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INTRODUÇÃO 

 
 “...capoeira é muito mais que uma luta, capoeira é ritmo, é música, é 

malandragem, é poesia, é um jogo, é  filosofia de vida ...”  

 

Nesta primeira edição, realizamos as pesquisas sobre a vida dos seguintes 
Mestres renomados da grande São Paulo: Adelmo, Alcides, Bigo, Brasília, 
Gladson, Índio Mocambo, Jaguara, Julião, Meinha, Oró, Pinatt, Quintino, 
Risadinha, Suassuna, Zumbi, Azambuja e Mendes. 

Reunir todos estes mestres foi realmente o grande desafio e desejo de 
transmitir um pouco da grande vivência e experiência, como forma de 
inspiração e valorização para o mundo da capoeira. 

Temos, muitas vezes, diversos conceitos de valorização. E por meio deste 
trabalho, difundimos o sentido do valor do SABER, como grande tradição de 
nosso próprio legado a capoeira. Deixando a marca do aprendizado nestes 
meninos que fizeram o trabalho diretamente e sistematizando para dar a 
oportunidade do mesmo conhecimento a todos que atingiremos indiretamente. 

Ser capoeira é se aperfeiçoar no movimento, no salto, é estar nos treinos... É 
sim, a junção de tudo isso. Mais não só isso... Ser capoeira é ouvir o toque do 
berimbau e se arrepiar, é escutar uma destas histórias e relatos e se 
emocionar, é fazer as coisas acontecerem em defesa deste legado sem medir 
esforços... É olhar cada mestre contando suas vivências e ter o anseio de 
continuar este trabalho, imaginando cada história que ainda encontraremos 
neste caminho de aprendizado com a capoeira. 

Esta é apenas a primeira edição, o início de um trabalho que acolherá as 
histórias de todos os mestres que também acreditam na importância desta 
transmissão do SABER.  

Convido a todos para mergulhar neste cenário, de superação, perseverança e 
exemplo de cidadania, formado por estes mestres, com suas histórias na 
capoeira, historias de suas vidas. 

Projeto Encontro de Geração - São Paulo, 6 de novembro de 2015 

Lançamento:  Livro Encontro de Gerações - São Paulo, 10 de novembro 

de 2017 – “ Mestres e a capoeira de São Paulo “ 
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MESTRE 
ADELMO 

 

 

Adelmo Pereira Lima, nascido em 15 de julho 1962, Brasília – DF. 

Formado pelo mestre Bartô, formado em Teologia e grande pesquisador da capoeira, 
palestrante, escritor e criador/idealizador do projeto Cultural Origens do Brasil. 

Conheceu a capoeira aos 12 anos por meio do seu amigo Gilbert que o levou a 
conhecer a academia Associação pequeno Dragão e começou a praticar com o mestre 
Bartô. 

Foi uma criança que gostava de brincar muito e viciado em leitura, adorava ler os 
grandes clássicos da literatura, trabalhou cuidando e olhando carro, lavando ônibus e 
com o seu pouco dinheiro comprava livros e pagava seu mestre para treinar. 

Seu Mestre (Bartô) era muito exigente e formou vários outros mestres conhecidos no 
mundo da capoeira. 

Desde quando começou a treinar nunca parou se formou professor em 1985 e nunca 
teve receio de dar aula. Começou junto com o seu mestre na própria academia, e 
acredita que para virar mestre é “igual uma planta que tem que ser regada todo dia 
com muito carinho para no futuro dar bons frutos”. 

O instrumento que mais gosta de tocar é o berimbau viola, pelas suas dobras e 
variações com o médio e o gunga. 

Gosta muito das canções antigas de capoeira, mas a preferida é a “Capoeira eu não 

sou daqui”. 

Acredita que somos o primeiro século da capoeira e que ela terá várias 
transformações, não perdendo seus fundamentos, mas tendo novas concepções na 
mente dos novos capoeiristas. Gosta muito da historia de quando reuniu um ex-aluno 
de Brasília que não via há muito tempo e que quando o encontrou soube da 
importância que ele teve como professor de capoeira em sua formação que hoje é 
advogado e pai de família. 

Alunos: Centro Comunitário BOM PASTOR 

Orientador: Samuel Costa - graduado 

 

 



  

 

7 

 

MESTRE 
ALCIDES 

 

 

Alcides de Lima Tserewaptu (nome de batismo xavante), nascido na cidade de 
Estrela do Sul, Triângulo Mineiro, em 29 de janeiro de 1947.  

Nasceu na fazenda da Limeira Triângulo, Minas Gerais, onde viveu sua 
infância trabalhando e aprendendo as tradições do congado, chamado Catupé 
Cacundê.  

 Aprendeu também a tocar um instrumento chamado de “pé de bode” (linguajar 
da região), que por sua vez, seria uma sanfona de oito baixos. Na infância 
passou necessidade, precisou trabalhar e um dos seus primeiros empregos foi 
de espantador de “passo preto” (pássaro), em lavouras de arroz da região 
como se não bastasse, sofreu racismo na época da escola.  

Veio para São Paulo em 1967 para trabalhar na construção civil e em 1969 
iniciou sua caminhada na capoeira, na USP (universidade São Paulo) com 
Mestre Eli Pimenta (na época estudante de Ciências Sociais), que é formado 
de Mestre Suassuna de Brasília.  

“Fui escolhido pela capoeira”, diz Mestre Alcides, que ouviu um toque de 
berimbau dentro da USP em uma piscina dos estudantes chamada 
carinhosamente de "aquário", hoje NURI (dentro do CEPEUSP) Quando 
chegou perto lá estava, Mestre Eli e Mestre Freguesia no gramado brincando 
de capoeira com um berimbau na mão. Seu primeiro batismo foi em 1972 no 
barracão de madeira da USP. Em 1982, formou-se professor e em 1995 mestre 
de capoeira. 

 Mestre Alcides também praticou outra arte marcial, o karatê, por 30 anos, no 
CEPEUSP com Sensei Yussuike Sassaki chegando a faixa marrom,  chegou 
até dar aula. Treinou devido ao preparo físico que era muito forte, mas não 
prosseguiu na arte. Na capoeira, começou aos 22 anos e sentiu muitas 
dificuldades principalmente com as dores. Sua música predileta nas rodas de 
capoeira chama-se “Canarinho da Alemanha” e seu golpe favorito sempre foi à 
rasteira. 
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Achava o suicídio muito difícil, toca todos os instrumentos da capoeira, mas o 
berimbau é o principal, “pois faz arrepiar a pele”. No início da capoeira não 
tinha muitas mulheres e  crianças, por isso, Mestre Alcides acha que ainda a 
mulher  tem que se impor mais, tocar, cantar e jogar, para ter o mesmo espaço 
na capoeira.   

Seus filhos são Alcides de Lima Júnior e Vinícius de Lima que também 
praticaram capoeira, seguem em formação acadêmica. Mestre Alcides é 
licenciado pleno em Educação Física, Pedagogia, criador de vários projetos 
culturais no Brasil e fora do país. Estados Unidos, França, Porto Rico, Chile, 
em congressos Latino americano, La Paz Bolívia, San Salvador El Salvador, 
Quioto Equador. 

 Criador do CEACA (Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira) desenvolve 
várias tradições Pernambucanas, junto com Mestre Dorival que também treinou 
com Suassuna nos meados dos anos 60. Seu Durval do Coco é outro parceiro 
que desenvolve cordel, ciranda, entre outros, dentro do CEACA. 

 Dentro da capoeira, seu apelido é Di 
Mola, em referencia a um mestre 
velho da Bahia. Mestre Alcides tem a 
capoeira como qualidade de vida e 
sempre agradece pelo que ela lhe 
deu e estará a serviço dela sempre 
que ela precisar. Espera que daqui a 
alguns anos, a capoeira ocupe mais 
lugares para estar fortalecida e deixa 
a dica que sempre pra continuar na 
capoeira e vencer na vida, “temos 
que estudar”. 

Alunos: Convivendo e Aprendendo – Social Bom Jesus  

Orientador: Célio – graduado Buda 
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MESTRE  

AZANBUJA  
 

 

Almerindo Francisco dos Santos, nascido na cidade de Itambé, no 
estado da Bahia em 03 de julho de 1953.  

Filho de Dona Esterlina Rosa de Jesus e Idelfonso Francisco dos 
Santos. Conhecido como Mestre Azambuja, cujo apelido foi dado pelo Mestre 
Carioca por ter semelhança ao personagem de Chico Anísio. 

