
GRUPO ARTE EM MOVIMENTO (CAPOEIRA UESC) 

Classificação: Ação Continuada           Data do CONSEPE: 11/12/1997  

Área Temática: Cultura 

 

Resumo: O Grupo Arte em Movimento (GAM), em atividade desde 1998, 

trabalha pela preservação e valorização da história e da cultura afro-brasileira, 

por meio da difusão da capoeira e das danças de matriz africana. O GAM 

lançou em fevereiro de 2021 a ação denominada “Capoeira UESC Online”, 

devido à pandemia do Covid19. Assim, o projeto possui um ambiente virtual de 

ensino, com página no Facebook, perfil no Instagram e Grupo no Whatsapp 

para comunicação com os alunos e alunas. Diante do novo contexto social, as 

atividades presenciais voltaram e agora estamos ofertando aulas gratuitas de 

capoeira para crianças de 5 à 7 anos (Turma Kids I), de 8 à 11 anos (Turma 

Kids I), além de turmas específicas para adolescentes e adultos. As aulas 

ocorrem na Sala de Capoeira, localizada no Parque Desportivo da UESC, onde 

funciona o curso de Educação Física da universidade. As inscrições podem ser 

realizadas na Sala de Capoeira UESC, no horário da turma de seu interesse. 

Abaixo seguem os nossos canais digitais de comunicação para dúvidas e os 

horários das aulas de cada turma. 

Atenção: a inscrição de aluno(a) menor de 18 anos (turmas Kids I, II e 

adolescentes) deverá ser realizada pelo pai/mãe ou responsável legal pelo 

menor de idade.  

As aulas são gratuitas, não perca essa oportunidade, venha participar! 

Acesse os nossos canais digitais:  

Instagram:@capoeira.uesc  

Facebook: Capoeira UESC Online  

Gmail: capoeirauesc.ef@gmail.com 

mailto:capoeirauesc.ef@gmail.com


 

 

Objetivos:  

1) Ofertar aulas de capoeira gratuita e 100% online à sociedade;  

2) Fortalecer o vínculo entre a sociedade e a UESC, criando espaços para o 

empoderamento, fomentando um processo de transformação social;  

3) Contribuir com a promoção da saúde dos participantes do projeto; 

4) Estimular a adesão de alunos de graduação nas atividades de extensão;  

5) Instrumentalizar os monitores com metodologias de ensino da capoeira, com 

finalidade educacional e de promoção da saúde;  

6) Fomentar a formação do professor pesquisador, contribuindo para o 

fortalecimento entre teoria e prática; 

7) Contribuir com a produção e veiculação do conhecimento científico sobre a 

Capoeira;  



8) Oportunizar a troca de saberes entre atores sociais de diferentes setores 

(Educação, Saúde e Esporte), tendo a cultura Afro-brasileira como ponto de 

intersecção. 

Integrantes:  

MONITORES CAPOEIRA UESC ONLINE:  

Isaque Silva Santos  

Graduando em Licenciatura em Educação Física  

Issilva.lef@uesc.br  

 

Lázaro Emanuel Rodrigues de Oliveira  

Graduando em Licenciatura em Educação Física 

leroliveira.lef@uesc.br  

 

Thiago Santos de Santana 

Graduando em Licenciatura em Educação Física 

tssantana.lef@uesc.br  

 

Coordenação:  

Profª Nayara Alves Severo nasevero@uesc.br  

Profº. Dr. Luiz Henrique Silva lhsilva@uesc.br  
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