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RESUMO 
  

Esta monografia tem por objetivo apresentar a capoeira em seus aspectos 

histórico e cultural procurando estabelecer relações entre a prática e a Educação 

física escolar, devido a considerável relevância destes valores, atualmente, no 

âmbito educacional. E posteriormente analisando esta aproximação, a partir de 

uma pesquisa qualitativa utilizando entrevistas com professores da área das 

escolas estaduais de Maricá, para identificar o conhecimento e as dificuldades 

destes em aplicar o conteúdo em suas aulas. Os resultados indicaram uma certa 

resistência dos docentes por ser uma atividade pouco estudada. Como solução, 

sugiro algumas alternativas metodológicas de se trabalhar com a temática. 
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ABSTRACT 

 

This monograph aims to present the Capoeira in their historical and cultural 

aspects seeking to establish links between practice and physical education school, 

due to the considerable relevance of these values, currently in the education 

sector. And then after, analyzing this approach, from a qualitative study using 

interviews with teachers in the area of state schools in Maricá, to identify the 

knowledge and the difficulties in applying the content in their classes. The results 

indicated a resistance of the teachers for being a less studied activity. As a 

solution , I suggest methodological alternatives to work with the thematical. 

 
Key words: Capoeira; History; Physical education; 
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I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Na Educação Física escolar faz-se obrigatório a apresentação de conteúdos 

como esportes, jogos, danças, brincadeiras e lutas, sendo assim, a Capoeira se 

encaixa em todos estas vertentes tornando-se o grande foco deste trabalho, que tem 

como objetivo incentivar o uso desta prática em conjunto com às atividades 

escolares.  

O ensino da Capoeira é um ótimo instrumento de trabalho, visto que além de 

abranger atividades físicas e psicomotoras ela trás consigo um imenso conteúdo 

histórico devido a sua prática ser oriunda do processo de libertação dos escravos 

negros no Brasil por volta dos anos de 1800. As análises de diversas literaturas 

indicam que a maioria dos autores descrevem a capoeira como o único esporte 

genuinamente brasileiro, acrescentando ainda mais a importância de trabalhar com 

tal assunto junto aos alunos. 

Essa atividade existiu inicialmente como luta de libertação da classe 

dominada no regime escravocrata, onde enfrentou uma grande perseguição por 

agredir ideologicamente os códigos de conduta na época. Após sua legalização pode 

ser observada em locais fechados, academias voltadas para tal prática. Assim 

começa a interação da capoeira com a educação física sendo instruída pelos 

mestres, que a partir de seus ideais dividiram a capoeira em alguns segmentos eis 

que surge a capoeira angola e regional, uma voltada mais para o resgate cultural 

preservando as tradições e as movimentações e outra se esclarecendo enquanto 

luta, método de combate utilizando até técnicas de outras artes marciais.  

Em ambos os aspectos podemos ver a relevância em se trabalhar com a 

capoeira na Educação física, visto que inserindo tal conteúdo podemos desenvolver 

potencialidades não só no plano físico pela movimentação completa que requer o 

trabalho com todos os músculos do corpo, como psicológico e cognitivo na troca de 

movimentações rápidas em resposta ao oponente e na troca de informações entre 

os indivíduos durante a participação. 

Tendo em vista a grande influência positiva que a capoeira pode ter no 

ambiente escolar, busquei me informar sobre a aplicação da mesma nas escolas de 

minha cidade. Está pesquisa se torna importante ao analisar a forma como esse 
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conteúdo é abordado nas escolas estaduais do município de Maricá/RJ, ainda tendo 

como objetivo propor uma alternativa para o desenvolvimento de tal arte da cultura 

que pode ser aplicada de diversas maneiras. 
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II – JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente, o reconhecimento e a valorização da pluralidade cultural de 

nosso país através da Educação Física, possui notável importância, pois por meio 

desta disciplina escolar entende-se que as práticas e manifestações corporais, 

abordadas por ela, constituem elementos responsáveis por ampliar o padrão cultural 

de nossos alunos ao transmitir diferentes tipos de culturas, produzidas ao longo da 

história.  

Nesse sentido, compreendo a noção de cultura corporal enquanto artifício 

ampliador para contribuição de uma Educação Física escolar que atue no exercício 

da cidadania, ao reconhecer que seus conteúdos e as capacidades propostas a se 

desenvolver, formam produtos socioculturais, assim tornando o acesso a eles, como 

direito de todos. De acordo com Júnior (2011), a expressão corporal como 

Linguagem permite acreditar, fundamentar, argumentar e, por assim dizer, defendê-

la como objeto de estudo peculiar pertencente à Educação Física escolar, uma vez 

que é por meio dela que os sentidos e significados em tratar os diferentes temas da 

cultura corporal são resgatados. 

