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RESUMO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar o que vem sendo produzido 

nas revistas mais conceituadas na área de Educação Física, tratando a Capoeira nas aulas de 

Educação Física Escolar. As revistas Pensar a Prática, Movimento e Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte foram os meios de pesquisa para alcançar as respostas. Após as análises e 

discussão a respeito, percebeu-se a necessidade em aprofundar o conhecimento acerca da 

temática abordada. O Coletivo de Autores mostrou-se a mais completa abordagem pedagógica 

no trato do processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física. A Capoeira, 

enquanto manifestação cultural, quando abordada numa perspectiva crítico-superadora, 

instiga o aluno a construir uma nova visão da realidade social que está inserido e a 

desconstruir paradigmas preconceituosos. Assim, este trabalho entende que a Capoeira 

quando trabalhada nas aulas, deve ser contextualizada, fazendo um resgate do seu histórico 

social e problematizada no intuito de modificar e democratizar as relações sociais e o 

conhecimento dos alunos. 

 

Palavras-chave: Capoeira. Educação Física. Educação Física Escolar. Ensino-Aprendizagem. 

Coletivo de Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This conclusion of course has as objective to analyze what is being produced in the 

most relevant journals in the area of Physical Education, treating the poultry in 

Physical Education classes at school. The magazines think the practice, Movement and 

Brazilian Journal of Sport Sciences were the means of research to achieve the answers. 
After analysis and discussion, realized the need to deepen the knowledge about the 

theme addressed. The Collective of authors showed to be the most complete 

pedagogical approach in the treatment of the teaching-learning process in Physical 

Education classes. The Capoeira, while cultural manifestation, when addressed a 

critical perspective-Overmastering, instigates the student to build a new vision of 

social reality that is inserted and deconstruct prejudiced paradigms. Thus, this study 

considers that the poultry when worked in the classes, must be contextualized, making 

a ransom of his social history and evaluated in order to modify and democratise the 

social relations and the knowledge of the students. 

 

Keywords: Poultry. Physical Education. Physical education at school. Ensino-

Aprendizagem. Collective of authors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa se configura enquanto trabalho de conclusão de curso do curso de 

licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal Fluminense. A temática central 

desta investigação diz respeito a como vem sendo tratada a capoeira nos periódicos científicos 

de Educação Física. 

As motivações que me trouxeram até este estudo, acredito que aconteceram, desde 

minhas primeiras lembranças onde recordo que sempre tive fascínio pela arte da capoeira, 

então com nove anos de idade, por conta própria comecei a procurar algum lugar que 

houvesse aulas de experimento essa prática. Encontrei em uma pequena academia de 

musculação perto de casa e logo me inscrevi. Com o passar do tempo, devido a forte 

influencia do governo em fazer com que as escolas começassem a mostrar aos alunos todo o 

histórico afro brasileiro em forma e conteúdo escolar, minha escola, católica franciscana, 

contratou um professor de capoeira. Este professor era formado em Informática, e ministrou 

uma escolinha de capoeira às terças e quintas feiras fora do período escolar. Em seguida, 

migrei da academia perto de casa e fui matriculado nessa escolinha de capoeira dentro da 

escola qual já fazia parte. Assim sendo, acredito que a capoeira contribuiu fortemente para 

que eu me enveredasse, mesmo que de forma inconsciente para a escolha da Educação Física 

como meio de alcançar meus objetivos.  

Neste sentido, no que tange as aulas de Educação Física, a prática da capoeira pode 

servir como meio facilitador e instigador para que os alunos repensem as formas como as 

aulas de educação física escolar são apresentadas para eles e mostrar toda relação que a 

capoeira tem com o desenvolvimento psicomotor, cultural e social dos que tem interesse em 

aprender a evolução deste patrimônio cultural. 

A Bahia, empiricamente é conhecida como o berço da Capoeira brasileira, por ser na 

época da escravidão, o local onde a maioria dos escravos era comercializada e onde eles 

começaram a esboçar o que seria hoje conhecida como Capoeira. O nome mais conhecido 

dessa pratica corporal, no início do século XIX, foi Vicente Ferreira Pastinha (1889-1981), o 

Mestre Pastinha, que deu estrutura à chamada capoeira Angola, a capoeira Mãe, a primeira. 
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Nos anos de 1930, Manoel dos Reis Machado (1900-1974), o mestre Bimba, cria a partir do 

que já existia, a Capoeira Regional da Bahia (FALCÃO, 2004). 

Em 1890, Deodoro da Fonseca, através do artigo 402 enquadrou como crime a 

prática da Capoeira, ou seja, como atividade proibida, qualquer pessoa que fosse encontrada 

praticando o ato de “capoeiragem” ou então “vadiagem” seria presa com reclusão de dois a 

seis meses. Mais que isso, qualquer ato de infração à lei, qualquer pessoa que cometesse um 

crime, era chamado de “capoeira” (BRASIL, 1890).  

Deve-se destacar que:  

 

A capoeira, enquanto manifestação esportivo/cultural genuinamente brasileira, 

repleta de significações histórico-sociais e ricas em movimentos, pode contribuir no 

processo de democratização das nossas escolas e na construção de um 

comportamento crítico dos nossos alunos (SOUZA; OLIVEIRA, 2001 p.44). 

 

Todavia, estes benefícios só vão ocorrer se o professor de educação física tiver a 

consciência de que a capoeira não deve ser desenvolvida na escola através de um caráter que 

privilegia exclusivamente o desempenho motor do aluno. Estes professores devem 

“proporcionar atividades recreativas e lúdicas, que contemplem as capacidades motoras 

necessárias para a formação da criança” haja vista que “é papel do profissional de Educação 

Física, estimular os aspectos motores, afetivos e cognitivos dos seus alunos, proporcionando 

uma vivência lúdica e criativa.” (NETO, 2007). 

Dessa forma, partindo desses pressupostos, surgiram perguntas a serem sanadas: O 

que vem sendo produzido a respeito da Capoeira na Educação Física? Como a Capoeira vem 

sendo abordada no meio acadêmico? Ou, até mesmo, se ela é relacionada à educação física 

escolar.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Verificar como vem sendo pesquisada a capoeira na universidade, tendo em vista, a 

possibilidade de ser usada na educação física escolar. Visto que as revistas científicas são 

fontes de acesso para os professores da educação básica.   
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O conhecimento sobre a capoeira se torna importante para o aluno devido ao resgate 

histórico-social que proporciona, levando-o a pensar e na realidade social que esta inserido, 

tomando consciência do seu potencial para com a sociedade. Junto com outras práticas 

corporais, a capoeira pode ser proposta para os alunos como ferramenta integralizadora. 

Ponderando o que já havia lido e estudado sobre o tema, decidi escolher a prática da capoeira 

dentro das escolas públicas ou particulares como objeto de investigação. 

Essa problemática associada ao que a Constituição Federal impõe ás escolas, a ter 

pelo menos em uma disciplina alguma vivencia da história afro-brasileira dentro do período 

de aula sendo abordada em alguma etapa do ano letivo, também reforça a justificativa dessa 

pratica corporal. Em 2003, passou a ser obrigatória a discussão da cultura afro-brasileira nas 

escolas de ensino fundamental e médio através da lei Federal n°10.639. Esta lei acrescentou 

dois artigos importantes a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (BRASIL, 1996). 

Estes artigos referem-se à: “Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira”. 

 Em seu primeiro parágrafo diz: o conteúdo programático a que se refere o caput 

desse artigo incluirá o estudo da Historia da África e dos Africanos, a luta dos Negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes a História do 

Brasil. Somando ao segundo parágrafo deste artigo que concretiza: conteúdos referentes a  

História Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo currículo escolar, em especial 

nas áreas e Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

Em 2014, Roda de Capoeira recebeu das Nações Unidas para a Educação 

(UNESCO), o título oficial de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Após votação 

durante a 9ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio 

Imaterial. 
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 Além de contribuirmos para o desenvolvimento motor dos alunos, trabalhando com 

flexibilidade, força, equilíbrio, agilidade, etc., este trabalho vislumbra muito mais instigar o 

aluno a pensar em conceitos como justiça, preconceito, cooperação, ludicidade, esporte, luta, 

dança e folclore brasileiro/africano, enfim, todo ponto que deve ser lapidado com o intuito de 

formar um cidadão de corpo e mente são. Entretanto, a perspectiva que devemos assumir para 

entendermos e alcançarmos os benefícios da Capoeira deve partir do pressuposto que veja o 

corpo no seu perfil global, ou seja, devemos excluir essa dicotomia aparente do corpo e 

entendê-lo de forma que englobe todas as suas variáveis. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

No processo de elaboração deste trabalho, a pesquisa se deu nas revistas mais 

conceituadas na área da Educação Física, cujos temas relacionaram a prática da Capoeira 

como proposta de ensino na escola. As revistas selecionadas para o referente estudo foram: 

Pensar a Prática, Movimento e a Revista Brasileira de Ciências do Esporte.  

Na Revista MOVIMENTO, foram encontrados apenas dois artigos que enaltecessem 

a temática escolhida. Mais dois artigos foram encontrados no periódico PENSAR A 

PRÁTICA e somente um artigo na REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE. 

