
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS DA SAÚDE ( PÔSTER )

NOME: EUDES MISAEL DA SILVA 

TÍTULO: CAPOEIRA: DAS SENZALAS A UNIVERSIDADE

AUTORES: FABIO PERON CARBALLO, EUDES MISAEL DA SILVA , FABIO PERON CARBALLO, EUDES MISAEL DA SILVA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PROINPE

PALAVRA CHAVE: CAPOEIRA, UEMG, DIVINÓPOLIS, 

RESUMO

   O projeto   Capoeira:   Das   senzalas   à   universidade tem como objetivo principal possibilitar aos envolvidos, universitários e comunidade externa, conhecimentos da capoeira

e de manifestações relacionadas à tal, por meio de aulas práticas e rodas de conversas. O projeto é ofertado desde fevereiro de 2016 pelo PROINPE (Programa Institucional de

Pesquisa e Extensão). A turma foi formada conforme o número de inscrições, para os interessados   menores   de   idade   os   seus   responsáveis   que   realizaram.   As   aulas 

 são ministradas duas vezes por semana, com duração de uma hora e meia, seguindo a metodologia: alongamento/aquecimento, exercícios específicos de capoeira, roda de

capoeira e roda de conversa. Com o intuito traçar um perfil dos envolvidos e avaliar o projeto foi aplicado um questionário aos participantes.  Os acadêmicos assinaram o TCLE,

assim como os responsáveis pelos alunos menores de idade.  Os dados apontam que: dos 33 alunos participantes, 25 (76%)são  do sexo masculino e 8 (24%) são do sexo

feminino. Em relação às idades dos participantes, 21% (7 alunos) estão na faixa entre 9 a 12 anos, outros 21% (7 alunos)entre 13 a 16 anos, 24%(8 alunos) entre 17 a 21 anos,

27% (9 alunos) entre 22 a 30 anos e 6%  (2  alunos) entre  31 a   45 anos. Em relação  ao  perfil, 9  alunos  (27%)   são da comunidade,  estudantes  da  educação  básica e  os 

demais  24  (73%)  são  graduandos,sendo 12 (36%) alunos da UFSJ, 10 (30%) da UEMG-Unidade de Divinópolis  e 2 (6%)da Faculdade Pitágoras. Em relação ao interesse pela

prática da capoeira, 10 alunos(33%) se interessaram pela melhora da qualidade de vida, 15 (45%) aprender a fazer os movimentos  da   capoeira:  saltos  golpes  e  jogo, 8 

(24%)  com  o intuito  de  utilizar a capoeira como instrumento de trabalho e 4 (12%) sair do sedentarismo. Percebe-se assim que a metodologia está adequada aos intuitos dos

envolvidos e o objetivo proposto está devidamente sendo alcançado.  
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