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Relatório de Ação Realizada 12/11/2015
No dia 12 de Novembro de 2015 foi realizada a segunda ação griô em parceria
com o Mestre Pelé da Bomba da ABCA (Associação Brasileira de Capoeira
Angola) e o Colégio Estadual Azevedo Fernandes.
O encontro marcado para as 09:00, horário esse onde os alunos da escola tem
aula de cultura brasileira, os alunos selecionados foram do ensino fundamental,
mais precisamente da turma do nono ano (8º serie). Devido há uma
desorganização do colégio começamos com um atraso de 10 minutos, que no
fim não influenciou no andamento da atividade.
Inicialmente comecei falando sobre a historia da capoeira, no que ela consiste
e sua origem, falei um pouco sobre os estilos conhecidos, dá influencia da
musica e da importância da mesma como cultura. Logo após essa breve
explicação, passei a palavra ao Mestre Pelé, que nessa visita além de trazer a
contra mestra Lene, trouxe também um de seus aprendizes, promovendo mais
interação com os alunos do colégio.
Inicialmente o Mestre se apresentou falou um pouco sobre a associação e
como deu sua entrada na capoeira, falou da herança cultural que ela
representa, sobretudo para os negros, falou um pouco de sua vivencia e logo
após começou uma pequena oficina com os alunos. Ficamos ambientados na
sala de vídeo do colégio que é mais amplo, inicialmente um pouco tímidos,

alguns alunos não quiseram participar, depois foram se soltando e
acompanharam o mestre. No encerramento o mestre os convidou para
continuar com as aulas na Associação, os alunos se mostraram bastante
animados, houve participação de 14 alunos.

