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Dedico este trabalho a todos os jovens que

com responsabilidade e fé lutam diariamente

para conquistarem seus sonhos, para 

construírem um mundo melhor e para serem 

felizes!
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RESUMO

Esse trabalho teve como objetivo discutir e apresentar a relevância do 
conhecimento Capoeira na formação inicial do curso de Licenciatura em 
Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 
Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES). Para isso, foi desenvolvida uma 
investigação qualitativa com imersão em campo. A coleta dos dados foi feita
por meio de observações, especificamente, a pesquisadora atuando como
participante observadora durante as aulas de “Oficina de docência em 
Capoeira” realizada no 2º. Semestre de 2012. Além disso, foi desenvolvido um 
questionário semi-estruturado que contou com as respostas dos alunos que a 
cursaram e também realizamos um estudo documental dos planos de ensino 
produzidos pelos alunos que participaram dessa oficina para averiguar a sua 
importância. Participaram desse estudo em torno de 30 alunos que foram 
acompanhados de dezembro de 2012 a abril de 2013. Como resultado desse 
estudo constatamos que a Capoeira é um conteúdo importante de ser estudado 
na formação inicial de professores de Educação Física, pois foi notada a 
quebra de preconceitos e estereótipos, fato expressado pelos participantes. 
Notamos na análise do trabalho de campo a apreensão do conteúdo tratado, o 
que pode contribuir para o enriquecimento teórico-prático dos alunos que 
cursaram a oficina, tendo esse conhecimento como uma base para sua futura 
prática pedagógica na escola. Entretanto, tivemos algumas dificuldades no 
decorrer da oficina como a falta de instrumentos musicais para todos os alunos 
praticarem e a insuficiência de tempo para abordagem de outros temas 
relativos ao ensino-aprendizado da Capoeira. Isso se refletiu em alguns 
depoimentos que relatavam insegurança ou dúvidas com relação ao ensino 
desse conhecimento em sua futura atuação na escola.

Palavras-chaves: Capoeira. Formação inicial. Educação Física.
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INTRODUÇÃO:

A entrada na universidade me proporcionou inúmeras coisas boas, 

uma delas, foi à oportunidade de conhecer, estudar e praticar a Capoeira.1

Foi exatamente no 2º período do curso de Licenciatura em Educação 

Física, que tive o meu primeiro contato com a Capoeira, através de um Projeto 

de Extensão Universitária, nomeado na época de “Capoeira no CEFD”,2 no 

qual comecei a fazer parte como bolsista.

A experiência foi muito gratificante! Fiquei maravilhada com a 

Capoeira, em especial, a Capoeira Angola.3

Como fruto da minha participação no projeto, no ano de 2011 e 

também em agosto de 2013, apresentamos um trabalho no Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) sobre o que vimos 

desenvolvendo no Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade 

Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES).

Esse primeiro contato foi importante, pois me fez descobrir o prazer 

pelo desconhecido, e de lá para cá, tenho sempre buscado estudá-la e 

aprendê-la mais e mais. O fato é que não imaginava me identificar tanto com a 

Capoeira. Hoje, com toda certeza, me atrevo a dizer que sou apaixonada pelo 

que pesquiso, pelo que estudo e pelo que me proponho a fazer. Sou muito 

grata à universidade, a Educação Física, a Capoeira, e, principalmente, aos 

professores que se propõem a ensiná-la, na mesma medida, que se dedicam 

para que o seu ensino ocorra, pois, certamente, sem eles, esse meu primeiro 

contato com a Capoeira nunca tivesse acontecido.

Sendo assim, de uma maneira geral, considero que a experiência 

teórico-prática que adquiri no decorrer do projeto foi o diferencial para a minha 

formação, no que se refere ao ensino-aprendizado da Capoeira.

                                                          
1 Quando me referir a Capoeira como manifestação cultural irei grafá-la com a letra inicial 
maiúscula.
2 Posteriormente esse mesmo projeto tomou outra forma sendo (re)nomeado de projeto de 
“Capoeira Angola Toca do Goiamum”.
3 A Capoeira Angola é uma modalidade de Capoeira que se diferencia da Regional e da 
Contemporânea. Irei aprofundar esse debate mais adiante no capítulo 1.
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A Capoeira é uma manifestação cultural, criada pelos escravos e que 

faz parte da história, cultura e identidade, da nossa sociedade brasileira. Mas, 

durante muito tempo foi relegada à marginalidade justamente por sua origem.

Nesse sentido e por entender que a Capoeira é uma manifestação da 

cultura popular brasileira, e que a mesma faz parte do acervo de conhecimento 

da área da Educação Física decidimos investigar a relevância da Capoeira na 

formação inicial de professores de Educação Física. Logo, objetivamos analisar 

o impacto dessa manifestação cultural na formação inicial de professores do 

Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES. Também

buscamos apontar os sentidos e significados apreendidos pelos alunos que 

participaram da Oficina de Docência em Capoeira e se essa participação

contribuiu para que eles pudessem pensar em tratar desse tema em sua futura 

prática pedagógica na escola.

Diante disso, foi desenvolvido um trabalho de acompanhamento dos 

acadêmicos de Educação Física (em torno de 30 alunos), que fazem a

disciplina “Oficina de docência em Capoeira”, do curso de Licenciatura em 

Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES).

As oficinas, que são disciplinas optativas,4 tem por objetivo oportunizar 

aos acadêmicos, uma experiência significativa, com o conhecimento de 

domínio da Educação Física, capacitando-os para o exercício profissional do 

ser professor na educação básica, por meio de experiências teórico-práticas 

materializadas sobre a realidade concreta, desenvolvendo um aprendizado 

crítico sobre o conteúdo abordado, por meio das experiências de movimento, 

como a dança, a ginástica, os esportes e a capoeira, entre outras.