Mestre Azanbuja mudou-se para São Paulo aos 18 anos de idade, indo 
morar no bairro de Pinheiros.  

Já com 22 anos, enquanto passeava pelo bairro onde morava, 
presenciou  capoeiristas executando alguns movimentos ao som do atabaque, 
que de vinha de dentro da academia ali perto, teve então curiosidade e 
interesse após chegar perto e ver a capoeira. Com o apoio de seus pais 
começou a treinar na academia Dois de Ouro com Jose Carlos Cruz conhecido 
no mundo da capoeira como Mestre Grande.  

 
Mestre Azambuja era um aluno muito dedicado, não gostava de faltar nos 
treinos e escutava com muita atenção os ensinamentos de seu mestre. Em 
1977 formou-se a professor pela academia Associação de capoeira Itambé da 
Bahia no bairro de Campo Limpo, nesse mesmo ano abriu sua própria 
academia. No ano de 1990 recebe o reconhecimento de Mestre, na presença 
de Mestre Grande e outros grandes Mestres da capoeira de São Paulo. No 
decorrer dos anos Mestre Azambuja formou grandes capoeiristas como, Mestre 
Furão, Borboleta, Vareta entre outros. 

No Mundo da capoeira Mestre Azambuja fez grandes amigos, visitava e 
freqüentava diversos eventos, fortalecendo assim a arte. Uma vez Mestre 
Azambuja recebeu a visita de Meinha com seus alunos, no decorrer da 
vadiagem tiverem trocas de experiências dentro e fora da roda, preservando o 
respeito e amizade que um tinha pelo outro. Mestre participava de muitos 
campeonatos levando muitos troféus para academia na qual representava 
fora do Mundo da capoeira Mestre Azambuja era muito querido, entre as 
homenagens já foi tema de samba enredo que fez questão de cantar um 
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trecho. “Olha para avenida meu povão, vou cantar para você conhecer, vem 

chegando à primeira lá de cada na avenida cupecê, vem com uma grande 

bateria para todos delirar nessa noite colorida Mestre Azambuja vamos 

homenagear”... 

...Mestre Azambuja ficou feliz em receber tão grande homenagem e se 
emociona ao falar.  

MESTRE Azambuja tem o costume de falar que a palavra capoeira significa 
respeito, alegria e resistência. 

Alunos: Associação Comunitária São Benedito  
Orientador: Robson Melo – graduado Abelha  
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MESTRE  

BIGO 

 
Francisco Tomé dos Santos Filho, nasceu em 1946, em Salvador - BA. 
 
Francisco 45 ou simplesmente Mestre Bigo, assim chamado na capoeira, Teve 
uma infância cheia de alegria entre as brincadeiras e espaços do lugar. Menino 
franzino, mas muito astuto se envolve em muitas travessuras e brigas de 
criança. 
 
Teve seus primeiros contatos com a capoeira em meados de 1950, após 
assistir a uma apresentação de capoeira onde viu Mestre Pastinha. 
Neste contato conta que assistiu a um jogo que não esquece entre Mestre 
Pastinha e Mestre Cobrinha Verde, algo que não tinha visto ate então; uma 
integração de perguntas e respostas, onde os dois pareciam ser um só, 
tamanho destreza. 
Mestre Bigo conta que sua experiência com a capoeira cresce à medida que 
tinha na família tios que eram da Marinha, o que possibilitou maior contato com 
Mestre Pastinha. Treinou na Academia de Mestre Pastinha até 1975. Conta 
que era um discípulo disciplinado, sempre ouvindo o que o Mestre ensinava. 
Conta também que não era estranho alguns alunos freqüentar em pouco a 
capoeira e que apareciam mais em momentos festivos. Diz que conviveu com 
muitos bons capoeiras da época como João Grande, João Pequeno, 
Natividade, Papo Amarelo, Jonas, Bola Sete entre outros. 
Nesta época, que seu coração se apaixonou contando como foi gostar de uma 
mulher “branca”, não era fácil, pois tinha que conviver com o preconceito, 
sendo ele negro. Mas casou e foi para São Paulo. 
Ao chegar ficou um tempo afastado da capoeira, pois estava resolvendo sua 
vida e se adaptando a cidade. Mas sentia muita falta da capoeira e das rodas. 
Em 1989 Mestre Bigo retoma suas ações na capoeira, criando a academia de 
capoeira Angola Ilê Axê, não parando mais de ministrar aulas e contar suas 
histórias. 
Mestre Bigo traz uma leveza intensa na sua maneira de expressar, sempre 
atento aos detalhes, ensina aos alunos da MultiplicARTE que o capoeirista nos 
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dias de hoje deve ter muita astúcia, fugindo das confusões e da vida errada. 
Ficou impressionado com os alunos, que além de saberem muito sobre sua 
vida, perguntaram tantas coisas que fez com que ele se lembrasse de sua 
infância e das amizades da capoeira. Com grande simplicidade, agradeceu aos 
alunos e prometeu voltar mais vezes para contar suas histórias. 
 
História de Capoeira 
Eu falo que a Capoeira Angola muitas vezes castiga a gente. Se você anda um 
pouquinho errado, ela castiga. O caso do Mestre Pastinha foi inveja demais. 
Mestre Pastinha nunca jogou descalço. Antes da viagem dele para a África, foi 
fazer uma exibição num ginásio na Bahia. Teve uma pessoa que falou para 
todo mundo jogar descalço, por que capoeirista não nasceu calçado. Até esse 
dia, Mestre Pastinha nunca tinha jogado descalço numa roda de capoeira. 
Então, tirou o sapato e foi jogar. Enquanto estava jogando, colocaram 
macumba no sapato dele. Mas a pessoa que fez isso também já morreu. O 
capoeirista sempre tem que pedir muita proteção. Quando o capoeira agacha 
ao pé do berimbau tem que se benzer, pedir proteção a Deus, pois ele vai para 
uma roda sem saber a intenção de seu oponente. O capoeirista tem que 
descobrir nos olhos do seu oponente a intenção que ele vai tomar daquele 
momento em diante. Hoje em dia o capoeirista vai namorar e depois vai para a 
roda de capoeira: não pode, ele está como o corpo aberto, o capoeirista tem 
que estar de corpo e espírito limpo para transmitir uma energia positiva na roda 
de capoeira e em sua vida. 
 

Alunos: CPH Joca e Villa  
Orientador: Daniel F. Cruz – professor Nagô 
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MESTRE 
BRASÍLIA 

 
 
 
 
 

