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A capoeira é tudo que a boca come. 

(Mestre Pastinha) 



 
 

 

RESUMO  

 

No presente estudo, analisamos as práticas desenvolvidas em uma oficina de capoeira 

realizada pelo grupo PET-EF, no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), com 

um grupo de crianças, com faixa etária dos nove aos doze anos de idade. Como meio de 

apresentar as questões sobre o ensino da capoeira, atrelado aos tipos de preconceito: 

racial, de gênero, religioso e a respeito de uma marginalização da capoeira nos séculos 

passados, traremos o ensino da capoeira dentro de um contexto escolar. Contemplando a 

história, a ritualidade, musicalidade e a gestualidade dessa prática. Como referencial 

teórico / metodológico foi utilizado as proposições de Bernard Charlot, e suas 

contribuições por meio da relação com o saber. No levantamento bibliográfico apresento 

também, a ausência de estudos desse tipo na área acadêmica,  o que foi possível ao realizar  

em um levantamento em diversos periódicos. No estudo analisaremos a vivência e o 

resultado  das aulas que foram aplicadas no decorrer da oficina, os objetivos propostos e 

os saberes mobilizados para compreensão de cada tema incluso dentro dos conteúdos. Os 

resultados obtidos, serão expressos por meio das avaliações que ocorreram em momentos 

distintos. O estudo está organizado em três partes: O que é a capoeira para você? 

Escrevendo e respondendo. O que é a capoeira para você? Desenhando e respondendo. O 

que é a capoeira para você? Falando e respondendo.  

Palavras-chave: Capoeira- PET-EF- Oficina- Escola- Bernard Charlot.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

In the present study, we analyzed the practices developed in a capoeira workshop held by 

the PET-EF group, at the Center for Physical Education and Sports (CEFD), with a group 

of children aged nine to twelve years. As a means to present the questions about the 

teaching of capoeira, linked to the types of prejudice: racial, gender, religious and 

regarding a marginalization of capoeira in the past centuries, we will bring the teaching 

of capoeira within a school context. Contemplating the history, rituality, musicality and 

gestuality of this practice. As a theoretical / methodological reference, the propositions 

of Bernard Charlot and his contributions through the relationship with knowledge were 

used. In the bibliographic survey I also present the absence of studies of this type in the 

academic area, which was possible in a survey in several journals. In the study we will 

analyze the experience and the result of the classes that were applied during the workshop, 

the proposed objectives and the knowledge mobilized to understand each theme included 

within the contents. The results obtained will be expressed through evaluations that 

occurred at different times. The study is organized in three parts: What is capoeira for 

you? Writing and answering. What is capoeira for you? Drawing and responding. What 

is capoeira for you? Talking and answering. Keywords: Capoeira- PET-EF- Office- 

School- Bernard Charlot. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo nasce de um anteprojeto desenvolvido em 2016, quando eu 

ainda era bolsista do Programa de Educação Tutorial Educação Física (PET-EF)1. Para 

participar de um processo seletivo do PET-EF, criei como possibilidade de intervenção 

no âmbito do grupo um anteprojeto denominado Capoeira como Contribuinte nas Aulas 

de Educação Física, Interligada a Cultura Corporal de Movimento. No processo seletivo 

o anteprojeto foi aprovado e eu me tornei bolsista do grupo. Já no primeiro semestre em 

que entrei no grupo foi me pedido que eu desenvolvesse o anteprojeto como uma das 

atividades anuais do grupo PET-EF. 

No mesmo período em que me tornei petiano, aconteceu também de a Escola 

Experimental da UFES buscar desenvolver atividades relacionadas a Educação Física, 

para alunos que estudavam em período integral. Dessa forma, a professora de Educação 

Física da escola, entrou em contato com o PET-EF e solicitou uma parceria com o grupo.  

Na escola existiam duas turmas diferentes, a primeira de alunos entre 7 e 9 anos, 

e a segunda, com alunos entre 9 e 12 anos. Os conteúdos propostos para trabalhar com 

essas duas turmas, seriam dança e capoeira. O projeto desenvolvido pelo PET-EF, recebeu 

o nome de: Projeto Integração PET e Escola. 

           A primeira turma ficou com o conteúdo dança, a bolsista responsável pela oficina 

era a petiana Paloma Rigamonte. A segunda turma, ficou com o conteúdo Capoeira, e eu, 

Gabriel Firme, era o bolsista responsável. A turma foi composta por quinze alunos, onde 

dez eram meninos e cinco eram meninas. A oficina de capoeira ocorria durante as terças 

feiras, no ano de 2016, no período de 2 de maio até 14 de junho, tivemos um total de sete 

encontros, uma vez por semana. 

Nos encontros coletivos realizados na sala de capoeira do Cefd, os petianos 

responsáveis, buscavam trazer significados em relação a polissemia imanente da capoeira, 

que pode ser caracterizada como uma dança, uma luta, um jogo, ou uma brincadeira.  

 O anteprojeto, agora denominado como Projeto Integração PET e Escola, tinha 

                                                           
1  De acordo com o Manual de orientações Básicas (2005), o PET trata-se da constituição de um grupo de 

alunos vinculado a um curso de graduação para desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão sob a 

orientação por um professor tutor visa oportunizar aos estudantes participantes a possibilidade de ampliar 

a gama de experiências em sua formação acadêmica e cidadã. O programa que procura trazer aos alunos 

dos cursos de EF e para a comunidade externa, algumas práticas culturais da EF. 
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como objetivo o desenvolvimento do ensino da prática da capoeira para crianças. Com o 

intuito de trazer a construção de identidade sociocultural e o reconhecimento de 

manifestações culturais, buscamos as contribuições histórico-culturais que a capoeira nos 

possibilitaria no processo de escolarização.  

Devido as questões de preconceito, religiosidade e questões históricas culturais o 

programa PET, buscou trazer o ensino da capoeira e seus valores para que as crianças 

tivessem contato com uma prática que sofreu grandes transformações ao decorrer da sua 

história.  

O relato de experiência que resultou de uma atividade de extensão possui como 

objetivo geral compreender o ensino da capoeira, dentro de um contexto escolar 

contemplando as questões da historicidade, ritualidade, musicalidade e gestualidade 

lúdica dessa prática. Dessa forma, com as vivências dos conteúdos destinados a capoeira, 

desenvolver questões das manifestações culturais para uma formação ampla, em relação 

ao passado e presente da historicidade, abrangendo questões de conhecimento do corpo, 

como possibilidade de movimentos envolvendo criatividade, equilíbrio e coordenação 

motora.  