Como ferramenta de busca, foram adotadas as palavras-chave: capoeira, educação física, 

educação física escolar. 

Acredito que, em minha formação acadêmica, o Coletivo de Autores e suas propostas 

pedagógicas se encaixaram e serviram de norteadores para pensar no processo de ensino-

aprendizagem da Capoeira no meio acadêmico. Tendo em vista a proposta de política 

pedagógica do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense que visa: 

 

Ser pautada em ações e atividades “não exclusivas” dos indivíduos, por qualquer 

tipo de deficiência (técnicas, táticas ou físicas) ou por qualquer tipo de diversidade 

(cultural, étnica, de classe ou de gênero) e, para isso, torna-se necessário que a 

formação a ser oferecida seja sólida e de qualidade, tendo como princípio a 

articulação da teoria com a prática no processo de ensino e de aprendizagem 

significativos, a integração dos saberes científico-tecnológicos, dos conhecimentos 

específicos da formação profissional e dos saberes tácitos advindos das práticas 

sociais e da experiência profissional, para fazer frente aos desafios a serem 

enfrentados no mundo do trabalho. Competências intelectuais, organizacionais, 

comunicativas, sociais e gerenciais são exigências postas aos profissionais neste 

novo contexto (PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA UFF, acesso em 05 de Dez. 2017).  

 

No que tange a temática Capoeira como cultura corporal, o Coletivo de Autores 

resolve, de maneira bem exata, o que sempre entendi sobre o papel do professor de educação 

física nas suas aulas, nas seguintes palavras:  
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A capoeira encerra em seus movimentos a luta de emancipação do negro no Brasil 

escravocrata. Em seu conjunto de gestos, a capoeira expressa, de forma explícita, a 

"voz" do oprimido na sua relação com o opressor. [...] A Educação Física brasileira 

precisa, assim, resgatar a capoeira enquanto manifestação cultural, ou seja, trabalhar 

com a sua historicidade, não desencarná-la do movimento cultural e político que a 

gerou (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.53). 

 

Sendo assim, adotei as propostas de ensino e toda a filosofia de ensino defendida no 

Coletivo de Autores, entendendo como as políticas pedagógicas mais completas e 

democráticas que já tive oportunidade de estudar. 

Este trabalho será dividido da seguinte maneira: no primeiro momento, serão 

apresentados os artigos encontrados nos periódicos escolhidos a serem investigados, com uma 

análise objetiva e imparcial sobre os temas de cada um. Em seguida de cada análise, haverá 

uma avaliação crítica a respeito de cada artigo, expondo pontos que se aproximam e 

distanciam do Coletivo de Autores. Na segunda parte, após a reflexão das análises, este 

trabalho contará com a síntese e discussão dos artigos que se aproximam ou não de suas 

respectivas metodologias de ensino á luz do Coletivo de Autores. No terceiro momento, a 

conclusão se fará expondo se o trabalho conseguiu atingir seus objetivos, respondendo as 

perguntas que surgiram a partir da pesquisa e das análises. 
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5  ANÁLISES 

 

 

5.1 INCONFORMAÇÃO, CONFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO NO JOGO 

DA CAPOEIRA: PISTAS PARA PENSAR O PROCESSO EDUCATIVO (MWEWA, 2011).             

 

 

O texto argumenta sobre os mecanismos de “in-con-formação” existentes na 

constituição da capoeira que os praticantes chamados de “capoeiras” se apropriaram como 

ponto de inflexão desde a primeira metade do século XIX até a atualidade. Estes mecanismos 

existem em três esferas: “(a) de conformação, quando a realidade dos praticantes de capoeira 

lhes provia vantagens de sobrevivência ou ate mesmo de vida. (b) o de inconformação diante 

da realidade em que viviam. (c) o de formação quando atendiam as necessidades de se 

estabelecerem no espaço social, histórico e político da época e para as próximas gerações.” 

Estes planos são compreendidos nesse texto como espaço de formação não-formal e também 

de adestramento deste segmento social, ao reproduzirem os mesmos modelos de trato com o 

ser humano que lhe foram impostos. Principalmente, mas não exclusivamente, o texto usa 

como base teórica de estudo, os escritores Carlos Alberto Libano Soares (1999; 2002) e 

Antonio Liberac Cardoso Pires Simões (2001). 

O foco do texto segue nos elementos formativos no movimento da capoeira que são 

compreendidos em outros contextos, fora do ambiente escolar. Ou seja, a preocupação 

principal é mostrar ao leitor o processo de formação, conformação e inconformação do 

praticante de capoeira no seu contexto histórico de escravização, resistência e sobrevivência. 

Com tudo, este sujeito não deve ser visto apenas como vítima, mas também como reprodutor 

do mecanismo do processo de dominação pelo qual passara.  

Os capoeiras, na primeira metade do século XIX, já possuíam mecanismos de 

produção de códigos próprios e símbolos de identidade - os capoeiras portavam 

tanto cicatrizes carnais quanto indumentárias, símbolos que os identificavam: 

chapéus, tipos de vestimentas, códigos linguísticos etc. Com eles, este segmento 

social angariava certamente um status frente às pessoas que não "desfrutavam" das 

mesmas habilidades. Podemos dizer que, para muitos capoeiras da época, este era 

um diferencial para conseguir um tratamento diferenciado frente às instituições de 

poder (p.219). 
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O texto propõe uma analise desse histórico do “capoeira” de um ponto de vista a 

partir de uma filosofia que não culpa os excluídos da historia, mas também não os 

compreende como somente vitimas.  

 

Como por exemplo, o fato de ter sido criminalizada outrora não extinguiu a sua 

prática naquele contexto tampouco posteriormente. Ao contrário fez com que, na 

contemporaneidade, adentrasse em ambientes frequentados pelas camadas sociais 

mais abastadas do ponto de vista econômico; estar presente em instituições 

escolares, inclusive em universidades; e ainda ser considerada o patrimônio imaterial 

da sociedade brasileira, quiçá da humanidade, visto que a mesma é praticada em 

mais de 148 países (p.229). 

 

 

Concluindo, a capoeira enquanto manifesto cultural, na sua história, serviu tanto 

como instrumento de formação e inconformação do sujeito praticante, também como de 

conformação. Ou seja, ela foi usada tanto como manobra política na manutenção do modelo 

dominador do povo como também de instrumento revolucionário no seu momento adequado. 

 A partir da análise do texto, percebe-se como o indivíduo é moldado em 

detrimento da realidade social que está inserido. Muitas vezes, não por vontade própria ou 

inconsciência da sua posição, ele se conforma com o que é imposto pela classe dominadora 

servindo de continuação para a manutenção do “status quo” que garantirá o que o Coletivo de 

autores classifica como “interesses históricos” de uma classe dominante, ou seja: “a 

necessidade de garantir o poder para manter a posição privilegiada que ocupa na sociedade” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992 p.13). Nesse sentido, este indivíduo enquanto peça de 

uma engrenagem, pode adotar um caráter não somente de aceitação e omissão diante das 

políticas doutrinadoras do Estado, mas também de reprodutor dessa hegemonia.  

No que tange às políticas pedagógicas do Coletivo relacionadas ao processo de 

formação dos praticantes da Capoeira no artigo em questão, vemos claramente que a própria 

Capoeira, enquanto manifestação cultural, possui características superadoras quando olhada 

de um ponto de vista que encare as possibilidades de ensino-aprendizagem voltadas para a 

classe trabalhadora, devido a importância do resgate histórico nesse meio, a fim de 

problematizar e refletir sobre o passado de escravidão e preconceito que, sem dúvida alguma, 

haja vista os obstáculos sociais encarados pelos negros atualmente, moldaram e estruturaram 

as classes sociais brasileiras. Negros esses que deram origem a essa prática corporal que 

muito além de movimentos isolados, seu conjunto de gestos caracteriza uma “luta de 
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emancipação do negro no Brasil escravocrata, [...] expressando a voz do oprimido na sua 

relação com o opressor” (op cit, p.53). 

 

5.2 UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA A CAPOEIRA (BERTAZZOLI, 2008). 

 

 

Este estudo teve como objetivo averiguar os instrumentos metodológicos para a 

prática de ensino da capoeira numa concepção crítica. O campo de pesquisa foi o Colégio 

Sagrado Coração de Jesus, pertencente à rede privada de escolas da cidade de Campinas, SP. 

A instituição atende o Ensino Fundamental e Médio. Foram escolhidos 24 alunos das 

segundas e quarta séries do fundamental. Em sua maioria, alunos de classe média alta e que 

pouco ou nunca tiveram contato direto com a capoeira. Esse diagnóstico determinou o tipo 

base de atuação do professor e o nível de desenvolvimento dos alunos para determinar o 

conteúdo que seria proposto. 

