


HISTORIAS DA CAPOEIRA ANGOLA 
EM HORTOLANDIA-SP

NA BOCA DA BOTIJA

Projeto contemplado no edital 155/2020 
Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia/SP – Lei federal Aldir Blanc



INDICE
Pág. 01 – Agradecimentos
Pág. 02 – Chegança
Pág. 03 – Nossos passos vem de longe
Pág. 04 – Memória ancestral
Pág. 08 – Hortolândia tem Angola
Pág. 10 – Roda Mensal

REGISTROS AFETIVOS – Depoimentos de Alun@s e Familiares
Pág. 12 – Um solo fértil de cultura e educação (Anderson Sabino)
Pág. 14 – Marcas para a vida (William Lourenço)
Pág. 15 – Uma semente plantada num domingo a tarde (Mariel Marini)
Pág. 17 – Simplesmente incrivel, surpreendente... Capoeira! (Julia Rodrigues Tarelho)
Pág. 18 – Capoeira Angola: uma parceira da nossa familia (Inês e Ismael Marini)
Pág. 19 – Um novo aprendizado a cada dia (Lidiane e Neimar Tarelho)
Pág. 20 – Uma terapia para o corpo e a mente (Steyn Batista)

LOUVAÇÃO ou réquiem aos guerreiros de Angola
Pág. 23 – Da fecundidade do pensamento de Mestre Pastinha (CM Léo Lopes)
Pág. 26 – Mestre João Pequeno de Pastinha ou do poder da humildade (CM Léo Lopes)
Pág. 28 – Mestre Waldemar o Mensageiro da Paixão (CM Léo Lopes)

HISTORIAS DA CAPOEIRA ANGOLA 
EM HORTOLANDIA-SP

NA BOCA DA BOTIJA



Agradecimentos

Agradeço a tod@s que vieram antes de mim e por tudo que ousaram fazer 
para que eu aqui estivesse.  Agradeço especialmente às matriarcas da minha vida! 
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Agradeço ao meu Mestre Topete e toda irmandade da Escola de Capoeira Angola 
Resistência espalhada pelo Brasil a fora. Agradeço aos alun@s e familiares pelos 
depoimentos cedidos e energias trocadas nessa caminhada. Às Mestras, Mestres e 
toda comunidade que zelam verdadeiramente desse saber maravilhoso e profundo 
que nos oferece a Capoeira Angola.

Axé, paz e luz! 
Contra Mestre Léo Lopes 

(Escola de Capoeira Angola Resistência – Hortolândia/SP)
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Chegança

Seja bem vind@ a esse este mosaico de vozes e imagens que revelam  memórias, 
opiniões e ideias. Esse ebook é sobre relações, experiências e práticas dentro do 
universo da Capoeira Angola em Hortolândia/SP/Brasil.
Mas por que “Na boca da botija ?” 
Minha avó quando pegava a gente a fazer alguma travessura, soltava de longe a 
costumeira frase: 
- “Ah seu moleque! Te peguei na boca da botija”
Quando pensei num nome para este registro de memórias da nossa caminhada, 
essa expressão me veio a mente como um símbolo dessa relação com minha 
ancestralidade. Desde sempre permeada por esse ímpeto teimoso, esse gosto 
pelo travesso, esse amor pelo impossível. 

Essa gana por liberdade... 
Afinal é na boca da botija que se encontra o ouro da vida! 
Bora que o melhor está porvir! 

“Ô bom dia...
Pra quem é de bom dia!!!

Ô boa noite...
Pra quem é de boa noite!!!

A benção papai, mamãe, a benção!”
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Nossos passos vem de longe

A Escola de Capoeira Angola Resistência tem suas raízes no Centro Esportivo de 
Capoeira Angola, criado em 23  de fevereiro de 1941 na cidade de Salvador/BA, sob 
liderança de Vicente Ferreira Pastinha - Mestre Pastinha  (1889 – 1981), um dos 
maiores responsáveis pelo reconhecimento, preservação e instituição de um modelo 
de  organização e tratado filosófico para a prática da Capoeira. Com seu falecimento 
em novembro de 1981, seu  aluno João Pereira dos Santos – Mestre João Pequeno 
(1917 – 2011) funda no dia 02 de maio de 1982 o Centro Esportivo de  Capoeira Angola
 Academia de João Pequeno de Pastinha (CECA – AJPP). Em 1989, seu aluno M. Pé de 
Chumbo funda um núcleo do CECA – AJPP na cidade de Indaiatuba/SP. Neste mesmo ano,  
Valdisinei Ribeiro Lacerda – M. Topete integra este núcleo como aluno, permanecendo 
junto a este até julho de 2009, quando é formado a Contramestre de Capoeira. 

Em 09 de setembro deste  mesmo ano, funda na cidade de Campinas/SP a Escola de 
Capoeira Angola Resistência (ECAR). Em 22 de novembro de 2013, é reconhecido como 
Mestre de Capoeira Angola por seus padrinhos Mestre Bahia e Mestre Bigo 
– Francisco 45 durante o 4º Encontro Cultural. 