 
Antônio Cardoso Andrade, nasceu na cidade de Alagoinha na Bahia em 29 de 
maio de 1942. 
Um dos principais precursores da capoeira em São Paulo,  
Mestre Brasília, como é chamado, teve infância simples, mas muito rica 
brincando na fazenda com os animais e amigos. Diz-nos que nunca foi de 
confusão, mas também não costumava apanhar, até que um dia trabalhando 
de carregar água, um menino em uma briga me bateu muito, deixando sem 
reação aos ataques que fazia. Conta mestre Brasília que ficou intrigado e 
procurou o menino para perguntar como ele podia ter batido tanto nele com 
facilidade, então disse que fazia capoeira. Naquele momento mesmo, sem 
saber o que era a capoeira, começou a procurar para praticar. 
Foi em 1959, numa festa de janeiro que viu mestre Canjiquinha e os 
capoeiristas em uma roda e teve a certeza de que faria capoeira. 
Ao procurar Canjiquinha, lembra que o mestre perguntou por que queria fazer 
capoeira, e ele respondeu que era para brigar. O mestre só deu uma olhada e 
ele entendeu que havia falado algo errado, e assim começam seus 
ensinamentos. Foi bom aluno, pois como estava interessado, prestava muito 
atenção. 
Há um fato curioso a respeito de sem apelido, ele conta que ao dar o endereço 
que morava para ficha de treinamento do mestre Canjiquinha, o mesmo disse: 
“Então você mora na rua Brasília! Então você é o Brasília”. E o apelido ele 
carrega com muito orgulho.    
Na década de 1960, vem para São Paulo, entre outros capoeiras que vieram 
também, continua seus treinos com mestre Melo e Zé de Freitas no bairro do 
Braz. Conhece, então, mestre Suassuna e, juntos, criam o Grupo Cordão de 
Ouro, mas logo depois cria seu trabalho próprio o grupo São Bento Grande. 
Mestre Brasília possui uma personalidade muito forte, sendo uma voz ouvida 
sempre que se coloca, no jogo tem uma grande elegância e diz que o mais 
importante é defender e não só atacar. 
Tem uma trajetória intensa na capoeira, criando shows e gravando os primeiros 
discos, além de participar das entidades representativas da capoeira.  
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Contou-nos que as letras das músicas que gravou vêm da inspiração de sua 
irmã da qual tem muito carinho. Sua forma de cantar reforça essa paciência e a 
busca de um conhecimento de mestre com muita tranquilidade. 
Perguntado sobre suas histórias de roda da uma grande lição ao afirmar que – 
“suas histórias não vendem, pois nunca foi herói e nem valentão e as pessoas 
gostam de ouvir historias com esses personagens, explicou aos alunos que 
valentões e heróis não são necessários se todos se respeitarem...” 
O mestre reforça que em tudo precisamos melhorar e conta que até hoje 
estuda muito a capoeira e seus aspectos para aprender mais. Deve ser por 
isso que grandes nomes da capoeira em São Paulo foram seus discípulos. 
Mestre Brasília esteve com os alunos no Movimento Comunitário Estrela Nova, 
onde foi recebido com festa, trabalhos expostos sobre sua vida e obra. Sempre 
sereno, deu seu depoimento sobre o que foi escrito e nos ensinou muito. 
Enfatizou que a capoeira para o futuro deve ser pensada e agida para que 
ninguém passe em cima de ninguém para alcançar seus objetivos e sim que 
cada um faça sua parte para ser melhor como pessoa, assim será melhor como 
capoeira. 
Agradeceu o empenho dos alunos na pesquisa e por se interessarem por ele, 
que estava feliz em conhecer a todos. 
O mestre está sempre em atividade, apresenta em primeira mão as cantigas 
que farão parte de um novo trabalho e a vontade de publicar livros falando do 
capoeirista. 
 
Histórias de Capoeira 
 
Ao ser perguntado por um aluno da MultiplicARTE se o golpe que ele mais usa 
para atacar seria a cabeçada, o mestre sorriu e contou que a cabeçada é muito 
perigosa, tanto para quem ataca quanto para quem defende. “Quem ataca 
pode errar e isso pode ser fatal. Já quem recebe o ataque se não se livrar pode 
se machucar. Disse que já treinou muita cabeçada, até mesmo usava num 
movimento muito rápido se jogando em direção ao outro jogador, pois era 
muito forte. Acrescentar que quem faz cabeçada tem que saber a hora e o 
momento, pois contou que há muito tempo na Bahia, havia um capoeira que 
era conhecido pelas cabeçadas que dava, diziam ter o pescoço duro. Um dia, 
em uma bodega, começou uma encrenca com outro brigador, mas esse 
brigador. (Que sabeis da fama da cabeçada) se posicionou na frente de uma 
parede esperando o ataque, quando o pescoço duro se lançou na cabeçada o 
outro saiu da frente deixando a parede como alvo o que levou o pescoço duro a 
cair sem vida. 
 
 
Alunos: Movimento Comunitário Estrela Nova  
Orientador: Daniel F. Cruz – Prof Nagô 
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MESTRE  

GLADSON 
 

Gladson de Oliveira Silva, nasceu 06 de setembro de 1942. 

Gladson de Oliveira Silva, Mestre Gladson, mineiro de Juiz de Fora, solteiro, 
filho de Walcol da Silva e Zilda de Oliveira Silva. Trabalhou aos 14 anos 
registrado, foi engraxate, feirante, entre outras profissões, graduado em 
Educação Física e pós-graduado em Natação, pioneiro na implantação da 
capoeira no Cepeusp, na Escola de Educação Física e Esportes da USP – 
EEFEUSP e na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São 
Paulo (DEFE), conjunto desportivo Baby Barioni. Como também, nos Colégios 
Arquidiocesanos, Nossa Senhora da Consolação, Gracinha, Pueri Domus, 
Augusto Laranja e Colégio Nossa Senhora Aparecida – CONSA. Atualmente é 
Diretor de Capoeira da Federação Universitária Paulista de Esportes – FUPE 

Teve seu primeiro contato com a capoeira na década de 60 em São Paulo, com 
o Mestre Paulo Gomes da Cruz, discípulo de Mestre Arthur Emídio. Depois, 
seu Mestre foi Airton Neves Moura, o Mestre Onça, discípulo de Mestre Bimba, 
com quem aprendeu os fundamentos da Capoeira Regional.   

Viajou diversas vezes à Bahia e Rio de Janeiro nas décadas de 60 e 70, onde 
conheceu Mestre Bimba na Amaralina, Mestre Pastinha, Mestre João Grande, 
João Pequeno, na vida boa e ruim, Arthur Emídio, Djalma Bandeira, Mario 
Bonfim, Leopoldina, entre outros Mestres da Velha Guarda do Rio e Bahia.  

Mestre Gladson é uma pessoa rigorosa e rígida, no EDUCAR e RE-EDUCAR 
pela Cultura Brasileira, mas também uma pessoa muito brincalhona e fala, que 
o maior valor da capoeira é o movimento dela, com relação às esquivas das 
intempéries da VIDA como um todo. 

Desenvolve um trabalho há 15 anos, no Parque Santo Dias, o Projeto Porta 
Aberta – Capão Redondo, com crianças, adolescentes carentes e seus pais, 
fazendo-os crescerem para a VIDA como um todo. Já participou de eventos na 
Rocinha, Morro do Alemão, Copa Leme etc. Já fez trabalhos na FEBEM, hoje 
Fundação Casa. Criador e Coordenador das Clinicas de Capoeira, Congressos 
Brasileiro de Capoeira Escolar, Seminários de Cultura Brasileira, entre outros, 
no Centro de Práticas Esportivas da USP – CEPEUSP, com o objetivo de 
promover o Encontro de Diversos Saberes da Universidade da Vida e os 
Saberes Acadêmicos, onde os participantes de diversos Grupos pudessem, 
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bem à vontade, interagir com os Mestres convidados em suas Oficinas e no 
bate papo das Mesas Redondas. 

Mestre Gladson ao longo dos tempos, formou três Mestres de Capoeira, 
Michel, Vaguinho e Chiquinho e, os Contra  Mestres, Vinicius Heine, professor 
do CEPEUSP, há 14 anos, hoje, oficialmente, o responsável e continuador do 
trabalho do Mestre Gladson no CEPEUSP, Javier, Coordenador do Núcleo da 
Projete Liberdade Capoeira em Rosário, Argentina, Telvis, Pelotas e Matias 
SP. Diz que eles são as sementes do fruto que plantou e, que continuará a 
adubá-las enquanto Deus permitir.  

Diz também que é um eterno aprendiz da UNIVERSIDADE DA VIDA, e Educa 
pelos movimentos da Capoeira, o seu instrumento preferido e o berimbau, a 
música preferida é uma de autoria do Contra Mestre Vinicius Heine, “Tem onça 
na mata”, em homenagem ao seu Mestre Onça. Mestre Gladson é a favor de 
todas as Capoeiras, e diz que nossos jovens serão os responsáveis pela 
qualidade de vida da capoeira e do nosso país. 

Alunos: Convivendo e Aprendendo 
 
Orientador: Célio graduado Buda 
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MESTRE  

ÍNDIO 
MOCAMBO 

Pedro Roberto Palma, 62 Anos, nasceu no bairro do Jaguaré, São Paulo em 
1953.  

Centro cultural de resistência afro-indígena Mocambo 

Teve uma infância bem divertida, pescava de loca, nadava em rios, cavalgava 
segurando em crina, comia caça do mato e mestre que naquela época as ruas 
eram pra se brincar sem preocupação.  

Começou a capoeira em 1968 com mestre Melo, a sua mãe o incentivou a 
praticar devido ele ser uma criança agitada, e acreditou que a capoeira iria 
acalmar. Verdadeira e se tornou um ser humano mais calmo e também, na 
mesma época, começou a treinar boxe com o técnico Jair Hungario. Aprendeu 
com seu mestre a ter postura e educação. 