Os autores utilizaram como referencial teórico escritores como Paulo Freire, Elenor 

Kunz, Saviani e Vygotsky para determinar a abordagem que seria realizada na escola. Com 

tudo, para o ensino da capoeira, o estudo tomou as considerações particularmente de 

Vygotsky. Dialogando com esses escritores, os autores procuraram unir a proposta de uma 

pedagogia crítica por Saviani com a educação emancipatória de Paulo Freire. Logo, uma 

possível mudança social constitui-se a partir do ponto de vista de uma aula de educação física 

crítica. 

O texto também ressalva alguns equívocos que se produziram em nome da 

abordagem crítica e que precisam ser revistos.  “O de que a contextualização e historização de 

uma modalidade esportiva devam ser feitas com aulas teóricas e, que para ser coerente com a 

abordagem crítica, não se pode trabalhar com o esporte, nem ensinar técnicas esportivas ou, 

no caso, gestos técnicos da Capoeira, seria preciso sempre enaltecer a ludicidade e opor-se à 

competição. Ora, ser crítico não significa deixar de trabalhar com conteúdos técnicos, com 

competição, com aulas práticas, com outras formas de texto diferentes da escrita como, por 

exemplo, a dramatização, o desenho, a música, o canto, etc. Talvez o ponto essencial que 

pode ou não promover mudança seja, justamente, a intencionalidade com que se ensina, e a 
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consciência de que certos modelos condizem com determinantes culturais que precisam ser 

debatidos e criticados.” (p.209). 

Foi a partir desses pontos e de uma inquietação no pensar a prática da Educação 

Física escolar diferenciada da realidade constatada nas escolas que nasceu a necessidade dessa 

pesquisa. No desenvolvimento da pesquisa, foi utilizada a técnica de observação participante 

e em meio às referências bibliográficas de pensadores críticos da educação física, o 

pensamento privilegiado foi o de Vygotsky. 

O professor que conduziu as aulas é também autor desta publicação e era aluno do 

último ano do curso de Educação Física da UNICAMP. Além disso, pratica capoeira no 

Grupo Cordão de Ouro de Campinas há dez anos e é professor de Educação Física. 

Vale salientar que esta pesquisa só foi possível porque após a busca pelo projeto 

político pedagógico da escola, foi concluído que a escola permitia que o professor de 

educação física realizasse seu próprio planejamento, abordando o conteúdo que quisesse 

ministrar, diferente da grande maioria das escolas que estabelecem o que o professor deve 

ministrar nas aulas, impedindo uma construção crítica de sua proposta pedagógica. 

O texto busca também dialogar com pensadores como Hildebrandt (1986) e 

Kunz(1994), estes sempre analisados e discutidos através das perspectivas de Vygotsky. 

Sendo este último pensador o que mais empenhou-se em questões mais especificas 

das atividades de ensino e da sala de aula, de acordo com os autores. Assim, o texto se faz a 

partir das reflexões “Vygotskyanas” para melhor compreender o cotidiano do ensino de 

Educação Física e, neste caso, intervir pedagogicamente utilizando a Capoeira. 

Nas aulas, além de jogar capoeira, foram propostos trabalhos para serem feitos em 

casa, primeiramente individuais, depois em duplas e em grupos de 4 alunos, que se 

mantiveram até o fim do estudo. Não houve uma ordem cronológica pré-estabelecida dos 

assuntos abordados, eles foram surgindo a medida da inquietação dos alunos e foram 

contextualizados nas aulas através de diálogos. Foram propostas de modo geral, três 

dinâmicas, basicamente instigando o aluno a pensar criticamente o conteúdo da capoeira.  

O que se deu foi uma “prática contextualizada” (SOARES et al.,1992) e uma crítica 

ao sistema esportivo determinando as ações escolares (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2005; 

KUNZ, 1994). Ponto importante, salientada no texto foi o gosto por histórias contadas pelo 

professor, em relação à capoeira. O professor contava histórias e, com isso, criava-se ou 

aumentava-se o contato com mundo da Capoeira e, consequentemente, despertava neles ainda 

mais o gosto e a curiosidade por ela. Dessa forma, o texto diz: 
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São atribuições do professor: trazer informações que só o adulto detém, ser 

transmissor da cultura, fazer com que a criança, sabendo da história, nela insira-se e, 

também, enriquecer a troca entre o grupo e oferecer novos conhecimentos, 

democratizando os diferentes saberes existentes. Pensar o professor como parte de 

um grupo formado por todos que estão na sala de aula reflete uma concepção 

diferente de educação (p.220). 

 

Os autores afirmam terem conseguido construir uma prática consciente e crítica da 

capoeira, além de não terem reproduzido nenhum tipo de doutrinamento, colocando em voga 

a realidade social complexa, quebrando paradigmas a respeito do preconceito racial e 

escravidão, instigando nos alunos pensamentos e críticas sobre o processo de dominação de 

uma classe social sobre a outra, analisando o conceito de hegemonia. 

Na prática, os alunos conseguiram criar movimentos e desenvolveram seus próprios 

movimentos, não seguindo os golpes padrões da capoeira, proporcionando assim um ambiente 

de desenvolvimento da autonomia e da consciência crítica.  

Para concluir: “a socialização deve ser foco das aulas, sendo o conhecimento 

adquirido através da interação dos indivíduos” (VYGOTSKY, 1994) e que aliada a ações 

simultâneas adequadas, colaboram para a formação de um aluno crítico, autônomo e capaz de 

compreender a realidade social complexa que vive. 

 

Dialogou-se, assim, com proposições de Vygostsky (1994), Kunz (1994) e Soares et 

al. (1992) que se mostraram complementares e mutuamente enriquecedoras. Os 

objetivos colocados inicialmente só foram alcançáveis porque um conjunto de 

fatores simultâneos adequados estava presente: os saberes a serem ensinados, a 

seleção adequada dos conteúdos, a escolha da abordagem pedagógica para a atuação 

docente, um ambiente de abertura que permita a interação e a socialização e um 

processo duradouro (p.225). 

 

 

Este artigo foi um dos poucos que satisfizeram a minha busca em sua temática 

central. Os autores propuseram-se em atuar nas aulas de Educação Física utilizando a 

Capoeira como objeto didático para construir com os alunos, uma proposta pedagógica 

dialética. Acredito que a pedagogia crítica somada a uma educação superadora defendida pelo 

Coletivo de Autores seja o caminho mais produtivo e efetivo nas salas de aula. A forma com 

que foram propostas as aulas, sem uma ordem cronológica engessada, onde os alunos fizeram 

parte da proposta de ensino, sendo sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizado da 

Capoeira, perfaz a ideologia de que o trato com o conhecimento deve ser construído de forma 

espiralada, eliminando conceitos etapistas onde o saber é defasado, isolando outros saberes, 
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impossibilitando assim, uma visão global do aluno e uma contextualização crítica dos 

assuntos abordados. 

O confronto do saber popular com o saber escolar científico, em uma metodologia de 

ensino, é fundamental para a reflexão pedagógica, porque “instiga o aluno, ao longo de sua 

escolarização, a ultrapassar o senso comum e construir formas mais elaboradas de 

pensamentos. 

A partir do momento em que consegue-se construir mutuamente uma prática 

consciente e crítica nas aulas de Educação Física, onde os alunos tem liberdade de ir além dos 

padrões pré-estabelecidos, criando e recriando; e o professor servindo de fonte de saber, 

entendendo que esse mesmo saber é provisório e mutável, a proposta pedagógica superadora 

atinge os objetivos de sua finalidade filosófica, onde o processo de ensino é o grande foco de 

sua metodologia. 

 

 

5.3 CAPOEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO (NORONHA; PINTO, 2002). 

 

 

O texto tem como objetivo dialogar com o conhecimento da capoeira, propondo 

estratégias de intervenção para aulas de educação física escolar nos primeiros anos de 

escolarização.  Sistematizando as aulas em sete temáticas, as autoras trabalharam os 

elementos teóricos e práticos do universo cultural da Capoeira de maneira articulada. 

As autoras fizeram um resgate histórico sobre o tema, divagando sobre os estilos da 

capoeira, sua criminalização e aceitação inicial, seu uso na era nacionalista de Getulio Vargas 

e indagaram sobre uma possível inserção dessa prática no âmbito escolar.  

Em um primeiro momento, falando sobre o estilo de capoeira jogado como angola, o 

texto nos traz pontos que servem de justificativa para pensar a proposta do jogo da capoeira 

nas escolas. Em geral, são eles: 

 (a) a valorização da ancestralidade africana; (b) a forma de compreensão de 

organização de sua prática, respeitando sua hierarquia pela sabedoria que o 

praticante adquiriu; (c) a compreensão do jogo enquanto um momento de diálogo; 

(d) a representação ritualística, musical e gestual sendo expressões do legado 
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africano;e (e) o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento dos 

praticantes, que interagem a partir de ideais comuns, visando a ação coletiva.” 

(p.125). 

 

Por isso, as autoras viram a necessidade de compreender as possibilidades 

pedagógicas da capoeira nas aulas de educação física escolar. Dessa forma, esse texto almeja 

possibilitar às crianças o acesso a mais esta prática da cultura corporal, procurando: 

 
[...] desencadear um processo de pensamento – reflexão – ação daqueles que 

produzem a cultura popular, perceberem sua condição de sujeitos nesta produção de 

conhecimentos, possibilitando ampliarem suas referências sobre o mundo, 

valorizando aquilo que possui significado no seu cotidiano, enquanto importantes 

elementos de resistência e transformação da realidade social (NORONHA, 2002, p. 