Em maio de 2012 Contra Mestre Léo Lopes funda o núcleo Hortolândia da Escola de 
Capoeira Angola Resistência. 

“Quem vem lá sou eu
Quem vem lá sou eu

A cancela bateu!
Brevenuto sou eu”
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Memória Ancestral

Conheci a Capoeira aos meus dez/onze anos de idade
Era verão do ano de 1987 e eu tinha me mudado há cerca de um ano para o Jd Adelaide. 
Moravamos na rua oito, a penúltima rua do bairro e a janela do quarto da casinha onde 
moravámos dava vista para uma fazenda que tinha de fronte uma lagoa. Todo fim de tarde 
aparecia um rapaz colono dessa fazenda que ficava dando uns saltos e golpes meio 
dançados. Eu ficava encantado com aquilo e um dia vi ele passando na rua e puxei 
assunto perguntando o que era aquilo que ele fazia na frente da lagoa todo dia a tarde. 
Ele então me disse: 
-“ É Capoeira! Vai lem casa amanhã que eu vou te ensinar”
No outro dia estava eu no horario marcado, passando a pinguela do corguinho que corria 
da lagoa, cruzando a tronqueira e contornando o  gado que pastava. Chegando lá ele me 
recebeu em sua casa,  pegou uma vitrola portátil daquelas antigas tipo sonata, pegou um
vinil doze polegadas e botou pra rodar. Fomos pro terreiro de chão batido de frente  a 
casa onde ele começou a gingar e me mostrar os golpes e movimentos. Ao que eu fui 
aos poucos  imitando do meu jeito. Treinamos e quando sol ia se pondo nos despedimos 
e combinamos o proximo treino. Chegando em casa fui contar a minha familia cheio de 
entusiasmo pela nova descoberta. Mas de pronto veio o rebuliço: 
“Capoeira? Isso é coisa do Diabo meu filho, você não ficar indo nisso não!”

“Iê!
Quando eu era pequenino

Minha mãe já me dizia
Que não fosse  Capoeira
Desordeiro e o valente 

Lá no alto da Coroa camará... 
(Mestre Cabecinha, 1940)
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Memória Ancestral

Essa imediata negação e a surra que levei na tentativa de debater o tema (rsss), assim, 
pela repressão e uma óbvia expressão do racismo religioso, adormeceu a Capoeira em 
mim . Sou membro de uma família de retirantes do norte de Minas Gerais (Teófilo Otoni), 
que veio para São Paulo no final da década de 70, fugindo da fome e das mais diversas 
privações sociais muito acentuadas naquele periodo e região. Aqui chegando após varios 
percursos em busca de moradia fomos acolhidos no fundo de uma igreja pentecostal a 
qual boa parte da família foi pouco a pouco sendo convertida, abandonando antigas 
práticas sociais e religiosas e adotando novas. 
Dez anos depois em 1997 eu já com 21 anos, estava num evento em São Paulo quando 
começou uma roda de Capoeira e sem pensar nem imaginar, quando me vi estava no 
meio daquela roda com o corpo arrepiado dos pés a cabeça gingando e enfim me 
reencontrando com ela.
Desde então passaram-se 24 anos de permanentes estudos, vivências e práticas...
Em 2007 com a autorização de meu Mestre iniciei trabalho de ensino junto a crianças e 
adolescentes em situação de rua, vitimas de abuso e exploração sexual, comunidades 
em situação de vulnerabilidades extremadas, associações comunitárias e projetos de 
combate a violência de genero. 
No ano de  2012 iniciei o trabalho de difusão da Capoeira Angola em Hortolândia junto a 
Associação de Moradores do Jd São Sebastião, onde sigo atuando.  Nesse percurso 
estabeleci parcerias com a Secretaria de Cultura do Municipio via editais 
publicos, ministrando aulas no Centro de Arte e Cultura (CAC), Centro de 
Atenção Integral a Criança (CAIC) e Escola de Artes Augusto Boal. 
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Memória Ancestral

Nesta trajetória encontrei muitas crianças e adolescentes passando por este mecanismo 
social de manutenção do racismo estrutural via negação e intolerância às praticas 
culturais negras. 
Deste modo, o enfrentamento dessas mazelas em suas mais diversas formas de 
manifestação tem sido minha missão e compromisso de vida.    

Em 2022 faremos dez anos de atuação continuada na cidade, onde  temos contribuido 
para o reconhecimento da cultura da Capoeira no rol de tradições, vivências e festejos  
da população do município.  Favorecendo o desenvolvimento da identidade cultural de 
centenas de crianças, adolescentes, jovens e suas familias, subsidiando processos de 
reflexão acerca da história do Brasil pela perspectiva da Capoeira enquanto manifestação 
de defesa física, psíquica e cultural da população afro brasileira. 