A experiência, o aprendizado e o conhecimento compartilhado nas 

oficinas, pelos professores e alunos, são importantes para o professor de 

Educação Física em formação inicial, pois os permite visualizar possibilidades 

do ensino-aprendizado das práticas corporais, que fazem parte do acervo da 

cultura corporal de movimento, das quais ainda não tivemos a oportunidade de 

vivenciar, ou mesmo conhecê-las. Diante disso, é possível reconhecer que, as 

                                                          
4 As optativas são disciplinas do currículo do curso que no caso das ATIF’S (Atividades 
Interativas da Formação) referem-se a disciplinas de 60 horas, e no das oficinas correspondem 
a uma carga horária máxima de 30 horas.
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oficinas, são significativas, pois enriquecem ainda mais o processo de 

formação dos estudantes e contribuem para a ampliação do repertório 

educacional (de atividades) dos mesmos.

Sendo assim, temos como hipótese de nosso trabalho que a Capoeira 

é um conteúdo importante na formação dos professores de educação física. 

Isso porque, em alguns casos, os alunos somente tem acesso a ela quando os 

professores ensinam essa manifestação cultural na escola.

Por fim, convidamos vocês a trilharem conosco esse caminho e a

conhecerem um pouco desse universo relacionado à formação inicial e a 

manifestação cultural Capoeira.

Começaremos então, tratando da Capoeira, da Capoeira na formação 

inicial de professores de Educação Física e da Capoeira na escola.

Posteriormente, detalharemos a abordagem metodológica da pesquisa 

e o trabalho de imersão em campo.

Por fim, apresentaremos e discutiremos os dados obtidos e 

apontaremos algumas considerações finais.
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CAPÍTULO 1: A CAPOEIRA

A Capoeira não possui uma data exata em que teria sido criada, nem 

uma pessoa a quem possamos atribuir com certeza a sua criação. Ela surgiu 

como forma de luta e resistência aos maus tratos e condições precárias nos 

quais viviam os escravos. Diante disso, sempre que falamos de Capoeira nos 

reportamos à história do Brasil. Não sendo possível então, nos remetermos a 

ela sem percorrer sua trajetória ao longo dos anos.

A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de Abril de 1500. 

Antes disso, o Brasil era povoado somente por índios, de diferentes etnias.

Assim que tomaram conhecimento desse novo território e de suas 

riquezas, os portugueses começaram então, a explorá-las.

Anos mais tarde, em 1530, iniciou-se efetivamente o processo de 

colonização do Brasil. Até então, os portugueses não se fixaram aqui, vinham 

apenas para explorar o pau-brasil, entre outras riquezas e retornavam. Essa 

época foi marcada por muitos ataques estrangeiros (ingleses, franceses e 

holandeses) à costa brasileira.

Portugal, no entanto, carecia de mão de obra escrava, para explorar e 

colonizar esse novo território. Para suprir essa necessidade, foram capturados 

vários índios, na tentativa de escravizá-los, algo que não deu muito certo e logo 

se demonstrou impraticável. Dessa maneira, a solução encontrada por eles,

deu-se por meio do tráfico de escravos africanos.

Eles foram trazidos para trabalharem e explorarem a terra que os 

portugueses acabaram de “descobrir”. Esse povo negro escravizado trouxe 

consigo os seus cantos, suas danças e suas alegrias, fruto da sua própria 

cultura de origem, que juntamente com a sua ânsia de liberdade gestou a 

Capoeira.

Sendo assim, a partir do início do século XVI até a proibição do tráfico 

negreiro,5 milhares de africanos desembarcaram em terras brasileiras.

                                                          
5 Lei Eusébio de Queirós de 1850. É importante dizer que a proibição não foi crucial para que o 
tráfico de escravos fosse extinto, pois, o trafico ilegal, ocorreu de maneira exacerbada no 
período posterior a promulgação da lei. Essa medida só veio a surtir grandes resultados em 
longo prazo e sob a influência de outras.
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O transporte desses africanos para o Brasil era feito em navios 

negreiros que, por sinal, apresentavam péssimas condições. Muitos escravos

acabavam não resistindo às más condições de transporte, aos quais eram 

submetidos e morriam durante a viagem. Os que sobreviviam a essa condição

deplorável, eram obrigados a viverem de modo desumano. Sem o mínimo de 

apreço. Além de serem forçados a trabalharem à exaustão, e a sofrerem com 

castigos e punições físicas, frequentemente. 

Nessa época, existiam muitos fatores que desencorajavam e impediam 

os escravos de se rebelarem contra aquele comando massacrante e 

dominador, ao qual eram submetidos, como, a falta de armas; a lei vigente,

onde favorecia-se o branco em detrimento ao negro, a discordância entre 

escravos de etnias rivais e o completo desconhecimento da terra em que se 

encontravam (SOARES, 2004).

Entretanto, houve também resistências advindas da parte deles como a 

fuga para os quilombos e as rebeliões escravas, como a dos malês, em 1835, 

em Salvador/BA. Também podemos apontar outras ações possíveis contra a

dominação imposta pela classe dominante, como sabotagens no trabalho, 

tentativas de homicídios dos senhores e, em caso extremo, o suicídio para que 

não pudessem tirar proveito de seu trabalho.

Foi nesse contexto, de opressão, resistência e luta pela liberdade do 

povo negro escravizado, que nasceu a Capoeira. 