          Assim, como objetivos específicos proporcionamos aos participantes em analisar a 

capoeira como uma expressão cultural brasileira, desenvolvida pelos escravos africanos 

no Brasil. De modo que se entenda as relações de submissão interligadas ao preconceito 

e trazendo uma análise crítica aos praticantes. Estabelecemos também como ponto chave 

a compreensão do significado da musicalidade na capoeira, que pode transmitir uma 

mensagem, servindo para estabelecer a comunicação entre os participantes. De acordo 

com os saberes propostos, apresentar características diferentes de jogo, assegurando a 

transmissão oral como caminho de interlocução da história, que favorece a preservação 

dos seus ritos de passagens. 

  A justificativa acadêmica que embasa este estudo se dá por uma busca refinada, 

no Portal de periódico da Capes, na plataforma Scielo e na Web of Science, onde não 

foram encontrados artigos que trazem um relato de experiência, pautados nas 

especificidades do grupo PET.  

Enquanto justificativa pessoal, trago minha vivência com a capoeira, que se 

iniciou aos quinze anos, no grupo de capoeira Lealdade & Força. Onde participei de 

inúmeros eventos, recebendo o título de Instrutor de capoeira, no ano de 2017. 
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Dessa forma, com a necessidade de se pensar a capoeira e a suas especificidades 

como elemento das práticas culturais da EF, que deve ser valorizada por ser capaz de 

envolver em uma só prática questões históricas e culturais da educação do corpo, da 

dimensão da luta, do jogo, da dança e da religiosidade. Segundo Mello e Schneider (2015, 

p. 20), 

[...] a capoeira ainda hoje carrega alguns estigmas, que a mantem no 

plano simbólico, marginalizada. Esses estigmas não estão somente 

ancorados no passado; são atualizados cotidianamente pelas relações 

que muitos praticantes estabelecem entre si e pelo modo de como 

produzem suas práticas. 

 

A capoeira ao ser trabalhada como manifestação cultural na escola, possibilita a 

integração social entre os praticantes, o entendimento sobre conhecimentos históricos e 

não apenas uma construção de movimentos pautados em habilidades especificas, visto 

que grande parte do conhecimento é de origem popular, transmitido por mestres 

antepassados, e mais do que a apropriação do movimento, devemos analisar a 

contribuição para a formação crítica que a capoeira proporciona.  

De acordo com Noronha e Pinto (2004, p. 129), existe autores que discutem o 

tema e defendem a capoeira como componente curricular da educação física: 

Alguns autores, vem debatendo a presença da capoeira na escola, 

principalmente, pelo viés da Educação Física, seja como componente 

curricular ou como projeto extracurricular. Entre eles encontram-se 

Pinho (1993), Bastos (1999), Castro Jr. & Abib (1999) e Silva (2001). 

Muito se tem debatido sobre as possibilidades pedagógicas da capoeira, 

destacando-a, inclusive como elemento possibilitador de construção de 

identidade. 

 

Com as grandes áreas que contempla, o ensino da capoeira nas aulas de EF, poderá 

associar o conhecimento histórico e cultural dessa manifestação compreendendo as 

relações sociais, a gestualidade dos movimentos, a ressignificação e apropriação de novos 

saberes. 

O estudo, está organizado em três partes, utilizando como base a teoria da relação 

com o saber, de Bernard Charlot. Sendo a primeira parte uma avaliação diagnóstica, sobre 

os saberes trazidos pelas experiências das crianças. A segunda parte, vem por meio da 

produção de conhecimento, ao decorrer dos encontros, e com uma atividade livre a 

respeito do que seria a capoeira de acordo com cada ponto de vista, podendo também 

trazer o desenho como resposta. Por fim, trago a narrativa das crianças referente ao 
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período da oficina. 

          Segundo Noronha e Pinto, (2004, p. 125) podemos trabalhar os seguintes valores 

no ensino da capoeira: 

a) A valorização da ancestralidade africana, a partir de uma visão de mundo 

que busca a compreensão do ser humano enquanto totalidade, não 

fragmentando suas dimensões corporal, estética, produtiva, religiosa, etc., 

visão que se materializa na roda de capoeira;  

b) A forma de compreensão da organização de sua prática, a qual respeita uma 

hierarquia que se constrói com base na experiência de seu praticante, 

valorizando a sabedoria adquirida ao longo de sua prática, sendo esta 

reconhecida pela comunidade na qual está inserida, dispensando o uso de 

cordéis;  

c) A compreensão do jogo enquanto um momento de diálogo, no qual se 

estabelece uma relação de pergunta e resposta, respeitando os limites e 

possibilidades de cada um (a); 

 d) A representação ritualística, musical e gestual, enquanto contribuições da 

expressão do legado africano à construção de uma consciência negra; e  

e) O desenvolvimento de um sentimento de pertencimento, de forma a 

possibilitar a construção de uma relação de identidade entre seus praticantes, 

os quais se interagem a partir de ideais comuns, visando uma ação coletiva. 

 

Entre as experiências realizadas pelo PET-EF, no ano de 2016, propomos o ensino 

da capoeira para a educação fundamental, com alunos de uma escola no regime de 

educação integral2. Recebemos no Centro de Educação Física e Desportos (Cefd) um 

grupo de crianças, meninos e meninas, com idade entre 8 e 10 anos. Entre os elementos 

propostos podemos destacar a história da capoeira, o trabalho em grupo e 

individualmente, o ritmo, a musicalidade, a coordenação motora, a consciência corporal, 

a criação de movimento, a improvisação e as acrobacias. 

No projeto de ensino foram discutidos elementos históricos que caracterizam a 

polissemia da capoeira, que se expressa como luta pela libertação, como dança e 

contemporaneamente como jogo. Autores como Castro Junior, Abib e Sobrinho (2000), 

ressaltam a importância da capoeira como instrumento pedagógico que possibilita a 

integração, confraternização e aprendizagem da solidariedade. 

 

 2. REVISÃO DE LITERATURA 

A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira criada pelos negros 

escravos como forma de luta contra a opressão, luta esta que se travou no plano físico e 

                                                           
2 Emef Experimental da Ufes - Vitória. 
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cultural. Em seus símbolos podemos destacar a sua pluralidade enquanto, jogo, luta e 

dança. (MELLO, A.S, 2008). 

          A capoeira é uma luta contra a opressão, se remete ao processo de escravização 

sofrido pelos negros africanos no Brasil. Os escravos sofriam forte opressão e violência 

nessa época, dessa forma com necessidade de sobreviver em um regime escravocrata 

fechado, era necessário se defender, e criar um mecanismo de combate e resistência.  Com 

a necessidade de lutar, a capoeira sofre adaptações dos rituais africanos que deram origem 

em alguns aspectos da capoeira, como o ataque e a defesa.  

Para Areias (1983), como os escravos africanos não possuíam armas para se 

defender dos inimigos, os feitores, os senhores de engenho, movidos pelo instinto natural 

de preservação da vida, descobriram em si mesmos a sua arma, a arte de bater com o 

corpo, à semelhança das brigas dos animais, suas marradas, coices, saltos e botes. 