51). 

 

Indubitavelmente, as autoras afirmam que é de vital importância o debate sobre as 

contribuições na formação do povo brasileiro, superando uma postura omissa assumida diante 

da figura humana negra. Portanto, o estudo também visa desencadear o processo de formação 

de identidade sócio-cultural dos alunos utilizando a capoeira como instrumento. 

No decorrer do texto, não é deliberado explicitamente que tipo de abordagem 

teórico-pedagógica foi escolhida ou até mesmo qual pensador se embasaram fielmente no 

processo do estudo e da proposta das aulas. Contudo, percebe-se nas fontes como Kunz, Faria 

Filho, Araújo, Vygotsky, Noronha, etc. qual seria o pensamento norteador das autoras no trato 

didático pedagógico para com os alunos. 

O texto explana como a escola publica tornou, no decorrer dos anos, as aulas de 

educação física num mecanismo de adestramento e disciplinarização dos corpos para garantir 

uma redução das praticas culturais e políticas do conjunto da população não escolarizada e-ou 

manifestações perigosas de grupos ignorantes (FARIA FILHO, 1997). Neste formato, a 

educação física compartilha a lógica de negar o saber popular e fortalece práticas 

sistematizadas que engessam o corpo numa categoria de rendimento e contensão, ou seja, 

controlado e eficiente. Caberia à Educação Física promover o ajuste de condutas, 

comportamentos, preparando a futura mão de obra, compensando futuros desgastes 

provenientes do trabalho precoce. Sendo assim: 

Essa lógica contém três momentos organicamente relacionados: Primeiramente, a 

Educação Física prepara para o conteúdo formalizado pela escola; em seguida obtém 

e controla o comportamento desejado das crianças no processo de aprendizagem por 

meio de um mecanismo de negociação, em que ela adquire um valor de troca, muito 

superior ao seu valor de uso; e, finalmente, ela compensa os efeitos negativos do 
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exercício da aprendizagem, tornando-se um espaço de reconstituição das energias 

das crianças (apud  VAGO, 1997, p. 80). 

 

Ao entendimento das autoras, a escola precisa promover contextos de conhecimento 

e vivências de manifestações populares com o intuito de promover a perpetuação do 

conhecimento assim como o debate sobre suas possibilidades de contribuição para a 

construção da identidade sócio-cultural dos sujeitos envolvidos. 

Sendo assim:  

 

A capoeira como manifestação cultural brasileira pode e deve ser trabalhada nas 

aulas de educação física de forma que contribua para a formação dos alunos, 

considerando imprescindível que seus aspectos teóricos e práticos sejam abordados 

de forma integrada (p.128).  

 

 

Na metodologia das aulas, as autoras elaboraram suas intervenções de acordo com o 

que orientou Palafox: 

 

 [...] a busca do estabelecimento de uma relação dialética de indissociabilização 

entre teoria e prática, tendo em vista a transformação político-pedagógica do 

processo de intervenção dos/as professores/ as de Educação Física no contexto 

escolar (PALAFOX et al.,2002, p. 25). 

 

Outros pontos também serviram para elaborar suas diretrizes tais como: 

 

 a) avaliação constante do contexto social com base em aspectos particulares, 

imediatos, afetivos [...]; b) compreensão das dimensões afetivas e imaginárias do ser 

humano; c) incorporação de conceitos dialéticos – materialistas; d) promoção de 

processos de ensino – aprendizagem, orientados para a produção do conhecimento 

com relevância social, com fundamento na práxis (p.129-130). 

 

 

Elas buscaram o papel do brinquedo como um espaço de aproximação com as 

crianças, criando atividades que instigassem o imaginário do aluno, criando ou recriando 

situações da natureza da capoeira. Na estrutura das aulas, o texto deixou bem claro que o 

ensino da capoeira não deve ser fragmentado. Existe toda uma intenção na ação coletiva dos 

alunos. Entretanto, para facilitar a abordagem do assunto, as autoras dividiram o plano de 

ensino em temas com o objetivo de trabalhar de forma concreta toda a teoria e prática da 

capoeira. As temáticas foram: luta, localização geográfica, música, corpo, forma de 

organização social, fundamentos e capoeira e luta. 

Após as intervenções das autoras, chegaram a concluir que de acordo com a proposta 

de utilizar a capoeira como eixo norteador na contribuição na formação de identidade sócio-
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cultural das crianças foi possível perceber a necessidade e dificuldade em se trabalhar o 

conteúdo procurando promover uma relação entre os aspectos simbólicos e concretos da 

capoeira, neste sentido, procuraram promover atividades que englobassem ambos, 

compreendendo que não se encontram separados mas podem ser diferenciados de acordo com 

a evolução do conhecimento das crianças.  

O texto conclui que: “[...] é possível desenvolver e construir uma proposta pedagógica 

para a capoeira nas aulas de Educação Física na escola dentro de uma perspectiva crítica que 

possibilite à criança compreender aquilo que está fazendo” (p.135), também ressalta a 

importância em se tratar de conhecimentos sistematizados sobre as práticas corporais, 

possibilitando sua apropriação para uma possível quebra de paradigma e construção de um 

novo conhecimento. 

Este artigo se aproxima muito de uma aula que visa trabalhar a Capoeira numa 

perspectiva de uma abordagem crítico-superadora. As autoras adotaram o brinquedo como 

objeto facilitador nas aulas de Capoeira. Entenda brinquedo não como objeto para brincar e 

sim a ludicidade do verbo brincar. Entendo que o período quando é apresentada a Capoeira 

influencia e muito na evolução do aluno, não só motora, pois o desenvolvimento motor, 

apesar de ser fundamental e não deve ser ignorado, não é a finalidade única da proposta 

pedagógica superadora.  

À luz do Coletivo de autores, entendo como uma reflexão da cultura corporal na 

dinâmica curricular nas aulas de Educação Física é de suma importância quando coloca, neste 

caso a Capoeira, como forma de representação das necessidades da sociedade em um gesto de 

representação, exteriorizada como expressão corporal contextualizada na sua história, como 

enaltece o Coletivo: “É fundamental para essa perspectiva da prática pedagógica da Educação 

Física para o desenvolvimento da noção de historicidade da cultura corporal.” (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992 p.27). 

Mais uma vez, os pressupostos superadores do Coletivo parecem ser a fonte que as 

autoras beberam, juntamente com outros pensadores, quando estabeleceram a metodologia de 

ensino:  

Procuramos (re) criar atividades que proporcionassem a imitação e a vivência de 

situações imaginárias que compõem o universo da capoeira. [...] Vislumbramos a 

possibilidade de buscar uma visão integrada, superando a fragmentação entre o 

pensar e o fazer, pois todo conhecimento é carregado de significado histórico 

(p.132). 
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5.4 PARA ALEM DAS METODOLOGIAS PRESCRITIVAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA: 

A POSSIBILIDADE DA CAPOEIRA COMO COMPLEXO TEMÁTICO NO CURRÍCULO 

DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FALCÃO, 2004). 

 

 

Este texto tem como objetivo analisar e criticar as metodologias prescritivas na 

educação física e utiliza a história do desenvolvimento do “ensinar a capoeira” como 

contraponto na possibilidade de instrumento na formação do profissional de educação física, 

devido ao rico arcabouço temático que lhe perfaz.  

O autor usa um termo pouco conhecido, utilizado bastante por Mestre bimba, 

padroeiro da capoeira regional, na época. Dizendo que a capoeira era transmitida de forma 

“de oitiva”, no início, ou seja, era passada sem uma forma sistemática, sem a intenção de 

ensinar ou aprender, o conhecimento era propagado no “ouvir dizer” dos seus praticantes. O 

texto inicia com um apanhado histórico sobre os dois mestres que “iniciaram” seus estilos de 

jogo, Bimba e Pastinha, o primeiro seria a capoeira Regional e o segundo a capoeira Angola. 

O autor começa a contar em 1890, com a primeira proposta escrita como “metodologização” 

da capoeira, por Mello Moraes Filho, que caracterizou a capoeira como esporte, mestiça e 

nacional, e que, para justificar isso, distorceu completamente a capoeira como manifestação 

cultural, criando um passado “glorioso”, esquecendo as nuances obscuras da sua origem e 

suas contradições históricas. 

Em seguida, 1907, é lançado um “guia” da capoeira com o nome de “Guia da 

Capoeira na Gymnástica Brazileira”, sem autor divulgado. Este folheto defendia a 

sistematização como um método de ginástica. Reconhecia somente os antigos mestres que 

eram “prudentes”, os “homens da lei e amigos da ordem” e afirmava que havia uma lenta 

degeneração da capoeira pela ausência desses mestres no momento, destruindo a beleza da 

capoeira como “ginástica pátria”. 