Mais do que uma prática com grande influência no combate, a 

Capoeira surgiu como uma esperança de liberdade e de sobrevivência. Uma 

verdadeira ferramenta para que o negro pudesse fazer o seu uso, para se 

defender, e sobreviver, naquele ambiente por ele desconhecido e totalmente 

hostil.

Com o passar do tempo, a Capoeira foi sendo incorporada pelos 

escravos, e como se não bastasse o cenário perverso em que viviam essa 

manifestação por eles praticada, foi rigorosamente perseguida.

De acordo com Soares (2004), a Capoeira no princípio do século XIX, 

“[...] representava uma parcela importante dos motivos de prisões de escravos

[...]”. Entre os crimes mais frequentes que envolviam os negros capoeiristas 

nessa época, estavam os roubos, as fugas, os conflitos com outros escravos e 
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policiais. Anos mais tarde, já na segunda metade do século XIX, o surgimento 

das maltas6 teria agravado ainda mais para que a Capoeira fosse duramente 

reprimida.

Por considerar a prática da Capoeira e a existência das maltas um 

agravante, algumas atitudes de caráter repressor foram tomadas, na tentativa 

de freá-las. Uma delas foi a de deportar para Fernando de Noronha, os 

capoeiras que ameaçassem a ordem e que estivessem envolvidos com as 

maltas, como também a de submeter os capoeiras à prisão em calabouços

com chibatadas, punindo-os.

Com o fortalecimento do capitalismo industrial algumas medidas foram 

tomadas com o intuito de enfraquecer a sociedade escravagista. Como, a Lei 

do Ventre livre (1871)7 e a Lei dos Sexagenários (1885).8 Até que finalmente, 

em 13 de maio de 1888 foi assinada pela princesa Isabel, a lei Áurea, 

decretando o fim da escravidão. Ambas causaram descontentamento aos 

senhores, donos das fazendas e responsáveis pela exploração do trabalho de 

mão-de-obra escrava.

Entretanto, embora tenha sido uma iniciativa em favorecimento do 

negro, o fim da escravidão por si só não beneficiou a condição social e 

econômica dos ex-escravos. De modo que, a partir desse momento viram-se 

abandonados à própria sorte. E a tão sonhada liberdade se tornara um grande 

tormento para essa classe social, pois, em sua maioria, não tinham onde viver, 

e nem onde trabalhar, além de serem desprezados pela sociedade. 

A falta de oportunidade e a dificuldade de se inserirem socialmente,

vista as suas necessidades de sobrevivência, fizeram com que alguns negros 

começassem a utilizar as habilidades que possuíam com a Capoeira, não mais 

para se defenderem, mas para fazer uso dela de maneira perversa e violenta, 

                                                          
6 As maltas eram grupos (organizações) de capoeira, que aterrorizavam o Rio de Janeiro, 
bastante temidos na época, por possuírem um caráter perverso e violento, promovendo 
desordens, além de, perturbarem a ordem pública andarem armados e cometerem delitos. A 
perseguição policial, provocada pela existência das maltas, fez com que, pouco a pouco, 
fossem sendo encarcerados, exilados e/ou exterminados os seus chefes, contribuindo para que 
essas organizações, com o passar do tempo, perdessem força.
7 Esta lei considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de sua data 
de sua promulgação, dia 28 de setembro de 1871. Tendo por objetivo principal possibilitar a 
transição, lenta e gradual, no Brasil, do sistema de escravidão para o de mão-de-obra livre.
8 Esta lei garantia liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade, e foi promulgada em 
28 de setembro de 1885.
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como, por exemplo, oferecendo serviços do tipo: assassinos de aluguel, 

capangas, entre outras atividades ilegais (SOARES, 1998). O que contribuiu 

para o aumento de ocorrências policiais e da criminalidade no Brasil.

Diante disso, em pouco tempo, mais especificamente em 1890, e com 

vista à situação caótica em que a capital brasileira se encontrava na época, foi 

decretada a proibição da capoeira em todo o território nacional pelo regime 

republicano (SILVA, 2001).

A repressão policial desencadeada sobre a existência e prática da

Capoeira foi devastadora. De acordo com a lei promulgada após a 

Proclamação da República em 1890:

CAPÍTULO XIII
Dos vadios e capoeiras
Art. 402 - Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de 
agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de 
capoeiragem: andar em correrias, com armas ou instrumentos 
capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto 
ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo 
temor ou algum mal:
Pena: De prisão celular de dois a seis meses.
Parágrafo único - É considerada circunstância agravante 
pertencer o capoeira a algum bando ou malta Aos chefes ou 
cabeças se imporá a pena em dobro.
Art 403 - No caso de reincidência será aplicado ao capoeira, no 
grau máximo a pena do art 400. (Pena de um a três anos em 
colônias penais que se fundarem em ilhas marítimas, ou nas 
fronteiras do território nacional, podendo para esse fim serem 
aproveitados os presídios militares existentes)
Parágrafo único- Se for estrangeiro será deportado depois de 
cumprir a pena.
Art 404 - Se nesses exercícios de capoeiragem perpetrar 
homicídios, praticar lesão corporal, ultrajar o pudor público e 
particular, e perturbar a ordem, a tranquilidade e a segurança 
pública ou for encontrado com armas, incorrerá 
cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes.
(MARINHO, 1945, pp. 24- 25).

Podemos notar, portanto, que a Capoeira era considerada, uma 

ameaça, e sua prática que antes era grande no Rio de Janeiro, após todas as 

formas de repressão e perseguição, passam a quase inexistir. Além disso, vale 

mencionar, que a política higienista/eugenista, no final do século XIX e início do 

século XX ganhava força no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Esta cidade 
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passou por reformas urbanas e estruturais visando a sua aproximação com o 

modo de vida burguês europeu e novos preceitos morais.9

O foco então passa a ser a Bahia, principalmente, em Salvador onde 

ocorre a “reinvenção da tradição” da Capoeira.