Aproveitaram ainda suas manifestações culturais trazidas da África, suas danças, cantigas 

e movimentos. Dessa forma nasceu o que hoje chamamos de capoeira. 

Com a escravização, utilizada pelos senhores de engenho como forma de mão de 

obra para as fazendas, e acumulo de riquezas, os escravos eram de grande valia. Dessa 

forma, os negros buscavam por oportunidade de fuga das fazendas, sendo: individuais ou 

em grupo.  

Segundo Reis e Gomes (1996), a fuga quando ocorria em grupo entre os escravos 

fugidos se associava também outros personagens sociais, no Brasil os seus membros são 

chamados de quilombos, mocambos e seus membros quilombolas, calhambolas ou até 

mesmo mocambeiros.  

Cabe ressaltar, que temos divergência entre alguns autores da área no que se refere 

ao surgimento da capoeira. Segundo Souza (2010) apresenta que no livro, “A arte da 

gramática mais usada na Costa do Brasil” cujo autor é Padre José de Anchieta, consta 

uma citação que dizia que os índios tupis-guaranis se divertiam jogando capoeira. Em 

outra versão Câmara Cascudo (1967) afirma que a capoeira foi trazida pelos negros 

Bantus, angolanos. Que já praticavam danças ao som dos instrumentos de percussão, 

transformado em luta aqui no Brasil. 

De acordo com Silva (2001), a partir da segunda metade do século XIX, a 

capoeira, adquiri alguns adeptos, imigrantes, portugueses, negros forros e brasileiros. 

Dessa forma atingiu as camadas populares da sociedade. Sendo configurada como:  
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[...] uma prática predominantemente popular, a capoeira torna-se uma 

manifestação aglutinadora e organizadora de grupos que irão 

reivindicar, por meio da violência, seu espaço social. Neste momento 

histórico temos a capoeira das ruas e dos grupos denominados pelo 

aparato policial de maltas (p. 134).  

 

De acordo com Reis (2000), essas maltas obtinham rivalidade na disputa pelo 

domínio político espacial da cidade. Com os confrontos gerados por meio da diferença de 

interesses, a capoeira acabou sendo proibida no ano de 1890, pelo Código Penal da 

Republica, por meio do Decreto 847, intitulado de vadios e capoeiras. De acordo com 

Rego (1968, p.262): 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e 

destreza corporal conhecida pela denominação capoeiragem: andar em 

carreiras, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão 

corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou 

incerta, ou incutindo temor de algum mal,  

Pena – de prisão celular por dois a seis meses  

Parágrafo único. É considerada circunstancia agravante pertencer a 

capoeira a alguma banda ou malta. 

Aos chefes ou cabeças, se imporá a pena em dobro  

Art. 403. No caso de reincidência será aplicada ao capoeira, no grau 

máximo, a pena do art. 400.  

Parágrafo único se for estrangeiro, será deportado depois de cumprida 

a pena. 

 Art. 404. Se nesses exercícios de capoeiragem perpetrar homicídio, 

praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor público e particular, 

perturbar a ordem, a tranquilidade ou cumulativamente nas penas 

cominadas para tais crimes. 

 

Com o passar dos anos a constituição da capoeira se deu, com base em duas 

vertentes: capoeira regional e capoeira angola. 

A capoeira regional foi criada por Mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado em 

meados da década de 1920, cujo o objetivo, de acordo com Silva (2002), era elevar o 

status da capoeira, em primeiro momento era caracterizada por Luta Regional Baiana. 

Assim Bimba criou sua própria metodologia de ensino, incorporando fundamentos de 

outras lutas (boxe, jiu jitsu e karate) acrescentando no seu estilo de capoeira. 

A capoeira angola desenvolvida por Vicente Ferreira Pastinha, depois da década 

de 1940, ganha visibilidade cria o Centro Esportivo de Capoeira Angola (FONTOURA; 

GUIMARÃES, 2002).  
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Com o aprimoramento técnico da capoeira, buscou realizar desafios com as outras 

modalidades, para provar a eficiência da capoeira. Com isso, Bimba conseguiu 

visibilidade de jornais e mídias, conseguindo que parte de seus alunos fossem, das 

universidades e camadas mais altas da sociedade. Contribuindo com a retirada de 

estigmas que faziam a capoeira ser marginalizada.  

No Estado Novo, em meados da década de 30, com o governo do Presidente 

Getúlio Vargas, a capoeira passa a ser permitida em recintos fechados (academias), 

passando por um processo de esportivização.  

Outro aspecto a salientar com base em (Oliveira, Schneider, Santos e Neto, 2014) 

é a tentativa de estabelecer a capoeira como método ginástico brasileiro, Inezil Penna 

Marinho, como professor da Escola Nacional de Educação Física faz críticas aos métodos 

ginásticos europeus e propõe a capoeira como método, pois buscava aproximar a 

educação física da cultura brasileira. Fortalece assim, a retirada da capoeira do cenário 

marginal da época. 

Graças a iniciativa tomada por Mestre Bimba, em trazer metodologia de ensino da 

capoeira, sequencias de ataques e defesas, cintura desprezada, treinamento de emboscada, 

a capoeira foi adentrando nas camadas sociais mais altas e rompendo estigmas marginais 

e visões preconceituosas.  

Essas mudanças ao longo do tempo, fizeram com que a capoeira que 

primariamente era tida como uma prática marginal, se transformou até a 

contemporaneidade, sendo considerada como patrimônio imaterial da cultura brasileira. 

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade - A 9ª Sessão do 

Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda aprovou, em novembro 

de 2014, em Paris, a Roda de Capoeira, um dos símbolos do Brasil mais 

reconhecidos internacionalmente, como Patrimônio Cultural Imaterial 

da Humanidade. O reconhecimento da Roda de Capoeira, pela Unesco, 

é uma conquista muito importante para a cultura brasileira e expressa a 

história de resistência negra no Brasil, durante e após a 

escravidão. Originada no século XVII, em pleno período escravista, 

desenvolveu-se como forma de sociabilidade e solidariedade entre os 

africanos escravizados, estratégia para lidarem com o controle e a 

violência. Hoje, é um dos maiores símbolos da identidade brasileira e 

está presente em todo território nacional, além de praticada em mais de 

160 países, em todos os continentes. (IPHAN, Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, 2000).  

 

A capoeira passou por muitas transformações ao longo do tempo e que hoje fazem 

parte da sua histórica, o que nos ajuda a chegar a um  entendimento da capoeira, que ela 
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se situa na nossa sociedade a partir da compreensão histórico-cultural, mobilizando e 

problematizando questões raciais e de gênero sobre o preconceito, sobre a religiosidade 

e sobre a ludicidade. No jogo deve ser entendido como funciona o ritmo dos instrumentos, 

que conforme a cadência do toque do berimbau o jogo vai se desenvolvendo. 