Ubuntu!
(Eu sou por que nós somos)
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Hortolândia tem Angola

Desde 2016 realizamos o evento anual Hortolândia tem Angola, como uma forma de 
celebrar as lutas e conquistas na difusão da Capoeira Angola na cidade e propiciar a 
comunidade eventos que fossem pensados organicamente junto aos alunos, familiares 
e comunidade. Realizando um processo de participação coletiva e organização popular 
com articulação bingos, festas e ações diversas de arrecadação de recursos. 
Os resultados tem sido muito positivos  com engajamento e repercussão significativa 
da comunidade capoeiristica, familiares e alun@s. O evento trata-se de uma iniciativa 
de celebração e transmissão de saberes da Capoeira Angola.  Desde a primeira edição 
temos recebido pesquisadores, Mestres e Mestras de peso nacional e internacional na 
cultura da Capoeira Angola como Mestra Nani (Salvador/BA), Pedro Abib (Salvador/BA), 
M. Zé Lenço (Salvador/BA), M. Pequeno (Campo Grande – MT), Mestre Zé Bahiano 
(São Sebastião – SP), Mestre Raimundinho (Jacarei-SP), Mestre Zequinha (Piracicaba – SP), 
M. Moreno (Itaquera-SP) , M. Topete (Campinas-SP), M. Bigo e M. Plinio ambos de 
São Paulo capital, M. Roxinho (Sidney - Australia), Mestre Jaime Balbino (Sorocaba/SP), 
Mestre Limãozinho (Itapecirica da Serra/SP), Mestre Marquinhos Simplicio entre outros.  

No que diz respeito a economia criativa Hortolândia tem Angola, tem favorecido os 
produtores artesanais de adereços, instrumentos musicais e moda afro, oferecendo 
espaço para exposição e venda de seus trabalhos.  

No que tange ao turismo afrocentrado, em sua primeira edição realizamos o 
encerramento do evento na comunidade do Quilombo Brotas, na vizinha cidade de 
Itatiba-SP, com degustação da gastronomia quilombola, rodas de conversa, 
visitação na mata e lugares de memória da comunidade.
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Hortolândia tem Angola

O evento congrega também outras manifestações da cultura popular brasileira contando 
com apresentações e vivencias de Samba Rural Paulista, Mamulengo, Samba de Roda, 
Orquestra de Berimbaus, entre outras. Devido aos impactos decorrentes da pandemia da 
Covid – 19, a edição de 2020 foi cancelada e realizada em 2021 de forma online. 

2016 – I Hortolândia tem Angola;
2017 – II Hortolândia – Centenário Mestre João Pequeno de Pastinha;
2018 – III Hortolândia tem Angola – Do pantanal ao litoral caminhos de resistência;
2019 – IV Hortolândia tem Angola – Os saberes de Angola na roda;
2020 – Cancelado devido a pandemia da covid 19;
2021 – V Hortolândia tem Angola – Resistência viva em tempos de pandemia 
(evento realizado online devido ao contexto da pandemia via edital Lei Aldir Blanc);
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Hortolândia tem Angola
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Roda Mensal

Antes da pandemia, realizavamos mensalmente uma roda de Capoeira Angola dentro 
do Parque Ambiental CREAPE (Centro de Educação Ambiental e Parque Escola) popularmente 
conhecido como Lagoa do Santa Clara.  
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DEPOIMENTOS DE ALUN@S E FAMILIARES
REGISTROS AFETIVOS
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UM SOLO FÉRTIL DE CULTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Desde a infância tive contato com a Capoeira, mas sem compreender ou me sentir acolhido. 
Tudo mudou quando, já adulto, em 2013, tive contato com a Capoeira praticada por Leonardo 
Lopes no Centro de Arte e Cultura (CAC) no Jd Nossa Senhora de Fátima/Hortolândia. 
Ver ele com a molecada, gingando, tocando e cantando com a alma me deixou maluco. 
Ainda mais quando presenciei um show histórico da banda Nego Mantra na qual integrava o 
contra-mestre na Fábrica Ocupada Flaskô. Comprei o CD e fiquei perdido no som do 
berimbau. Quando a vida se ajeitou e me permitiu participar do grupo de Capoeira Angola 
Resistência em Hortolândia, na Associação de Moradores do São Sebastião em 2018, 
finalmente estava preparado para viver e sentir a Capoeira. Escolhi e fui escolhido para 
ser um novo filho dessa casa, do Contra-mestre Leo Lopes, Capoeira.
 
Integrado na Escola Resistência então, vivi momentos maravilhosos, em cada treino, em 
cada roda onde todos, desde quem estava no primeiro dia, até o aluno mais antigo eram 
incentivados a jogar. A forma como a Capoeira é utilizada para educação, conscientização 
e formação social divide lado a lado sua função com a saúde corporal, a força e flexibilidade. 
Neste sentido, muitos momentos me marcaram profundamente, dois dos principais foram 
momentos de luto, onde prestamos homenagens nos dias seguintes às mortes de Marielle 
Franco e Mestre Moa do Katendê. Os toques de Iúna nunca mais me sairão da memória. 