De acordo com Reis (1997) a Capoeira permaneceu na ilegalidade, 

durante meio século e foi apenas na década de 1930 que deixou de ser 

considerada como um crime perante a lei. Nessa ocasião, haja vista as 

transformações políticas, culturais e sociais pelas quais passavam o Brasil. E, 

vale mencionar, que nesse momento o Governo populista de Getúlio Vargas foi 

decisivo na liberalização dessa prática. 

E, em 1937, a partir de sua “reinvenção”, e de sua inserção na 

sociedade como esporte nacional, que a Capoeira, finalmente, sai do código 

penal brasileiro e deixa definitivamente seu caráter ilegal. Iniciando a partir de 

então, um longo processo de descriminalização da sua pratica (REIS, 1997).

Mesmo sendo a Capoeira em determinado momento da história

proibida, alguns antigos capoeiristas conseguiram manter viva sua arte e 

tradição, transformando-a de modo que sua prática não fosse totalmente 

extinta, além de contribuírem para que a mesma se tornasse conhecida sendo 

transmitida até os dias de hoje.

Com essas mudanças a inter-relação entre a área de Educação Física 

e a Capoeira começou a ganhar força. Uma vez que a Capoeira esportivizou-

se,10 ao mesmo tempo, que resistiu com suas tradições de luta disfarçada de 

dança e com interpenetrações de outras manifestações da cultura corporal 

como a mímica, teatro e jogo.

Dentre os responsáveis das alterações da Capoeira e sua aproximação 

ao fenômeno esporte tem destaque dois mestres baianos, em especial: Manuel 

                                                          
9 Para saber mais desse assunto recomendamos a leitura do capítulo III, de Silva (2001).
10 O movimento de esportivização da Capoeira teve seu início no século XX, sob influência de 
profundas mudanças advindas da industrialização. Estas, por sua vez, desejaram incorporar a 
ela uma série de valores que visavam disciplinar os corpos para o fortalecimento do Estado 
Nacional. Nesse sentido, a Capoeira juntamente com o fenômeno esportivo, que se encontrava 
em ascensão, deveria atender aos interesses e necessidade vigentes. Apesar do esforço de 
alguns intelectuais da educação física, isso não ocorreu, pois seu formato de esportivização se 
deu de outra maneira e sua entrada no âmbito esportivo somente ocorreu em 1972 havendo 
até hoje uma série de polêmicas a respeito de seu entendimento somente como uma 
modalidade esportiva. Para se obter mais informações sobre o assunto recomendamos a 
leitura do capítulo 3 e 4 da dissertação de mestrado de Silva (2001).
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dos Reis Machado, o famoso Mestre Bimba, já citado anteriormente, criador da 

Capoeira Regional e Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha, considerado 

responsável pela preservação do estilo mais primitivo da Capoeira, a Capoeira 

de Angola.

Em vários aspectos essas duas modalidades de Capoeira se 

aproximam, havendo diferenças ligadas na constituição das mesmas, em 

relação ao seu sentido, formas de jogo e regras. Porém, ambas valeram-se da 

ascensão do esporte na sociedade para justifica-la como um fenômeno 

esportivo (SILVA, 2001). Entretanto, houve a preservação de várias 

características peculiares dessa manifestação cultural alimentando a 

ambiguidade existente com relação à conceituação da Capoeira até os dias de 

hoje.

Mesmo com a perseguição e a punição de seus praticantes a Capoeira 

e sua luta por liberdade/reconhecimento sobrevive à força esmagadora do 

tempo e dos acontecimentos. Símbolo da cultura afro-brasileira e da resistência 

à opressão, hoje em dia, a capoeira adquiriu um forte aspecto cultural, e se 

tornou uma verdadeira exportadora da cultura brasileira para o exterior, sendo 

cada vez mais conhecida no Brasil e no Mundo, rompendo definitivamente com

a imagem perversa e violenta, que fora atribuído a ela, em determinado 

momento da história. Atualmente é considerada Patrimônio Cultural Imaterial 

do Brasil.

1.2 A Capoeira Angola

Vicente Ferreira Pastinha (1889 - 1981), também conhecido como 

Mestre Pastinha, foi um grande defensor da Capoeira Angola, divulgando-a, e 

introduzindo-a na sociedade, para que, de alguma maneira, a mesma deixasse 

de ser vista como uma luta marginalizada praticada por vândalos e arruaceiros.

Nesse estilo de capoeira, valorizam-se suas tradições, acreditando-se

que ela tenha sua origem na África, e que a mesma seja composta por 

elementos da cultura de vários povos africanos que foram escravizados e 

mantidos em cativeiro no Brasil. Sendo a sua origem ligada aos rituais afro-

brasileiros. 
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A Capoeira Angola é também compreendida como jogo, dança, mímica

e luta, preservando sua origem e tradição. Além de possuir como 

características o ritmo mais lento, os movimentos rasteiros, executados bem 

próximos ao chão e sua ritualidade.

Com relação ao jogo de Angola, este é acompanhado por uma música 

lenta. Geralmente ela é antecedida por uma ladainha, que é uma espécie de 

lamento, que fala da escravidão, da vida do negro escravo, como também 

descreve passagens referentes à Capoeira e sua história.

No que se refere à musicalidade composta por uma bateria de oito 

instrumentos (quando completa), chamada de “bateria de Angola” ou charanga, 

onde estão inseridos: três berimbaus (um gunga, um médio e um violinha), dois 

pandeiros, um atabaque, um agogô, e um reco-reco também conhecido como 

casaca, no Estado do Espírito Santo. 