De acordo com Freitas (2005) a capoeira é eclética, pois consegue integrar de 

forma lúdica e cognitiva os domínios de aprendizagem do ser humano: psicossocial, 

psicomotor e cognitivo. Assim devemos compreender os valores transmitidos pela 

capoeira.  

Com o passar do tempo, suas transformações históricas com influências política e 

social associadas às mudança de valores, é indicada para um grande grupo de pessoas, 

sendo eles: homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos, crianças com 

deficiência física e mental. 

Pode-se compreender a evolução de conceitos presentes na musicalidade. Visto 

que em certas épocas era manifestado questões voltadas ao preconceito racial e de gênero 

com a mulher, pode se utilizar das cantigas mais passadas para compreender e identificar 

os tipos de preconceitos 

Com o desenvolvimento da história da capoeira, nos séculos passados, até a 

contemporaneidade, pode se dizer que a capoeira ganhou espaço dentro da cultura 

brasileira e também se expandiu por diversos países do mundo. Contudo, as 

transformações no decorrer dos anos, fez com que a capoeira saísse de um cenário 

marginal, se adentrando cada vez mais em um cenário educacional e também esportivo.  

Temos uma grande divergência na área, referente a esportivização da capoeira. 

Alves e Montagner (2008), apresentam que ao atribuir características esportivas na 

capoeira pode ocasionar a perda de essência e tradição da arte. Além disso haveria uma 

supervalorização dos aspectos físicos e técnicos o que geraria a exclusão dos menos 

habilidosos. Por outra perspectiva, apresenta também o modelo que ocorre o JEBs, criado 

em 1985 (Jogos Escolares Brasileiros), que vem levando em consideração a historicidade, 

musicalidade, solidariedade, criticidade e sociabilidade. Sendo assim, não comprometeria 

o objeto cultural e educador, que traria a perda da essência. 

De acordo com Falcão (1996), em primeiro momento o reconhecimento da 

capoeira como modalidade esportiva, se deu em 1973 pela Confederação Brasileira de 

Pugilismo (CBP). Por não conseguir apoio da maioria dos grupos existentes, em 1992 a 
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capoeira se desvincula da CBP e é criado a Confederação Brasileira de Capoeira (CBC).  

Hoje em dia, com a contribuição histórica dos velhos mestres, que lutaram pelo 

reconhecimento da prática da capoeira, e pelos praticantes, estudantes que foram em 

busca de um conhecimento sobre sua identidade, podemos dizer que a capoeira está 

inserida em muitos âmbitos da vida social, independente de níveis sociais. Na roda de 

capoeira há pessoas de gêneros, idades, etnias, religião diferentes e todos se respeitam, 

visto que é um espaço democrático. Recebe como característica a sociabilidade que traz 

aos seus praticantes. Nas escolas vem sendo trabalhada como ferramenta de 

conhecimento corporal, histórico e disseminador da cultura brasileira, onde vem 

rompendo com estigmas sociais estipulados no passado. Garantindo assim a disseminação 

de uma cultura genuinamente brasileira, que roda o mundo e vem crescendo cada vez 

mais o número de praticantes e disseminando a cultura e  valores brasileiros. 

 

 3. METODOLOGIA 

No âmbito da pesquisa, a forma como desenvolvemos a metodologia nos 

aproxima da pesquisa qualitativa, uma vez que buscamos trabalhar com o universo de 

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

espaço mais profundo das relações e significações que o vocabulário da capoeira 

proporciona.  

A pesquisa qualitativa consiste na escolha adequada de métodos e teorias. Para 

Flick (2004, p. 23) “[...] devemos nos atentar no recolhimento e na análise de diferentes 

perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte do 

processo de produção do conhecimento, e na variedade de abordagens e métodos”.  

A base teórico/metodológica desse trabalho se dará a partir das proposições de 

Bernard Charlot e as suas contribuições, por meio da teoria da Relação Com o Saber. 

Onde analisaremos as diferentes formas de apropriação do saber por meio das figuras do 

aprender. 

Para Charlot (2000, p. 78-79): 

 

[...] a relação com o saber é a relação com o tempo. A apropriação do 

mundo, a construção de si mesmo, a inscrição em uma rede de relações 

com os outros – ‘o aprender’ – requerem tempo e jamais acabam [...]. 
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Esse tempo, por fim, se desenvolve em três dimensões, que se 

interpenetram e se supõem uma à outra: o presente, o passado, o futuro. 

São essas as dimensões constitutivas do conceito de relação com o saber 

[...]. Analisar a relação com o saber é estudar o sujeito confrontado com 

a obrigação de aprender, em um mundo que ele partilha com os outros: a 

relação com o saber é a relação com o mundo, relação consigo mesmo, 

relação com os outros. 

 

Utilizamos como instrumento para produção dos dados, avaliação diagnóstica dos 

saberes dos alunos, em primeiro momento de mapeamento e formativa durante o 

processo. Realizamos também a produção de relatórios para registros das práticas, 

atividade de construção de significados da capoeira por meio de questão descritiva ou 

desenho, da questão: o que significa a capoeira para você? E por fim utilizamos a 

produção de vídeo como requisito avaliativo da oficina (com autorização dos pais das 

crianças). 

Em um primeiro momento, fizemos uma apresentação oral para as crianças e 

pedimos que eles se apresentassem, logo em seguida, fizemos uma grande roda e cada 

um tinha que expor um movimento ou falar alguma coisa que conhecia sobre a capoeira, 

assim executamos em um primeiro momento um diagnóstico dos saberes que cada um 

tinha. No decorrer da oficina, produzimos os relatórios dos encontros realizados, 

disponibilizamos uma atividade de construção de significados sobre a capoeira, por meio 

de uma questão: o que é a capoeira para você? Onde as crianças poderiam expressar-se 

por desenho ou uma resposta descritiva.  

No final do processo, como avaliação, fizemos um vídeo com a fala das crianças, 

nas quais tivemos o direito sobre a utilização da imagem por parte do responsável, onde 

elas falavam sobre o que conseguiram aprender com o período da oficina oferecida pelo 

PET-EF. Destaco que para a preservação da identidade das crianças utilizarei nomes 

fictícios. 

Nas aulas iniciais buscamos trabalhar a história da capoeira, para que as crianças 

conhecessem o nascimento, seu desenvolvimento e o significado dos seus movimentos.   

Após essa abordagem inicial passamos para a instrumentação e o ritmo, 

conhecendo a musicalidade e o significado das músicas, como se implicam no contexto 

da roda e na movimentação dos capoeiristas. Por meio da musicalidade explicamos os 

estilos de capoeira na atualidade, a angola, a regional e contemporânea. Com os conteúdos 
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da história e instrumentação3, iniciamos a vivência dos movimentos básicos: como a 

ginga, os movimentos sequenciados, de ataque e de defesa, além dos floreios4 acrobáticos. 

