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RESUMO: Capoeira COM a UFPE: gingados transformadores ao ritmo de epistemologias críticas segue,
desde 2011, materializando lócus institucional que segue abrigando ações-reﬂexões-novas ações
extensionistas via as seguintes modalidades de extensão: prestação de serviços com aulas regulares
semanais e eventos (Exs.: encontros internacionais, vivências, seminários, oﬁcinas, apresentações e
palestras). Desenvolvemos ações-reﬂexões- novas ações de capoeira contemplando as
interdependências das suas dimensões gestuais, ritualísticas, musicais, históricas, artesanais e outras.
Nossa equipe é composta por público interno (Docentes, discentes e técnicos/as) e externo
(Colaboradores/as voluntários/as que ﬁguram referências da Capoeira, egressos/as e proﬁssionais
oriundos/as doutras instituições) da UFPE. A coordenação possui formação especíﬁca na Capoeira,
prática social que pratica desde o ano de 1994. Temos como objetivo principal, considerando a
formação discente pelo viés da extensão universitária, ofertar regularmente aulas de Capoeira no Clube
Universitário-PROGEPE-UFPE como lócus de experimentação qualitativo da prática pedagógica.
Temos espaços formativos dinamizados Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Artes Marciais,
Modalidades Esportivas de Combate, Lutas e Capoeira com grupo de estudos, orientação individual
(semanal) e coletiva (mensal). Para além das rotinas acadêmicas, consideramos fundamental a
imersão na especiﬁcidade do cotidiano da Capoeira via visitas em parte signiﬁcativa dos locais com
aulas de capoeira para ﬁns de intercâmbios equânimes Capoeira-UFPE-Sociedade. A socialização dos
nossos trabalhos ocorre em diferentes espaços: eventos acadêmicos, disciplinas curriculares,
imprensa, redes sociais, coletivos que ﬁguram parte da capoeira, educação básica, prêmios e outros.
No que concerne a metodologia do trabalho, seguimos articulando conhecimentos acumulados na
Capoeira com paradigmas críticos da Educação Física e da Educação.