Esse estilo de Capoeira diferencia-se da luta regional baiana de Mestre 

Bimba, por possuir maior ênfase em características como o jogo, a brincadeira 

e a busca pela ancestralidade, havendo movimentos mais lentos, rasteiros e 

lúdicos. 

1.3 A Capoeira Regional

Manoel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba foi um 

angoleiro que não considerava a Capoeira Angola uma luta eficiente, e então 

resolveu reorganizá-la, inventando um novo estilo de se jogar, chamado 

Capoeira Regional. Ele também acreditava que sua origem estaria ligada à 

Bahia, e não a África, sendo a favor da esportivização da Capoeira.

Essa nova reorganização de Bimba é caracterizada por compor golpes 

de lutas marciais, principalmente do boxe e do jiu-jítsu, juntamente com 

elementos da ginástica olímpica, o que gerou um aspecto atlético ao jogo. Além

de mudar alguns movimentos da Capoeira.

Sua academia, o “Centro de Cultura Física e Capoeira Regional”, foi 

legalizado durante o Governo de Vargas e esse mestre foi reconhecido como 

professor de educação física, por aproximar a prática da Capoeira as 

modalidades esportivas.
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Entretanto, apesar das mudanças, essa prática manteve a musicalidade, 

inerente à Capoeira e caracterizou suas músicas com um ritmo rápido, sendo 

composta por uma bateria de três instrumentos, onde estão inseridos: um 

berimbau, dois pandeiros e o acompanhamento com palmas.

Na organização da roda de Capoeira Regional os capoeiras se 

organizam em círculo, em pé e batendo palmas, diferente da Angola, em que 

os mesmos se organizam sentados e sem a presença das palmas. Com 

relação ao jogo é mais rápido, com movimentos precisos e eficientes. 



  19 

CAPÍTULO 2 - A CAPOEIRA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA

O ensino da Capoeira na universidade justifica-se a partir de sua 

riqueza histórica e de produção cultural.

No CEFD/UFES a prática da Capoeira vem sendo desenvolvida há 32 

anos e no decorrer desse período sua inserção na universidade ganhou uma 

dimensão significativa e importante. Durante esse tempo até 2006 todo o 

trabalho desenvolvido sobre esse tema era em um Projeto de Extensão 

oferecido por um mestre de Capoeira, externo ao corpo docente da 

universidade. Nesse sentido, vale mencionar que, mesmo nessas condições, 

houve uma produção quantitativa e qualitativa de trabalhos acadêmicos sobre 

esse o assunto.

Com os novos currículos de Licenciatura e Bacharelado em Educação 

Física, iniciados em 2006, o ensino-aprendizado da Capoeira passou a ser 

desenvolvido via conteúdo de uma disciplina obrigatória (Fundamentos das 

Lutas) e outra optativa (Capoeira) no Bacharelado e duas optativas na 

Licenciatura a Oficina de docência de Capoeira e a ATIF Educação Física e 

Linguagens I.

Entretanto, o interesse em estudar Capoeira na universidade vem 

alcançando na atualidade outras instituições de ensino superior não só a da 

UFES. Podemos citar, a título de ilustração, o exemplo da Universidade da 

Bahia e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que tem disciplinas 

que tratam da Capoeira nos cursos de Dança. Recentemente a Faculdade de 

Educação Física da Unicamp adotou a Capoeira como uma disciplina optativa. 

Fato que vem ocorrendo também em outras faculdades de Educação Física.

Nesse sentido, nota-se que recentemente vem sendo desenvolvidos

muitos estudos que visam abordar diferentes aspectos relativos à Capoeira na 

área de Educação Física. Nossa escolha em tratá-la na formação inicial de 

professores de educação física para atuarem na educação básica, deu-se a 

partir de sua identidade cultural. Pois a consideramos uma manifestação 

cultural muito peculiar da origem, história e cultura, da nossa sociedade

brasileira. Além de considerá-la uma prática importante na atualidade, pois 
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cada vez mais, nos deparamos com uma sociedade cada vez mais excludente

e preconceituosa.

Isso porque a Capoeira ainda nos dias de hoje, é muito discriminada 

devido ao preconceito que muitas vezes é associado a ela, pois é de origem 

escrava, foi marginalizada e proibida durante muitos anos, e teve no início do 

século XX uma relação com um público marginal – malandros, navalhistas, 

arruaceiros – além de ter em sua origem, alguns aspectos religiosos, o que 

agravou sua aceitação social. Sendo o maior desafio da Capoeira na escola e 

na formação inicial de professores, a superação desse preconceito (BONFIM, 

2010). Diante disso, consideramos importante o papel do professor na escola o 

de proporcionar aos alunos o acesso a todas as manifestações culturais, 

inclusive o da Capoeira visando à quebra de paradigmas preconceituosos 

acerca dessa manifestação. 

Nesse sentido, para que a Capoeira chegue até à escola é fundamental 

que os alunos que cursam Licenciatura em Educação Física (e mesmo de 

outras áreas do conhecimento como a Artes, História, Letras, por exemplo) 

tenham a oportunidade de conhecer e aprender a Capoeira na universidade.

Explorando todos os sentidos, valores e significados que essa prática têm a 

contribuir para o desenvolvimento das crianças e jovens na escola,

estabelecendo uma sequencia lógica de aprendizado, de acordo com a 

característica de cada nível de ensino. Contribuindo para que o aluno não 

aprenda a Capoeira de forma fragmentada, mas sob várias perspectivas.