Sendo assim, tomo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs)1, enquanto proposta curricular, os quais possuem a intencionalidade de 

formar alunos críticos e cidadãos através da utilização dos Temas Transversais2 no 

trato pedagógico, incorporados às mais diversas disciplinas escolares e, do mesmo 

modo, pretendo aproximá-los do Art. 26-A, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação(LDB), cujo decreto estabelece que nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, público e privados, torna-se obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena (BRASIL, 2014).  

Nesse sentido de acordo com às exigências do artigo, assim como, aos 

incisos3 inerentes a ele, a Capoeira, representa um rico conteúdo a ser utilizado pela 

                                                 
1 Estes parâmetros buscam garantir a inclusão e a discussão de assuntos possuidores de grande relevância social. BRASIL 

(1998). 
2 Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. 
3 Incisos do Art.26-A, da LDB, conforme BRASIL (2014): 
  Inciso 1°: O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
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Educação Física brasileira, uma vez que está posta a necessidade de valorizar a 

cultura brasileira, de influência africana, através do processo educacional ao 

considerar que esta ação permite desempenhar a contribuição dos povos negros, 

enquanto sujeitos da história da formação do nosso país. 

Ao longo da trajetória que percorri durante a graduação, obtive a 

oportunidade de cursar nos primeiros semestres da faculdade, a disciplina de 

Lutas II, na qual a Capoeira enquanto arte marcial estava inserida em sua proposta. 

Assim, aspectos que envolvem esta arte, tais como o histórico, as movimentações 

básicas, o ritmo e a música, do mesmo modo que as diversas possibilidades de 

tratá-la no contexto escolar foram contempladas pela disciplina, despertando meu 

interesse em utilizá-la como tema de pesquisa.         

Paralelamente a experiência vivida na disciplina, apesar de eu nunca ter me 

inserido nas atividades de nenhum grupo de capoeira específico, participei de 

algumas aulas de capoeira em diferentes contextos, desde apresentações na 

escola, a participação em rodas em diversos lugares e até a experiência de ter tido a 

possibilidade de aplicar o conteúdo Capoeira nas aulas que ministrei como aluno 

mestre  da matéria “Pesquisa e prática de ensino”, onde vivenciei a experiência 

como professor o que, igualmente, contribuiu para que eu admirasse ainda mais 

esta prática . 

Sendo assim, entendo que esta pesquisa se mostra relevante ao analisar a 

prática pedagógica e o interesse dos professores no sentido de verificar se eles se 

sentem seguros em trabalhar com o conteúdo capoeira, tendo em vista que cada 

docente possui uma formação específica, características e interesses individuais que 

podem influenciar ou não a propensão em se trabalhar com tal prática. 

 

Deste modo, a partir do eixo temático Pluralidade Cultural e das 

recomendações estabelecidas pelo Art. 26-A, apresento meu Trabalho de Conclusão 

de Curso, o qual atravessa o tema no instante em que intenciona realizar uma 

                                                                                                                                                         
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil. 
 Inciso 2°: Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras. 
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aproximação entre o conteúdo da cultura corporal, Capoeira, e a prática pedagógica 

de professores/as de Educação Física da rede estadual de Maricá (RJ).  
Portanto, utilizando as particularidades da Capoeira, que surgiu da criação do 

negro africano em solo brasileiro como luta de resistência ao branco colonizador, 

cuja prática permite desenvolver potencialidades no plano físico, intelectual, moral e 

social, assim como estimular atitudes sociais, desinibição e o espírito participante, 

entendo esta arte da cultura como possibilidade de tonar o presente trabalho como 

leitura a ser analisada acerca da problemática:  

“Será que os/as professores/as de Educação Física da rede estadual do 

município de Maricá (RJ) compreendem e/ou utilizam a Capoeira como uma 

possibilidade de conteúdo nas aulas do ensino fundamental? ”  

E a partir desta análise investigar de que modo este conteúdo é abordado e 

desenvolvido pelos professores além de propor uma alternativa metodológica para 

se trabalhar a capoeira na Educação Física escolar. 
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III – METODOLOGIA 

          Segundo Minayo  (2001), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Sendo assim, através deste método, compreendo que o pesquisador possui a 

autonomia de explorar e elaborar diferentes interpretações, por meio da utilização 

dos dados. 

 

 

3.1 Procedimentos metodológicos  

A pesquisa de campo foi feita na cidade de Maricá/Rj, onde resido, o que me 

possibilitou conhecer o ambiente de pesquisa. Os questionários foram entregues a 

seis professores do ensino fundamental da rede Estadual de ensino, sendo quatro 

do sexo feminino, com idade entre 22 e 35 anos e tempo de formação entre 2003 e 

2012 e dois do sexo masculino com idades de 33 e 52 anos, formados nos anos de 

2005 e 1983, respectivamente. 

