UFPE registrando e socializando parte da memória da Capoeira do Jaboatão
dos Guararapes-PE
Coordenadora: Henrique Gerson Kohl

E-mail: profhenriquekohl@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Educação

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Educação física

Abrangência: Jaboatao dos Guararapes, Recife, Olinda e Cabo de Santo Agostinho
Local de Realização: Na sala do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Artes Marciais, Modalidades Esportivas de
Combate, Lutas e Capoeira (Nepex-DEF-CCS-UFPE), localizada nas dependências do Núcleo de Educação Física e
Desportos da Universidade Federal de Pernambuco (NEFD-UFPE). Sala sob responsabilidade do Prof. Dr. Henrique
Gerson Kohl (SIAPE 1777376)-DEF-CCS-UFPE.

Resumo da Proposta:
O projeto intenta valorizar algumas referências da capoeira de Pernambuco, em especial, do município do Jaboatão dos
Guararapes socializando parte dos conhecimentos historicamente acumulados por Mestres de Capoeira com notório
reconhecimento por parte significativa das figurações sociais da capoeira local. Destarte, almejamos materializar
relações de horizontalidade entre parte dos conhecimentos da capoeira e parte da UFPE. Relações que irão nortear a
produção de material para, eticamente e legalmente, registrar e socializar parte da memória das referências da
capoeira convidadas para participação da ação de extensão. Assim, reconhecendo, segundo edital, os intentos
institucionais por parte da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, mediante critérios publicados via canais institucionais,
análises e julgamentos (preliminar e de mérito) por parte da Comissão Técnica de Avaliação; propomos, a partir de
cada exigência institucional, algumas possibilidades apresentadas no preenchimento on line dos itens disponibilizados
pela plataforma do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ).

Objetivo Geral:
Materializar parte da memória de algumas referências da capoeira do Jaboatão dos Guararapes-PE via produção de
material a ser socializado em diferentes figurações sociais.

Objetivos Específicos:
Construir material com os resultados deste projeto de preservação e divulgação de parte da memória da Capoeira de
Pernambuco;
Promover o debate acerca de parte da memória da Capoeira do Jaboatão dos Guararapes - PE;
Contribuir na inserção e no registro da Ação Curricular de Extensão (Acex) como carga horária nos Projetos Pedagógicos
de Cursos de Graduação da UFPE, de acordo com a Resolução Nº 09/2017, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CCEPE).