Mestre Melo o incentivou a começar dar aula junto com um amigo e montou o 
grupo Unidos do Humaitá, porque sabia de seu potencial e queria também 
expandir seu nome. Foi mestre reconhecido pela comunidade da capoeira que 
o começou a chamar pelo título. Freqüentou durante muito tempo as rodas da 
praça da república, e também outras rodas de São Paulo. 
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O golpe que mais gosta de aplicar é uma cabeçada. E o instrumento que mais 
gosta de tocar é o atabaque por que lembra sua ancestralidade e o toque do 
tambor faz lembrar-se do guerreiro. É um grande pesquisador da cultura afro-
indígena brasileira, e defende a capoeira como uma arte marcial que forma 
grandes guerreiros para vida. 

Seu Apelido é Índio Mocambo porque 
o mestre Joel de Meneses do grupo 
Ilha de Itapuã, o chamou para jogar 
capoeira, e o mestre Índio usava uma 
fita vermelha na cabeça com um 
desenho de uma cobra coral. Então 
mestre Joel disse: “Você é índio vem 
jogar comigo”. E respeitando a 
hierarquia, foi jogar. Durante o jogo, 
mestre Joel viu que era bem resistente e firme daí ele disse: “Você tem sangue 
de guerreiro e, a partir de hoje será chamado de Índio.” Mas ficou como Índio 
do Melo, e depois, quando abriu sua própria academia de capoeira, Associação 
de Capoeira Mocambo, passou a ser chamado de Índio Mocambo. 

Alunos: Comunidade São Pedro 
Orientador: Samuel Costa – graduado 
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MESTRE  

JAGUARA 
 

 

Paulo Ricardo de Souza, nasceu em 10 d outubro de 1960. 

Mestre Jaguara, nasceu em Maceió, mas foi criado em Palmares – PE. Na 
infância, cortou cana e lenha para sobreviver. Seu primeiro contato com a 
capoeira foi em Recife e Olinda em 25 de junho de 1975. 

Seu sonho era ser jogador de futebol, mas vendo mestres como Barrão e 
Mulatinho, voltou para casa e logo foi fazer um mortal no pé de manga. 
Resultado: caiu e quebrou o pé em três lugares. Operou e logo depois, já 
treinava com 12 meninos nos pés de bananeiras. Mestre Jaguara estudou até a 
4° serie, mas sua verdadeira escola foi a capoeira, que lhe deu todo 
ensinamento e vida. Na década de 1970, ele ouvia Rádio ABC Canarinho, aos 
16 anos casou-se pela primeira vez e logo, em seguida (em 1981), veio pra 
São Paulo deixando sua esposa em Pernambuco. Em São Paulo passou fome 
e frio, seu primeiro emprego foi no Frigorífico Bordon, onde trabalha à noite nas 
câmaras geladas. Então, passou a procurar lugar pra treinar, no início não tinha 
apelido e usava calça pano de saco, começou a treinar com mestre Marinheiro 
(Jose Bartôlomeu da Paixão) do Grupo Muzenza de Angola no Clube de 
Funcionário de Itapevi.  
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Posteriormente passou por mestre Russo, Dito, Nestor e Zambi da Associação 
de Capoeira Filhos de Zambi entre 1993 a 1996. A partir de 1996, mestre 
Jaguara passa a integrar o grupo Muzenza por quase 20 anos. 

Casou-se sete vezes e sua família era contra a capoeira, pois achava que era 
“coisa de vagabundo”, um desses filhos, Hélio Ricardo de Souza, também foi 
capoeirista. Treinou outras lutas, mas seu forte sempre foi a capoeira. Formou-
se professor de capoeira em 1986 e, em 1988, a contra-mestre e em 
30/12/1991 a mestre de capoeira. Teve várias rodas de capoeira inesquecíveis, 
mas a de 29/03/1986 na Avenida Tucuruvi foi à melhor, pois conheceu mestre 
Gato, Belisco, um cara que tinha um parafuso muito alto. 

Também houve a que jogou com o filho de mestre Joel, quando se pegaram 
feio. O seu apelido Jaguara, deu-se pelo seu mestre Marinheiro que, numa 
roda, mestre Jaguara mordeu todinho o seu adversário. Mestre Jaguara tem 
um grande amigo que lhe acompanhou ao logo do tempo: Mestre Polar que 
hoje está no Grupo Guanabara e ficaram juntos ate a Muzenza e são amigos 
há 34 anos. Hoje o mestre Jaguara desenvolve seu próprio projeto, capoeira 
KWANZA que significa “moeda africana”, rio que atravessa o continente 
africano e um grande guerreiro indígena. O logo do grupo demonstra um dos 
movimentos que ele mais gosta da capoeira regional, armada pulada. 

Desenvolve uma metodologia que nunca deixa de ensinar: a da sandália, e diz 
que está se perdendo na capoeira regional, que poucos ensinam, mas que 
mantém aos seus alunos é um grande tocador de berimbau que só aprendeu a 
tocar quando virou mestre em 1991, até então só tocava pandeiro. Suas 
influências nas músicas, é por meio de Caju e Castanha, que tocaram juntos. 
Uma das suas músicas prediletas é iaiá ascende o candieiro iaiá, e afirma 
dizendo que uma boa roda tem que ter uma boa bateria e bons cantadores. 

Alunos: Central   
Orientador: Célio – graduado Buda   
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MESTRE  

JULIÃO 
 

Julião Fernandes de Souza, nascido em 18 de Outubro de 1960 na cidade de 
Porterinha/MG.  

Filho mais velho de quatro irmãos, teve uma infância muito bem aproveitada 
usando os brinquedos de fabricação própria para sua diversão como o 
“carrinho de rolimã”, “carrinho”, “bola de meia” e a bolinha de gude. Como 
morava muito longe das cidades grandes sua infância foi sempre na fazenda 
com seus pais, sendo a mãe muito brava até hoje e seu pai mais tranquilo, até 
vir a falecer quando Julião completou 10 anos. Menino muito levado, quando 
aprontava corria para baixo das saias da avó para não apanhar da mãe.  

Como sempre foi pequeno, gostava de lutar e, principalmente, de dar “rodos” 
com o que chegou a machucar um colega de escola, pegando trauma de 
sangue até os dias atuais. Mas as travessuras não pararam por ai, gostava 
também de jogar mamonas nos amigos. 

Morava em uma fazenda e seus pais eram considerados de classe média, com 
as plantações de milho, algodão, feijão e etc. Como sua cidade era na divisa 
com a Bahia, muitas pessoas passavam por suas terras para comprar 
mercadorias e trabalhar nas plantações, principalmente nas festas típicas. 
Nesta ocasião, foi à festa de São João a qual se reuniram muitas pessoas em 
volta da fogueira, quando ocorreu uma briga entre um visitante e um baiano 
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que trabalhava na fazenda, por causa de uma mulher. O visitante ameaçou o 
baiano com uma faca, enquanto ele deu rasteira “corta capim”, ao se levantar 
novamente, o baiano deu um “rabo de arraia” que o visitante não se levantou 
mais.  

Depois de toda a briga e o dia amanhecendo, o pequeno Julião foi atrás deste 
baiano para saber o que eram e como funcionavam aqueles movimentos que 
ele tinha feito na noite passada. Depois de ter visto todo o acontecido e ter 
conversado com o baiano, o tempo se passou e acabou se esquecendo da 
capoeira, pois era fã de Bruce Lee e se dedicou às artes marciais chinesas 
(principalmente Kung Fu). 

 Somente depois de muito tempo, reencontrou a capoeira. Com 18 anos foi 
para São Paulo morar com parentes e trabalhar. Passando um dia pela 
Avenida do Sabará com a Avenida Interlagos (Zona sul da cidade), começou a 
ouvir o som do berimbau e lembrou-se do baiano lá da sua terra. Chegando ao 
lugar daquele som, deu de cara com seu primeiro mestre fazendo um monte de 
movimentos como se não tivesse coluna, foi daí que surgiu o interesse de 
praticar capoeira.  

Depois de dias seguidos indo ao local, recebeu o convite de mestre Moreira 
para fazer uma aula e, à partir daí, iniciou sua caminhada na capoeira, 
treinando com mestre Neguinho. Depois de três meses de muito treino, já 
pegou seu primeiro cordão na verdade, o segundo, pulando de graduação. 

Logo de início, já teve os dois como referência: mestre Moreira como instrutor 
físico e mestre Neguinho como, mestre de Capoeira e mais um professor que 
auxiliava, chamado Chiquinho. Como era tão dedicado, não recebeu tanta 
cobrança de seus mestres, mas depois de um tempo foi diminuindo sua 
dedicação com a construção da sua família e afazeres. 