O escritor Coelho Neto (1928), publicou o artigo “nosso Jogo”, no intuito de incluir a 

capoeira nas escolas civis e militares, defendendo a prática da capoeira por suas valências 

marciais e de estratégias de defesa individual.  No mesmo ano, Anibal Burlamaqui, um oficial 

da Marinha do Rio de Janeiro, publica um livro chamado “Ginastica Brasileira (capoeiragem): 

methodizada e regrada”. No objetivo de apresentar regras para o jogo esportivo da capoeira. 
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Esta obra teve como objetivo também libertar a influência dos esportes estrangeiros e acabar 

com o preconceito de que a “gymnastica brasileira – capoeiragem”, desonrava quem a 

praticava (BURLAMAQUI, 1928). Em geral, o livro tinha o interesse em formar ginastas 

capazes de vencer outros adversários numa possível luta corpo a corpo, concretizando que a 

capoeira era superior a todas as outras lutas estrangeiras como boxe, karatê, etc. Essa proposta 

de metodologia para o ensino da capoeira tinha caráter exclusivamente elitista de educação e 

estava diretamente ligada a códigos nacionalistas, higienizadores e eugênicos que faziam 

parte da hegemonia na proposta de ensino nas escolas brasileiras no final do século XIX. 

Apesar dessas propostas serem muito difundidas nas escolas da elite brasileira, expressando 

os desejos dessa classe social, elas não obtiveram sucesso na sua efetividade, ou seja, na 

prática não deu certo pois as mesmas escolas da elite eram muito escassas. 

Mestre bimba sistematizou a capoeira na primeira metade do século XX, no que se 

tornou mundialmente conhecida como Capoeira regional, sendo a maioria de seus discípulos 

acadêmicos de cursos renomados da Bahia como Medicina, Direito e Engenharia. Este estilo 

de capoeira, inseriu-se numa lógica racional e metódica, visando a eficiência, em oposição ao 

que ele chamou de “ética da malandragem”, proposta por Mestre Pastinha (capoeira angola). 

 Mestre Pastinha e seus seguidores atacaram a capoeira regional acusando-a de ser 

descaracterizada daquilo que era oriundo dos rituais africanos, onde a capoeira mostrara seus 

primeiros esboços e de onde mestre pastinha bebeu na fonte para desenvolver a capoeira 

angola. Para Pastinha, a capoeira deveria manter seus segredos, sendo dosada e demonstrada, 

valorizando a importância do ritmo, do ritual e do lúdico. 

Vendo assim, pode-se pensar que estes estilos devem ser vistos em polos diferentes, 

sendo distintos. Entretanto, para Mestre Decânio:  

Os dois estilos mais consagrados da capoeira se complementam. Para ele, a Capoeira 

Angola (a dos outros) pode ter um apelo forte à tradição, que se traduz em 

africanidade, religiosidade, mandinga etc; mas a Regional (a dele) tem um apelo 

maior à eficiência corporal, que se traduz em performance, racionalidade, 

marcialidade (p.160). 

Para suavizar a oposição que engendra essas construções, principalmente em 

Salvador, Mestre Decânio afirma em tom de conciliação: “As duas isoladas não prestam. Uma 

completa a outra”. 



27 

Em 1945, foi a vez de Inizel Penna Marinho publicar um trabalho, acrescentando à 

pedagogização da capoeira seu ponto de vista da metodologia da prática. Com  o nome de:  

Subsídios para o estudo da metodologia do treinamento da “capoeiragem”, cuja proposta tinha 

por base criar um  método nacional de ginástica utilizando a capoeira. Como espelho das 

escolas suecas, francesas e alemãs, ele almejava sistematizar a ginástica Brasileira com o 

advento da capoeira. Ele visava o trabalho da capoeira como ginástica, encarando o indivíduo 

somente pelo lado biológico, excluindo suas características fenótipas, aproximando de 

doutrinas fascistas. E foi além, considerava: 

 

Os “mulatos” como tipos de indivíduos que se encaixavam melhor nos padrões 

corporais biomecânicos para prática da capoeira pois entendia que eles eram mais 

inteligentes e menos brutos que os negros e possuíam mais destreza corporal que os 

brancos (p.161). 

 

Se antes as propostas pedagógicas da capoeira eram pautadas em ideais nacionalistas, 

elitistas, etnicistas e esportivizantes, gerando essa necessidade de uma critica sistemática que 

o texto propõe, hoje em dia surgem novas possibilidades que agregam a novos tipos de 

propostas para essa manifestação cultural. Contudo, o autor afirma que: “a capoeira 

atualmente é hegemonicamente tratada como treinamento esportivo, valorizando na maioria 

das vezes exercícios e movimentos simplistas e sistemáticos com ênfase na performance do 

praticante sendo alcançada através do comando.” (p.162). 

 

Essas referências concretas dão o passo inicial e uma maior visibilidade ao processo 

de pedagogização da capoeira. Se, por um lado, as propostas de Moraes Filho, 

Coelho Neto, O.D.C., Aníbal Burlamaqui e Inezil Penna Marinho não adquiriram 

grandes repercussões no meio capoeirano, a famosa metodologia de Bimba e a 

engajada proposta de Pastinha ganharam os quatro cantos do mundo[...] (p.161). 

 

Com todas as contradições já vistas, a capoeira ainda acena para um novo cenário 

com propostas superadoras para seus praticantes, pois os “capoeiras” são bons em destruir 

barreiras impostas e quebrar paradigmas existentes. Portanto, o autor defende que: “o trato 

com o conhecimento da capoeira no currículo de formação profissional deve ser capaz de 

explicitar os avanços e os retrocessos de uma prática cultural complexa” (p.163). 

O texto finalmente dialoga com o Coletivo de Autores quando diz que a fim de 

evitarmos que nossos jovens se desenvolvam numa espécie de presente contínuo, alheios ao 
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passado que os gerou, o trato do conhecimento da capoeira deve contemplar o seu “acervo 

histórico-cultural” e não apenas se reduzir a “sequências de treinamento físico” prescritas pelo 

mestre ou professor (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

O autor defende a inserção da capoeira no currículo de formação nas faculdades de 

educação física como disciplina, desde que seja concebida e tratada como um tema 

essencialmente interdisciplinar. Como disciplina, deve ser mediada em função da 

transformação da realidade social e ela “só será útil se for capaz de agregar na formação de 

profissionais que estarão cientes da realidade que vão enfrentar” (p.164). Ele também afirma 

que: “a roda de capoeira por si só não garante a superação das condições de alienação dos 

alunos” (p.165), sendo a roda ineficaz se for proposta de forma imediatista, sem uma relação 

dialética com o meio que está inserido o praticante. 

A fim de qualificar esse complexo temático “capoeirano” como possibilidade 

pedagógica, o autor estabelece argumentos para justificar o trato do conhecimento da capoeira 

no currículo de formação profissional. São eles: 

1: “Se, na prática concreta da capoeira intersecionam aspectos psicológicos, 

políticos, culturais, econômicos da vida em sociedade, ela deve ser experimentada, 

problematizada, teorizada e reconstruída coletivamente, a partir da análise das condições 

objetivas de vida dos sujeitos envolvidos.[...] Sendo a prática, uma porta para conduzir à 

compreensão da realidade social.” (p.165). 

2: “Ao adotar como pressuposto que a totalidade concreta da capoeira, quebra, 

efetivamente, com as pseudo-hierarquias e estabelece uma relação de ensino-aprendizagem 

centrada na ação dialógica e não na lógica da ordem.” (p.165). 

3: “O complexo temático “capoeirano” reconhece que na roda de capoeira cada um 

tem o seu jogo, mas a jogada é coletiva, refuta esquematismos abstratos e opera na lógica da 

dinamicidade e organicidade da cultura a partir de reflexões dialogicamente mediadas sobre o 

cotidiano da capoeira e intermediadas por formas ativas e criativas de produção de 

conhecimento sobre a temática.” (p.166). 

4: O complexo temático trata a história da capoeira na sua essência dinâmica. Com 

isso, evita a sua idealização e a sua mitificação, contribuindo, desta forma, para que seus 

praticantes não se sintam alheios ao passado ao qual estão vinculados, mas sim, como 

participantes de um presente histórico (p.166). 

5: O trato do conhecimento da capoeira articula  diferentes possibilidades 

metodológicas para fazer frente ao alto grau de complexidade da cultura da capoeira, em 
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busca de fundamentações conceituais e instrumentais que possibilitem uma análise em relação 

a esta manifestação cultural (p.166). 

6: O complexo temático reconhece que a capoeira constitui uma síntese de múltiplas 

determinações em jogo. Esse jogo exige intercâmbio, participação ativa e diálogo constante 

para se atingir não um conhecimento qualquer, mas um conhecimento extraído da prática 

social (p.167). 

Pela análise do texto, pode-se afirmar que a capoeira tratada como um complexo 

temático, sendo referenciada adequadamente, mesmo que essa tenha se tornado por um 

período refém, de mercadoria dos interesses da capital, pode “contribuir diretamente e muito 

bem para o desenvolvimento de propostas pedagógicas numa perspectiva autônoma, reflexiva 

e crítica.” (p.167). 