As crianças da escola presentes nesses dias de treino, com certeza, a partir desses 
dias, aprenderam demais sobre a valorização das histórias, do luto, da memória 
dos mestres, ou seja, do que chamamos de ancestralidade, tão esquecida pela 
maioria, mas que é definitivamente uma das coisas mais importantes a serem 
cultivadas e resgatadas. 

por Anderson Sabino
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Muitos foram os momentos de alegria nesses 3 anos também, ao lado de Mariel, Zezé, 
Gustavo, Ju, Diogo e tantos outros, pais, mães, pudemos construir importantes encontros 
Hortolândia tem Angola. Não tenho palavras para descrever as vivências, como a aula de 
berimbau com Mestre Zé Baiano, lenda viva.
Cada dia os alunos da escola eram extremamente incentivados e cobrados a darem seu 
melhor, a sentir e valorizar a capoeira em todas suas especificidades e áreas. 
É necessário esticar bem a perna na meia lua de frente, como ir o mais baixo possível na 
negativa e aprender os toques e repiques do berimbau, a cadência do pandeiro, o toque do 
atabaque. “Berimbau, pandeiro, reco-reco, agogô e atabaque”, já diz a música. 
Essas possibilidades abertas pela própria arte/jogo/luta são exploradas e dominadas pelo 
Contra-mestre, sempre ensinando e levando ao comprometimento da escola. 
Tenho apenas agradecimentos a fazer a toda a escola, ao Mestre Topete, Contra-mestre Leo, 
aos irmãos e irmãs de capoeira que me proporcionaram sentir abraçado, encontrado e 
acolhido em cada momento que pude viver, contribuir e aprender. 

Iê Viva meu Deus...Iê Viva meu Deus, Camará.
Iê Viva meu Mestre...Iê Viva meu Mestre, Camará.

E se puder, humildemente, adicionar (apenas para esse texto):
Iê Viva meu Contra-mestre...Iê Viva meu Contra-mestre, Camará.

Iê Viva minha escola...Iê Viva minha escola, Camará.
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MARCAS PARA A VIDA

Aulas que marcaram minha vida abriram minha mente pra muito além, sempre me lembro 
das aulas e relaciono com coisas que acontecem no meu dia a dia, algo muito valioso pra 
mim aprendi ensinamentos que vou levar para todo sempre. 

A Capoeira faz parte da minha vida mesmo que não esteja frequentando as aulas 
atualmente, aproveito muito dos ensinamentos que aprendi na Escola de Capoeira Angola 
Resistência foi quem abriu as portas pra esses conhecimentos na minha vida através do 
Contramestre Leo Lopes. 

Com a escola já conheci muitos lugares e culturas e experiências que te tornam mais 
sábio e mais preparado pra vida. Conheci Quilombos como o Cafundó em Salto de Pirapora, 
o Quilombo Brotas em Itatiba. Bom somente um pouco das belas coisas que passei nessa 
escola e espero que muitos tenham essa oportunidade maravilhosa.

por William Lourenço
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UMA SEMENTE PLANTADA NUM DOMINGO A TARDE

Eu sou Mariel, conheci a capoeira em um domingo a tarde passando de bicicleta pela 
associação de moradores, eu não tinha noção o que era Capoeira Angola, até conhecer a 
Escola de Capoeira Angola Resistência. Lembro que em um domingo a tarde, minha vida
mudou. Nela foi plantada uma semente que até hoje eu aguou, transformando em uma
pequena árvore, com raízes profundas e com um tronco muito resistente. A capoeira
angola me transformou, eu era uma pequena criança com apenas 12 anos de idade quando 
à conheci, era uma criança que aprontava traquinagem, não obedecia e não tinha disciplina. 

Mas a capoeira me proporcionou momentos muitos bons, a capoeira já me levou para outro
estado, já viajei com a capoeira para diversos lugares, conheci pessoas maravilhosas na 
minha vida. Tive um privilégio de participar de um evento que aconteceu em São Paulo, em 
comemoração ao ECA (estatuto da criança e do adolescente), tive a oportunidade junto com 
uma amiga minha, de ministrar uma oficina de Capoeira para pessoas que não conhecia. 

A Capoeira ela me ensinou sobre história, sobre racismo, ancestralidade, musicalidade, 
movimentos e o mais importante ela se torna uma só dentro de si. Hoje em dia não consigo 
viver sem a Capoeira, a capoeira está dentro de mim, eu vivo com a capoeira e vivo para a 
capoeira. Ao me deparar, estou escutando um CD da capoeira, estou assistindo jogo da 
capoeira, estou vendo sempre algo relacionado a ela! 

Lembro quando eu entrei na capoeira, em uma aula com o Contra-Mestre Léo, 
fizemos uma roda e ele perguntou o que queríamos ser na capoeira? 
Eu, pequeno, disse na maior inocência que queria ser um Mestre na capoeira! 

por Mariel Marini
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De vários alunos que passaram dentro da academia, fui um dos únicos que não desistiu, 
e hoje acompanho o progresso da escola, mesmos na fartura, mesmo na dificuldade. 
Sempre estive presente. 

A capoeira para mim me transformou em uma metamorfose, constante mente me adaptando
e me modificando para melhorar, aprendi com meu Contra-Mestre que temos que ser abertos
as críticas, e com elas mudar. Mas nem todas as críticas são construtivas, com as que não 
são construtivas devemos deixá-la de lado. 

