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Localização no Brasão                         Escuderia Pepe Legal                               Pepe Legal MC 
 
O Pepe Legal Moto Clube nasceu da lendária e tradicionalíssima, Escuderia 
Pepe Legal, fundada em 1966 como Associação Esportiva Cultural Pepe 
Legal, no bairro da Mooca em São Paulo, na Avenida Paes de Barros. 
Mais de 200 rapazes de idade que variava de quinze a vinte e poucos anos, de 
cabelos compridos, costeletas e cavanhaques, resolveram colocar suas 
máquinas (veículos) envenenadas a serviço de uma causa que bem 
demonstrava que a aquela juventude estava (para equívoco de muita gente), 
integrada nos grandes problemas nacionais, como por exemplo: A Cruzada 
Nacional de Educação. Movimento criado em 1932 para o combate ao 
analfabetismo. 
  
E assim, surge o nome Pepe Legal Moto Clube, para dar, Honradamente e 
orgulhosamente, continuidade a história que a lendária Escuderia, teve e tem 
até os dias atuais. 
 
No inicio de 2006 surge a primeira reunião com os membros fundadores do 
Pepe Legal MC, juntamente com a  diretoria da Escuderia Pepe Legal para 
fundação de fato, do Pepe Legal Moto Clube. PEPE LEGAL MOTO CLUBE - 
YELLOW & BLACK - 16.12 
 
Nossas cores, Nosso Brasão: 
 
As cores do Brasão Amarelo e Preto seguem tradicionalmente as cores da 
Escuderia Pepe Legal. Cores estas, escolhidas pelos seus valorosos 
membros à época (década de 60), diante da confecção de sua logomarca (o 
Cavalo Pepe Legal, a bordo de uma carreteira amarela e preta, montado em 
sua sela vermelha). 
 
A cor amarela nos dias atuais é um importante colaborador na visibilidade do 
motociclista. Uma vez que a cor amarela é o contraste natural do olho humano. 
 
Ainda, a cor preta, traz a sobriedade e boa postura que requer um motoclube, 
além de inibir a aparência da “santa poeira” que as estradas nos trazem. 
 
A faixa quadriculada (localização quadrante 2,4,6,8), ao redor do Brasão, 
significa a competição entre as demais escuderias da época, enraizada nas 
famosas gincanas das quais a Escuderia participava com grande volume de 
participantes (Pepe Legal, ao menos 200 integrantes), vencendo as maiores e 
as mais importantes gincanas promovidas pela cidade de São Paulo, 
juntamente com as emissoras de televisão na época. Uma verdadeira e 
reconhecida Campeã. 
 



Em sua volta, no perímetro ao Brasão e cercando o mesmo, pode-se 
demonstrar a valorização, a vitória e representar de maneira fechada a união 
de nossos integrantes através da faixa quadriculada amarela e preta que o 
envolve. 
 
O personagem criado, Pepe Legal, é o nome de um desenho animado onde um 
cavalo antropomorfo, apresentado dentro de uma série animada, produzida e 
criada pela Hanna-Barbera. 
 
A série foi apresentada originalmente nos Estados Unidos, entre 15 de 
setembro de 1959 a 3 de setembro de 1966. No Brasil, já nos anos 60, era 
televisionado. 
Nos tempos de hoje, ainda faz a alegria de várias gerações. 
 
Pepe Legal já era um personagem que buscava sempre a JUSTIÇA, o bem ao 
próximo e que ao final, se valia de fazer cumprir o CERTO e o seu DEVER. O 
que representa em sua totalidade, a ideologia de nosso Glorioso Pepe Legal 
MC. 
 
Com o seu nome, Pepe Legal, encravado na parte superior do colete (1), nas 
cores amarelo e preto e em forma de uma tarja semicircular e, na forma 
convexa. 
 
Ao centro (Localização quadrante 2,4,6,8), de forma também circular, vem o 
quadriculado, amarelo e preto, circundando o personagem (Localização 
quadrante 5), montado em sua moto custom de cor Grená, com a orgulhosa 
referencia ao “Moleque Travesso”, tradicional time de futebol da Mooca, o 
Juventus. (no escudo da escuderia, trata-se de um carro conversível e o 
personagem, montava uma sela grená). 
 
Vale ressaltar o fato de que não é por acaso que a faixa quadriculada, circunda 
nosso brasão. Além de seguir, tradicionalmente as formas da Escuderia Pepe 
Legal, frisa o fato de que ao circular o Brasão com suas cores amarela e preta 
quadriculadas, fecha com tenacidade a verdadeira união proclamada à época e 
ostentada nos dias atuais pelo Pepe Legal MC. 
 
As cores do personagem Pepe legal (Localização quadrante 5), seguem as 
cores padrões e originais de seus criadores. Porém hoje, trajando sua calça 
jeans (tecido originalmente criado para o trabalho nos campo dos USA, 
adotado pela juventude motociclista por sua resistência); 
 
Um lenço azul (original Hanna Barbera), para nós, em uma referencia talvez, 
ao céu e sua imensidão. Dando aquela sensação de liberdade total e sem 
limites; 
 
Ao invés de seu chapéu de cowboy, um capacete “old school” com suas crinas 
representadas em forma de setas para o alto em numero de 10 (dez), com 
tamanhos variados. Capacete grená este, que também representa um símbolo 
tradicional do clube e muitas vezes “cravado”, na pele de seus integrantes na 
forma de tatuagens; 
 
Seu colete de couro ou jeans preto (seguindo os mesmos critérios de seu 
primeiro modelo-2006), com seus bordados em amarelo e preto, identifica a 
filosofia do motoclubismo e de seus motociclistas. Coletes, usados em todo o 



mundo por outros motociclistas. Remete aos bons e velhos tempos do 
motociclismo tradicional, onde se “prega” literalmente e orgulhosamente o 
nosso Brasão. Nossa segunda pele. 
 
Logo abaixo da moto (Localização quadrante 5), local e data da criação do 
Pepe Legal MC. São Paulo 2006. 
 
Abaixo da semicircunferência quadriculada (Localização quadrante 8), também 
nas cores amarela e preta, o bairro tradicionalíssimo da Mooca, fixado em traja 
semicircular, a exemplo da tarja que anuncia o nome do clube. (na forma 
côncava), acompanhado de São Paulo - Brasil, referenciando e devidamente, 
localizando o clube geopoliticamente; 
 
A lado esquerdo do brasão (Localização quadrante 6) as iniciais MC, 
significado de Moto Clube, o que difere de outros grupos de motociclistas. 
 

Por	DMO	(Ricardo	Della	Monica)	

																																																																																																																								Integrante	16.12	