 

O artigo mostra convergências com o Coletivo de Autores no momento em que o autor 

destaca sobre a escolarização da Capoeira que ocorreu décadas atrás:  

 

Esta manifestação adquire novos contornos pedagógicos e novos tratamentos 

metodológicos. Se antes, as propostas de pedagogização da capoeira eram galgadas 

em referências nacionalistas, etnicistas e esportivizantes, geralmente vinculada a 

projetos sociais, de uns anos para cá surgem novas possibilidades que ampliam as 

possibilidades de tratamento pedagógico em relação a esta manifestação cultural 

(p.162). 

 

Logo, nessa perspectiva, as práticas na educação física, neste caso a Capoeira, “são 

tratadas pedagogicamente na Escola de forma crítico-superadora, evidenciando-se o sentido e 

o significado dos valores que propõe e as normas que o regulamentam dentro de nosso 

contexto sócio-histórico.” (COLETIVO DE AUTORES, 1992 p.28). 

O texto também critica o perfil esportivizante adotado pelos profissionais da 

Educação Física em relação às aulas quando não são contextualizadas, problematizadas e 

reconstruídas a partir de uma reflexão, por parte do aluno, da realidade social que está 

inserido. Sendo assim, o complexo temático da Capoeira, poderá surtir efeito quando proposto 

e trabalhado tendo como embasamento os pressupostos crítico-superadores, no intuito de 

instigar o aluno a repensar nos paradigmas estabelecidos pela sociedade, numa perspectiva 

autônoma, reflexiva e crítica. 
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5.5 CAPOEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ALGUNS APONTAMENTOS 

SOBRE OS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZADO DE PROFESSORES (SILVA, 

2011). 

 

Este artigo trata a capoeira e seu ensino-aprendizagem a partir de uma investigação 

qualitativa que em sua primeira fase contou com uma pesquisa de campo em um curso de 

formação continuada de capoeira para professores compreendendo a importância da inserção 

da capoeira nas aulas de educação física escolar. A autora se inseriu como participante 

observadora discutindo o processo de ensino nele desenvolvido. Também, estabeleceu a 

possibilidade de abordagem da capoeira baseado nas interações gestuais. 

Através dessa pesquisa, o objetivo deste trabalho visa discutir as possibilidades de 

ensino-aprendizagem da capoeira nas aulas de educação física escolar colocando em voga sua 

gestualidade, musicalidade, seus aspectos históricos e sua ritualística 

Para atingir o objetivo, a autora adotou uma pesquisa qualitativa que se construiu em 

duas fases: um acompanhamento de um Curso de Capoeira para professores de educação 

física que atuam no ensino fundamental da rede pública da Região Metropolitana de 

Campinas; e o acompanhamento das aulas de capoeira desenvolvidas por duas professoras no 

contexto da educação física, para turmas de 1ª a 4ª série do antigo ensino fundamental. Em 

ambas as fases, a autora se inseriu como participante observadora (NEGRINE, 2004), 

registrando por meio de um diário de campo com fotos e filmagens. No entanto, o texto se 

detêm a analisar somente o processo de ensino-aprendizado desenvolvido no curso de 

formação continuada de capoeira para professores. 

A autora considerou a educação física com as premissas da metodologia crítica-

superadora defendida pelo coletivo de autores e buscou estudar a capoeira como manifestação 

cultural compreendendo seus aspectos culturais, históricos e sociológicos, situando-se no 

contexto social onde os participantes estão inseridos, instigando-os a realizarem uma leitura 

da sua realidade. Pensando na educação física nessa perspectiva, cabe às aulas 

proporcionarem o ensino de diversas linguagens ligadas à cultura corporal na finalidade de 

democratizá-las. Considerando essa manifestação cultural adotada, a autora defende que: “A 

Educação Física brasileira precisa, assim, resgatar a capoeira enquanto manifestação cultural, 

ou seja, trabalhar com sua historicidade, não desencarná-la do movimento cultural e político 

que a gerou [...]” (SOARES et al., 1992, p. 76). 
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Por escolha própria, a autora preferiu não se atentar aos diferentes estilos da 

capoeira, tratando-a como um processo global. 

Neste estudo foi possível levantar bibliograficamente o número de quinze obras que 

abordaram este tema, dentre estas, quatro delas foram eleitas para servir de base para a 

elaboração dos planejamentos do trabalho de campo desta investigação. Foram eles: Capoeira 

uma proposta para a educação física escolar (ROCHA, 1990); Capoeira: do engenho à 

universidade (SILVA, 1995); Brincando de capoeira: recreação e lazer na escola (REIS, 1997) 

e “Iê”, viva meu mestre: a Capoeira Angola da Escola Pastiniana como práxis educativa, 

(ARAÚJO, 2004). 

Neste sentido, embasada nesse referencial, a autora pensa em um estilo de 

aprendizado da capoeira inédito até então. Na prática, o trabalho foi focado nas experiências 

desenvolvidas por professores de educação física da rede publica de ensino, contando com a 

mediação de um Mestre de Capoeira convidado, dessa forma, a capoeira foi compreendida e 

construída coletivamente pelos alunos, professores, o mestre convidado e a autora. A intenção 

foi contribuir com indícios resgatados no trabalho de campo e mostrar como a capoeira pode 

ser ensinada e aprendida como um tipo de linguagem. 

O curso para os professores foi realizado de março a junho de 2007, com encontros 

semanais (totalizando 15 encontros), às sextas-feiras, das 19:30h às 22:00h, em uma quadra 

externa, da Faculdade de Educação Física, da UNICAMP. O planejamento das aulas de 

Capoeira foi feito pelo Mestre convidado e pela pesquisadora e as aulas foram ministradas 

pelo Mestre com a participação da pesquisadora como auxiliar-docente. A divulgação do 

curso foi realizada aos professores do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Física 

Escolar (GEPEFE) e a inscrição dos interessados ocorreu via internet. 

A maioria dos professores era da rede estadual de ensino do estado de São Paulo e 

duas professoras eram da rede municipal de ensino. A escolha do mestre convidado se deu 

devido à sua vivência no mundo capoeirístico e acadêmico sendo que esse tipo de formação 

não é muito convencional entre os Mestres de Capoeira. 

A partir do pressuposto que: “[...] o planejamento define-se como um instrumento 

didático necessário, flexível e inacabado.” (GUEDES - PINTO et al, 2008, p. 24), os 

participantes procuraram abordar o ensino-aprendizado da musicalidade e da gestualidade da 

capoeira, sua história e as reflexões em torno de temas que perpassam sua prática como, por 

exemplo, preconceitos relacionados à etnia, gênero e classe social e a violência. 
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As estratégias propostas eram de aulas com dramatização; apresentação de 

documentários, jogos e vivências da gestualidade, musicalidade, das danças relacionadas à 

capoeira e de rodas de capoeira, sendo a avaliação processual e dialogada. Após as oito 

primeiro aulas, o planejamento foi alterado, acrescentando mais referencias bibliográficas 

pois os professores-alunos demonstraram interesse no assunto e foi retirado do cronograma a 

abordagem de danças ligadas a capoeira. Interessante salientar que o texto não explica porquê 

a temática da dança foi a escolhida a ser retirada, podendo-se levantar questionamentos a 

despeito de temas transversais como o gênero do sujeito. 

Logo, se em uma primeira instancia a ideia era tentar seguir uma ordem na abordagem, 

o que ocorreu foi que a simultaneidade do processo de ensino-aprendizado do conhecimento 

da capoeira passou a ser determinado pelos professores-alunos, pelo mestre e pela 

pesquisadora a partir do que eles entendiam como relevantes no assunto. Assim, os temas 

propostos foram desenvolvidos a partir da proposta dialética (SOARES et al., 1992, p. 33). 

Por exemplo, não é necessário que primeiro se aprenda todo o repertório gestual da 

capoeira para jogá-la, basta que se domine um repertório gestual básico e entenda suas regras 

e rituais. Assim, o aprendizado da Capoeira se dá durante o fluir do próprio jogo de capoeira, 

num processo em que jogo e aprendizado mesclam-se reciprocamente de forma espiralada. 

A partir do pressuposto de uma reflexão pedagógica diagnóstica, presente no Coletivo 

de Autores, o curso iniciou-se com perguntas abertas através de um questionário estruturado, 

no intuito de saber o que os professores sabiam sobre a capoeira. 

A primeira aula consistiu na apresentação do plano de aulas do curso, dos docentes e 

dos professores-alunos. No segundo encontro houve a dramatização das leituras realizadas, 

em sala de aula, baseadas em artigos de revistas especializadas no tema, seguido de 

discussões sobre os textos. A partir do terceiro encontro até o final do curso, as aulas se deram 

com o mestre convidado e foi ele quem coordenou os trabalhos com a colaboração da 

pesquisadora quando esta via a necessidade de intervenção. 

