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Mestres Palestrantes 

 

Zenildo Silva dos Santos - MESTRE CANGURU  

- Formado em Capoeira pelo Mestre Nenel - Filho de Bimba da Escola de Capoeira de 

Salvador – 23 de Abril de 1991 

- 1ª Especialização (Lenço Vermelho) em Salvador – 23 de Abril de 1993 

- 2ª Especialização (Lenço Amarelo) em Salvador – 26 de Junho de 1998 

- 3ª Especialização (Lenço Branco) em Salvador – 02 de Dezembro de 2001 

Membro-criador da Fundação Mestre Bimba em Salvador, instrutor de capoeira em 

academias, escolas e projetos desde 1989, professor de música e capoeira de crianças e 

adultos especiais, cantor e compositor de músicas de capoeira e MPB com 2 CDs 

gravados, ministrou e participou de vários seminários, festivais, workshops, 

intercâmbios culturais e performances nacionais e internacionais desde 1999. 

 

Claudio Costa - MESTRE CLÁUDIO  

Natural de Feira de Santana, cidade do interior da Bahia. Fundou a Escola de Capoeira 

Angoleiros do Sertão na década de 1980. 

Ele iniciou a capoeira na roça, quando era menino, e via seu tio Domingos que jogava 

capoeira e seu tio Roque que fazia berimbau de cipó de imbé. O que mais influenciou 

foi quando ele acompanhava sua mãe que vendia acarajé na feira ele assistia roda de 

capoeira. 

Na verdade o Mestre iniciou na escola do falecido Mestre Di Mola, no entanto aprendeu 

capoeira foi nas ruas de Feira de Santana, a partir dali tendo contato com outros Mestres 

de capoeira na Bahia, inclusive os angoleiros. A sua escola Angoleiros do Sertão 

começou humilde e vem crescendo em humildade e tamanho, hoje existem núcleos em 

outras cidades do Brasil, e mestre Cláudio percorre diversos países levando a capoeira 

rasteira jogada no chão, onde haja gente querendo conhecer a nossa brincadeira como 

ele mesmo diz. 

Mestre Cláudio é exigente com tudo que diz respeito a capoeira, os instrumentos da 

bateria da capoeira Angola são feitos por ele mesmo todos com matéria prima da 

natureza, seus pandeiros são de couro, ao contrário do que vemos em diversas rodas por 

ai, seu reco-reco é de bambu, o agôgô é de sapucaia e assim segue. 



Seus alunos sempre de camisa limpa, não jogam com a camisa por fora da calça ou 

descalço, como ele mesmo diz: “Aqui é recruta, não tem que ser rico pra andar limpo, 

tem é que ter vergonha, não tem precisão capoeira andar desmazelado”. 

O rigor do Mestre se estende ao cuidado com os cantos e ladainhas da capoeira, tem que 

cantar bonito, afinado, batendo palma, e capoeira tem que saber tocar todos os 

instrumentos. Seus conhecimentos são passados assim para os novatos por seus 

contramestres e treineis, que seguem com afinco as determinações do mestre que 

sempre explica o porquê das coisas necessitarem serem feitas dessa forma e não de 

outra. 

Mestre Cláudio Costa tem uma relação de amor e entrega a capoeira fazendo seu 

trabalho ser reconhecido no mundo inteiro. 

 

 

Jean Adriano da Silva - MESTRE JEAN PANGOLIN 
 

Mestre de Capoeira, possui graduação na licenciatura em Educação Física pela 

Universidade Federal da Bahia (2001), Especialista em Educação Física Escolar 

(2003),Mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2008). Professor 

Assistente, foi Pró-reitor de Extensão da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano), pesquisador do Centro de Formação de Professores, UFRB. 

Doutor pela Universidade do Minho em Portugal, Pós Doutor pelo Instituto de Ciências 

da Educação da Uminho e responsável pelo Canal de difusão digital da PAPOEIRA. 

Autor de livros nas áreas de Cultura e Educação, Coordenador do Grupo de Pesquisa 

GUETO/UFRB e Colaborador do Programa de Extensão Balaio de Gato – UFRB. 