O conteúdo do ensino da oficina de capoeira foi desenvolvido em sete encontros, 

nos quais os alunos interpretavam o que era proposto, se apropriando de uma forma 

diferente sobre o saber, logo, cada um levando em conta a sua singularidade e 

experiências na busca de ressignificar os seus movimentos (CHARLOT, 2000). 

 

4.   RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste tópico, iremos dialogar com as experiências proporcionadas nas vivência 

das aulas, que ocorreram no desenvolvimento da oficina. Assim, analisaremos os saberes 

mobilizados para atingir os objetivos que foram propostos em cada um dos encontros. 

Desse modo, apresentaremos, de maneira descritiva e interpretativa os sete encontros 

realizados e as avaliações que ocorreram durante o período de oferta da oficina.  

Sobre o conteúdo chamado historicidade, as crianças desenvolveram o 

entendimento sobre a história da capoeira, desde a África até a sua chegado no Brasil, 

compreendendo a variedade de culturas que fizeram parte da criação dessa prática. 

Em relação à musicalidade, interpretaram o preconceito racial sobre os negros, e 

como as músicas possuíam papel na influência do jogo. As músicas pedagógicas também 

foram apresentadas e se extraia o sentido de respeito ao próximo. Na instrumentação, os 

alunos vivenciaram os toques dos instrumentos na capoeira, eles começaram com o 

pandeiro, chegando ao atabaque e por último o berimbau.  

No estudo das sequências de golpes e esquivas, trabalhadas de forma lúdica por 

meio de algumas brincadeiras que envolviam sequencias, as crianças tiveram o 

entendimento que a capoeira é uma arte que envolve várias artes, mas a capoeira só 

existiria se tivesse diálogo corporal com o outro jogador, comunicação essa que se dá por 

meio da expressão corporal. Com as sequências de golpes e esquivas foi trabalhado a 

coordenação motora das crianças para a execução dos movimentos. 

                                                           
3 Instrumentação: Vivencia/experimentação dos instrumentos que são utilizados na roda de capoeira, para 

assim obter noções de ritmo e compreender a velocidade de execução dos movimentos. Dentre os 

instrumentos, podemos destacar: atabaque, berimbau e pandeiro. 
4 Floreios: Movimentos acrobáticos presentes na capoeira. 
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4.1 PRIMEIRO ENCONTRO  

Nas aulas iniciais buscamos trabalhar a história da capoeira e diagnosticar os 

saberes que os alunos traziam referentes às suas ideias sobre a capoeira, desenvolvidos 

como saberes históricos, corporais e culturais.  

Segundo Santos (2005, p. 115): 

O tipo de avaliação deve ser fundamentalmente diagnóstica e formativa, 

pressupondo trocas constantes entre os sujeitos participantes do processo. 

Por fim, as mudanças em relação ao indivíduo apontam para a autonomia; 

e, em relação ao social, para a ordenação democrática. 

 

Começamos com a apresentação de cada criança e sua fala sobre como surgiu a 

capoeira. Em seguida, a mesma deveria dizer se conhecia algum movimento e deveria 

tentar imita-lo. Como resultado da dinâmica tivemos frases bem sucintas sobre o 

surgimento da capoeira e em contrapartida, uma aptidão grande referente aos movimentos 

da capoeira, em preferência dos alunos podemos destacar os movimentos floreados como 

o Au, mais conhecido como estrela e a parada de mãos, mais conhecido como bananeira.  

A partir da sucinta explicação que fizemos para as crianças, referente ao 

surgimento da capoeira, contextualizamos a história de modo que trouxesse mais clareza 

utilizando como fórmula as brincadeiras. Utilizamos o pique-pega para simbolizar e 

explicitar as relações de fuga e captura dos escravos. O pegador era considerado o senhor 

de engenho e os escravos fugitivos que fossem capturados deveriam dar as mãos, e formar 

uma fila. Assim, deveriam transportar um tronco de arvore até chegar ao outro lado da 

fila. No final quando todos os escravos fossem capturados, o senhor de engenho chegava 

com os seus capangas e o seu chicote simbolizado pela corda de capoeira que fazia 

barulho ao bater no chão, assim os escravos por sentirem se oprimidos e violentados 

desenvolviam a necessidade de lutar, por meio de gestos de movimento que mesclavam 

dança na presença dos senhores de engenho, e movimentos extraídos dos ataques dos 

animais na mata, denominamos o que chamamos de surgimento da capoeira.  

 

4.2 SEGUNDO ENCONTRO  

O objetivo proposto na aula, foi a problematização da questão histórica e cultural 

da escravidão, por meio da musicalidade e ritmos. Essa problematização se manifestou 

com uma música de capoeira dos compositores: Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro.  O 
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nome da música trabalhada foi “Jogo de Angola”.  

 

No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola, 

Nasceu no Brasil, 

Quilombo e quilombola, 

E todo dia, negro fugia, juntando a corriola. 

E a dança que faz festa pro dono da casa, 

Virou a principal defesa do negro na guerra, 

 

Ferro de fura, (CORO)  

Camará... 

Vem desamarrar, (CORO) 

Camará  

Perna pra gingar, (CORO) 

Camará...   

Dança guerreira,  

Corpo do negro é de mola, 

Na capoeira... 

Negro embola e desembola... 

Ôôôô, ôôôô, (CORO) 

Capoeira é livre é de quem quiser 

Ôôôô, ôôôô, 

Capoeira é minha, capoeira é sua.. 

Ôôôô, ôôôô, 

 (DUARTE E PINHEIRO; Mauro e Paulo César. Jogo de 

Angola. Acesso em: 2018) 

 

A música trabalhada falava como os negros chegaram aqui no Brasil, como se deu 

a criação dos quilombos, utilização da capoeira como defesa nas guerras, e depois 

expressava que a capoeira é uma arte livre, ou seja, ela é de quem a quer praticar. 

Logo após o trabalho da música, com a letra entregue a cada aluno, surgiram 

diversas questões sobre pré-conceitos, e de como se dava a sobrevivência dos escravos 

no tempo da escravidão. Após o diálogo estabelecido com os alunos e o professor 

continuamos com a aula de ritmos e musicalidade. Entretanto com a contextualização 

musical que desencadeou questões históricas e culturais, seguimos com a aula de ritmos.  

No primeiro momento foi trabalhado uma vivencia em formato de roda, onde foi 
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experimentado as palmas da capoeira. Como se estabelecia o funcionamento das palmas 

em diferentes ritmos, ora rápido, ora devagar. Quando a palma era rápida caracterizava 

um jogo de capoeira mais rápido, e quando era devagar caracterizava um jogo de capoeira 

mais lento.  Depois de trabalharmos com as palmas, continuamos com a vivencia, porém 

com a parte do cantar inserido. Os alunos foram surpreendidos com as duas ações e de 

como fazer o cantar e bater palma ao mesmo tempo, desenvolvendo assim a memória, a 

atenção e a percepção.  

