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Editorial
O Boletim Eletrônico CPPA encerra nesta edição o tema 10 anos de CPPA Brasil, apesar do grupo estar presente em
outras localidades que não foram abordadas, acreditamos que conseguimos passar um pouco de nossa história e
trabalho no Brasil. Para fechar com chave de ouro, apresentamos um bonito trabalho feito pela professora Maritaca
com os alunos da Apae Mateus Leme. Outro tema abordado é um breve histórico da metodologia de ensino utilizada
na capoeira.

:: CPPA Mateus Leme
Por Teca Lobato

A cidade de Mateus Leme é sede de uma importante página na história da Companhia
Pernas pro Ar. Há dois anos aproximadamente 30 alunos portadores de necessidades
especiais da APAE de Mateus Leme vêm participando das aulas de capoeira ministradas
pela Professora Maritaca. Com muito cuidado e observação, Maritaca procura adaptar
cada movimento tendo como referência a necessidade do aluno.
“É um trabalho riquíssimo. Observar as dificuldades de cada aluno e adaptar a capoeira
para que eles consigam executar os movimentos é um constante desafio. E é lindo ver
como eles conseguem se expressar através dos movimentos, do canto, do toque dos
instrumentos. Dá um retorno impressionante”. Conta Maritaca que trabalha com
crianças de 10 anos até adultos de 40.

Professora Maritaca e aluno
no II Circuito Mineiro de
Capoeira CPPA

O maior desafio para ela é conseguir adaptar os movimentos da capoeira e promover
maior liberdade para os cadeirantes se expressarem na roda. Para a professora é
importante respeitar o tempo de cada aluno, que aos poucos desenvolve seus próprios
movimentos.
A professora entrou no grupo CPPA em 2005 e manda sua mensagem para estes dez
anos de Companhia “Parabéns aos Contra Mestres Boca de Peixe e Porquinho, que
levantaram esta bandeira e que a mantém viva. E o meu muito obrigada pela
oportunidade de fazer parte dessa escola, levando a capoeira para todo lugar que eu
vou! Iê viva o meu Mestre, que me ensina mais a cada dia!”.

Mestre Jogo de Dentro

Alunos da Apae ML
reunidos com demais
capoeiristas

Recomendado
Documentário

Jorge Egídio dos Santos, conhecido na capoeiragem como Mestre Jogo de
Dentro, iniciou a capoeira em 1982, no Forte Santo Antônio (Salvador\BA),
na academia do Mestre João Pequeno de Pastinha. Foi batizado um ano
depois pelo Mestre João Grande, de quem recebeu o apelido de Jogo de
Dentro devido a seu estilo de jogo.

Mandinga em Manhattan

No ano de 1986, Mestre Jogo de Dentro recebeu a sua primeira graduação de
professor de capoeira angola, sendo que nesse mesmo ano, Mestre João
Pequeno o deixou responsável por organizar as aulas e rodas em sua
ausência. Nessa época, o Mestre Jogo de Dentro dividia o seu tempo entre a
capoeira e o emprego em um supermercado. Em 1989 o mestre resolveu
abandonar seu emprego e viver exclusivamente da capoeira angola. Nesse
mesmo ano, iniciou um trabalho no Teatro Miguel Santana, Pelourinho, no
lugar do Mestre João Grande que estava indo para os Estados Unidos.

O Documentário faz parte do
programa Doc Tv,
da
Secretaria do Audiovisual do
Ministério da Cultura e contou
com a consultoria do Mestre
Cobra Mansa.

Em 1990, o Mestre João Pequeno resolve graduá-lo como Contra Mestre de
capoeira angola pelo trabalho desenvolvido até ali. Em setembro de 1990
registra o Grupo de Capoeira Semente do Jogo de Angola. No dia 27 de
fevereiro de 1994 Mestre João Pequeno entrega-lho o Diploma de Mestre de
Capoeira Angola e diz estar orgulhoso em ver o trabalho desenvolvido por
seu discípulo.
Além de exímio capoeirista, o Mestre Jogo de Dentro já produziu 04 CDs
(Capoeira Angola; Capoeira Angola tem fundamento; No toque do Berimbau;
Dendê de Angola) e dois DVDs (Os melhores momentos do Mestre Jogo de
Dentro – Semente do Jogo de Angola e Tradição – Mestre Jogo de Dentro).
Atualmente Mestre Jogo de Dentro está terminado a construção da sede do
seu grupo na Ilha de Caixa Prego-Vera Cruz–Ba, que será inaugurada em
dezembro de 2010 no Evento "Semeando 2010", juntamente com o
lançamento do livro "Jogo de Angola" - Mestre Jogo de Dentro, Vida e Obra”.