Atualmente é vice-presidente – cargo não remunerado da Associação Cultural Grupo 

Unido Para Educação e Trabalhos de Orientação. Tem experiência na área de Educação, 

com ênfase em Educação Inclusiva, atuando principalmente nos seguintes temas: 

capoeira, cultura corporal humana, Estagio Supervisionado em Educação Física e 

Deficiência Visual. 

 

 

 

 

 

 



Ana Cristina de Oliveira Ferreira - MESTRA ANA SABIÁ 

 

Iniciou na capoeira em 1988, no Projeto Recriança, na Comunidade da Vila Rica- 

Ladeira dos Tabajaras em Copacabana, com o Graduado Gambeta (Corda Verde de M. 

Peixinho); com a finalização do Projeto Recriança Prof. Eduardo parou suas atividades 

e em 1990 passou a treinar com Mestre Ramos com quem treina até hoje. 

A partir de 1992, passou a monitorar as aulas do Mestre Ramos em Projetos, academia e 

escolas do Rio de Janeiro e em 1994 passou a lecionar em várias escolas como 

Condomínio Mirante de Copacabana; UEJ – Unidade Educacional de Jacarepaguá; 

Educandário da Misericórdia, Academia East Coast, Centro Educacional bem Viver e 

outras. 

Em 2000, iniciou seu percurso no exterior, participando de shows pelo Grupo Senzala 

como VOLTA AO MUNDO – Brasil 500 anos, realizado na Finlândia e neste mesmo 

período participou de Workshops de Capoeira, Samba e Maculele, em alguns países 

como: Finlândia, Portugal e Dinamarca. A partir daí passou a acompanhar Mestre 

Ramos em alguns Works hops na Europa, além de participar de outros eventos. 

Em 2016 , Mestre Ramos lhe concedeu a graduação máxima do GRUPO SENZALA 

(Corda Vermelha), sendo a segunda mulher a ser formada pelo grupo em 54 anos de 

existência do grupo. 

Atualmente, é Mestra do Centro Cultural Senzala Memória Viva Mestre Peixinho – 

Mestre Ramos e leciona em colégio particulares no Rio de Janeiro e atua como 

substituta na ausência do Mestre Ramos, além de organizar e administrar alguns eventos 

do grupo. 

 

 

José Luiz Ramos – MESTRE RAMOS 

 

Mestre Ramos, iniciou na capoeira aos 15 anos no Rio de Janeiro com Mestre Cauã 

(1973 -1976), mais tarde passou a treinar com M. Paulo Morfacto (1976 – 1979) quando 

este faleceu. 

No final de 1979 conheceu o Grupo Senzala, onde começou a treinar com M. Toni 

Vargas e posteriormente, devido a uma pausa que Mestre Toni deu no seu trabalho de 

capoeira; Mestre Ramos passou a treinar com Mestre Peixinho com quem veio a se 

formar Corda vermelha em 1990.  Em 1992 juntamente com um grupo de professores 

formados por Mestre Peixinho (Mestres Feijão; Abutre; Arrruda e outros que já não 

pertecem mais ao grupo), fundaram o Centro Cultural Senzala de Capoeira, hoje atua na 

Sede do Centro Cultural Senzala de Capoeira – Clube Copaleme – RJ e mantém um 

trabalho social desde 1993 em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro; coordena 



centros de capoeira em Minas Gerais; Cuiabá , Campinas, Belém do Pará e em outros 

países como Estados Unidos, Itália, Espanha e  Eslovênia. 

 

Mestre Ramos viaja regularmente para a Europa e Estados Unidos, participando de 

encontros de capoeira e organizando seminários em diferentes centros de capoeira, 

como na Universidade Princeton e Universidade de Durham, Carolina do Norte, EUA, 

onde dá aulas de capoeira, ritmos de samba de roda, samba, capoeira, e ritmos 

populares, deixados por nossos ancestrais. 

Desde 2004, Mestre Ramos realiza e coordena o evento Intercâmbio Cultural Roda 

Mundo Capoeira, com a participação de diversos mestres de importância no cenário 

internacional da capoeira. 