Após experimentarem os cantos e as palmas, as crianças vivenciaram uma outra 

parte da musicalidade, a instrumentação. Os alunos experimentaram a instrumentação 

através do toque do pandeiro. O toque do pandeiro deveria ser estabelecido em harmonia 

com os 12 alunos presentes na aula. Com a participação da professora os alunos 

interagiram na aula de ritmo, onde ecoava o tocar dos pandeiros. Na última parte, da aula 

colocamos em sintonia a tradição da roda de capoeira, onde em primeira instância 

começou o toque do pandeiro, depois as palmas acompanhando o instrumento que 

denominava o ritmo e por último o canto, finalizando a aula de musicalidade.  

 

4.3 TERCEIRO ENCONTRO  

A aula, iniciada em um primeiro momento com uma atividade que consistia em 

que os alunos respondessem em um papel à pergunta, “o que é a capoeira para você? ”, 

nesse papel também tinha uma figura de um movimento da capoeira, a cocorinha, esse 

seria o movimento de execução na aula, no qual os alunos iriam aprender e também 

levariam para casa para colorir. Essa atividade estabelecia por início uma construção de 

significado sobre capoeira, mais precisa do que aquela apresentada no primeiro encontro, 

onde as crianças conseguiram estabelecer função e sentidos aos significados da capoeira. 

Na continuidade das atividades, a aula progrediu para o espaço onde acontecia os 

jogos de capoeira. E as crianças deveriam experimentar imitar o movimento de cocorinha 

exposto na atividade anterior. Desse modo, fizemos uma brincadeira denominada 

reloginho, que a corda passava na altura do peito dos alunos, uma vez para direita, outra 

para a esquerda. Assim, no momento e lado que a corda vinha os capoeiristas faziam a 

cocorinha para determinado lado, executando a esquiva. 

Com o aprendizado da esquiva, defesa (cocorinha), iniciamos na vivencia de um 

movimento de ataque, conhecido na capoeira por meia lua de frente. Em duplas 



24 
 

espalhadas pela sala, os alunos experimentaram no toque do berimbau, o jogo da capoeira 

com alguns elementos dentre eles: a ginga, a cocorinha e a meia lua de frente. Após esse 

momento, por meio da ludicidade, vivenciaram a brincadeira do capitão do mato, onde 

eram escolhidos capitães do mato para capturarem os escravos fugitivos. Os escravos 

capturados permaneciam na cocorinha podendo ser salvos quando o golpe da meia lua de 

frente passava por cima dele. 

Por fim, as crianças experimentaram a roda de capoeira, com jogos em duplas. 

 

4.4 QUARTO ENCONTRO  

As crianças foram convidadas para assistir um vídeo de capoeira na sala do PET. 

Logo quando chegaram na sala, gostaram de tudo que tinha lá dentro. O vídeo analisamos 

era um vídeo explicativo sobre as duas vertentes da capoeira. De acordo com a vivência 

dos antigos mestres, trarei alguns autores que apresentam algumas interpretações sobre 

as vertentes da capoeira.  

A primeira a vertente da capoeira Angola por Vicente Ferreira Pastinha, conhecido 

como Mestre Pastinha. Sua possível origem veio através de um ritual africano chamado 

N’GOLO. Era uma forma de chamar a atenção das mulheres de sua tribo por meio do 

N’GOLO nesse ritual era travado um combate, o guerreiro que apresentava melhor 

desempenho nos combates, conseguia prestigio na sua tribo.  

De acordo com Reis (2000): 

[...] reafirma a raiz africana da luta, que teria sido trazida ao Brasil pelos 

escravos provenientes daquela região, sendo que na Bahia estes teriam-

se notabilizado em sua prática. Daí explica o mestre, a designação 

capoeira Angola. Entretanto continua Pastinha, em sua terra nativa a 

capoeira recebia o nome de “dança da zebra”, também conhecida como 

N’Golo (p. 112-113). 

 

A capoeira regional- começou a nascer na década de 1920, do encontro de Mestre 

Bimba com seu futuro aluno, José Cisnando Lima. Bimba metodizou o ensino da capoeira 

por meio de sequencias de movimentos, chamando sua capoeira em primeiro momento 

de Luta Regional Baiana. O treino era focado no ataque e no contra-ataque, pergunta e 

resposta e a defesa, era caracterizada pela disciplina. Também sofreu influência do 

Batuque, antiga luta praticada por seu pai.  

Segundo Falcão (2004, p. 37):  
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[...] nestes espaços Bimba metodizou um sistema de sequências de 

movimentos de capoeira e criou uma série de procedimentos didáticos, 

dentre eles, exame de admissão, curso de especialização, emboscadas, 

o “esquenta banho” a “cintura desprezada”, cerimônias de batismo e 

graduação, sistema de hierarquia com graduações, formaturas, que 

caracterizaram o que se tornou mundialmente conhecido como 

Capoeira Regional. 

 

Capoeira contemporânea- um estilo misto que começou a adquirir notoriedade, 

com alguns grupos unindo os fatores que consideravam mais importantes da Regional e 

da Angola. Segundo (CRESSONI, 2013) apesar da separação entre angola e regional, a 

capoeira atual foge das escolas tradicionais, agregando novas características, como os 

movimentos mais acrobáticos, e novas propostas de ação, como por exemplo sua 

esportivização. 

Notadamente mais acrobático, este estilo misto é visto por alguns como a evolução 

natural da capoeira, por outros como descaracterização ou até mesmo má interpretação 

das tradições capoeiristicas. Com o tempo, toda capoeira que não seguia as linhas da 

Regional ou da Angola, mesmo as amalgamadas com outras artes marciais, passou a se 

denominar "Contemporânea".  

Depois do momento de aprendizagem sobre os estilos de capoeira, vivenciamos 

na aula a ginga, onde cada um possui sua peculiaridade, e gingando junto com um 

parceiro no ritmo do berimbau, conforme o toque acelerava a ginga acompanhava, 

conforme tocava lento os capoeiristas mantinham o ritmo determinado pelo Berimbau.  

 

4.5 QUINTO ENCONTRO  

No quinto encontro, foram trabalhados alguns movimentos de capoeira em duplas. 

Estabelecendo sequencias de movimentos encaixados, nos quais ampliavam os saberes 

motores, enriquecendo o contexto do jogo. Dentre os movimentos existentes, podemos 

destacar: Au, cabeçada, caranguejo, queixada, meia lua de frente e cocorinha. As 

sequencias de movimentos são adaptadas da sequência de Mestre Bimba, visto que foi 

um dos pioneiros a criar uma metodologia a ser seguida. Entretanto, trazendo o contexto 

pedagógico, motor e social adaptei de forma lúdica os saberes contextualizado por meio 

de brincadeiras, movimentação em duplas e jogos cooperativos. Assim a adaptação das 

sequencias dentro das aulas da oficina se ocorreram da seguinte forma: 
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1° Sequencia: aula anterior: ginga, (ataque) com meia lua de frente e (defesa) 

cocorinha.  