Depois de quatro anos de prática, em meados de 1985 havia se tornado 
professor antes mesmo dos seus irmãos mais velhos de capoeira. Em 1982 já 
ministrava aulas na academia da Brasil Folclore, Uma vez que a transmissão 
dos movimentos era bem mais simples aos dos dias atuais. 

Após a ida de mestre Neguinho para Bahia e mestre Moreira assumir uma 
parte administrativa do grupo, teve à oportunidade de se tornar mestre em 1° 
grau em 1984. Sempre foi um mestre pouco conhecido (como dito por ele 
mesmo). 

Ao passar do tempo, seus alunos foram se graduando, e teve novamente a 
necessidade de receber a graduação de Mestre, agora em 2° grau desde 1994. 
Sendo nesse momento mestre há aproximadamente 21 anos. 
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Seu apelido veio de uma homenagem de sua mãe ao padre de sua cidade 
natal e, como sempre foi um rapaz pequeno e de grande capoeira, surgiu a 
ideia de usar seu próprio nome como um apelido. 

Dentro do jogo usa muita a respiração para se concentrar e não perder o foco 
acredita que o melhor ataque é a defesa e quando há espaço e necessidade, 
tem a cabeçada a sua arma secreta. 

Com a responsabilidade de ser mestre, existem muitas cobranças, precisa 
cantar e tocar, dar aula, jogar, mas nem todas as posições são perfeitas. Tem 
grande dificuldade com a dicção e com o ritmo, mas mesmo assim tem no 
agogô seu instrumento favorito. Sua música preferida é o “Paranauê” que, seja 
qual for o local que for cantada, as pessoas sabem que é da capoeira. 

Visualiza um futuro melhor para a capoeira com essa nova geração de alunos, 
acredita que possa entrar realmente na grade escolar auxiliando na formação 
de muitas pessoas e expandindo ainda mais a Capoeira. E disse da seguinte 
forma: “... espero que daqui há 10 anos, o grupo Multiplicarte esteja no mundo 
inteiro...”  

Histórias de Capoeira 

Têm grandes histórias na capoeira, as que marcaram mais foram quando em 
uma roda o filho de um grande mestre lhe encontrou e disse que era seu fã. 
Isso ocorreu mais de uma vez até que um dia se percebeu mesmo a admiração 
desse rapaz por mestre Julião. A outra foi quando se encontrou com mestre 
Canjuquinha em 1980 no Pacaembu, sendo uma grande emoção e recordação 
em sua vida. 

Seu conselho para os alunos é a dedicação na prática da capoeira e nunca 
desistir de seus objetivos. Pediu para que guardassem na memória este dia tão 
especial e que levem um pouco desses ensinamentos para suas vidas. 

Foi momento muito positivo de grande aprendizado. Os alunos se interessaram 
muito por essas histórias e pelo simples fato de poder conhecer um grande 
mestre da capoeira.  

Associação Santa Amélia e Balneário São Francisco CCA Santa Amélia 

Orientador: Igor Reis- graduado 
 

 

 



  

 

24 

 

 

 

 

 

MESTRE  

MEINHA 
 

Mestre Meinha, nasceu em 1957 na cidade de Florianópolis, Estado do Paraná. 

Seu nome Messias dos Santos Nascimento, conhecido na capoeira por Filho 
de Maria da Conceição e Pedro Jose dos Santos, filho adotivo de Dermival 
Lopes Lacerda (Mestre Leopoldina). 

Conheceu a capoeira aos 9 anos levado por seu irmão mais velho, Osvaldo 
dos Santos. Foi iniciado por Mestre Avilmar da Silva. 

Meinha foi uma criança muito sofrida, já na sua gestação de gêmeos seu irmão  
Emanoel Messias faleceu já Messias Mestre Meinha ficou com seqüelas 
deixando seus olhos com falta de visão. 

 O desespero da família foi tanto, que vieram para São Paulo para cuidar de 
sua saúde por especialistas, já sua avó cheia de Fe tratou Meinha com ervas 
de Santa Luzia, tratamento natural que auxiliou sua plena recuperação. 

Conheceu a Capoeira em 1966 aos 9 anos de idade em uma unidade do Sesc 
Buarque-SP na Academia Mucambo de Zumbi, mestre Alvimar. Quem levou foi 
seu irmão mais velho Osvaldo dos Santos. Começou a ser conhecido como 



  

 

25 

Meinha na comunidade do bairro onde morava na Vila Gomes, Zona Sul de 
São Paulo.  

Lecionava suas aulas em um campo de terra e para não sujar seu cabelo 
blackpower, usava meias que pegava escondido de sua avó e tias, cortadas 
para proteger o cabelo daí vem o apelido de Meinha.  

Mestre Alvimar foi lecionar aula em um apartamento no largo do Paissandu 
centro de São Paulo, onde as Reclamações de vizinhos provocaram o 
confronto com a cavalaria policial, tendo que se mudar para o bairro da 
Liberdade-SP, freqüentado por Asiáticos. Em meio às artes marciais como o 
Karatê e Judô, a Capoeira se destacou pela primeira vez como algo 
desconhecido. Quando os Capoeiristas passavam pelos corredores, todos 
ficavam observando com muita curiosidade. 

Em 1972 Mestre Meinha veio a se formar professor e já em 1975 é reconhecido 
a mestre na capoeira regional, na Academia Mucambo de zumbi, de mestre 
Alvimar. Funda sua academia em 27 de junho de 1979, no bairro do Ferreira na 
Cidade de São Paulo. 

Na década de 80 conheceu José Carlos Góes, mestre Gato Preto da Bahia, na 
academia Berimbau de Ouro passando a ter treinamento disciplinar de 
capoeira Angola. Em 1999 foi reconhecido também como mestre de capoeira 
Angola através do Mestre Gato Preto na cidade de Espírito Santo do Pinhal, 
cidade do interior de São Paulo 

Em sua longa caminhada aprendeu a essência da capoeira com mestre 
Leopoldina e postura como a utilizar o tradicional terno branco e tamancos, 
presente do mestre. Particularmente Meinha tinha dificuldade de caminhar com 
os famosos tamancos. Sobre as cores do terno branco e terno azul que sempre 
usa é uma questão de princípios de vida religiosa, bem como os detalhes no 
cabelo fazem parte de sua característica sem igual. 

Mestre Meinha cuidou de mestre Leopoldina até seus últimos dias de vida, 
quando o velho Mestre partiu deixou muita saudade e lembranças, e um 
presente o velho Opala amarelo. 

Mestre Meinha em sua trajetória ensinou e formou muitos professores e 
mestres que hoje estão no mundo da capoeira, divididos em muitos grupos 
grandes em São Paulo e fora do país. Costuma dizer que a capoeira Regional 
é a escola e a capoeira Angola a faculdade. 

Segundo Meinha o conselho que da aos 
capoeiristas é que: - “a vida nos reserva muitas 

surpresas...” e sua frase bem conhecida: - “ o aluno 

joga com força, o mestre com a experiência...”.  
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Instituição Social Bom Jesus 
Orientador: Robson Mello graduado Abelha 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRE  

MENDES 
 
 
 
 

Jaime Mendes Ferreira, nascido na cidade de Castro Alves, sertão da Bahia 
em 22 de junho de 1957.  
 