A rotina das aulas seguia um ritual que se iniciava com o exercício de tocar os 

instrumentos. Nesse momento, os professores-alunos eram orientados a revezarem-se no 

aprendizado dos instrumentos, de modo que todos vivenciassem um pouco. O mestre 

demonstrava como deveria ser tocado cada um, o ritmo de cada “toque”, explicava o seu 

significado e realizava exercícios. A aula continuava com a vivência da gestualidade. Nessa 

parte, as estratégias de ensino pautavam-se na demonstração dos gestos e imitação destes fora 

do contexto de jogo. 



33 

À medida que o repertório gestual era ampliado, a complexidade dos movimentos era 

aumentada. Os professores-alunos tentavam reproduzir os movimentos a partir do que viam e 

o mestre os corrigia. Sendo esse um exercício de interação gestual um dos caminhos no 

ensino da capoeira. Logo, os alunos perceberam que era possível construir uma combinação 

desses gestos para elaborar jogadas, como um jogo de xadrez, como diz no artigo. 

A demonstração seguida da repetição foi um dos métodos adotados no curso, além 

do ensino em duplas que foi bastante presente nas aulas. A autora considera esse modo de 

ensino-aprendizado como “sócio-interacionista”, no qual o Mestre, os colegas de turma, a 

pesquisadora, as leituras e os documentários fazem a mediação do que é ensinado. 

Houve alguns pontos interessantes que a autora decidiu relatar no artigo. No quinto 

encontro, os participantes realizaram alguns gestos por cerca de cinco minutos e muitos 

descansavam os braços entre uma tentativa e outra. Vendo isso, o mestre aproveitou o 

momento para nomear os gestos e fazer um breve resumo do que foi assimilado. Dessa forma, 

“houve um resgate dos conteúdos gestuais e do inicio da interação entre os gestos. O mestre 

chamou duas professoras e mostrou que o gesto corporal, muitas vezes não precisava ser 

executado, mas a intenção demonstrada determinava a reação do parceiro de jogo” (p.897). 

Ele destacou: 

 

 A importância de exibir a intenção do gesto que constrói o sentido que as jogadas 

vão adquirindo, construindo significados diferentes. Pode-se perceber claramente 

que a construção gestual era pautada na intenção do gesto muito mais do que a 

execução do movimento (p.897). 

 

 

Os participantes entenderam que como linguagem corporal que a capoeira pode ser 

tratada, pode-se criar um dialogo corporal através dos gestos encadeados entre si. Sendo 

assim, a autora chama esse processo de linguagem do jogo. 

Na oitava aula, percebendo esse modo de encadeamento de gestos, houve uma roda 

de conversa. Nessa roda, uma professora “X” (identidade preservada no artigo), relatou que 

começou a trabalhar com elementos aprendidos no curso, pois era capoeirista e destacou 

como mais relevante no curso a continuidade dos gestos, desta forma ela reinventou e adaptou 

algumas brincadeiras e percebeu que o resultado era mais do que satisfatório. 

A metodologia que o mestre convidado adotou se diferencia em forma positiva, pois 

após a execução do que é denominado de “blocos”, ele dava continuidade à sequência de 

movimentos, ou seja, há o desdobramento dos gestos que ao invés de formarem uma 
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“pequena frase gestual” formam “longas frases gestuais”, pois há mais gestos para formar 

novas interações. Essa forma de compreensão das diferentes linguagens que compõe o acervo 

da cultura corporal é que fez dos debates do curso um material riquíssimo no processo de 

ensino-aprendizado da capoeira. 

O intuito do curso era apresentar a possibilidade de ensino da capoeira nas escolas de 

forma prazerosa, a fim de democratizá-lo a partir de uma vivência que favoreça a produção de 

sentidos e significados por parte de quem a estuda e pratica. 

De acordo com o depoimento dos professores-alunos o objetivo foi alcançado e 

avaliaram de forma positiva a forma de ensino-aprendizado. Os professores-alunos relataram 

ter mais dificuldade na parte de musicalidade da temática e pontuaram o curto período de 

tempo para as vivências como ponto negativo no processo. 

Muitos deles relataram que não conseguiriam sozinhos, ministrar esse tipo de 

vivência em suas aulas na escola. Foi bastante difícil este aprendizado para alguns que não 

estavam acostumados com atividades que demandassem um aprimoramento rítmico. Já para 

outros, a dificuldade foi a execução das acrobacias.  

O ponto positivo e principal que foi notado refere-se à apreensão dos sentidos e 

significados dos gestos da capoeira demonstrados pelos professores-alunos. 

O contato com um Mestre de Capoeira como mediador do curso repercutiu de forma 

bastante positiva. Entretanto, fica a dúvida se essa parceria entre o professor de educação 

física e o Mestre de Capoeira poderia ocorrer no cotidiano escolar. Analisando: 

 

 É possível ponderar que o contato do estudante de educação física com a Capoeira 

possa ocorrer por meio de uma disciplina na graduação e assim ele teria acesso a 

este tipo de conhecimento, mesmo assim, isso não é determinante para que ele possa 

ministrar a capoeira em suas aulas (p.901). 

 

Entende-se por fim que são as condições sociais de produção na qual o professor 

encontra-se inserido que vão impulsionar a escolha (ou não) da Capoeira para compor o 

arcabouço das manifestações da cultura corporal a serem estudadas em suas aulas. A autora 

chega a conclusão que:  “a Capoeira pode ser ensinada e apreendida, com base nas interações 

gestuais, configurando um tipo de linguagem, inserida em determinado contexto social e 

histórico.” (p.901). 

Entre os artigos pesquisados nos periódicos já relacionados, este se mostra como o 

mais completo em termos de qualidade de pesquisa, mostra de resultados, propostas de ensino 

e referências bibliográficas. Houve uma grande preocupação no tipo de proposta pedagógica 
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de ensino para os alunos, adotando a metodologia crítico-superadora presente no Coletivo de 

Autores, buscando:  

 

Estudar as manifestações da cultura corporal compreendendo seus aspectos 

históricos, técnicos, sociológicos, antropológicos, biológicos, enfim, situando os 

praticantes no contexto social no qual se encontram inseridos e instigando-os a 

realizarem uma leitura de sua realidade (p.890). 

 

 

O texto tratou a Capoeira, não separando suas modalidades conhecidas como 

“regional” e “angola”, e as unificou a fim de proporcionar uma visão global do assunto, o que 

é um ponto fundamental e estratégico no trato da Capoeira de um ponto de vista crítico-

superador. Assim, as autoras buscaram construir coletivamente com os alunos docentes e o 

mestre de Capoeira convidado, uma abordagem inédita permeabilizando o Coletivo de 

Autores.  

Durante o processo, houve aulas teóricas e práticas, mostrando a necessidade dessa 

relação dialética se o objetivo da proposta de ensino não for pautada na realização de 

movimentos pela reprodução motora por si só. Assim, esse tipo de abordagem se difere do 

modelo esportivizante das aulas de Educação Física devido à: “produção de cultura, as 

intervenções dos que participam das aulas produzindo mudanças mediadas pela convivência 

social e da linguagem” (p.896). 

Com isso: “se quer dizer que erro/acerto, vontade coletiva, valores éticos, morais e 

políticos, habilidades e domínio técnico são determinações para as mudanças qualitativas.” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992 p.28). 

Acredito que o ponto mais importante deste trabalho foi realmente conseguir provar, 

de forma qualitativa, que o tipo de abordagem e metodologia critico-superadora é possível e 

surte efeito duradouro no ambiente escolar. As autoras concluíram que: “a Capoeira pode ser 

ensinada e apreendida, com base nas interações gestuais, configurando um tipo de linguagem, 

inserida em determinado contexto social e histórico” (p.901). O que nos leva a reflexão e 

constatação final que sincretiza o Coletivo de Autores:  

 

Nessa perspectiva da reflexão da cultura corporal (neste caso, a Capoeira), a 

expressão corporal é uma linguagem, um conhecimento universal, patrimônio da 

humanidade que igualmente precisa ser transmitido e assimilado pelos alunos na 

escola. A sua ausência impede que o homem e a realidade sejam entendidos dentro 

de uma visão de totalidade (COLETIVO DE AUTORES, 1992 p.29). 
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6.  SÍNTESE E DISCUSSÃO DOS ARTIGOS 

 

 

Para finalidade deste trabalho, precisamos voltar à revisão bibliográfica, com olhos 

críticos e entrelaçados com o Coletivo de Autores e sua abordagem crítico-superadora, para 

identificar os pontos importantes que devem ser salientados para entendermos a importância 

dessa pesquisa no meio acadêmico. Primeiramente devemos atentar para uma ausência de 

produção acadêmica no sentido de abordar a temática Capoeira na Educação Física.  

Nas revistas mais conceituadas no meio da Educação Física, somente cinco artigos 

foram encontrados que tratassem da Capoeira como possível metodologia de ensino com o 

foco voltado para o praticante. Houve duas publicações na revista Pensar a Prática no ano de 

2004, duas na revista Movimento, uma no ano de 2008 e outra em 2011, e mais uma na 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte em 2011. 

