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Nome do(a) Indicado(a): Leomir Pedro da Silva
Endereço: Rua Senador Gallotti, nº 49. Bairro: Joáia.
Município: Tijucas (SC)
Indicação para o Troféu: Ilha do Pico

Mestre Didi
(Leomir Pedro da Silva)
Tijucas têm desde os anos 1950 um dos mais antigos grupos de Boi de mamão
de Santa Catarina, denominado “Grupo Valente”. Leomir Pedro da Silva, o
popular Didi herdou do pai Claudio Joaquim da Silva (in memorian) essa arte
popular e, desde muito jovem, cultiva e compartilha essa brincadeira com as
crianças e adultos do bairro Joáia em Tijucas (SC).
Mesmo com todas as dificuldades, o Grupo Valente, por muitos anos, animou as
festas do bairro e de outras comunidades dentro e fora de Tijucas. Porém,
infelizmente, por falta de incentivo e apoio, o Grupo Valente deixou de fazer
suas apresentações. Todavia, mestre Didi mantém até os dias de hoje um
espaço particular onde guarda e confecciona os mini personagens que
compõem o tradicional boi de mamão. Didi é um entusiasta que não desiste e
luta para o reconhecimento dessa cultura tão tradicional, cujo saber fazer
sempre foi repassado de geração para geração através da prática e da
oralidade.
Atualmente, com o projeto Escolinha do Boi de Mamão Valente, mestre Didi
resgata os personagens e as cantorias, sempre buscando parcerias com as
Secretarias de Educação dos municípios litorâneos, a fim de levar para as
escolas e para o conhecimento dos alunos essa cultura que é parte constituinte
da história e cultura de Santa Catarina.

Fotos do Grupo Valente

Lado esquerdo e abaixo: Apresentação do Grupo
Valente na zona rural de Tijucas, SC.

Grupo Valente numa apresentação na E.E.B.
Alexandre Ternes Filho

Acima à esquerda e direita: atual projeto em realizado nas escolas de Tijucas onde Didi ensina
confeccionar miniaturas dos personagens do Boi de Mamão e ainda realiza a encenação com os
estudantes.