O primeiro bloco do questionário consiste em cinco perguntas para 

identificação dos professore(as) afim de saber os seus respectivos nomes, sexos, 

idades, anos de formação, instituições que cursaram Educação física e tempo de 

experiência como atuantes na profissão.  

O segundo bloco do questionário contém sete perguntas com o interesse em 

saber qual  a vivência dos professores com o tema capoeira, antes, durante e depois 

da formação. Também foi questionado se os mesmos sentiam-se seguros em 

trabalhar com a capoeira nas aulas, aos que trabalham de que forma o fazem, e aos 

que não quais as atividades mais desenvolvidas em suas aulas.  

Neste bloco iniciei o movimento da pesquisa procurando saber quais atividades 

desenvolvidas nas aulas de cada professor, dentre práticas corporais e esportes.  
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Em seguida questionei aos mesmos qual a sua vivência em torno da capoeira 

durante sua formação e se possuíam algum conhecimento prévio do histórico e das 

características dela, perguntando ainda se já haviam proferido aulas dá modalidade. 

Posteriormente me informei se eles compreendiam a utilização desta pratica pelos 

professores e a importância deste conteúdo ser trabalhado nas aulas de Educação 

Física. 

A pesquisa teve um grande enriquecimento através das observações que 

pude fazer da aula de alguns professores, onde tive mais contato com a realidade de 

algumas escolas, em relação a materiais e espaço disponível para as aulas de 

educação física, e também ter um contato com os professores podendo ver os 

métodos usados pelos professores em suas aulas. 
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IV – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A leitura de algumas revistas e artigos científicos que abordam estudos da 

história da capoeira, autores como Junior (2011), Soares e Júlio (2011), Campos 

(2011), Medeiros e Perez (2007), Munaro (2007) entre outros presentes na 

bibliografia deste trabalho foram necessários para a compreensão do histórico da 

capoeira no Brasil e para o desenvolvimento da pesquisa ajudando a entender como 

essa prática se difundiu no país e de que forma ela se torna uma ferramenta de 

grande importância para a Educação Física . 

Inicialmente, gostaria de apresentar brevemente as características inerentes à 

Capoeira e sua história desde o surgimento, a proibição da sua prática até a 

aparição de nomes de peso para a capoeira no Brasil como Mestre Bimba (Manoel 

dos Reis Machado) e Pastinha (Vicente Joaquim Ferreira Pastinha), que são dois 

dos mestres mais importantes no desenvolvimento da capoeira em nosso país, 

assim como estabelecer a relação desta prática com a Educação Física. 

Posteriormente, apresento as diferentes concepções em que a Capoeira pode ser 

contextualizada e, consequentemente, trabalhada. 
 

4.1. Histórico da capoeira  

De acordo com pesquisas sobre a origem histórica, a discussão é 

interminável, uma vez que pesquisadores, folcloristas, historiadores e africanos 

procuram saber a origem da Capoeira. Em contrapartida, pesquisadores que 

estiveram na África, porém, jamais encontraram vestígios de alguma luta semelhante 

à capoeira, pois não existem nomes de golpes, nem de toques, na língua africana. 

Considerando esta análise, entende-se que a Capoeira constitui uma manifestação, 

genuinamente, brasileira.  

Vários povos africanos foram retirados de suas terras onde viviam livres em 

suas tribos e trazidos à força para o Brasil, com o objetivo especifico de serem 

escravizados e, portanto, trabalharem, produzirem riquezas sem serem pagos pelos 

serviços prestados. Como se não bastasse a violência de terem suas famílias sendo 
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separadas pela escravidão, os colonizadores na época também tentaram escravizar 

os povos através de sua cultura, impondo-os novos conceitos de sociedade, religião, 

costumes alimentares, vestuários entre outros.  

A Capoeira teve sua origem, no Brasil Colônia em que os negros 

escravos eram trazidos de forma forçada da África Ocidental a este país, uma 

vez que eles eram fundamentais aos fazendeiros da época, sendo a principal 

mão de obra usada na época. Em consequência aos maus tratos sofridos 

estes escravos sentiram a necessidade de uma maneira que pudessem se 

defender e resistir a esta opressão, surgindo à capoeira, que se tornou além 

de um ritual de luta uma forma de estilo de dança. (SOARES e JULIO, 2011) 

 Os negros africanos eram separados dos integrantes de suas tribos para 

que não houvesse uma união através do dialeto em comum, assim dificultando o 

início de rebeliões. Para aqueles ditos “rebeldes ou indomáveis”, que não aceitavam 

a escravidão e opressão sofrida, eram castigados violentamente, tanto de forma 

física como moral. Alguns, no desejo de liberdade, fugiam e eram caçados como 

animais pelos Capitães do Mato, os quais eram bem armados pelos senhores de 

engenho para que nenhum escravo ousasse infringir as regras. 

