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Introdução:
A capoeira tem sido alvo de muitos estudos na área da pedagogia, história e

educação física, fazendo com que a reflexão sobre as propostas de trabalho com esta

prática corporal tenha ganhado abrangência educacional, social e política

(BERTAZZOLI, ALVES, 2008; FALCÃO, 1998; SILVA, 2001; SIMÕES, 2002). Com isso,

percebemos a importância de inseri-la como elemento da cultura social e corporal, para

isso utilizamos o projeto de extensão “Capoeira na FURG” como instrumento para a

nossa prática. Este projeto é oferecido duas vezes por semana a crianças das

comunidades periféricas do entorno da Universidade, com o intuito de tornar-se uma

opção de prática corporal para as mesmas.

Metodologia:
Temos como objetivo propor aulas descontraídas e que favorecerem a

integração dos alunos. Com isso, buscamos experimentação corporal e a autonomia

dos mesmos durante as aulas. Acreditamos que “ensinar não é transferir conhecimento,

mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 1996.

p.22). Logo, entendemos que no contexto desse projeto o foco é a multiplicidade de

vivências corporais ao invés de aperfeiçoamento da técnica.

Para que possam ser feitas às reflexões da nossa prática utilizamos o diário de

campo, em que são anotados todas as aulas e os fatos que nos chamam a atenção

bem como, as fotos que são feitas durante as aulas. Nele são transcritas as atitudes

dos alunos, as nossas intervenções, as situações conflituosas e a reflexão com relação

aos acontecimentos e as aulas.

Resultados e discussão:
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O Projeto iniciou com apenas oito crianças e podemos notar nos primeiros

meses de intervenção que a aula perdia um pouco o “foco” contendo apenas

brincadeiras, sem regras. Com isso, conforme foi aumentando o número de alunos,

sentimos necessidade de utilizar aspectos disciplinadores e fundamentos técnicos

oferecidos pela capoeira. Contudo, isso não significa que abandonamos a idéia de

Paulo Freire quando escreve que: “é por isso que transformar a experiência educativa

em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há fundamentalmente humano no

exercício educativo: o caráter formador” (FREIRE, 1996, p. 33).

Nos primeiros momentos nos preocupamos se essas mudanças não estavam

nos tornando muito autoritárias, foi então que buscamos refletir sobre a nossa prática

pedagógica. Discutimos e fomos para a aula com a proposta de conversar com os

alunos e acordar algumas regras para uma melhor convivência e assim um maior

aproveitamento dos momentos de aula.

Após este acordo, foi possível notar um aproveitamento maior com relação ao

tempo da aula, empenho dos alunos, bem como, a satisfação de ambas as partes.

Então, após alguns meses de intervenção corroboramos com Paulo Freire, pois

percebemos que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao

aprender”(1996), uma vez que estamos buscando uma forma para melhor ensinar à

capoeira, e percebemos que o que tínhamos como princípios norteadores iniciais foram

sofrendo modificações devido às reflexões que fomos fazendo com relação a nossa

prática. Logo, notamos que ao ensinar a capoeira para essas crianças descobrimos

(aprendemos/construímos) uma forma de ensinar que talvez só funcione com crianças

que tenham as mesmas condições e que tenham uma cultura semelhante, mas que nos

servirá de base para um futuro pedagógico.

Após todas as reflexões que fizemos podemos entender que trabalhar com a

“pedagogia da autonomia” cunhada por Paulo Freire não significa, nesse caso do

projeto, uma liberdade total para os alunos, mas sim significa construir junto aos alunos

formas de trabalho que permitam o aprendizado tanto dos alunos quanto das

professoras.
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