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RESUMO

Com a proposta de oferecer aulas regulares de capoeira para a comunidade geral da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG-Ibirité), o projeto Capoeirando na

Universidade também tem a função de contribuir para a formação do aluno bolsista por meio da sua participação nos processos de planejamento pedagógico que envolvem o

ensino da capoeira. Nesse sentido, o projeto tem proporcionando oportunidades de desenvolver uma metodologia para o ensino dessa manifestação cultural. O projeto iniciou-se

em Junho de 2015, sendo que as aulas são desenvolvidas através de métodos específicos, estabelecidos previamente, de modo que as aulas eram ministradas pelo professor

coordenador e auxiliadas pelo aluno bolsista. Após algumas semanas, com a supervisão do orientador, o aluno bolsista passou a assumir as aulas duas vezes por semana. A

metodologia do projeto prevê encontros semanais junto ao professor orientador responsável por promover estudo e reflexão acerca de todo o processo de ensino-aprendizagem,

a elaboração dos planos de aula, a metodologia escolhida, suas vantagens e desvantagens para as diversas situações de aprendizagem. Destaca-se a importância da

metodologia do projeto de extensão como forma complementar de formação tanto para o aluno bolsista, matriculado no curso de licenciatura em Educação Física, quanto para os

alunos de outros cursos engajados no projeto. Assim, esse projeto de extensão, por meio da intensa reflexão sobre a prática docente, tem-se constituído como um espaço de

oportunidade de aprendizagens diferenciadas para o aluno bolsista no sentido de ampliar a concepção acerca dos processos pedagógicos envolvidos com o

ensino-aprendizagem dessa manifestação cultural, possibilitando uma maior consciência na escolha de métodos mais apropriados para as diversas situações de ensino da

capoeira na Universidade. 
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