 A partir desse ponto, surge a capoeira mistura de danças, lutas e 

movimentos livres, muitas vezes copiando ataques de animais, para que os escravos 

pudessem se defender de seus senhores. Tal prática foi proibida pelos senhores de 

engenho no intuito de repreender qualquer tipo de movimento de libertação. Os 

negros então começaram a disfarçar sua luta em formas de dança ou rituais 

religiosos, muitas vezes aproximando seus orixás de santos que representavam a 

igreja católica, para que pudessem assim continuar seu treinamento tanto físico 

através dos movimentos da capoeira, quanto o mental através das músicas que 

traziam força e canções que fortificavam o desejo de liberdade que possuíam em 

sua terra natal. 

 
Essa “Dança” foi sendo difundida rapidamente, sendo praticada e treinada 
nas senzalas das fazendas, enquanto isso, as fugas e revoltas dos negros 
aumentaram, ao mesmo tempo em que foram se fortificando, se organizando 
e vencendo os Capitães do Mato com o próprio corpo. Os senhores de 
engenho percebendo isto, passaram a proibir o treino da capoeira entre os 
escravos. Estes tiveram, então, a ideia de disfarçar a capoeira para que 
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pudessem exercitá-la, incluindo a música como uma encenação e a 
coreografia que hoje conhecemos por dança afro, como a ginga da luta. Com 
isso, os escravos puderam se exercitar até mesmo na frente de seus 
senhores sem que estes percebessem. Dessa forma, a capoeira conseguiu 
sobreviver até a libertação dos escravos, constituindo-se em peça de 
fundamental importância nas rebeliões negras.” (MEDEIROS e PERES, 2007) 

 

Com o fim da escravidão em 1888, os fazendeiros e donos de terra não tiveram 

outra opção além de trazer povos estrangeiros para ocupar o lugar dos africanos 

para o trabalho na lavoura, assim muitos escravos recém libertados ficaram sem 

trabalho ou moradia e passaram a viver a escória da sociedade, sem ter de onde 

tirar dinheiro para sustento de suas famílias, os negros passaram a usar a capoeira 

como ferramenta de trabalho muitas vezes sujo.  

 
Com o fim da escravidão em 1888, emprego de mão de obra estrangeira nas 
lavouras, os escravos recém “libertados”, ficaram sem empregos, para 
sobreviverem muitos passaram a usar a capoeira para cometer crimes 
alarmantes. (LOPES, 2008) 

 
Os negros sem opção de trabalho, passaram a formar grupos que apoiavam 

partidos políticos praticando até assassinatos. Assim a capoeira foi proibida de ser 

praticada em locais públicos, entrando no código penal do ano de 1890 até a década 

de 30, e quem o fizesse era considerado “vadio” ou “vagabundo”. Estes muitas 

vezes eram presos e em casos de reincidência exilados para ilhas onde eram 

forçados ao trabalho.  
 
Porém mesmo com sua proibição a capoeira não acabou ela continuou 
acontecendo de forma ilegal e marginalizada principalmente nas cidades de 
Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Era grandemente perseguida pela polícia, 
e, era comum a deportação de capoeiristas para ilhas e presídios.  (SOARES 
e JULIO, 2011) 
 

Após o ano de 1934, a capoeira deixou de ser considera como crime ou 

vadiagem. Getúlio Vargas, que governava o Brasil de forma altamente patriota e 

visava os interesses do povo, legalizou a prática da capoeira. Em contrapartida a 

reservou apenas a locais fechados, para o controle das manifestações. Assim 

começam a aparecer as academias de capoeira, pela necessidade dos praticantes 

de se reunirem para que pudessem treinar as lutas entre si. Estas academias se 

localizavam em sua maioria nos subúrbios das grandes cidades, onde se 

concentrava a maior parte da população negra na época. 
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“Isso por que após Getúlio Vargas ter extinguido a Capoeira do código penal 
em 1934, concomitantemente ele obrigou que tanto os cultos quanto à 
Capoeira fossem realizados fora das ruas, criando assim também, uma forma 
de controlar estas manifestações advindas da cultura negra. ”(JOAO NETO, 
2008) 
 

A capoeira e seus seguidores ainda assim eram vistos como escória da 

sociedade, eis que surgem grandes nomes da capoeira, como: Manoel dos Reis 

Machado, mais conhecido como mestre “Bimba”, e Vicente Ferreira Pastinha, o 

mestre “Pastinha”, dois grandes mestres que lutaram pela aceitação da capoeira 

enquanto riqueza cultural brasileira. 