Esse ano completo 9 anos que estou dentro da academia, e ano que vem a Escola de 
Capoeira Angola Resistência Hortolandia, completam 10 anos. E serei sempre um filho 
dentro da capoeira, esse fogo que arde dentro de mim só à de queimar, desde quando
entrei na academia. 

Tenho uma enorme gratidão pelo meu Contra-Mestre por ser um Pai para mim, ele me 
ensinou e me ensina até hoje, sempre serei grato.
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SIMPLESMENTE INCRIVEL, SURPREENDENTE... CAPOEIRA!

Bem, a minha experiência com a Capoeira tem sido algo incrível! Conheci tantas pessoas, 
aprendi tantas coisas, continuo a aprimorar minhas habilidades, sempre muito 
aprendizado.

Capoeira, desde que entrei, tem sido sinônimo de alegria, familiaridade e companheirismo 
para mim... Sempre conhecendo pessoas novas e aprendendo muito com elas, Mestres, 
Contra Mestres, Professores, alunos, todos sempre me ensinaram algo, seja por palavras 
ou por ações, por movimentos na roda ou pela letra de uma ladainha... 

Confesso que de primeira não pensei que a capoeira fosse se tornar algo tão significativo 
para mim, algo que eu sentisse tanta falta, durante essa pandemia eu tenho sentido muita 
falta dos treinos, dos instrumentos, de cantar junto com as pessoas, de entrar numa roda 
e tudo mais... Sou grata a tudo que aprendi e estou aprendendo com a capoeira,e também 
agradeço aos que me ensinam.

Quero agradecer em especial ao meu Contra Mestre Leonardo Lopes, que vem 
acompanhando a minha jornada na Capoeira e é alguém fundamental em meus 
aprendizados, agradeço por me ensinar sempre da melhor maneira possível, 
com bastante paciência e tudo mais, muito obrigada.

Capoeira é vida!
Capoeira é cultura!
Capoeira é resistência!

por Julia Rodrigues Tarelho
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CAPOEIRA ANGOLA: UMA PARCEIRA DA NOSSA FAMILIA

É muito gratificante, dar um depoimento, sobre a Escola Capoeira de Angola Resistência. 
Ela entrou na nossa família com meu filho mais velho aos 12 anos, buscávamos uma 
atividade física e já havia tido contato com a capoeira, a qual se encantou e se identificou. 

Sempre o apoiamos que tivesse uma atividade física que gostasse e assim desse 
continuidade. Ao ter contato com a Capoeira de Angola e o Contra Mestre Leo Lopes, 
meu filho não faltava as aulas, dedicava se na prática, aprofundamento e conhecimento da 
mesma que vinha de encontro com a nossa religião, que também é afro brasileira.

O aprofundamento do conhecimento da Capoeira de Angola foi uma parceira maravilhosa 
na educação de meu filho, Mariel. Ajudava-o aconselhando em princípios, convivência, 
responsabilidade, compromisso e muitas vezes o  auxiliou muito na aprendizagem escolar, 
pois tinha que ter boas notas para poder prosseguir com as aulas de Capoeira.

Hoje, Mariel com 21anos, ama capoeira, a qual somos muito gratos, aprendemos muito junto
com meu filho, que pretende seguir muitos anos com esta Amiga, foi muito boa companheira, 
conselheira e ensinou valores que muitas vezes em família filhos não entendem e é 
gratificante vê lo um Homem com princípios e valores muito bem definidos e entendidos.

Quero deixar meus sinceros agradecimentos ao Mestre Topete e ao Contra Mestre 
Leo Lopes que sempre acompanhou o crescimento e esta evolução maravilhosa 
dentro da Capoeira de Angola de Mariel Andrade Marini.

por Inês e Ismael Marini
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UM NOVO APRENDIZADO A CADA DIA 

Não tínhamos ideia do quanto a Capoeira era legal, já tem sido anos aprendendo e convivendo
com pessoas especiais, Mestres, Contra Mestres, professores, alunos . Todos com 
ensinamentos muito top. Cada evento, cada aula que se vai, você sai de lá com um 
aprendizado novo.  Adoramos as músicas, os toques dos berimbaus são lindos. Eu como 
mãe estando do lado de fora mais sempre junto com minha filha e curtindo cada aula, 
cada evento. Jamais imaginei que iria gostar tanto da capoeira, jamais pensei que iria sentir
tanta falta agora durante essa pandemia.

A Capoeira é cultura muito rica e sempre cheia de aprendizado. Quando ingressamos
nossa filha  no treino de capoeira eu pensava somente no fato de Ela estar  exercitando 
o corpo mas com o passar do tempo ela foi adquirindo gosto pelos instrumentos, pelas 
músicas e suas melodias.
Aprendeu a tocar vários instrumentos e principalmente a conviver com pessoas totalmente 
diferente, sempre respeitando e sendo respeitada. Acreditamos que nossa filha, Júlia 
aprendeu não só os movimentos, mas um pouco da cultura que a Capoeira ensina, aprendeu
sobre respeito e convivência.
Nesse ano, mesmo com a pandemia, temos que agradecer os ensinamentos e a dedicação 
dos Contra Mestre Léo e Mestre Topete pelo esforço e lições. 

