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Algumas pessoas me conhecem pelo 
que faço, mas não me conhecem 
pelo que sou. Destarte, apresento 
a este meu universo de convivência 
uma fração de quem sou ao comple-
tar 70 setenta anos de idade.

Antonio Batista Pinto Zulu
Mestre Zulu

CURRÍCULO
BIOGRÁFICO
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Eu, Antonio Batista Pinto Zulu, Mestre Zulu, nasci em Unaí-MG a 09 
de maio de 1946, filho de Claudimira Mendes Batista e de João Batista 
Pinto (in memoriam).

Unaí minha terra natal. “Centro de poderosa grandeza. A nossa cida-
de será eternamente amada nas recordações do passado, nas alegrias 
do presente e nas esperanças do futuro. Aqui habita um povo laborio-
so, que ergue seus instrumentos de trabalho em holocausto à deusa da 
prosperidade.” (Gonçalves, 1990, p. 9)

A primeira escola que frequentei foi o Grupo Escolar Domingos Pinto 
Brochado e a minha primeira professora chamava-se Alba Gonzaga, compe-
tente, respeitada e amada. A primeira professora a aposentar-se em Unaí. 

Em 23 de junho de 1957 mudei para Brasília, acompanhando os meus 
pais. No período de 1957 a 1959 trabalhei como vendedor de doces nos 
canteiros de obras da Asa Sul, Rodoviária, Esplanada dos Ministérios e Praça 
dos Três Poderes. Ainda criança eu comecei a trabalhar na Novacap em 09 
de outubro de 1959.

Morei inicialmente em barraca de lona e depois em casa de madeira 
no Acampamento da Novacap, onde é hoje a Candangolândia. Em seguida 
mudei para Sobradinho em 1º de maio, dias antes da inauguração da cidade 
a 13 de maio de 1960.

Em Brasília eu estudei no Grupo Escolar Júlia Kubitschek, situado no 
então Acampamento da Novacap, até concluir a quarta série primária. Fiz 

“ALGUMAS PESSOAS ME 
CONHECEM PELO QUE FAÇO 
MAS NÃO ME CONHECEM 
PELO QUE SOU.”
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exame de admissão ao ginasial no Ginásio Salesiano Dom Bosco, escola a 
qual me concedeu bolsa integral, até que em 1960 fui matriculado no recém-
-inaugurado CASEB, preconizado pelo Professor Anísio Teixeira.

Em 1962 inaugurou-se o Curso Ginasial noturno em Sobradinho e se-
guindo-se os anos e os cursos, conclui o curso de Bacharel em Química na 
Universidade de Brasília e o de Licenciatura em Química na Católica de Brasília. 
Fiz também Especializações em Didática e em Metodologia do Ensino Superior.

A minha trajetória na capoeira começou no início do ano de 1967 com 
o capoeirista Luís Sérgio Lacerda em Sobradinho DF, com o qual treinei oito 
meses e a partir daí tornei-me autodidata.

Treinei sozinho até que em 1970 comecei os meus treinamentos, em um 
salão da Sociedade Desportiva Sobradinhense (SODESO), e ali treinei até o 
final do ano de 1971. Nesse período comecei também a ensinar àqueles que 
se tornaram meus amigos e companheiros de treinamentos, com os quais 
muito aprendi. Márcio Rivetti, Marcos Vinícius, Braz Alberto, Luis de Melo, 
Ramiro e Osmário Aparecido (o Maguim), esses foram os meus companhei-
ros da primeira hora os quais se mantiveram até o final do período. Ainda em 
1970, treinei durante o primeiro semestre letivo, na Universidade de Brasília 
e assim continuei a minha trajetória de autodidata e estudioso da capoeira.

A maneira autodidata como aprendi a capoeira e também a forma de 
convivência e de interação com os capoeiristas, fizeram com que iniciasse em 
mim uma verdadeira efervescência de ideias sobre o aprender e o ensinar a 
capoeira, e assim, seletivamente fui redimensionando-a segundo o meu jeito 
de ser, fazer e viver a capoeira. Destarte, a 11 de agosto de 1972, quando 
comecei a ensinar capoeira no Colégio Agrícola de Brasília, comecei delinear 
a formulação do Ideário Arte-Luta.

O Ideário Arte-Luta é um complexo temático, cujas ideias, concepções, 
princípios, processos e valores, norteiam as minhas ações e atividades 
no ensino e na prática da capoeira.

Em 1968 iniciei a minha trajetória no magistério, lecionando inicialmente 
no Curso de Madureza Ginasial oferecido pelo Instituto Nazareno de Edu-
cação e Difusão Cultural. Em janeiro de 1972 passei a lecionar, Química, 
pelo Ministério da Educação, no Colégio Agrícola de Brasília e em agosto do 
mesmo ano iniciei naquele Colégio o ensino de capoeira. Dia 11 de agosto, 
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dia do estudante, dia da aula inaugural e data comemorativa do aniversário 
do Grupo Beribazu e do Ideário Arte-Luta.

Em carta aberta dirigida ao Ministro da Educação, em julho de 1972, eu 
sugeri algumas providências a serem tomadas nas esferas federal, estadual e 
municipal, para introdução da capoeira na educação pública, com indicações 
de algumas responsabilidades para cada uma das esferas. A referida carta foi 
publicada no Jornal de Brasília e em outros veículos de comunicação e dentre 
eles na Revista Dô / Kung Fu nº 2 – Nova Fase – novembro de 1979 – p. 25

Em 05 de março de 1976, foi aprovado pela Direção do Colégio Agrí-
cola de Brasília, o Regimento Interno da Academia Beribazu, data em que 
a capoeira passa a ser oferecida como atividade curricular extraclasse. São 
nove os títulos do referido Regimento, tratando dos assuntos mais essenciais, 
tais como: finalidades; coordenação; ingresso na Academia; disciplina; medidas 
disciplinares; graduação; recompensas e prêmios; vestuário; disposições gerais. 