Bimba achava que a capoeira estava se distanciando demais de suas origens 

enquanto luta, então fundou a primeira academia de capoeira em 1932, na Bahia, 

onde começou a difundir seus próprios métodos de treinamento, inserindo técnicas 

de outras lutas e culturas muitas vezes de classes sociais mais altas, aproximando 

tal arte ao meio acadêmico. Este ramo da capoeira tinha o caráter de preservar o 

lado mais técnico, visto como um lado mais “violento” da capoeira, a real técnica de 

luta, esse estilo ficou conhecido como Capoeira Regional.  

 
A legalização da capoeira se deu através da sua esportivização. Era 
imprescindível "desafricanizá-la", colocando-a dentro dos princípios aceitos 
pela classe branca, ampliando sua aceitação. Neste contexto surge um 
importante personagem na história da capoeira baiana: Manoel do Reis 
Machado, o mestre Bimba responsável por fundar a primeira academia de 
capoeira em 1932, no entanto este estava insatisfeito com a maneira com que 
a capoeira estava sendo conduzida, uma vez que as apresentações visavam 
apenas lucros, distanciando-se do caráter de luta que a gerou. ”  (MATTOS, 
2005) 

 
Já Pastinha, preservava a capoeira enquanto cultura e manteve mais as 

origens de jogo, danças e apresentações de rodas, uma roda mais leve sem a 

característica violenta da luta, ele preservava o desenvolvimento social incentivando 

seus alunos a serem leais e justos. Acreditava que para ser um bom capoeirista 

precisava além dos golpes, o conhecimento das origens da capoeira, que foi uma 

forma de um povo para fugir das opressões. 

 
Oposto ao discurso de mestre Bimba surge um movimento de oposição 
liderado por Vicente Ferreira Pastinha o "mestre Pastinha", este mestre 
defendia o resgate da ancestralidade africana da capoeira, recebendo o nome 
de Capoeira Angola.  (MUNARO, 2007) 
 

Os dois mestres tiveram um papel importantíssimo no processo de aceitação 
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da capoeira. A partir da década de 30, tal prática passou a ter um caráter mais 

esportivo e foi sendo cada vez mais aceita pela sociedade, saindo das academias ou 

lugares fechados para as escolas e projetos sociais. 

 
Após toda luta para que a capoeira fosse reconhecida e praticada por todas 
as camadas da sociedade, hoje em dia é vista como patrimônio cultural 
brasileiro. Muitos grupos de capoeira viajam o Brasil e o mundo levando a 
arte a todos, vários países procuram cada vez mais levar os mestres para 
disseminar a capoeira, arte genuinamente brasileira que cada vez mais ganha 
reconhecimento por onde se ouve falar. Nos dias de hoje encontramos a 
capoeira presente em diversos espaços e contextos sociais. Existem grandes 
grupos onde atletas são fortemente preparados para competições e para 
ministrar aulas fora do Brasil. (CARIN, 2011) 

 
 Apesar de ainda existir uma resistência da aplicação de tal conteúdo, visto 

que a cultura da capoeira diverge com alguns “valores” morais, religiosos e culturais 

idealizados por grande parte da sociedade.  Hoje a capoeira é praticada por diversos 

grupos sociais e cada vez mais vem sendo incorporada nas escolas e projetos por 

muitos mestres que ministram suas diversas vertentes pelo Brasil e pelo mundo.  
 

 

 

4.2. Capoeira e suas concepções 

 De acordo com Campos (1990), na capoeira existem diversas concepções, 

estas como luta, dança, arte, folclore, esporte, educação e lazer. 

Por representar sua origem de sobrevivência através dos tempos, a capoeira 

pode ser classificada como luta, em sua forma mais natural, provindo de 

experiências como defesa pessoal e deve ser ministrada com o objetivo de combate 

e de defesa.  

Pode ser considerada também uma dança, por possuir música, ritmo, canto, 

instrumento e expressão corporal. E da mesma forma como arte, por inspirar 

diversos temas literários, cênicos e artistas plásticos. Nas aulas, os educadores 

podem aproveitar os movimentos desta para desenvolver flexibilidade, destreza, 

equilíbrio, coordenação motora e criatividade, buscando a coreografia e a satisfação 

pessoal. ·  

A capoeira ainda pode ser vista no folclore, por representar uma expressão 
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popular da cultura brasileira, a qual deve ser preservada, promovendo a participação 

dos alunos, tanto na parte prática, como teórica. 

Inclusive, a capoeira, é uma modalidade esportiva, institucionalizada em 

1972, pelo Conselho Nacional de Desportos, onde deve manter-se o foco nas 

competições, com regras pré-estabelecidas e treinamentos físicos, técnicos e 

táticos.  

