de Presidente Epitácio, 

estado de São Paulo. Aos 15 anos de idade, migrou para o povoado Saquinho, 

município de Moita Bonita/SE, onde reside até os dias de hoje.  

Conta o cordelista que, na sua infância e adolescência, seu pai costumava 

comprar livros de cordel para o filho, e este os lia com muito prazer. Esta boa 

influência fez com que Chiquinho tomasse gosto pelos versos, não ficando 

restrito ao hábito de ler as produções de terceiros, mas passando a escrever os 

seus próprios versos. 

Chiquinho também foi o idealizador e produtor da festa da Queima de 

“Judas” do povoado Saquinho, tradição que iniciou por volta do ano 2000, e 

aconteceu por um período de 10 anos seguidos, sendo interrompida por falta de 

apoio. Não coincidentemente, era o mesmo o autor do famoso testamento do 

“Judas”, cordel que destinava bens fictícios deixados pelo “Judas” para a 

comunidade.    

 

 

 

 