 

Cesar Augusto Barros dos Santos – MESTRE CESAR 

Mestre Cesar, Mestre em capoeira, na área desde 1974, tendo iniciado com Ângelo 

Fornazier, m. "Giló" e formado em 05/12/1976, pela Escola Nova Luanda, M./ms. 

Valdenor (cidade de Santo André).  

Mestre em capoeira tendo atuado em academias de 1989 a 2001. Mestre e coordenador 

do Projeto Capoeirando, Prefeitura de Santo André,  1991 e 1992. Ex professor/mestre 

em capoeira da FEFISA - Faculdade de Educação Física de Santo André, 1993 a 1999. 

Ex professor/mestre em capoeira em várias unidades SESC São Paulo, 1995 a 2001. 

Desde 1991 desenvolvendo Estudos Sobre Geo Crono Genealogia na Capoeira. 

Mantenedor do Acervo de Capoeira (Casa Acervo), desde 1974. Em atividade 

participando de eventos e rodas de capoeira.  

Outras formações e informações sobre trajetória:  graduações em Adm. de Empresas, 

Educação Física, Pedagogia, atuando no magistério desde 1992, disciplina 

Educação Física.  

Ex professor universitário FEFISA- Fac de Ed. Física de Santo André, Ex professor do 

Estado de S. Paulo, professor desde 1996 na Prefeitura de São Paulo. 

Pós graduações em Educação  Física Escolar, Alfabetização e Letramento e Estudos 

da  Cultura Afro Brasileira na Educação. 

 

 

 

 



Gladson de Oliveira Silva – MESTRE GLADSON 

Gladson de Oliveira Silva, Mestre Gladson, como é conhecido no mundo da Capoeira 

possui uma longa trajetória de realizações e projetos com a modalidade. Iniciou seu 

aprendizado na década de 60 em São Paulo com o Mestre Paulo Gomes da Cruz 

discípulo de Arthur Emídio. Posteriormente, 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, Pastinha, Arthur Emídio, Djalma Bandeira, Mario 

Bonfim, Leopoldina, entre outros Mestres da Velha Guarda. 

Foi pioneiro na introdução da Capoeira em Escolas e Universidades. Ensinou em 

Escolas tradicionais de São Paulo, como os Colégios Arquidiocesano e Nossa Senhora 

da Consolação. Em 1972 introduziu a Capoeira na Universidade de São Paulo, no 

Centro de Práticas Esportivas (CEPEUSP) e na Escola de Educação Física da USP 

(EEFEUSP). No CEPEUSP leciona até hoje, desenvolvendo diversos Projetos 

importantes para a Capoeira do Brasil e do mundo, como os Torneios Inter 

Universidades de Capoeira e as Clínicas de Capoeira, por onde passaram importantes 

Mestres como João Pequeno, João Grande, Bobo, Boca Rica, Moraes, Pelé da Bomba, 

Canjiquinha, Ezequiel, Itapoan, Nô, Nenel, Toni Vargas, Ramos, Paulinho Sabiá, Mão 

Branca, entre outros. 

Introduziu também a Capoeira na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado 

de São Paulo, onde leciona até os dias atuais no DEFE da Água Branca – Conjunto 

Desportivo Baby Barioni. Mestre Gladson foi um dos fundadores da Federação Paulista 

de Capoeira e durante 15 anos foi Diretor Técnico da mesma, tendo conquistado por 4 

vezes o título de Campeão Brasileiro, além de diversos outros títulos, dirigindo a Equipe 

de São Paulo. Teve importante participação, tendo sido Campeão em 1987, nos Jogos 

Escolares Brasileiro – JEBs. Foi também Diretor da FUPE (Federação Universitária 

Paulista de Esportes) e da CBDU (Confederação Brasileira de Desporto Universitário), 

onde organizou e dirigiu dezenas de eventos, entre eles o primeiro Evento Internacional 

de Capoeira Universitário entre as seleções Paulista e Americana. 