Juntamente a todas essas concepções ela ainda acrescenta para a formação 

integral do indivíduo, desenvolvendo além do físico, o caráter, a personalidade e 

proporciona autoconhecimento acerca de suas potencialidades e limites, 

contribuindo na sua educação. Podendo também ser trabalhada junto aos 

portadores de deficiência. O jogo da capoeira inclusive pode ser uma prática 

informal, através de rodas espontâneas por lazer, realizadas em ambientes públicos.  

Existem muitos mestres que praticam e ensinam a capoeira como forma de 

sustento, proporcionando aos seus seguidores não só a técnica, mas um estilo de 

vida através da cultura de seus precedentes. Os “capoeiristas” são adeptos de corpo 

e alma, seguindo uma filosofia de vida própria. A capoeira é vista como símbolo e até 

mesmo podendo ser usada como sobrevivência. 

A prática de sua “arte” não é vista com um simples significado, existem muitos 

aspectos desta manifestação que se mantem relacionadas, fazendo da capoeira um 

jogo cheio de incertezas, onde fica difícil conceitua-la em uma única dimensão de 

tratamento.  

 

4.3. Capoeira e Educação Física 

 
No século XX, os militares inseriram a capoeira como forma de treinamento, 

ainda a utilizando através de métodos de ginástica Europeus, visando o 

aperfeiçoamento do corpo. Com a liberação da capoeira no Brasil no ano de 1937, 

os capoeiristas, como já mencionado anteriormente, encontravam-se em locais 

fechados para organizar as rodas. Posteriormente estes locais se tornaram 

academias, desenvolvendo diversas vertentes da capoeira a partir do aprendizado e 

crenças de cada mestre. 
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Paralelamente, na Bahia, acontecia uma divisão em estilos através da 

representação de dois mestres que a dividiram em Capoeira Regional, com uma 

forte influência de outras lutas buscando o aperfeiçoamento enquanto técnica 

marcial, e Capoeira Angola, prezando manter as raízes culturais. Com isso, a 

capoeira inicia sua aproximação com a Educação Física e futuramente inserindo-se 

nela com a criação de regras. 

A partir de meus estudos sobre educação física vejo que é um conjunto de 

atividades planejadas e estruturadas, que estuda e explora a capacidade física e a 

aplicação do movimento humano objetivando melhorar o condicionamento físico e a 

saúde dos praticantes, através da execução de exercícios físicos e atividades 

corporais. Estas, que além de desenvolver o âmbito físico podem também promover 

potencialidades no plano social, cognitivo e psicológico a partir do contexto das 

atividades desenvolvidas nas aulas. 

Logo os ensinamentos da capoeira se enquadram em todos estes 

parâmetros, se tornando uma excelente ferramenta para a Educação Física, visto 

que todos os movimentos, entre golpes e dança, utilizam todos os músculos do 

corpo. Quando se está em uma roda de capoeira o corpo nunca se encontra em 

repouso, todos os participantes, até mesmo os que não estão lutando, incentivam 

com danças, palmas e canções.  

Além destes, a capoeira também estimula aspectos psicomotores que são 

conjuntamente desenvolvidos a partir da aplicação das variadas formas de 

movimentos. Dentre elas, podemos citar a coordenação motora, que é altamente 

otimizada nesta prática, já que está se faz necessária desde os movimentos básicos, 

como a ginga, até os mais complexos utilizados entre ataques e defesas.  

É bastante importante que o aluno tenha conhecimentos mínimos da 

estruturação de seu corpo, para que assim possa entender e realizar movimentos 

aplicados, pois estes podem derivar de segmentos do corpo, como exemplo: 

cabeçada e a cotovelada. Ainda, é importante mencionar a lateralidade a 



23 
 

direcionalidade, pois na capoeira os movimentos são executados por ambos os 

lados e direções do corpo, estes que devem ser reproduzidos de forma natural e 

individual, estimulando a senso de direção.Paralelamente, podemos mencionar 

diversas outras qualidades trabalhadas como, equilíbrio, força, noções de tempo-

espaço, reflexos e agilidade. 

A Capoeira também é uma excelente atividade física, pois envolve de 
forma magistral todos os músculos e as grandes funções do organismo. Além 
disso, ocorre a melhora de capacidades motoras (...). Portanto, é um 
excelente veículo de educação e informação da cultura, aproximando-se 
perfeitamente ao desenvolvimento dos objetivos da disciplina de Educação 
Física. (BREINTENBACH, 2007) 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, a 

cultura corporal do movimento acrescenta, no currículo da disciplina, um rico 

conteúdo a medida com que contribui para o exercício da cidadania ao desenvolver 

produtos socioculturais que, para estes, são direito de todos. 