O Regimento prescreve em seu artigo 1º, dentre suas finalidades: difun-
dir a capoeira como arte, folclore e luta; divulgar o bom nome do Colégio e o da 
própria Academia. No seu artigo 2º em sua alínea “d” previa: promover o que 
se chamará “GRANDE RODA”, convidando capoeiristas e ex-alunos do Colégio 
a cada f inal de ano. Assim realizei a Primeira Grande Roda de Capoeira em 
27 de novembro de 1976, sendo realizada consecutivamente, a cada mês de 
dezembro, até 1994. 

 Fundei o Grupo de Capoeira Beribazu, em 11 de agosto de 1972, 
no Colégio Agrícola de Brasília, onde ministrei a capoeira como atividade 
extraclasse; também fundei o Centro Ideário de Capoeira, o qual sou Co-
ordenador até os dias de hoje; também mantive academia na Asa Norte de 
1979 a 1991. Em todos esses anos formei os seguintes mestres de capoeira: 
Odilon Dias Vieira, Íris Dias Vieira, José Luiz Cirqueira Falcão, Luiz Renato 
Vieira, Fabio Moreira de Araújo (Onça), Divino César Soares da Silva, José 
da Costa Pinto (Sardinha), Dionízio Pereira da Silva, Abdi Ramos dos Santos, 
Abimar Dias de Oliveira, Marcelo Brandão de Macedo, Gárclei Batista Pinto 
(meu filho) e vários contramestres, instrutores e monitores espalhados pelo 
Brasil a fora. Em agosto deste ano será outorgado grau e titulo de Mestre 
Edificador ao contramestre Etelvino Barros.

Juntamente com o Grupo Beribazu, realizamos 19 edições da Grande 
Roda Brasileira de Capoeira, a qual congregou capoeiristas de todo o País. 
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Um dos maiores eventos ca-
poeirísticos já realizados no 
Brasil e no mundo. Agrupava 
capoeiristas de todo o País! 
Foi realizada de 1976 a 1994 
(19 anos consecutivos), a qual 
congregou as várias tendên-
cias da capoeira e permeou os 
meios: educacional, cultural, 
esportivo, acadêmico, artístico 
e político. (Wikipédia)

Publiquei artigos e livros e den-
tre os trabalhos mais relevantes cito 
o Sistema Ideário de Graduações, os 
livros Idiopráxis de Capoeira e Or-
ganização de Eventos. (Veja no Site: 
www.mestrezulu.com)

Atuei como professor do curso 
de pós-graduação, Capoeira na Es-
cola, em 1997 na Faculdade de Edu-
cação Física da UnB, onde ministrei 
duas disciplinas: Fundamentos Técni-
cos da Capoeira e Fundamentos Mu-
sicais e Instrumentação da Capoeira; 
sou ministrante de palestras, oficinas 
e práticas de ensino de capoeira e de 
maculelê no Brasil e nos seguintes 
países: Alemanha, Bélgica, Colôm-
bia, França, Inglaterra, Itália, País de 
Gales, Polônia e Portugal.

Realizei, juntamente com os 
meus alunos Ideário, uma apresenta-
ção de capoeira no Palácio da Alvo-
rada, para os Presidentes Fernando 
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Henrique e Nelson Mandela, como parte integrante da Homenagem Multir-
racial, promovida pela Presidência da Republica, em julho 1998. 

Fui agraciado pela Rede Globo, em 1998, com o titulo de Professor do 
Ano do Projeto Brasil 500 Anos.

Agraciado com o titulo de Cidadão Honorário de Brasília - título con-
cedido pela Câmara Legislativa do DF, em setembro de 2002 – Decreto 
Legislativo 986.

Membro do Conselho de Mestres do Projeto Capoeira Viva  /  Ministé-
rio da Cultura. Certificado de Qualificação outorgado em novembro 2006.

Professor aposentado pelo Ministério da Educação, em setembro 1992; 
Professor aposentado pela Secretaria de Educação, em maio 2007.

Contemplado com o Prêmio Viva Meu Mestre – Edição 2010 – Prêmio 
concedido pelo Iphan, Ministério da Cultura.

Consultor do Pró-Capoeira, contratado pelo Centro Cultural Intercult / 
Iphan através de Edital Público. Duração do contrato, agosto a dezembro 2010.

Agraciado com a Medalha Amigo da Marinha – Título concedido pela 
Marinha do Brasil – Imposição da Medalha, novembro 2012.

Diretor do Departamento de Capoeira da Federação Brasiliense de Pu-
gilismo durante onze anos; Três vezes medalha de bronze, sete vezes me-
dalha de prata e cinco vezes medalha de ouro, como Técnico de Represen-
tações de Capoeira do DF em competições de nível nacional. Técnico da 
Seleção Escolar de Capoeira do Distrito Federal, de 1985 a 1990.

Por fim, estou sentindo-me agraciado pela presença de todos vocês a 
esta Roda Comemorativa. 

Meu muito obrigado a todos.
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1972 a 1984 | 1972 a 1992

Ministério da Educação / 
Colégio Agrícola de Brasília
Professor de Química
Mestre de Capoeira

1977 a 1984 | 1982 a 2007

Secretaria de Educação /        
Fundação Educacional do DF
Professor de Química
Mestre de Capoeira

2007 a 2010

Centro Ideário de Capoeira  /  
Igreja Cristã Evangélica
Mestre de Capoeira

RESUMO DA 
ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL
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