Filho de Benedita Teixeira Ferreira e Joaquim Mendes Ferreira iniciou a 
capoeira aos cinco anos de idade. Praticando nas rodas de rua da Bahia. 
Aos treze anos veio para a zona sul de São Paulo, onde reside ate os dias de 
hoje, teve uma infância boa por ser do interior gostava de tomar banho em 
açude, soltar pipa, bolinha de gude mais gostava mesmo é de jogar capoeira e 
futebol, era considerado muito arteiro entre os sete irmãos, três mulheres e 
quatro homens, sendo Mendes o filho de numero cinco. 
O primeiro apelido dentro e fora das rodas foi o “capoeira”, recebeu esse 
apelido pois jogava futebol no time Juvenil do Socorro, em um dos jogos houve 
uma briga e Mendes utilizou os conhecimentos da capoeira para se defender, 
voadora, armada pula e cabeçada os mais velhos vendo a destreza de Mendes 
passaram a chamá-lo de o “capoeira” e não mais pelo nome. 
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Continuou então a freqüentar a capoeira de São Paulo nas antigas rodas de 
rua chegando no ano de 1974 ao titulo de professor, entregue pelas mãos de 
Mestre Zelito sócio e amigo de Mestre Limão. 
Mendes teve academias dentro e fora de São Paulo e passou a dar aulas 
também na academia de Mestre Limão.  
No inicio da década de oitenta é reconhecido a Mestre, cordão branco por 
Mestre Limão, isso acontece em seu evento onde batizava seus alunos, Mestre 
Limão o surpreende dizendo que a partir daquele momento ele seria 
reconhecido como Mestre Mendes perdendo assim o apelido de o “capoeira”. 
Mestre Mendes conta que muitas coisas o marcam na capoeira em sua 
vivencia e dia a dia, mas lembra de alguns momentos que considera marcantes 
de forma emocionante, conta que ao ir ao Batizado de Mestre Otavio e 
Quintino, Evento dos Guerreiros da Mata Virgem, diz o mestre : - “ lembro 

como se fosse hoje, eu de terno branco e cabelo arrumado, um dos poucos 

mestres de pele branca, avistei uma moça linda na platéia, naquele tempo os 

alunos tinham suas madrinhas que amarravam os cordões, fui chamado para 

batizar o aluno Jose Luiz que pegaria cordão de ouro, quando menos espero 

chamam a madrinha, para minha surpresa a madrinha era a moça linda que 

veio a ser a minha esposa ate os dias de hoje, senhora Valdineri Santana de 

Andrade Mendes Ferreira ou simplesmente Neri...” 

Em Itapecerica da Serra M Mendes também teve trabalho de capoeira 
chamado Cativeiros de Angola, na época conhecido pelo então Mestre Roque 
um dos pioneiros da capoeira da cidade de Itapecerica da Serra. 
Mestre Mendes ensina que capoeira tem que ser treino, treino e treino... hoje 
Mestre Mendes é uma das grandes referencia da velha guarda de capoeiristas 
de São Paulo, conhecido por não levar desaforos para casa, hoje Mestre 
Mendes revive e lembra de suas historias enriquecendo o legado da capoeira 
da zona sul de São Paulo. 
M Mendes se emociona ao falar de das Historias que viveu com M Limão, nos 
fala com muita clareza que M Limão era o capoeira que jogava, tocava e 
cantava de forma primorosa e cheio de alegria. Sua admiração é tão grande 
que ate hoje nos conta que ao ouvir a musica “ eu já vivo enjoado de viver aqui 
na terra...” pode estar onde for mais fez e fará um jogo de capoeira lembrando 
de M Limão. 
Sua primeira lição aos alunos que teve era, o aluno ter respeito pela capoeira, 
pai e mãe, e companheiros de treino melhorando o corpo e a mente. 
 
Alunos – Instituição Padre Josimo  
Orientador: Thiago Soares de Macedo – instrutor fuzue  
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MESTRE  

ORÓ 
 

 

 

Nascido no interior da Bahia em 06 de março de 1963.  

Erotildes Mendes da Costa Filho, foi educado por uma mãe brava! Negro Oró 
apelido esse ganhado pela sua  família, era um menino danado e usava um 
cabelo blackpower. Sempre que aprontava na rua, logo podia esperar que o 
“couro comia”. 

Foi conhecer a capoeira aos 12 anos em São Paulo na Praça Manoel Borba, 
Santo Amaro, em 1976. Logo que escutou o som do berimbau, curioso foi ver 
do que se passava, e se apaixonou. Logo começou a treinar no Grupo 
Quilombo dos Palmares na academia de Mestre Limão.  

Depois que entrou na capoeira, tornou-se um menino bastante disciplinado, 
mudando seu comportamento de ser e agir, gastando muita energia: ele não 
tinha tempo para “fazer besteira”, pois o castigo era pesado, disse orgulhoso.  
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O primeiro conselho que seu mestre lhe deu foi que precisava aprender a cair e 
perder o medo, pois cair faz parte do jogo de capoeira.  

Seu golpe preferido, quando se sente em perigo, é a famosa ponteira frontal. 

Não só começou a treinar, mas levou bastante amigos com ele. Tem 40 anos 
de capoeira e se tornar mestre foi uma surpresa para ele, pois nem esperava 
chegar a esse posto, na sua simples e coerente visão, seria sempre aluno, 
aprendendo todos os dias. O tempo e a dedicação que teve pela capoeira fez o 
mestre que é.   

Desenvolve um trabalho há mais de 12 anos na Fundação Casa com 
adolescentes e se orgulha de falar desse projeto, que considera sua vida, tem 
certeza que passa muitas coisas boas por meio do ensinamento da capoeira 
para esses meninos. Como dizia mestre Pastinha: “é tudo pra mim, tudo que a 
boca come”. Acredita nos ensinamentos e disciplina que essa arte traz consigo, 
esses meninos se transformam e procuram se melhorar a cada treino, como 
seres humanos e treinadores da capoeira. É orgulhoso por isso e acredita em 
seu trabalho.  Mestre Oró fala de grandes referências no mundo da capoeira, 
mestres que admira e tem o prazer de conviver, como mestre Risadinha, 
Alcides, Pinatt, Joel e o grande mestre Ananias, referência da capoeira em SP, 
porém considera todos e importantes.  

Acredita que a capoeira evoluiu e tem muito a evoluir, mas que não se pode 
perder sua raiz, e o governo precisava dar mais valor a nossa cultura, uma arte 
genuinamente brasileira e que tem seu valor. Espera estar vivo e apreciar a 
arte nas Olimpíadas, sendo bem representada por grandes capoeiristas 
brasileiros.  

É um grande guerreiro, luta e lutará sempre pela melhoria da arte, pois pensa 
que o capoeirista deveria abrir mais a mente e não pensar só na roda de 
capoeira: “temos que pensar que devemos repassar nossos conhecimentos 
para essas crianças que estão chegando, para assim nossa arte ser treinada 
por muitos e isso só acontece por meio do trabalho, do esforço de querer 
sempre o melhor para nossa arte”. É trabalhador, a mestre de capoeira e deve 
muito a essa arte, é valorizado por isso, sem ela não seria nada nessa vida, e 
seu papel é fazer pessoas gingarem, e torná-las melhores.  

Mestre Oró é referência e respeitado no mundo da capoeira, um mestre que 
acredita que sem alunos não se tem capoeira, acredita na evolução do 
movimento e a capacidade que uma criança tem de se desenvolver com a arte, 
se transformando mentalmente e fisicamente e entender a essência e a 
importância que é ser um discípulo de 
capoeira.  

Alunos: Central 
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Orientador: Mike San - instrutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRE 
PINATT 

 

Dejamir Pinatt, nascido em Orlândia interior de São Paulo em 13 de Abril de 
1930. Fundador da São Bento Pequeno onde ministra suas aulas. 

Veio para São Paulo ainda pequeno, na sua infância gostava de jogar futebol, 
rodar peão e jogar bolinha de gude. É faixa preta em karatê estilo shotokan e 
amante do esporte. Conheceu a capoeira na Praça da Sé, quando estava com 
sua esposa e viu uma roda de mestre Valdemar.  

Interessou-se pela capoeira e começou a treinar sozinho vendo o livro sobre a 
pratica em 1962. Logo após, conheceu Zé de Freitas que era capoeirista e 
queria aprender karatê, onde Pinatt e ele fizeram uma troca de conhecimento e 
na academia de Zé de Freitas conheceu também o Mestre Suassuna que 
também fizeram uma grande troca de conhecimentos e foi um dos criadores da 
academia de capoeira de elite de São Paulo. 
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Foi um dos criadores da federação paulista de capoeira nos anos 70, onde 
também presidiu e participou vários campeonatos estaduais e brasileiros de 
capoeira.   

Ele teve o prazer de conhecer o mestre Bimba, onde passou quatro dias 
aprendendo a capoeira regional junto com os mestres Brasília, Suassuna, 
Onça e entre outros.   

Mestre Pinatt formou mais de 180 capoeiras, e procura guardar com muito 
carinho todos os registros de alunos que por ele passou desde carteirinha até 
fotos. 

 Alunos: Centro Comunitário Bom Pastor  
  
Orientador: Samuel Costa- graduado 
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MESTRE  
QUINTINO 

 
 
 
 

 
Quintino Moreira da Silva, nasceu em 1954 em nova açores interior da Bahia. 
 