O ser humano, desde suas origens, produziu cultura. Sua história é uma 
história de cultura, na medida em que tudo o que faz está inserido num 
contexto cultural, produzindo e reproduzindo cultura. O conceito de cultura é 
aqui entendido como produto da sociedade, da coletividade à qual os 
indivíduos pertencem, antecedendo-os e transcendendo-os. (PCN-EF, online) 

Sendo assim, a Capoeira, novamente, confere a quesitos significativos para a 

Educação Física, pois nela encontramos um rico conteúdo a ser conhecido e 

apresentado nas aulas, podendo também ser associado e trabalhado com outras 

matérias que compõem o currículo escolar.  

Sua trajetória provém de uma série de acontecimentos historicamente 

importantes. Segundo Ribeiro (1992) e Vieira (2004), a Capoeira iniciou-se no Brasil 

e possui uma imensa bagagem cultural de sua terra de origem. Nesse sentido, ao 

ser utilizada como recurso, valorizamos a cultura nacional diferentemente do que 

acontece atualmente, visto que a maioria dos conteúdos ministrados na disciplina 

são importados de países colonizadores europeus e norte-americanos. 

Em contrapartida, a Capoeira é brasileira, filha de mãe africana e nasceu da 
classe dominada, dos escravos. Portanto, ao longo do tempo foi 
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transformando-se gradativa e paulatinamente sendo incorporada pela 
Educação Física e caracterizando o único esporte originalmente brasileiro, 
uma vez que sua prática representou uma forma de resistência dos escravos 
africanos, isto é um instrumento de libertação em terras brasileiras contra o 
branco europeu colonizador.  (RIBEIRO, 1992) 

Simultaneamente, a Capoeira, pode também desenvolver o espírito 

participante, além de valores morais. Em uma roda de capoeira todos são 

importantes, a participação social e sincronismo estão diretamente ligados para o 

bom desenvolvimento desta. Nela não é adotada uma postura preconceituosa de 

raças, aprendido que sua história vem da raça negra, nem existe segregação dos 

gêneros. O “jogador” tem a liberdade de se expressar em seus movimentos, 

utilizando a criatividade e superando seus limites. Este aprendizado tem um ponto 

importante na cvida dos praticantes, pois com os acontecimentos e atividades no 

jogo é possível que cada um consiga observar e respeitar as diferenças entre si.  

(...) através dessa prática social e de uma metodologia específica, 
conseguiremos juntamente com a comunidade escolar refletir sobre as 
questões de exclusão, marginalização, políticas de ação afirmativa e a 
desigualdade social tão presente em nossa sociedade, apontando sua 
superação, pois acredita-se que a Capoeira é uma das expressões de 
emancipação de um povo e através dela podemos contextualizar todas as 
fases de desenvolvimento político, econômico e social do Brasil. (MESSIAS, 
2004) 

 

Portanto vemos, enquanto professores, que devemos usar a capoeira não só 

como prática corporal, mas também aproveitar de sua riqueza histórica e cultural 

para fazer com que nossos alunos possam pensar e refletir sobre a história de nosso 

país e o contexto social da época que surgiu. Utilizando a interdisciplinaridade, por 

exemplo, com a história, geografia, sociologia, música, entre outras disciplinas, 

podemos enriquecer o conteúdo, não apenas valorizando as técnicas de luta. 

Acrescentando, assim, mais um instrumento de trabalho nas aulas de Educação 

Física, onde em muitos locais ainda vemos o trabalho em cima de técnicas de 

esportes, geralmente futebol, voleibol, basquete e handebol, o famoso quadrado 

mágico. 

 
Sua riqueza está nas várias formas de ser contemplada na escola, onde o 
aluno, através de sua prática ordenada, poderá assimilá-la e, assim, poderá 
atuar nas linhas com as quais mais se identificar. (CAMPOS, 1990) 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através das respostas adquiridas na pesquisa mencionada acima, pude 

perceber que a maioria dos professores das escolas estaduais do município de 

Maricá optam por desenvolver em suas aulas jogos cooperativos com a 

intencionalidade de promover a integração entre os alunos e também estimular o 

espirito participante levando os alunos a descobrirem suas potencialidades sem uma 

cobrança especifica. Juntamente a este os mesmos buscam trabalhar também com 

jogos pré-desportivos que estimulam a competitividade, mas também o espirito de 

equipe e exigem do aluno destreza e habilidades que são próprias de algum 

desporto, estes tipos de jogos são recomendados para os alunos desenvolverem as 

competências necessárias para futuramente adentrar em algum esporte. Dentre as 

atividades esportivas mais aplicadas destacam-se o futebol, futsal, handebol, 

voleibol. 

 

“Busco apresentar atividades corporais que envolvem a 

coordenação motora, o ritmo, agilidade, percepção e o 

equilíbrio. ” (Adriano Rodrigues, 33 anos, formado em 

2005 pela UFRJ) 

 

Em relação a prática da capoeira percebi que a maior parte dos professores 

tiveram contato com a capoeira em sua formação acadêmica, porem possuem 

conhecimentos defasados ou quase nenhum sobre esta. 
 