Não ser capoeirista ou praticante de Capoeira não impede o professor 

de educação física de dar aulas sobre esse conhecimento na escola, pois, 

entende-se que a Capoeira na escola não deve privilegiar somente a técnica, o 

rendimento, o espetáculo. É preciso ir muito mais longe. Mesmo assim, muitos 

são os professores que não se sentem capazes de tratarem com seu ensino-

aprendizado nas aulas de educação física escolar.

Diante disso, é fundamental que o professor de educação física, tenha 

a oportunidade de conhecer e vivenciar a Capoeira - em cursos ou oficinas – a 

fim de que, a partir daí, seja possível entender como esta se organiza, além de 

se apropriar e explorar as dimensões de ensino-aprendizado que essa prática 

apresenta (SANTOS; PALHARES, 2010). Não sendo possível pensar ou falar
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no ensino-aprendizado dessa manifestação cultural no ambiente escolar, sem 

nos remetermos à importância e necessidade de diálogo e apropriação desse 

conhecimento na formação inicial de professores de Educação Física, pois são 

eles os responsáveis por fazer com que essa prática chegue ou não, até os 

alunos inseridos no ambiente escolar. E, em muitos casos, ressignificando-a de 

acordo com suas condições materiais de produção.

Sendo assim, é relevante que a formação inicial de professores, trate 

desse conteúdo, a fim de que os alunos conheçam minimamente a Capoeira e 

como desenvolvê-la no ambiente escolar, em qualquer nível da educação 

básica.

Muitos professores por não conhecerem o ensino-aprendizado da 

Capoeira de forma lúdica acabam por atribuir às suas aulas um caráter 

mecânico, com ênfase no aprendizado dos gestos e movimentos, desprezando 

as outras formas de se trabalhar com esse conhecimento na escola (SILVA, 

2009).

A Capoeira é uma prática que pode incluir todos e não deve ser 

reduzida somente ao viés competitivo, mas sim, deve buscar desenvolver as 

potencialidades individuais dos alunos de forma ampla. Isso significa dizer que 

podemos encontrar um aluno que toca bem os instrumentos musicais da 

Capoeira, porém, não tem um repertório de jogo tão refinado. O contrário 

também pode ocorrer. Se buscarmos valorizar as qualidades de cada um, 

certamente o gosto pela Capoeira será despertado e essa prática será 

valorizada na escola.

De acordo com Santos; Palhares (2010) os licenciandos quando têm a 

oportunidade de perceber a inserção da Capoeira no ambiente escolar, suas 

possibilidades e desafios, se sentem mais preparados para trabalharem com 

esse conhecimento. Mas para isso, é imprescindível uma vivência, nem que 

seja “mínima”, desse conteúdo. Isso se dá não só com a Capoeira, como 

também, com as outras práticas corporais que compõem o acervo da educação 

física na escola. 

A proposta de inserção dessa manifestação cultural na formação inicial

de professores de Educação Física segue uma sequência de incorporação de 

conhecimentos a partir de sua história, musicalidade, gestualidade, 
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aprendizado do jogo e construção da roda, de modo que, se sintam confiantes 

e aptos a tratarem com esse conteúdo de forma lúdica, nas aulas de educação 

física.

Para isso podemos nos apropriar dela como linguagem, e por meio dos 

gestos corporais, dos cantos, da musicalidade, dos rituais e instrumentos que a 

constitui é possível conhecê-la e aprendê-la. Vislumbrando possibilidades para 

que seu ensino-aprendizado aconteça de forma mais plena.

Segundo Carvalho (2002), a atuação do professor na escola é o reflexo 

da sua formação, das experiências e oportunidades que teve, sendo todo o 

conhecimento apreendido e acumulado por ele na universidade, e durante todo 

o processo formativo, refletido nesse ambiente.

Diante disso, a contribuição do professor e do seu processo de 

formação, para atuar na escola e para compreender o aluno ali inserido, é 

consideravelmente importante. Entretanto, sabemos que essa formação inicial 

é apenas o primeiro “pontapé” de uma formação continuada na qual o

professor deverá investir e cuidar ao longo de sua vida profissional. Segundo

Carvalho (2002, p.5)

[...] a formação acadêmica, as inúmeras influências, as 
observações, as vivências e as experiências cotidianas nos 
diferentes contextos por onde circula o docente, tudo é filtrado 
pelo seu saber de referência, ou seja, tudo é interpretado a 
partir dos enquadramentos culturais e teórico-metodológicos 
que o professor vai adquirindo e redimensionando, sendo estes 
os resultados da aprendizagem pessoal da base de 
conhecimento que se expressa a todo momento pelas 
representações pessoais e sociais dos professores e que vai-
se construindo no processo do seu desenvolvimento pessoal e 
profissional.

Sendo assim, consideramos válido que os alunos que cursam 

Licenciatura em Educação Física tenham a oportunidade de conhecer e 

aprender a Capoeira na universidade. Explorando todos os valores e 

significados que essa prática apresenta, e também têm a contribuir para o 

desenvolvimento das crianças e jovens na escola, estabelecendo uma 

sequência lógica de aprendizado, de acordo com a característica de cada nível 

de ensino. Ou seja, para a Capoeira chegar à escola é fundamental que o 

aluno da graduação não aprenda a Capoeira de forma fragmentada, mas sob 

várias perspectivas.
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2.1. O ensino-aprendizado da Capoeira na educação física escolar

Pelas justificativas que demos até agora consideramos relevante 

oportunizar as crianças conhecer, estudar e aprender a Capoeira, pois

entendemos, que a mesma merece e precisa ser mais valorizada, de modo 

que, tão importante quanto conhecer/estudar o futebol, o vôlei, o basquete e 

handebol, entre outras práticas corporais estrangeiras (que possuem o seu 

nascedouro fora do Brasil) também é pontualmente válido, estudar a Capoeira 

na escola.