Que seus ensinamentos retornem logo, pois o corpo e mentes padecem 
sem os encontros. Viva a "Resistência"!
Agradecemos de todo coração ao Contra Mestre Leonardo Lopes (Léo) 
pelo empenho e dedicação de sempre.

por Lidiane e Neimar Tarelho
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UMA TERAPIA PARA O CORPO E A MENTE

Meu nome é Steyn, minha iniciação na Capoeira Angola trouxe uma experiência ótima, a 
aprendizagem com o Contra Mestre Léo Lopez e o mestre Topete abriu minha mente para 
uma cultura que sempre esteve próxima de mim mas eu nunca tinha me aprofundado 
dessa forma.

Aprendi muito, desde as musicas que chamamos de Ladainha, cantar as Ladainhas e tocar 
essas musicas, que foi uma parte muito empolgante, aprendemos a tocar os instrumentos, 
todos os seus ritimos que claro são muitos.

As historias que aprendemos sobre a Capoeira e em principal a Capoeira Angola, sobre os 
mestres que viajam pelo mundo ensinando a Capoeira angola, são muitos cada um que eu 
tive a oportunidade de ler sobre e até ouvir sobre através do Contra Mestre Léo foi um 
conhecimento mágico.

No ensinamento junto com os treinos nas reuniões que fazíamos no Centro de Arte e Cultura 
da minha cidade conheci pessoas, fiz amizades e com isso aprendi muito mais, tive a 
oportunidade de junto com o grupo que eu treinava nos apresentar em alguns eventos de 
cultura que a cidade promovia.

As oficinas para aprendermos a fazer um Berimbau, poder ir por partes, saber o 
que é cada parte desse instrumento lindo de ver e ouvir, mais ainda de tocar e ter
a oportunidade e aprender com um professor muito atencioso, poder ate persona-
lizar com pinturas que cada um fazia, era uma obra de arte, o instrumento em 
si já é uma obra de arte.

por Steyn Batista
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Quando estamos em uma roda de Capoeira, quando o Berimbau começa a chamar e a 
ladainha começa a ser cantada tudo muda, a atenção de quem vai jogar, de quem esta 
cantando, tocando, batendo as mãos no ritmo que o Mestre manda.

Os movimentos da Capoeira Angola não só é lindo como é uma terapia para o corpo e a 
mente, sempre que estou andando, trabalhando, brincando com meu afilhado, sempre 
tem um momento que lembro de um movimento bem na hora que estou me virando, 
agachando, ao erguer uma perna, é muito legal sentir isso, quando estava lendo sobre 
a historia de um Mestre, quando estava ouvindo o Contra Mestre falar em momentos 
lembranças da infância vinha a mente ate mesmo quando em uma brincadeira usávamos 
nosso corpo para tudo, assim na Capoeira Angola mente e corpo sempre estão em alerta.

Aprender sobre a Capoeira Angola é um caminho longo, desde conhecer sobre o Mestre 
Pastinha que fez meu interesse aumentar muito pela historia e pelo amor que esse 
Mestre deixou para todos verem na Capoeira, foi muito bom estar na presença de tantas 
pessoas legais praticantes da capoeira Angola, todos os ensinamentos que me foi passado 
pelo Contra mestre Leo é uma bagagem que sempre esta comigo por onde eu for, com 
quem eu puder compartilhar e pra minha vida.

Agradeço a todos que pude estar próximo.
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 ou requiem aos guerreiros de Angola
LOUVACAO
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Da fecundidade do pensamento de Mestre Pastinha ou da 
necessidade de desejar o impossível...

Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha nasceu no dia cinco de abril do ano de 1889, 
embora sua partida do mundo material tenha se dado em 1981, a presença de sua ânima 
continua a atuar, impulsionando a luta pela valorização dos elementos historicamente 
negados de nossa cultura. Trocando em miúdos... Nossas Africanidades.

Mestre Pastinha foi um dos mestres de Capoeira que mais lançou mão de todos os 
recursos possíveis e mesmo os impossíveis, a um homem de sua classe social e origem 
étnica, numa defesa direta, objetiva das origens africanas da Capoeira, vindo a se tornar 
um dos maiores representantes da Capoeira Angola.

E como símbolo de nossa imensurável capacidade de mudar, de transformar o mundo a 
nossa volta, de superar as expectativas, o Mestre provavelmente surpreendeu a si mesmo. 
Mostrou na pratica como a dedicação, a luta, a vida de cada um de nós é tão importante e 
fundamental para a permanência de uma prática cultural, uma filosofia, um modo de viver.

Tive a oportunidade de ouvir de Mestre João Pequeno, Mestre Boca Rica, Mestre 
Fernando de Saubara, relatos semelhantes em que estes enquanto rapazes que 
treinavam com Mestre Pastinha, às vezes olhavam para o Mestre que vivia 
dizendo que um dia a Capoeira

por CM Léo Lopes
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estaria nas Universidades, no Cinema, na Literatura, na TV, no Teatro... Que ela ganharia o 
mundo... De seus conselhos para que reduzissem suas horas de trabalho para se dedicar 
mais à Capoeira, pois ela lhes daria uma condição melhor no futuro. Que eles viveriam dela, 
que viveriam de sua arte.