“Durante a minha formação obtive uma experiência com a 

capoeira e está me proporcionou um aprendizado lúdico 

de como se trabalhar com jovens e adolescentes. 

Mostrou-me que a capoeira além de um esporte é uma 

dança que é para todos. ” (Jhessyka Lima, 22 anos, 

formada em 2011 pela FAMATH) 

 

  Apesar disso alguns já trabalharam com a modalidade devido a movimentos 
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externos como eventos sobre esportes brasileiros e projetos específicos de 

capoeira, porem alegam não ter conhecimento satisfatório para lecionar o conteúdo 

em suas aulas individuais. 

Todos os participantes entrevistados compreendem a importância em se 

trabalhar com o tema capoeira pela vasta gama de estímulos promovidos pela 

atividade, que vai para além dos benefícios físicos. Alguns ainda mencionam os 

valores culturais que o conhecimento que esta arte pode proporcionar. 

 

“É uma atividade muito importante para se difundir valores 

e princípios, além de ser um acervo cultural e histórico. E 

se trata de uma atividade física muito rica envolvendo 

diversas capacidades físicas e habilidades motoras.” 

(Maíra Aguiar, 25 anos, formada em 2012 pela 

UNIVERSO) 

 

  Concluo, a partir da interpretação das respostas, que a capoeira ainda é 

pouco explorada como ferramenta nas aulas dos professores de Educação Física no 

município de Maricá, por não possuírem conhecimento suficiente desde a formação 

acadêmica e possivelmente pela falta de interesse na diversificação dos conteúdos 

em suas aulas. 

Percebendo tal fato sugiro, como futuro profissional de Educação Física, uma 

proposta em que os professores busquem a Formação continua, que é uma maneira 

de se manter atualizado para as questões da vida contemporânea, sabendo que 

nenhuma formação é completa e sempre temos o que aprender e desenvolver.  

Uma opção a se trabalhar a capoeira pode ser inserir o uso da 

interdisciplinaridade, com uma busca interna na escola entre os professores de 

outras disciplinas, tais como história e geografia por exemplo, conversando sobre 

questões do conteúdo como os acontecimentos que permeiam a história dessa arte 

ou os locais em que foi difundida sua prática e dentro disso se criar atividades com 

tais temáticas como uma forma de aumentar o interesse dos alunos.  Ainda é 

possível aproveitar o conhecimento trazido pelos alunos em suas vivências em 

atividades dentro e fora da escola. É bastante importante essa relação de troca de 
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informações no ambiente escolar. 

Juntamente a estas, proponho também, aos docentes desenvolvam  a 

temática em sala de aula de forma lúdica, criando rodas e coreografias, utilizando a 

tecnologia  a nosso favor ,buscando músicas, movimentações  além de poder 

mencionar a história da capoeira criando times como “escravos” e “senhores”, 

recriando fatos culturais assim ampliando a curiosidade e o interesse destes pela 

prática. 

A alternativa que proponho para fazer um contato inicial com a prática no 

ensino fundamental,  seria recriar um fato histórico através de um pique, como por 

exemplo a fuga dos escravos das fazendas para os chamados quilombos. Nessa 

atividade alguns alunos seriam denominados os capitães do mato e os outros seriam 

os escravos em fuga, o território da atividade tem que conter  um espaço para ser o 

quilombo onde os “escravos” estariam a salvo, e um outro representando a senzala 

da fazenda onde os que forem pegos pelos “capitães” ficariam até todos serem 

capturados ou um amigo o salvar.  A brincadeira tem seu final ou com a chegada de 

todos os alunos que compõe o time dos escravos, na senzala ou com a captura de 

todos estes. 
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Questionário 
 
I Bloco – Identidade dos/as professores/as. 

 Nome. 

 Sexo. 

 Idade. 

 Ano de formação e instituição que cursou. 

 Tempo de experiência de magistério. 

 

II Bloco – Relação com as aulas e a capoeira. 

 Principais atividades desenvolvidas em suas aulas. 

 Quais práticas corporais e/ou esportes são desenvolvidos durante as aulas? 

 Já teve vivência em capoeira durante a sua formação em alguma disciplina ou 

em outro contexto? Como foi esta experiência? 

 Possui algum conhecimento sobre a história e características da capoeira? 

 Já proferiu aulas sobre essa modalidade na escola. Por quê? 

 Compreende interessante a intervenção de pessoas que utilizam esta prática 

em suas aulas. Por quê? 

 Julga esse conteúdo importante ou dispensável de ser trabalhado nas aulas 

de Educação Física? Por quê? 

 
 