Mestre Quintino, conhecido nas rodas da zona sul de São Paulo como Teve 
uma infância muito agitada, e bem cedo, já praticava umas “pernadas” e 
trocava uns “boxes” no terreiro de casa. 
A brincadeira de testar a agilidade era normal e, por muitas vezes, salvava os 
primos e amigos nas brigas do lugar. Veio para São Paulo com apenas 14 anos 
e faz seu contato com mestre Lima, iniciando então seu aprendizado. Lima era 
disciplinador e aprendeu muito e por, isso recebeu, o cordel verde. A partir do 
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primeiro cordel buscou cada vez mais se aperfeiçoar, o que aconteceu ao 
conhecer outro grande jogador conhecido como Sambista e com ele, chega ao 
cordel amarelo.  
Nesta época era muito forte e era importante ter um apelido surgiram algumas 
ideias de apelidos bem engraçados para ele como Chitãozinho, pois usava o 
cabelo comprido, mas logo todos perceberam que o apelido não pegaria e 
então ficou mesmo Quintino, um nome que começou a ser conhecido nas 
rodas de São Paulo. 
Após essa época, resolveu parar por um tempo, devido aos afazeres da vida e 
suas necessidades, mas não consegui ficar longe da capoeira. 
Em 1977 começa a dar aula, mas não era fácil devido a sua vergonha diante 
das pessoas. Agradece a capoeira que trouxe a ele a necessidade de dar aula 
mais confiança, poder olhar as pessoas, sabendo que tinha o que ensinar.  
Naquela época, a capoeira era vista muito pelo o que se podia fazer na roda e 
cada um estava tentando ocupar seu “lugar ao sol”.  
Chegou a mestre primeiro grau em 1978 e já em 1979, em uma roda mestre 
Limão, retirou seu cordão branco da cinta e entrega a Quintino, o nomeando, a 
partir daquele momento, como mestre de capoeira. 
O movimento que mais confiava nas rodas, era a sua meia lua de compasso, 
que tinha endereço certo e seu martelo de bico costumava ser dolorido. Por 
muito tempo, em todos os eventos que ia, acontecia alguma desavença, o que 
trouxe fama, às vezes errada, sobre sua pessoa. 
Mestre Quintino fala com muito saudosismo das histórias da capoeira na zona 
sul de São Paulo. Um orgulho é a criação do seu grupo Cativeiro da Senzala. 
Ao passar por tudo o que estava vivendo na capoeira, um dia disse a si “sou 
um eterno cativeiro da capoeira..,” por isso, o nome do grupo. 
Mestre Quintino enfatiza que hoje em dia a capoeira precisa se procurar 
melhorar como pessoa por meio da capoeira, que os professores têm mais 
paciência e buscam conhecimento para ensinar, o que é importante para a 
manutenção da capoeira. Aconselha aos alunos a ouvirem seus professores e 
relembra que foi ele quem batizou o professor Nagô ainda menino, há mais de 
23 anos no cordão verde.  
 
Alunos: Associação Comunitária Despertar  
Orientador: Daniel F. Cruz – professor nagô 
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MESTRE  

RISADINHA  
 

 

 

Valdeci Ferreira dos Santos, nascido em 31 de dezembro 1958, em 
Amargosa/BA.  

Filho de fazendeiros teve uma infância muito difícil, já com sete anos 
trabalhando em lavoura de café, mandioca, arroz, fumo, feijão entre outros. 
Como um bom brasileiro tinha como uma das brincadeiras favoritas o futebol.  

Com oito irmãs e quatro irmãos, não era de dar muito trabalho, mas teve 
sempre um pai muito bravo e uma vizinhança muito amiga, como os quais 
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juntavam de noite para ouvir músicas, rádio e novelas nos antigos rádios de 
mesa.   

Aos 16 Anos (meados de 75/76) veio para São Paulo de carona em um 
caminhão com a curiosidade de saber o porquê que a população da cidade 
falava de forma diferente à de sua terra natal. Depois de 7 dias de viagem, 
chegou ao bairro do Jardim São Bento (zona sul da Capital), e por meio da 
ajuda de amigos e familiares de sua terra, começou a trabalhar no Jardim 
Caiçara (também na zona sul) em um bar e mercearia onde, depois de 4 dias 
trabalhados, conheceu seu primeiro mestre, o saudoso mestre Elias, que o 
convidou para ver a arte em sua academia chamada “Guerreiros de Aruanda” 
no final do “Capãozinho” onde iniciou sua caminhada na capoeira, naquela  
época, o capoeirista era visto como um marginal, maloqueiro.  

Treinou nesta academia até seu o cordão azul, já que mestre Elias partiu para 
o Maranhão. Como havia uma grande amizade, deu sua continuidade na 
capoeira com o finado mestre Dimas. Ser aluno naquela época era bem mais 
complicado, pois o mestre tinha postura de cobrança e exigência muito grande: 
exercícios eram com base militar pensando em um melhor condicionamento do 
atleta. Hoje a cobrança dos mestres é voltada na formação da pessoa e em 
seus estudos (tanto na sua formação, quanto na da história da capoeira). 

Continuar na arte naquele tempo significava gostar muito e ter muita força de 
vontade. Em seu pensamento, a filosofia atual da capoeira está melhor que a 
do passado, trabalhando mais com a educação e com a mente, não só com as 
“pernas” como no passado, sempre respeitando a história e suas raízes.  

Antes de se formar professor, já ministrava aulas na academia quando seu 
mestre se ausentava, sendo assim, não teve nenhum tipo de receio quando foi 
formado e teve sua primeira turma, isso com 24 anos.  A partir daí, teve uma 
caminhada sem interrupção de 18 anos com o cordão de professor sendo 
formado em 1982.  Depois de 24 anos de prática da Capoeira, em fevereiro de 
2000, se formou mestre por mestre Pinatt (mestre de mestre Dimas), tendo 
assim, 15 anos com mestre de capoeira. 

Seu apelido veio de uma característica que sempre lhe acompanhou: 
Risadinha foi dado por mestre Elias há 40 anos. Em um dia de treino, os alunos 
da academia foram em direção aos “sacos de pancadas” e quando ia realizar 
os chutes, caia no chão sempre rindo, daí veio à ideia de mestre Elias. 

Concentra-se por meio de muito treino e com o som do berimbau junto à 
Música. Antes de entrar em qualquer roda, tem como costume observar bem 
quem está jogando e a forma que é levada a roda. Usa como recurso dentro do 
seu jogo o “pendal” (movimento do boxeador) como uma forma de esquiva 
além das tradicionais e, para atacar, utiliza muito o “martelo” e a “meia lua de 
compasso” contra-atacando seu oponente.  
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O seu instrumento predileto é o berimbau e acredita que se em uma roda não 
tiver “paranauê”, não tem graça. Tem em mente de que a capoeira é mais 
valorizada fora do Brasil, que existe muita burocracia para conseguir a 
implantação da arte nas escolas e vê que muitas pessoas ainda têm 
preconceito com a arte. Visualiza que se os governantes olhassem o quanto a 
capoeira traz de benefícios para o praticante, daria início uma valorização 
maior da nossa arte. Mas, mesmo com essa desvalorização, vê que ela 
crescerá muito mais com a valorização dos alunos de hoje (mestres de 
amanhã) vendo o que passaram para chegar onde estarão.  Seu conselho é 
que os alunos levem muito a sério a capoeira e estudem muito para entender 
seus acontecimentos passados, algo que não teve quando começou a prática, 
pois seus mestres não tinham este pensamento. 

História de Capoeira 

Quando treinava com Mestre Elias, existia um costume de as academias 
disputarem entre elas para saber qual a mais forte, mais perigosa. Numa 
dessas rodas, recebeu uma “meia lua de compasso” e foi parar no Hospital do 
Piratininga, ficando internado por 40 dias. Após o acontecimento, se dedicou 
mais aos treinamentos para corrigir o erro de ter levado este golpe. Hoje ainda 
tem marcas deste acontecimento em um de seus olhos e em seu septo.  

Para ele, a melhor coisa é poder estar no meio das crianças prestigiando o 
trabalho. Um dos alunos fez uma pergunta muito interessante: “Qual sua 
Inspiração?” Sua resposta foi que tem inspiração muito grande no saudoso 
mestre Limão por ter lhe ajudado muito no início da sua caminhada. No 
encontro do mestre com as crianças, pôde perceber o quão importante é esse 
contato das gerações, quando seus conselhos e ensinamentos vão além da 
capoeira para toda a vida.  