2° Sequencia: ginga, (floreio) Au, (ataque) cabeçada, (defesa) cair no 

caranguejo.  

3° Sequencia: ginga, (ataque) queixada, (defesa) cocorinha. 

O movimento corporal humano é singular, e na capoeira ele nunca se repetirá da 

mesma forma. Ele está rodeado de emoções, portanto, compreende as dimensões 

cognitivas, sócio afetivas, e psicomotoras. (TAVARES,1984, p.153). De acordo com o 

ambiente oferecido o capoeirista se adapta a situação conforme o tempo x espaço. 

Contudo, a autora Reis (2001), traz a importância da coletividade na capoeira. 

Aventurar-se no saudável convívio de coletividade, e no desenvolvimento da 

sociabilidade para construção de uma realidade comum e na superação do individualismo. 

Podemos salientar, que é de extrema importância o sentido de compreensão do outro na 

capoeira, visto que estabelece um diálogo corporal entre dois jogadores.  

A vivência das sequencias em duplas foi de ótimo aproveitamento, divertimento 

e interação entre os praticantes. Dessa forma, no final da aula vivenciamos a roda de 

capoeira. Com a prática das sequencias eles deveriam tentar acrescentar algum dos 

movimentos aprendidos durante a aula dentro do jogo com o outro participante. Entre as 

características do jogo percebemos melhora na continuidade/volume de jogo.  

 

4.6 SEXTO ENCONTRO  

No penúltimo encontro, trabalhamos a vertente da capoeira angola. Começando pela 

musicalidade, explicamos a diferenciação entre Corrido, Quadra, Ladainha e chula, 

dentro dos ritmos presentes na capoeira, conforme explicação a seguir: 

a) Começamos pelo Corrido, que geralmente, é uma música curta, com intenção de 

acelerar o jogo, a resposta é rápida e repete-se o verso que o cantador cantou, 

respeitando o ritmo imposto pelo berimbau. O ritmo é marcado geralmente pelo 

toque de São Bento Grande5.  

b) A quadra é uma estrofe curta, geralmente seguida de quatro versos, cujo 

                                                           
5 São Bento Grande: ritmo de jogo mais rápido que caracteriza a luta da capoeira, golpes e movimentos 

com maior objetividade, com a utilização de golpes traumatizantes, desequilibrantes e projeção. 
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compositor pode cantar o que acontece durante a roda, brincar com a 

improvisação, advertir algum capoeirista, falar de lendas ou outros fatos da 

capoeira.  

c) Ladainha, é um ritmo lento, cantado como se fosse uma reza, com um tom doloso, 

como se fosse uma oração. A ladainha é geralmente cantada antes do jogo e o 

jogador deve ficar muito atento ao que está sendo cantado, pois pode ser feito um 

desafio no começo do jogo. A música vem trazendo uma história e sem resposta 

do coro, até o cantador entoar o coro por meio do “IÊ” e assim o coro responde o 

verso cantado.  

d) A chula, é uma cantiga curta, podendo ser feita na improvisação, utilizada como 

uma introdução aos corridos e ladainhas, podem também significar uma louvação 

ao seus mestres e suas origens, assim como contar fatos históricos na roda de 

capoeira.  

Após o momento da musicalidade, onde utilizamos algumas músicas para 

simbolizar as explicações, vivenciamos alguns movimentos da capoeira angola. 

Iniciamos com a movimentação do role, forma de se movimentar pelo chão na capoeira 

com a quadrupedia. Após esse momento, as crianças experimentaram um floreio, parada 

de cabeça, conhecida por bananeira de angola. Com a vivência dos movimentos 

interligamos o lúdico ao aprendizado. Sendo assim, fizemos uma brincadeira chamada de 

queimada capoeira onde as crianças deveriam se esquivar da bola fazendo movimentos 

de capoeira, depois progredimos na atividade acrescentando mais bolas, trazendo mais 

dinamismo. 

De acordo com Reis (2000), o jogo se caracteriza por ginga baixa, apenas as mãos 

e os pés devem tocar o chão, pois o bom angoleiro não pode sujar a roupa. A intenção é 

sempre desequilibrar o outro, que é conquistado pela malicia, pela mandinga, no sentindo 

dado a simulação e dissimulação, assim, a expressão corporal dos capoeiristas angoleiros 

podem ser realizadas com diversos objetivos. 

Por fim, as crianças experimentaram o jogo de angola, onde a roda era mais 

apertada, o toque do instrumento era mais cadenciado, os movimentos eram mais lentos 

e no plano baixo. 
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4.7 SÉTIMO ENCONTRO 

No último encontro, trabalhamos todos os saberes aprendidos durante a oficina. 

Ou seja, fizemos uma grande roda de capoeira. Nessa roda trabalhamos os fundamentos 

de musicalidade, instrumentação e jogos de capoeira mais desenvolvidos, assim 

procedemos pelo fato de o repertório motor das crianças estar mais desenvolvido, e a 

compreensão sobre capoeira está mais clara. Com o decorrer da roda, podemos ver 

durante os jogos, os movimentos aprendidos e encaixados, o au a cabeçada, a meia lua de 

frente com a cocorinha, a ginga junto do parceiro e todas as crianças querendo entrar na 

roda o máximo de vezes possível. 

O jogo era em dupla, até que todas as crianças completassem um jogo sem tempo 

limite. O limite era até quando um apertasse a mão do outro jogador.  

Após a roda de capoeira, fechamos com uma avaliação do período da oficina. 

Registramos por meio de mídia digital com o termo de imagem/consentimento livre 

esclarecido, a avaliação em vídeo. Nesse vídeo, as crianças deveriam falar o que elas 

acharam do período da oficina, o que elas aprenderam e as curiosidades que elas 

possuíam.  

Fechamos a nossa oficina em outro encontro, com a integração das turmas de 

capoeira e dança, com um piquenique e uma brincadeira de caça ao tesouro pelo Cefd, 

onde agradecemos a parceria e nos despedimos das crianças que vivenciaram esse período 

conosco.   

 

5.  AVALIAÇÃO  

De acordo com (CHARLOT, 2000), na relação com o saber existem diferentes 

figuras do saber e do aprender que são: os saberes de objeto, que possuem a relação 

objetivação-denominação, referindo a apropriação de conceitos. Os objetos cujo uso deve 

ser aprendido, caracterizado pelo saber fazer, ou seja, o domínio de determinada 

atividade. Por fim, o saber pode ser relacional. Onde se aprende na relação própria, com 

o mundo e com o outro, caracterizada pela afetividade do indivíduo. Aqui neste tópico, 

irei explicitar as formas de avaliação da oficina e os respectivos períodos de cada uma, 

de acordo com os objetos dos saberes apresentados. 

