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RESUMO 
 
 

Dentro do PAFS são desenvolvidos quatro projetos, como: Idoso em Ação, Avaliação Física 
nas Escolas especificadamente aos alunos do terceiro ano do ensino médio; Obesidade 
Infantil; e, Esportivo Unitau votado para a iniciação esportiva de crianças e adolescentes. Neste 
último projeto acontecem atividades como natação, ginástica artística e Capoeira que além de 
proporcionar aos alunos uma prática esportiva contagiante possibilita o desenvolvimento 
psíquico e fisiológico, melhorando o equilíbrio e postura ética diante dos colegas. A Capoeira 
foi desenvolvida no Brasil a partir de uma cultura africana. Devido a escravidão os senhores de 
engenho preocupados com uma possível rebelião por contas dos escravos proibiram a prática 
desta luta. No entanto havia uma certa resistência por conta dos negros vindo da África e os 
nascido aqui que dissimularam a Capoeira como uma dança cultural oferecida aos seus deus, 
daí a duplicidade deste esporte. Com o passar do tempo a Capoeira tornou-se um esporte 
característico do Brasil. A “Roda de Capoeira” proporciona afetividade e respeito, pois segue 
uma hierarquia de conhecimento que se inicia no professor. As atividades são desenvolvidas 
duas vezes por semana com duração de 60 minutos para crianças e adolescentes de 8 a 16 
anos de idade. Durante as aulas o professor solicita aos estagiários que realizem o 
aquecimento e alongamento dos alunos de modo descontraído utilizando movimentos da 
própria arte marcial. Em seguida o professor ensina os movimentos específicos para os alunos. 
Uma vez por mês o conhecimento é voltado para a parte de instrumentação, tendo em vista 
que a Capoeira é um esporte de luta que de acordo com sua história era mascarada como uma 
dança típica afro descendente. Nessa parte instrumental são disponibilizados aos alunos 
materiais como o pandeiro, atabaque, e o berimbau. O ambiente é de descontração, pois não 
se joga com a mesma dupla e todos têm a oportunidade de demonstrar os conhecimentos 
diante do professor. Esse conhecimento ocorre quando se joga com o professor. Quando o 
aluno chega no local de treino não se entra na roda sem que antes cumprimente o professor e 
aos colegas um a um. A cada acerto um elogio e ao erro um conselho motivador seguido de 
nova didática para um progresso seguro e desenvolvimento apreciável. Os alunos que 
compõem este grupo seguem uma seqüência de atividades diárias, sendo que alguns deles 
estão escritos em outras atividades do Projeto Esportivo Unitau que objetiva promover saúde e 
aprendizagem, tanto para os alunos como para os bolsistas que aproveitam a oportunidade 
para reconhecer os nossos erros e aprender na pratica a organizar uma aula e administrá-la, 
tendo em vista que o público alvo são as crianças e adolescentes em processo de 
desenvolvimento. Palavra chave: Extensão, PAFS, Capoeira.  