Direção: Lázaro Faria
Roteiro Final: Izabella Lago
55 min - 2005

O documentário conta como a
capoeira se espalhou da Bahia
para o mundo. Depoimentos
dos mais respeitados mestres
de Capoeira em atividade
serviram como linha condutora
da
narrativa.
Foram
entrevistados os mestres João
Grande, João Pequeno, Camisa,
Suassuna, Acordeon, Alabama,
Cobra Mansa entre outros.
Contribuíram ainda na narrativa
estudiosos, pesquisadores e
pessoas públicas como Gilberto
Gil, Ubiratan Castro, Dr.
Decânio, Carlos Eugênio Líbano
Soares.

:: Metodologia de Ensino utilizado na capoeira:
breve histórico
Por Mário Antônio de Moura Simim

A capoeira atualmente está inserida em diversas camadas da sociedade,
sendo ensinada em escolas, projetos sociais, academias, praças e etc. Com
esse desenvolvimento da capoeira, tanto no Brasil, quanto no mundo, é que
vamos abordar o assunto sobre o método de ensino da capoeira. Em primeiro
lugar vamos abordar o contexto histórico, para depois, apresentar algumas
dicas sobre o tema.
Nos primórdios da capoeira, ela se aprendia “DE OITIVA”, ou seja, sem método
ou pedagogia. O aluno aprendia através de uma relação direta com o Mestre
e, na maior parte das vezes, o aprendizado dava-se na própria roda de
capoeira. Muitos dos famosos mestres aprenderam dessa maneira a arte da
capoeira.
Após o período da escravidão, em 1907, foi lançado anonimamente a obra “O
Guia do Capoeira ou Ginástica Brasileira”, assinado por O. D. C (Ofereço,
Dedico e Consagro), que tinha como finalidade disseminar a capoeira nas
forças navais, além de criar uma ginástica brasileira. A obra aborda os
seguintes temas: Posições, Negaças, Pancadas Simples, Defesas Relativas,
Pancadas Afiançadas.
O ano de 1928 é marcado pela publicação do livro “Ginástica Nacional
(Capoeiragem), metodizada e regrada”, de autoria de Aníbal
Burlamaqui - Zuma, considerada um aperfeiçoamento e extensão da obra de
O. D. C.. O autor apresenta informações sobre a história, os métodos e
regras, golpes, e contra-golpes que fazem parte da aprendizagem e
divulgação da ginástica nacional capoeiragem.

Aniversário 10 anos
CPPA Europa
Nos dias 28 a 30 de maio foi
comemorado nas cidades de
Düsseldorf e Köln os 10 anos da
CPPA na Europa. O evento
organizado pelo Contra Mestre
Porquinho recebeu mais de 70
participantes
da
Alemanha,
Polônia e Grécia.
Foram
realizados
três
workshops, ministrados pelo
Mestre Dingo (Fortaleza/Brasil)
e Prof Pena (Madrid/Espanha).
No último dia do evento,
aconteceu o batizado de alunos
com
dificuldades
de
aprendizado.
O encerramento se deu com
roda, bolo e o tradicional
parabéns pra você. O Contra
Mestre
Porquinho
foi
presenteado pelos alunos com
um belo álbum de fotografias
que conta um pouco da história
do grupo na Europa.
Iê viva meus Mestres...

Em 1936, Manoel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, cria a “Luta Regional
Bahiana”, que veio a se chamar Capoeira Regional. Mestre Bimba cria uma
sequência de movimentos de ataque, defesa e contra-golpes para auxiliar os
alunos na aprendizagem da capoeira, sendo esse considerado o primeiro
método de ensino da capoeira.
Já em 1945, no Rio de Janeiro, Inezil Penna Marinho publica “Subsídios para
o estudo da metodologia do treinamento da capoeiragem”, obra
dedicada aos capoeiras do Brasil, em especial a Zuma e ao “velho
Sinhozinho”, por tanto estarem trabalhando para que a capoeiragem não
desaparecesse.
A década de 60 é marcada pelo surgimento do Grupo Senzala, que foi
responsável pelo modelo de aulas de capoeira a qual estamos acostumados.
Ao observar a sequência de Bimba e após muito treinamento, os integrantes
do Grupo Senzala criaram um laboratório para testar novas metodologias de
aula. Assim, após anos de estudo, criaram um método de ensino baseado na
movimentação básica da capoeira e nas direções (frente/trás, direita/
esquerda, alto/baixo e etc), aliando um treinamento técnico sistemático à
criatividade e espontaneidade.

Agenda
Julho
01 a 12 - Summer Camp Polônia
15 a 18 - II Batizado e Troca de
Cordas - Síria

Caso você não queira mais receber este boletim, envie um e-mail para comunicaocppa@cppa.com.br com a palavra REMOVER no assunto.

