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Mestre Francisco Joventino da Silva o Mestre Dodô do Reisado São Francisco, 

é herdeiro do Reisado Franciscanos que foi criado em 1936 no sitio Gonçalo 

município de Crato Ceará, fundado pelo Mestre Zé Matias, com 16 integrantes 

sendo 5 adultos 11 crianças entre jovens adolescentes; em 1998 o grupo segue 

liderado por Francisco Joventino da Silva ( Mestre Dodô) e recebe um novo 

nome Reisado São Francisco, com alguns integrantes do reisado dos 

Franciscanos. pertence a uma linhagem que preserva símbolos de uma 

tradição muito antiga, o grupo de reisado que está sob sua coordenação é uma 

herança de seus tios e avós.  O grupo tem um envolvimento familiar e hoje 

mais de três gerações de sua família são brincantes. Uma singularidade muito 

importante é o primor do canto do grupo, que tem uma afinação fantástica 

inclusive com divisão de primeira e segunda voz. 

 

Mestre Dodo também tem uma grande habilidade para o ensino de seus 

conhecimentos inclusive com metodologias para o aprendizado dos passos, 

canto e danças podendo facilmente dar aulas em escolas e universidades. 

O mestre de forma esporádica recebe apoio em algumas apresentações pelo 
governo municipal de Juazeiro do Norte, Secretaria Municipal de Cultura, 
Secretaria Municipal de Ação Social, SESC, BNB Banco do Nordeste, durante 
os ciclos e festejos anuais em Fevereiro Romaria de Cadeias, Março 
aniversário de nascimento do Padre Cícero Romão Batista em Juazeiro do 
Norte, Setembro Romaria de Nossa Senhora Das Dores, Novembro Romaria 
de Finados, dezembro Ciclo Natalino , Mostra SESC, Agenda Cultural do 
município, Renovações  na comunidade, Agenda de Eventos Culturais do 
Governo do Estado do Ceará. 

Mestre Dodô enfrenta o desafio de manter a estrutura do grupo. A manutenção 
do grupo é feita entre os componentes que se mobilizam com recurso próprio 
para compra das vestes e acessórios do mesmo. O grupo é composto por 24 



integrantes Os integrantes de seu reisado trabalham com renda salarial, cinco 
são adolescentes, 13 são aposentados: 

Mestre Dodô reúne seu grupo a cada 15 dias, nestes encontros é discutido o 
desinteresse de cada componente individual, onde são repreendidos pelo 
mestre e orientados a não deixar as brincadeiras perderem seu encanto e sua 
tradição.  

Através da vivência dos integrantes dentro do próprio grupo, com os 
componentes, entre eles 03 crianças e 02 adolescentes, integrando os ensaios 
onde há a troca de função e instrumento, possibilitando o aprendizado 
naturalmente; 

Mestre Dodô é o reisado mais tradicional de Juazeiro do Norte, preserva 
algumas características que são únicas em seu folguedo. Se apresenta ao som 
de violão e é o único que mantém o coro de vozes afinado inclusive com 
duetos em terças, mantém o seu grupo com doçura e rigorosidade, 
preservando saberes com bela elegância. O reisado São Francisco é o único 
só de homens e a maioria de seus integrantes são senhores da terceira idade, 
o reisado de Mestre Dodô é uma sala de aula impar dentro do Cariri. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ciclo de Reis entra com programação em 

2019 na cidade de Juazeiro 

https://www.portaltvcariri.com.br/ciclo-de-reis-entra-com-programacao-em-2019-na-cidade-

de-juazeiro/ 

 

 

Reisado São Francisco do Mestre Dodo 

Discípulo do Mestre José Mathias 

 

Responsável: Francisco juventino 

Mestre: Mestre Dodo 

Endereço: Rua Farias Brito, 480 - Romeirão - Juazeiro do Norte - CE 

Telefone: 88 98832 0903 

De Uma Familia com raiz na tradição popular, o Mestre Dodo além do Reisado tem um 

Grupo de Coco. 
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