Para melhor compreensão da proposta de inserção da Capoeira nas 

aulas de educação física, o diálogo entre cultura corporal e dela como 

linguagem nos parece fundamental, pois nos permite conhecê-la como uma 

manifestação da cultura corporal que integra o universo das linguagens, 

compondo um registro de saberes, sentidos, significados que permeiam a

realidade complexa em que vivemos.

A Capoeira ao adentrar na escola, passa a compor/incorporar sentidos, 

códigos e valores, diferentes da Capoeira praticada fora dela. Sendo nesse 

ambiente compreendida como um jogo corporal que envolve dança, luta, 

brincadeira, música e folclore desenvolvidos dentro de rituais e fundamentos.

Diante disso, para se jogar bem a Capoeira é necessário mais do que 

conhecer seus movimentos é, portanto, fundamental compreender o sentido e 

as possibilidades do jogo, conhecer a sua história, seus fundamentos e rituais,

o universo que a gerou e que compõe o significado desses movimentos, 

compreender o funcionamento de sua parte rítmica e musical, vivenciar seu 

universo cultural e assim, aprender a jogar (SILVA, 2009).

Analisando algumas das propostas de ensino-aprendizado da Capoeira 

na escola optamos em tratara de uma que está circunscrita a concepção 

crítico-superadora de ensino da educação física escolar. 

Assim, para compreendê-la faz-se importante analisar como a 

educação física é pensada pelo grupo de autores que conceberam essa 

metodologia. Assim, a Educação Física, segundo o Coletivo de Autores (1992), 

trata do conhecimento de uma área denominada cultura corporal de 
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movimento, responsável por tratar do conhecimento produzido pela 

humanidade no decorrer do tempo, sendo esta, compreendida e configurada 

em temas corporais como o jogo, o esporte, a ginástica, a capoeira e a dança.

É por meio da cultural corporal e da apropriação dela como linguagem, 

que o ser humano interage e corresponde ao meio social em que vive, pois, ela 

está dentro da enorme gama de representações e ideias construídas 

socialmente, e refere-se a um conhecimento universal, patrimônio da 

humanidade, que deve ser transmitido e assimilado pelos alunos na escola, 

para que o aprendizado e o conhecimento sejam construídos dentro de uma 

visão de totalidade.

Assim como o Esporte, a Ginástica, a Dança e as demais práticas 

corporais, a Capoeira é uma manifestação da cultura corporal que possui uma 

linguagem repleta de sentidos e significados próprios. Imprescindível, portanto, 

é pensar sobre o corpo, os seus gestos e movimentos.

[...] a educação física nesta perspectiva expressa diferentes
tipos de linguagem nas quais cada manifestação da cultura 
corporal possui seu repertório próprio e específico. Assim, cabe 
à escola e às aulas de educação física o ensino aprendizado 
de diferentes linguagens ligadas à cultura corporal no sentido 
de democratizá-las. (SILVA, 2011, p. 891)

Nesta abordagem compreende-se o aluno como sujeito ativo no 

processo ensino-aprendizado, e propõem-se uma educação voltada para a 

totalidade humana, levando o indivíduo a uma interpretação crítica da 

realidade, na busca por uma formação de cidadãos críticos, conscientes, 

autônomos e participativos na sociedade.

Segundo essa metodologia, é importante que os alunos se 

movimentem tendo consciência do que eles realizam, articulando-se ação (o 

que faz), com o pensamento (o que pensa), com o sentido (o que sente). Onde 

o saber, o saber fazer, o saber sobre o saber fazer e a reflexão sobre estes 

saberes devem ser desenvolvidos, para a construção de um aprendizado 

dentro da dimensão de totalidade. Nesse sentido, os alunos precisam estar 

pensando e sentindo o que realizam.

Diante disso, entende-se que a Capoeira na escola não deve ser 

apenas praticada, mas sim estudada, contribuindo então, para a construção de 
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uma sociedade melhor, e mais justa, por meio dos valores que lhe são 

atribuídos e das possíveis contribuições que a mesma pode apresentar no 

ambiente escolar. 

De tal forma que, os conteúdos devem receber um tratamento 

metodológico, a fim de que possam ser aprendidos na sua totalidade. Portanto

não se trata de aprender o Jogo pelo Jogo, o Esporte pelo Esporte, ou a Dança 

pela Dança ou a Capoeira pela Capoeira. Para que os alunos possam 

realmente aprender, é preciso saber articular os conteúdos com os dados da 

realidade, entendendo que os mesmos são repletos de sentidos e significados 

para a sua vida.
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CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Este estudo caracteriza-se como qualitativo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

A pesquisa de caráter qualitativo, também chamada de “naturalística”,

tem como objetivo a aquisição de dados mediante contato direto e interativo do 

pesquisador com o objeto de estudo, para que, e então, a partir daí, se possa 

desenvolver a interpretação dos fenômenos estudados. Essa aquisição se dá 

por meio da descrição dos fatos, dos gestos, das falas entre outras 

contribuições dos pesquisados, durante o processo de coleta desses dados.

Nesse tipo de investigação, o ambiente natural, ou seja, a realidade de 

determinado contexto, é compreendido como fonte direta para a coleta dos 

dados. 

Essa metodologia de pesquisa possui cinco características principais, 

são elas: o ambiente de coleta de dados e à imersão do pesquisador em 

campo; o caráter descritivo dos registros; o processo de coleta dos dados; o 

significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida; e por fim, a análise dos 

dados.