Publicou dois livros: “Capoeira do Engenho à Universidade” e “Capoeira Um 

Instrumento Psicomotor para a Cidadania”, este último em parceria com o Contra 

Mestre Vinicius Heine, sendo os mesmos amplamente reconhecidos pela comunidade 

da Capoeira e utilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no 

Programa Sala de Leitura. Lançou com a Editora Três a primeira Revista de Capoeira 

em 1983. 

Viajou diversas vezes ao exterior – Japão, Rússia, EUA, Espanha, Alemanha, 

Argentina, Peru – representando o Brasil e divulgando a Arte da Capoeira. Sua Escola, a 

Projete Liberdade Capoeira, atua na preservação e valorização da Capoeira nos seus 

aspectos histórico, cultural, social e educacional no Brasil, na Argentina, no Peru e na 

Espanha. 

É fundador e coordenador do Projeto Porta Aberta, um Projeto Social que há 12 anos 

promove inclusão social através da Capoeira entre crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social no bairro do Capão Redondo, periferia de São Paulo. 



Atualmente Mestre Gladson ministra cursos e palestras no Brasil e no exterior, tanto 

para grupos de Capoeira quanto para organizações educacionais, disseminando uma 

proposta de Capoeira voltada para a promoção da Qualidade de Vida e do Bem Estar 

Biopsicossocial. 

 

 

Vinicius Heine – CONTRAMESTRE VINÍCIUS 

Professor de Capoeira e Educação Física do CEPEUSP (Centro de Práticas Esportivas 

da Universidade de São Paulo), coordenador dos programas de Capoeira e 

Condicionamento Físico Integrado. 

Contramestre de Capoeira formado por Mestre Gladson (Projete Liberdade Capoeira) 

com 25 anos de atividades relacionadas à Capoeira, tendo iniciado seu aprendizado de 

em Salvador, Bahia com os Mestres Paulo dos Anjos e João Pequeno na década de 80. 

Bacharel em Esporte formado pela EEFEUSP (Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo; 

Pós-Graduação em Gestão Esportiva pela UPC (Universidade Politécnica da Catalunya 

– Espanha) e UGF (Universidade Gama Filho). 

Pós Graduado em Administração e Marketing Esportivo pela Universidade Gama Filho 

– SP – 2010; 

Pós Graduado no Método Pilates: Prescrição do Exercício Físico e Saúde pela 

Universidade Gama Filho – São Paulo; 

Coordenador de diversos Cursos, Eventos e Congressos de Capoeira realizados no 

CEPEUSP: Clínicas de Capoeira, Seminário de Capoeira e Cidadania, Seminário 

Capoeira Comunidade e Universidade, Clínicas de Capoeira e Ginástica Olímpica, 

Festival Cultural de Capoeira, Gincana de Capoeira, Curso Fundamentos Pedagógicos 

de Capoeira, Batizados de Capoeira, entre outros; 

Coordenador do Projeto Porta Aberta – Projeto Social desenvolvido no Capão Redondo 

– SP com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social; 

Coordenador da Projete Liberdade Capoeira: Escola de Capoeira que desenvolve 

projetos em Escolas, Universidades e Projetos Sociais no Brasil; 

(São Paulo e Pelotas – RS) e no Exterior (Argentina, Peru e Espanha), promovendo a 

Capoeira em seus aspectos cultural, educacional e social; 

Ministrou Cursos, Oficinas e Workshops de Capoeira na Argentina, Peru, EUA, 

Espanha, Rússia, Alemanha e França; 



Ministrou Cursos, Oficinas e Workshops de Capoeira em diversas cidades e Estados do 

Brasil, em escolas, Projetos Sociais, Eventos, Encontros e Congressos de Capoeira; 

Ministrou oficinas de Capacitação de Professores em diversas Secretarias de Educação, 

Cultura e Esporte em diversas cidades e Estados do Brasil: Registro – SP, Taubaté – SP, 

Taquaritinga- SP, Apiaí – SP, Santana do Parnaíba – SP, Santos – SP, Santo André – 

SP, Alvorada – RS; 

Autor do Livro Capoeira Um Instrumento Psicomotor para a Cidadania (Phorte Editora, 

2008). 

 