O mestre sempre deixou claro que a capoeira foi quem o levou para o caminho 
certo, longe das drogas e do crime. Sua força de vontade aumentou muito 
depois de iniciar a pratica melhorando sua saúde, conhecendo muitos amigos e 
tendo uma forma de trabalho visando seu futuro. 

Alunos: Centro Infanto Juvenil Santa Julia 

Orientador: Igor Reis - graduado 
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MESTRE 
SUASSUNA 

 
 
 

Reinaldo Ramos Suassuna, nasceu na Bahia, em Ilhéus e foi ser criado em 
Itabuna em 1938. 
 
Mestre Suassuna, um dos mais respeitados e solicitados da capoeira. Esse 
sucesso, muitos dizem que se deve a seu profundo conhecimento e postura 
leve e extrovertida.  
. Não gostava de capoeira, gostava de ficar livre nas terras onde vivia quando 
menino, sempre fazendo brincadeiras e travessuras.  Teve problemas nas 
pernas, “tipo paralisia infantil”, e os médicos aconselhou a família para que 
praticasse esportes. Por isso, e por influência dos amigos, começa a praticar a 
capoeira mesmo ainda não gostando, pois tinha dificuldade com a ginga e os 
trejeitos, mas se envolveu aos poucos e logo pegou o gosto e intensificou seu 
aprendizado frequentando as rodas de rua da região como mestre Sururu, 
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Bigode de Arame e Maneca Brandão. Vai a Salvador esporadicamente para 
aumentar seu repertorio e frequentar os famosos terreiros de capoeira. 
Com bom papo e sempre pregando a amizade, costumava freqüentar todas as 
casas de capoeira, sendo sempre bem vindo às de Angola e também regional. 
Por essa capacidade a integração é neste período que Canjiquinha e mestre 
Bimba o diplomaram reconhecendo seu trabalho como mestre. 
Cria grupos de apresentações na Bahia, que dá visibilidade e o possibilita 
desenvolver o que mais gosta de fazer: possibilitar novos adeptos da capoeira 
a começar a praticar. 
Chegar em São Paulo em 1965 e na Academia de Mestre Zé de Freitas, 
conhece seu conterrâneo e também mestre Brasília. Em 1967 fundam a 
Associação Cordão de Ouro, uma luta e sonho que mestre Suassuna 
carregava na bagagem quando veio para a cidade grande. 
Com o tempo mestre Brasília funda seu trabalho e mestre Suassuna dá 
continuidade à Cordão de Ouro, acolhe grandes capoeiristas, o que o faz uma 
referência e abre as portas para sua ascensão internacional, sendo hoje um 
dos mestres mais conhecido no mundo.  
Tem uma característica amável e muito polida com as palavras, isso deve vir 
de seus parentescos com grandes nomes da cultura brasileira com o Ariano 
Suassuna. 
Durante a entrevista, os alunos MultiplicARTE ficaram maravilhados quando o 
mestre resolveu pegar o berimbau e fazer um som. Ao começar a cantar, a 
nova geração de pequenos capoeiristas entenderam a força deste grande 
mestre em sua voz, em seu canto e sua generosidade ao por os alunos a sua 
volta contar muitas historias de capoeira. Fez com que entendessem que o 
mais importante na capoeira é a amizade explicando que “quando meus alunos 
veio em uma casa de capoeira e voltam pergunto a eles não quem estava lá, 
ou quem bateu em quem e sim quem eles conheceram e fizeram novas 
amizades...”  
É assim com uma fala simples e inteligente que esse grande mestre mostra o 
porquê de seu titulo de mestre.   
 
Alunos: C.P.D.H Frei Tito Cidade Julia / Lar Batista de Crianças  
Pesquisa e Entrevista 
Orientador: Daniel F. Cruz – professor Nagô 
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MESTRE  

ZUMBI 
 
 
 
 

José dos Santos Pinto , Nasceu em 26 de Outubro de 1949, em Muritiba/BA. 
 
Filho de Domitilia de Araujo Pinto e Antônio Manoel dos Santos. José dos 
Santos Pinto, é o nome de um dos capoeiras da zona sul de São Paulo, mais 
conhecido como mestre Zumbi apelido dado com entusiasmo por  mestre 
Gilvan por ser um Negro forte destemido e guerreiro nas rodas de capoeira. 
Iniciou sua caminhada na capoeira em 1961, com Mestre Roxinho, praticou a 
arte até 1968 e, neste período, teve também uma passagem por Salvador, 
onde esteve com mestre Roxinho do qual fala com muito carinho.  
Sua infância foi muito boa, costumava brincar caçando e usava um tipo de 
estilingue, que também causava muito encrenca e vivia sendo corrigido pela 
mãe. Sua mãe era uma mulher de atitudes fortes e muito disciplinadoras. Aos 
14 anos, levou uma surra muito grande da mãe, o que o magoou muito. Ele 
saiu de casa e em carona em carona. Passa por muitos lugares, como Rio de 
Janeiro e então chega a São Paulo em 1968. 
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Começa a trabalhar em obras e, em uma delas, conheceu mestre Natanael que 
lhe fez o convite para treinar, e o apresentou para o mestre Silvestre, formado 
por Mestre Caiçara em 1970, permaneceu até 1973 treinando na Associação 
de Capoeira Vera Cruz.  
Sua capoeira era firme e objetiva, como a época pedia, pois tinham que se 
afirmar como capoeirista dentre tantos outros nomes. Em 1973, funda a 
Associação de Capoeira Santamarense, esse nome vem do bairro de Santo 
Amaro, onde sempre viveu e ficou conhecido também por Zumbi de Santo 
Amaro. Fez parte da equipe de show de mestre Suassuna, que o fazia treinar 
muito, aprimorando ainda mais sua agilidade. Era um grande artista de rua 
muito conhecido por pular entre facas.  
Sua característica bondosa e a técnica de capoeira o levaram a treinar grandes 
capoeiristas como Sarara, Tarzan, Toninho, Mussum, Carioquinha e tantos 
outros, que se envolviam nos ensinamentos do mestre que, sempre teve um 
jogo envolvente e muito técnico. Preparava para seus alunos emboscados para 
treinar, os deixando “espertos”. Afirma que nunca parou a capoeira e respirou 
fundo, e explicou que teve um derrame, ficou sem andar, mas, a capoeira 
sempre esteve contigo e sabia que a força dela estava nele. 
A música que mais gosta na capoeira é “Olha o negro, olha o negro... o nego ta 
danado...” Pois se lembra das rodas e os jogos que fez na vida, e sempre 
cantavam essa cantiga, o que deixava mais empolgado para o jogo, além de 
fazer com que as mulheres se engraçassem por ele, lhe renderam muitas 
namoradas.  
Fala com muito entusiasmo e fica surpreso com o interesse dos alunos fazendo 
da entrevista um bate papo muito rico entre gerações diferentes de 
capoeiristas, terminou sua entrevista dizendo que a “capoeira é muito boa e 
que todos nós devemos ser bons para capoeira”, considerou em seus 50 anos 
de capoeira nos da uma lição de amor à nossa capoeira. 
 
Histórias da Capoeira  
 
Conta com uma calma a parecer degustar a história, que um dia qualquer 
desses veio à Roda da Republica alguns capoeiristas vindos do Rio de Janeiro. 
Entre eles havia um magrinho e meio careca que parecia ser o mestre ou 
professor dos outros. O jogo acontecia normalmente balanço de cá, balanço de 
lá. Aos poucos, a vadiação foi ficando mais intensa, as pessoas se 
entusiasmavam com cada jogo que acontecia.  
Sentado, segurando nas mãos a foto tirada de um dos jogos que aconteceu 
neste dia, continua explicando que a cada jogo acontecia perguntas e 
respostas mostrando que quem jogava estava preparado mesmo não 
conhecendo uns aos outros, ate que o “mestre ou professor que parecia ser o 
líder...” Faz um jogo com ele e muito intenso cheio de balanços e esquivas... 
Nesta hora, o mestre Zumbi deu uma pausa na fala sorriu e, dizendo: “foi muito 
bom o jogo balançamos muito, subi numa parada de mão e vi que entraria uma 
cabeçada, foi ai que abaixei a perna como quem diz... não vem não... estão 
vendo aqui meninos foi deste jeito que esta na foto...”  
 
Alunos: C.P.D.H Frei Tito de Alencar  
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Orientador: Daniel F. Cruz – professor Nagô 
 
 

 

 