Contamos com uma avaliação diagnóstica no começo, para dialogar com os 
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saberes históricos, culturais e corporais trazidos pelos participantes. Realizando trocas 

constantes de conhecimento entre os sujeitos, garantindo autonomia para as crianças 

explicitarem suas experiências. 

Analisamos também, uma avaliação formativa, onde buscamos compreender os 

saberes e significados que os alunos tinham em relação a capoeira. Nessa atividade as 

crianças responderam uma questão: o que significa a capoeira para você? Entretanto, 

algumas sistematizaram uma resposta descritiva com o próprio ponto de vista, outras 

optaram por apresentar através de desenho.  

Desse modo, analisaremos a seguir a relação com o saber de Charlot, trazendo em 

consideração as produções de conhecimento, realizadas pelos participantes da oficina:  

O que significa capoeira para você? Escrevendo e respondendo 

 Criança A (10 anos) – “ Capoeira para mim é legal, é divertido e é engraçado”.   

Criança B (12 anos) – “ Capoeira pra mim e uma luta, uma dança, uma cultura”.  

Criança C (10 anos) –“ Capoeira é um exercício para o corpo, e também um jogo que 

todos podem participar, nesse jogo ninguém é inimigo e é uma cultura entre os negros e 

uma dança”.  

Nas análises das respostas obtidas, do tópico escrevendo e respondendo, podemos 

perceber que na relação com o saber e nas figuras do aprender, estão pautadas na 

apropriação de conceitos, como por exemplo, jogo, luta, dança e cultura. Dessa forma, 

como há apropriação de conceitos, de acordo com (CHARLOT,2000), a relação 

estabelecida é de objetivação- denominação, visto que traz à tona um saber mais 

intelectual. 

O que significa capoeira para você? Desenhando e respondendo 

Criança D (10 anos):  
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Criança E (11 anos): 

 

Criança F (9 anos):  

  

No tópico desenhando e respondendo, temos o desenho de expressão livre dos 

participantes. Onde podemos analisar na primeira imagem, um capoeirista realizando um 

macaquinho (floreio), na segunda imagem a realização de uma esquiva (cocorinha) 

aprendida durante a oficina e na terceira imagem apenas um desenho com uma explicação 

do significado entendido e expressado por meio da fala em um quadrinho. Referente as 

figuras do aprender, pode se estabelecer um elo das produções dos desenhos com o 
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conceito de saber-fazer de Charlot, caracterizado, como uma imbricação do ‘eu’. Em que 

o aprender é o domínio de uma determinada atividade, entretanto, leva em consideração 

as experiências vivenciadas por cada um. 

O que significa capoeira para você? Falando e respondendo 

Por fim, utilizei a produção de vídeo como critério de avaliação somativa, aquela 

que ocorre no final do processo, com o termo de consentimento livre e esclarecido irei 

apresentar aqui, os posicionamentos dos participantes da oficina: 

- Criança G - eu gostei muito da capoeira. Eu já tinha feito capoeira, mas não desse 

jeito. Professor Gabriel também ensinou muitas coisas pra gente, ele é muito divertido e 

muito legal. E nessa última aula foi tão legal, que não dá para expressar meus sentimentos. 

E se você for fazer capoeira você vai ter esse sentimento que estou sentindo agora. 

- Criança H - gostei da aula de capoeira, eu aprendi muitas coisas novas, eu queria 

que tivesse mais aulas, mas não tem muito tempo, e eu aprendi várias coisas tipo:  

A capoeira eu aprendi que ela pode ser um jogo, pode ser uma dança e pode ser 

uma luta. Eu aprendi vários estilos de jogo, luta e danças. Eu gostei muito da capoeira, e 

se você ainda não fez capoeira vem fazer, por favor. 

Criança I - eu aprendi muito na capoeira, eu gostaria que tivesse mais aulas, mas 

não tem. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, eu aprendi a história da capoeira e eu 

aprendi muita coisa legal. 

Nas falas acima, trazendo para o âmbito teórico da relação com o saber, nas figuras 

do aprender, podemos analisar dois tipos de figuras. O saber-objeto, como visto acima, 

na apropriação de conceitos na objetivação-denominação, e o saber-relacional que é a 

terceira figura do aprender. É chamada de distanciação-regulação, quem aprende é o 

sujeito afetivo e emocional, ou seja, é uma relação própria, com o outro e com o mundo, 

compreendidas pela experimentação. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo relatamos uma experiência no ensino da capoeira para crianças 

de 7 a 11 anos. A intenção desse trabalho, foi analisar a nossa prática com o ensino da 

capoeira num contexto escolar. 
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Logo pude contar com a estrutura do CEFD e do PET-EF, para sistematizar e 

materializar cada aula. Dessa forma, pude perceber a possibilidade de trazer temas 

importantes em relação a uma formação histórico-cultural e na dimensão do movimento 

explorado pela capoeira.  

As reflexões aqui levantadas nos traz possibilidades do ensino da capoeira dentro 

da rede escolar, pautadas em conteúdos divididos dentro da capoeira. Vale salientar, que 

não é uma metodologia própria, mas, sim uma forma ampla de aplicação de conhecimento 

histórico, cultural, musical, na dimensão dos movimentos, adjunto na relação com o saber 

e com base na ludicidade.  

Dessa forma, com os materiais produzidos, e as análises realizadas de acordo com 

a relação com o saber de Charlot, podemos perceber uma aceitação da capoeira por parte 

das crianças. Sendo assim, os participantes estabeleceram conceitos nos quais não haviam 

apreendido, aprenderam formas de expressão por meio dos movimentos acrobáticos que 

não haviam vivenciado e por meio das relações pautadas no jogar, conseguiram 

estabelecer saberes relacionais, com uma relação própria, com o outro e com o mundo. 

Assim estabelecemos as três figuras do aprender de Charlot, saberes de objeto, saber fazer 

e os saberes relacionais 

Com base nas avaliações, os relatos apresentados nos fazem acreditar no potencial 

educacional que a capoeira proporciona dentro do âmbito escolar, contribuindo assim 

para aspectos como a solidariedade e sociabilidade, de forma agregadora, somando com 

fatores motivacionais que traz a participação de boa parte das crianças como sujeitos do 

processo de aprendizagem. Entretanto, vale ressaltar a contribuição dos mestres antigos, 

que lutaram contra um regime opressor, que possuía uma visão do capoeirista como um 

marginal, trazendo uma imagem pejorativa a capoeira. Graças ao esforço dos mestres, 

adjunto da política da época, a capoeira veio rompendo barreiras e desenvolveu um valor 

de reconhecimento dentro e fora de nossa cultura, sendo praticada por vários países no 

mundo inteiro, trazendo reconhecimento e valorização da cultura brasileira.   
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