Pensavam eles: "o Mestre está ficando doido...A policia correndo atras da gente na rua e 
ele acreditando nisso?!". Mas era isso mesmo, Mestre Pastinha sonhou com o impossível, 
desejou o impensável para a maioria das pessoas de sua época.

Mestre Pastinha teve a capacidade de sonhar, de desejar o impossível para si e os seus, 
de ir além das possibilidades colocadas pela realidade de seu tempo. Ele transcendeu o 
veio das impossibilidades e junto a seus alunos construiu um modelo de organização, 
preservação e difusão da Capoeira mãe, a Capoeira Angola. 

Num tempo onde ela ainda era tratada como um crime, ele alçou a bandeira da dignidade da 
Capoeira, de seu valor humanitário como ambiente fecundo, de profunda riqueza cultural e 
poder de transformação e valorização da vida.

Mestre Pastinha nos ensinou que @ estudante de Capoeira é antes de tudo um pensador, 
uma pensadora e refletir acerca de seu legado é fundamental para que possamos continuar 
a transformar a realidade em que vivemos ainda cheia de preconceitos e barreiras a serem 
superadas.

Na atualidade e mesmo no passado, alguns teóricos e mestres de Capoeira tem 
disseminado afirmações e levantado até pesquisas e debates tentando desqualificar
as contribuições e mesmo a veracidade da condição de Mestre de Capoeira de 
Vicente Ferreira Pastinha, 
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algo que o Mestre enfrentou até em seus últimos anos aqui na terra. 
Mas, como diz a sabedoria ancestral:
"Não se joga pedra em arvore que não dá fruto".

E como diria o próprio:

Contramestre Léo Lopes (Escola de Capoeira Angola Resistência)

* Quadra de autoria de Mestre Pastinha gravada em seu disco 
"Mestre Pastinha e sua academia" (1968)

"IÊ! Maior é Deus!
IÊ! Maior é Deus pequeno sou eu...

O que eu tenho foi Deus que me deu,
O que eu tenho foi Deus que me deu.

Na roda de Capoeira...
Haha...

Grande e pequeno sou eu,
camará!!!"*
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Mestre João Pequeno de Pastinha ou do poder da humildade

Aos 27 de dezembro de 1917 na cidade de Araci, interior do estado da Bahia, nascia João 
Pereira dos Santos, conhecido no mundo da Capoeira como Mestre João Pequeno de Pastinha. 

Todas as palavras serão poucas para resumir a importância deste homem que dedicou a 
Capoeira Angola todo seu amor e zelo.

Um exemplo de caráter e dignidade no mundo da Capoeira, ensinou pelo exemplo e palavras 
simples. Eu não estava lá, mas ouvi dos mais velhos que  em 1987, já com seus 70 anos, 
seu João esteve presente num grande evento que reuniu toda velha guarda da Bahia em 
Ouro Preto/MG. Na ocasião uma das atividades foi uma mesa com todos Mestres respondendo 
o que era a Capoeira para eles. Por ser o mais velho foi lhe oferecida a palavra para iniciar, 
mas abriu para que os demais falassem. Seguiu-se uma sequência de falas onde a maioria 
dos Mestres dedicou um tempo significativo de sua fala para atacar a veracidade de 
Mestre Pastinha enquanto Mestre de Capoeira. 

A organização ofereceu varias vezes ao M. João Pequeno o direito de resposta, 
visto que falavam de seu Mestre, mas ele não fez questão. 

por CM Léo Lopes
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Esperou todos terminarem e ai sim se levantou foi até o público, pegou uma criança pelas 
mãos e trouxe ao palco e iniciou sua resposta sobre o que era a Capoeira para ele. 

Então, falou da história dela, dos benefícios que esta traz, do que se podia fazer a partir 
dela, enfim. O auditório foi ao delírio, ovacionado não precisou perder um segundo sequer 
nas críticas que haviam feito no intuito de deprecia-lo atacando seu Mestre. 
Sabedoria viva...

Mestre João Pequeno, referência viva de que Há poder na humildade, 
Há autoridade no coração e nos gestos dos simples. 

(Cm Leo Lopes - Escola Resistência - 27/12/17)
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Mestre Waldemar - O Mensageiro da Paixão

Aos 22 de fevereiro de 1916 nascia Waldemar Rodrigues da Paixão, dentro da ancestralidade 
da Capoeira Angola, Mestre Waldemar tem um lugar especial por todas as contribuições 
que nos deixou. Natural de Ilha de Maré, ilha esta que compõe a Bahia de Todos os Santos, 
município de Salvador/BA. Localidade formada por uma população que sobrevive ainda hoje 
basicamente da pesca e da agricultura familiar, além de outras formas de trabalho nos bairros 
vizinhos de Periperi, Paripe, Plataforma e Ribeira. 