Entre os cinco artigos, um dos textos mesmo não tratando da Capoeira na Educação 

Física Escolar, quando foram inseridas as palavras-chave, ele foi filtrado e apareceu na 

pesquisa, sendo assim, justificando-se na análise dele neste estudo. O texto: “Inconformação, 

conformação e formação do corpo no jogo da capoeira: pistas para pensar o processo 

educativo”, de Christian Muleka Mwewa, da revista Movimento de 2011.  Esse artigo 

vislumbrou somente os elementos formativos do praticante de Capoeira fora do ambiente 

escolar, ou seja, nas ruas. Neste sentido, analisando criticamente, esse texto contribuiu de 

forma insuficiente para o objetivo dessa pesquisa, haja vista o meio de intervenção dos 

professores de educação física que se faz nas Escolas. Portanto, qualquer indagação 

proveniente da análise desse artigo não atenderá as expectativas expostas anteriormente desse 

trabalho de conclusão. 

No ano de 2004, a Revista Pensar a prática publicou dois artigos. Primeiramente, o 

texto: “Para além das metodologias prescritivas na Educação Física: a possibilidade da 

capoeira como complexo temático no currículo de formação profissional, de José Luiz 

Cirqueira Falcão, que tratou a Capoeira sendo parte do currículo de formação das faculdades 

de Educação Física a partir dos pressupostos do Coletivo de Autores. Este texto caracteriza 

bastante o que foi percebido por mim, na oportunidade que tive de vivenciar a Capoeira na 

Universidade Federal Fluminense. Contudo, o texto lida com pessoas adultas, tendo elas 
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pontos de vistas que se diferem e visões de mundo pré-estabelecidos. Apesar de expor a 

Capoeira e seu processo de evolução de aprendizado de maneira muito satisfatória, o autor 

preocupou-se somente com a formação de futuros docentes na área de Educação Física, 

ficando em aberto como esse universo de conhecimento seria concebido por crianças em 

formação nas escolas primárias, ou mais, também não mostra interesse em abordar a Capoeira 

no EJA (Educação básica para Jovens e Adultos). 

Os outros três textos: “Capoeira nas aulas de educação Física: Uma proposta de 

Intervenção”, de 2004; “Uma abordagem Pedagógica para a Capoeira”, 2008; e “Capoeira nas 

aulas de Educação Física: alguns apontamentos sobre processos de ensino-aprendizado de 

Professores”, de 2011. Esses foram fundamentais para pensar o trato da Capoeira nas escolas, 

pois os (as) autores(as) preocuparam-se com o saber adquirido no processo de aprendizagem. 

 Vale salientar que estes três últimos textos mostraram claramente uma preocupação 

com os conteúdos da Educação Física e suas dimensões de conteúdo, como mostra Suraya C. 

Darido em “Educação Física na Escola: conteúdos, duas dimensões e significados”: 

Dimensão Conceitual: “Conhecer as transformações por que passou a sociedade em 

relação aos hábitos de vida (diminuição do trabalho corporal em função das novas 

tecnologias) e relacioná-las com as necessidades atuais de atividade física. Conhecer as 

mudanças pelas quais passaram os esportes. Conhecer os modos corretos da execução de 

vários exercícios e práticas corporais cotidianas, tais como: levantar um objeto do chão, 

sentar-se à frente do computador, realizar um exercício abdominal adequadamente e etc.” 

(p.52-53). 

Dimensão Procedimental: “Vivenciar e adquirir alguns fundamentos básicos dos 

esportes, danças, ginásticas, lutas, capoeira. Por exemplo, praticar a ginga e a roda da 

capoeira. Vivenciar diferentes rítmos e movimentos relacionados às danças, como as danças 

de salão, regional e outras. Vivenciar situações de brincadeiras e jogos.” (p.53). 

Dimensão Atitudinal: “Valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu 

contexto. Respeitar os adversários, os colegas e resolver os problemas com atitudes de diálogo 

e não violência. Predispor a participar de atividades em grupos, cooperando e interagindo. 

Reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, sexo, 

religião e outras.” (p.53). 
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Apesar dessas dimensões de conteúdo retratarem o ideal a respeito das aulas de 

Educação Física nas escolas, ainda existe lugares onde as aulas são ministradas por 

professores que não levam em consideração esses pressupostos. Neste caso, a Capoeira será 

transmitida sem nenhum cunho reflexivo e crítico, apenas voltada para a reprodução da 

técnica pela técnica. Outra vertente é a perspectiva esportivizante da Capoeira, presente 

também nas metodologias de ensino de outros profissionais da Educação Física. 

Acredito que as possibilidades de ampliar as práticas corporais na Escola deve ser a 

grande preocupação do corpo docente. O propósito da Educação Física, nessa perspectiva 

admitida como ideal para as aulas, defendida pelo Coletivo de Autores e por este presente 

estudo, deve angariar todos os artifícios metodológicos, pedagógicos e didáticos para que, nas 

aulas de Educação Física, os alunos tenham abertura para realmente pensarem no processo de 

construção de qualquer conhecimento. Dessa forma, o aluno não só utilizará o que aprendeu 

nas aulas, como futuramente, transmitirá o que sabe dentro e fora da Escola. 

Conclui-se após a leitura dos textos, que apesar de dois artigos não satisfazerem as 

necessidades de pesquisa em relação ao trato do conhecimento da Capoeira dentro das 

Escolas, enveredando-se por outros caminhos e outros saberes, todos eles entendem a 

abordagem crítico-superadora como meio mais efetivo no processo de ensino-aprendizagem, 

fora da Escola ou nas aulas de Educação Física. Vale salientar também, que todos obtiveram 

sucesso no objetivo de suas pesquisas, utilizando a Capoeira como instrumento de 

manifestação cultural. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Captou-se uma defasagem na quantidade de produção acadêmica sobre a Capoeira 

nas aulas de Educação Física, nas revistas mais conceituadas do meio científico apesar da 

necessidade que se tem em estudarmos mais a fundo sobre essa temática. Avaliando esse 

possível descaso com o tema, acredito ser o motivo do meio acadêmico não chegar a um 

consenso sobre como estudar a Capoeira ou como aplicá-la de forma crítica nas aulas de 

Educação Física. 

É interessante pensar como o Brasil possui leis de incentivo a disseminação da 

cultura afro-descendente e mesmo assim ainda percebermos como existem poucos artigos que 

tratam da Capoeira nas escolas brasileiras. Há um contra-senso nisso, pois sabe-se que o povo 

brasileiro é completamente miscigenado e necessitado de políticas públicas que integrem os 

cidadãos de uma forma igualitária e democrática. 

Como vimos anteriormente, sabe-se também a Capoeira foi registrada como 

Patrimônio Cultural Brasileiro e que a roda de Capoeira foi titulada como bem imaterial da 

Humanidade, exemplificando a grande importância e impacto que ela tem e causa onde é vista 

e experimentada. Tratada de forma interdisciplinar, a capoeira ganha mais valor ainda em seu 

potencial integralizador. Podendo ser entendida e abraçada por outras disciplinas além da 

Educação Física, como a História, Literatura, Música, Estudos Sociais, Artes, Filosofia, entre 

outras. 

De acordo com a leitura dos artigos e das análises construídas, este trabalho atingiu 

seus objetivos e podemos perceber o quão importante e necessário se faz uma abordagem 

crítica a respeito da Educação Física Escolar. A proposta pedagógica presente no Coletivo de 

Autores realmente parece ser a única que dará conta de responder às inúmeras questões 

sociais inerentes a formação do indivíduo. Percebe-se então, que a Capoeira enquanto 

manifestação cultural surte efeito positivo quando proposta para os alunos a partir de um 

ponto de vista integralizador, questionador e superador.  

Após conhecermos todo esse universo “capoeirístico” e analisarmos os fatos aqui 

expostos, ficam algumas indagações para que o leitor possa se enveredar ainda mais neste 
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mundo e talvez contribuir para o enriquecimento do assunto, pois vimos aqui que os saberes 

populares são tão importantes quanto os saberes escolares. Assim, construirmos e 

reconstruirmos o conhecimento em uma troca de saberes intermináveis. 

 Na formação profissional de professores de Educação Física, como seria uma aula de 

capoeira para alcançar alunos inclusivos como autistas, cadeirantes ou deficientes 

visuais? 

 Como trabalhar a Capoeira em assuntos transversos como as questões de gênero, nas 

aulas de Educação Física? 

 Por que a Capoeira mesmo sendo difundida mundialmente, não aparece na mídia 

aberta? Até que ponto encaramos isso como falta de interesse da sociedade ou é um  

preconceito velado? 

 Será que a Capoeira jogada nas escolas particulares ou em bairros “nobres” da elite da 

sociedade é vista da mesma forma que a Capoeira que acontece nas comunidades 

carentes ou em centros comunitários 

 Sendo oriunda dos rituais africanos, como é vista a Capoeira por outras Religiões? É 

possível separá-la do seu contexto histórico a fim de alcançar indivíduos de outras 

crenças? 

Finalizo com a ânsia de ter conseguido partilhar conhecimentos com o leitor, de ter 

construído algum saber em conjunto e de ter reconstruído conceitos possivelmente aceitados 

sem uma perspectiva inclusiva, global, superadora e democrática. 
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