Iniciou na Capoeira em 1936, aprendendo com Mestre Ricardo de Ilha de Maré, M. Talavi de 
Periperi, Canario Pardo e Siri de Mangue. No ano de 1940 iniciou a sua trajetória de ensino 
na ocupação do Corta Braço, bairro da Liberdade, considerado o bairro com a maior 
população negra de salvador. 

Formava inicialmente uma roda de Capoeira em baixo de uma árvore, mas aos poucos 
estruturou um barracão de palha, que viria se tornar o famoso Barracão de Mestre Waldemar. 
Teve como alunos Traíra, Nagé, Zacarias, Cabelo Bom, Bigodinho, Zé de Freitas, entre outros.

Seu Talento musical o fez famoso, sendo registrado pela primeira vez em 1951 por 
Anthony Leeds, antropólogo americano que realizou gravações para o Arquivo de 
Musica Tradicional da Universidade de Indiana (E.U.A)*. 

por CM Léo Lopes
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Em 1955 a antropóloga francesa Simone Dreyfus, realizou gravações com Mestre Waldemar 
e sua turma que vieram a compor a Coleção em LP Bresil Volume II - Bahia, editado em 
Paris para o Musée de L'Homme. 

Os Ultimo registro fonográfico do Mestre foi realizado em 1986 com o LP "Mestre Waldemar 
e Mestre Canjiquinha". Um clássico do cancioneiro capoeirista. No entanto no ano seguinte, 
1987, Mestre Negoativo do Grupo de Capoeira Porto de Minas (BH/MG), visitou Mestre 
Waldemar em sua casa, momento em que realizou uma interessantíssima entrevista, que 
posteriormente foi editada e transformada no CD “Estive na Liberdade e falei com Mestre 
Waldemar” uma preciosidade que contém além das entrevistas trecho da gravação de 
Simone Dreyfus de 1955, entrecortada por experimentações sonoras produzidas pelo Mestre 
Negoativo. O Cd foi lançado no Festival de Arte Negra de Belo Horizonte/MG em Novembro 
de 2007.  Muitas são as contribuições que compõe o legado de seu Waldemar à manutenção 
da cultura da Capoeira. Uma tradição que se perpetuou a partir de iniciativa e criação sua 
foi a de se pintar os berimbaus, que, aliás, se tornou um símbolo do Estado da Bahia. 

Bem como a retirada dos arames de pneus de carro à faca para o encordamento do arco 
musical. Numa contribuição decisiva para o aperfeiçoamento do instrumento mor da roda de 
Capoeira. Seu cantar é de um estilo inconfundível e como um amante da literatura de cordel 
foi por sua iniciativa que se perpetuou na memória coletiva dos capoeiras alguns cordéis 
clássicos do nordeste brasileiro como Valente Vilela, Pedro Cem, Riachão do Diabo, 
entre outros.

 Os clássicos desenhos de Capoeira produzidos pelo artista plástico Caribé, que 
viraram febre entre os capoeiristas na formação de logotipos de suas escolas, 
camisetas, capas de discos, etc; 
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tem como referencia a Capoeira jogada no Barracão de Mestre Waldemar, 
espaço muito frequentado pelo artista na época servindo de inspiração para suas obras. 

Uma referencia muito importante para o estudo das contribuições do Mestre é o livro 
"O Barracão de Mestre Waldemar", obra publicada pelo saudoso Frede Abreu, pela editora 
Zarabatana em 2003.  Outra referencia importante é a entrevista realizada pelo Programa 
Nacional da Capoeira do Ministério da Educação (MEC) em 1990 ano de falecimento de 
Mestre Waldemar. Esta entrevista esta na integra publicada no livro também organizado por 
Frede Abreu em parceria com Mauricio Barros de Castro, com o nome de "Encontros Capoeira" 
pela Azougue Editorial.

Tive a honra de bater longos papos com seus discípulos Mestre Bigodinho (1931 – 2011) 
e Mestre Brandão e ambos sempre categóricos em falar da elegância e capricho do “homi” 
com as coisas da arte. E é dessa forma que precisamos seguir adiante, não nos deixando 
sujar pelo fútil, valorando a memória e legado daqueles que merecem.

 

Contra Mestre Léo Lopes - Escola de Capoeira Angola Resistência 
(22 de fevereiro de 2016)
Ps.: * Gravação que chegou ao conhecimento dos capoeiristas brasileiros no final da primeira 
década dos anos 2000. Sendo incluída no Cd "Eu cantei a Capoeira" lançado no ano de 2009 pela 
Comunidade Mestre Pastinha 
(Orkut) em beneficio ao Mestre Bigodinho (Reinaldo Santana 1933 - 2011).

Iê!
Na peleja da memória 

Contra o esquecimento 
A capoeira é uma arma 

Pra nos lembra de onde viemos
O Futuro deu um tiro 

Presente que respondeu 
Passado Vitorioso 

Do lugar nem se moveu, camarada.. 
Iê! Aruandê.... 

Iê! Aruandê camará...
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Realização

CO

NTRAMESTRE LÉO LOPES
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