Ambiente de coleta de dados e à imersão do pesquisador em campo –

o pesquisador é considerado o principal instrumento para sua coleta, ou seja, é 

ele quem descreve os fatos, os gestos, as falas ente outras coisas, durante o 

processo tendo o ambiente natural. A realidade de determinado contexto, como 

fonte direta de coleta dos dados.

O caráter descritivo dos registros - onde todos os dados da realidade 

são considerados importantes, sendo através deles que, por exemplo, serão 

levantadas situações, acontecimentos e pessoas que vão subsidiar uma 

afirmação ou esclarecer um ponto de vista.

O processo de coleta dos dados - onde a maior preocupação e 

importância são atribuídas ao processo e não ao produto.

O significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida - tem como 

objetivo considerar os pontos de vista, impressões e contribuições dos 

participantes durante o processo, e por conta disso, merecerem uma atenção 

especial do pesquisador.



  27 

Análise dos dados - parte de observações mais livres, deixando que 

dimensões e categorias de interesse apareçam progressivamente durante os 

processos de coleta e análise de dados, sendo esta caracterizada por um 

processo indutivo, que ocorre de baixo pra cima.

Assim na primeira fase dessa investigação foi realizado um 

levantamento bibliográfico na Biblioteca Central da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), na Biblioteca Setorial do Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD), e em sites de pesquisa de periódicos da área como: 

http://www.rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE,

http://seer.ufrgs.br/Movimento, entre outros; tendo como base as seguintes 

palavras-chaves: ensino-aprendizado da Capoeira nas aulas de educação 

física escolar, Capoeira na escola, Capoeira na formação inicial de professores 

de educação física e Capoeira na universidade.

Esse levantamento serviu para construirmos o referencial teórico do 

trabalho.

Houve também uma imersão em campo no qual os instrumentos de 

coleta de dados foram:

- Observação: na qual a pesquisadora atuou como participante 

observadora que de acordo com Negrine (2010, 69), é quando “[...] o 

observador participa dos acontecimentos, sendo um dos atores e registrando 

as informações depois do acontecimento”.

Diante disso, as informações foram registradas em um diário de 

campo, onde a participante observadora se encarregou de descrever tudo o 

que foi observado durante o processo de investigação, semanalmente, após a 

realização das aulas, seguindo estratégias de registro não estruturado, e de 

participação ativa.

- Questionário fechado: que foi baseado no questionário utilizado na 

pesquisa de Silva (2009) – questionário piloto – constando 09 perguntas 

dissertativas e que foi aplicado aos alunos participantes da disciplina “Oficina 

de Docência em Capoeira” na última aula do semestre. A análise de suas 

respostas se deu pelo método interpretativo. 

- Análise documental: essa fase foi realizada com base nos trabalhos 

finais dos alunos que participaram da disciplina “Oficina de Docência em 
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Capoeira”, no 2º. Semestre de 2012/2013. Esses, por sua vez, foram 

analisados a fim de constatar a apreensão do que foi tratado nas aulas com 

relação ao conhecimento e o reflexo deste no processo de formação dos 

mesmos.

De acordo com (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.38 apud CAULLEY, 1981) 

“[...] a análise documental busca identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse.” Sendo 

considerados estes documentos todos os “[...] materiais escritos que possam 

ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.38 apud PHILLIPS, 1974, p.187).

A análise documental é uma técnica de coleta de dados muito utilizada 

nas pesquisas de caráter qualitativo. Nesse tipo de pesquisa o seu uso é 

considerado apropriado de acordo com três situações básicas: uma delas é 

quando o acesso às informações e dados da pesquisa são problemáticos

(limitações de tempo, deslocamento ou morte); quando se pretende certificar e 

validar informações obtidas por outras técnicas de coleta de dados, como, por 

exemplo, a entrevista, o questionário ou a observação; e por último, e não 

menos importante, quando o interesse do pesquisador é estudar o problema 

colher os dados a partir da manifestação dos indivíduos, ou seja, estudar o 

problema considerando a linguagem dos sujeitos, como fator determinante para 

o processo investigativo. Significa dizer que, nessa situação de coleta de dados 

estão incluídas todas as formas de produção do sujeito em forma escrita, 

como: redações, dissertações, testes projetivos, diários pessoais, cartas entre 

outras.

Todos os participantes desse estudo assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)11 e a pesquisa está na fase final de 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFES.

                                                          
11 Ver apêndice 2.
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CAPÍTULO 4 - A OFICINA DE DOCÊNCIA EM CAPOEIRA, OS 

QUESTIONÁRIOS E OS PLANOS DE ENSINO – APRESENTAÇÃO DOS 

DADOS

A “Oficina de Docência em Capoeira” ocorreu de 05 de dezembro de 

2012 a 10 de abril de 2013, e no total foram realizados 15 encontros, uma vez 

por semana (quartas-feiras), com duração de 2 horas cada (de 11h ás 13h), 

perfazendo uma carga horária de 30 horas, e atendendo cerca de 30 alunos.

Era de interesse da disciplina, proporcionar conhecimentos relativos à 

Capoeira e experiência docente no trato pedagógico desse conteúdo de 

ensino. Tendo como objetivo contribuir para a formação profissional dos alunos 

do curso de Licenciatura em Educação Física, utilizando a Capoeira como 

instrumento didático-pedagógico para uma intervenção consciente no ambiente 

escolar identificando atividades que compõem o seu universo, bem como, as 

suas aplicações pedagógicas, nos diferentes níveis de escolaridade da 

Educação Básica.

Nesse sentido, a oficina iniciou-se, a partir do pressuposto de reflexão 

pedagógica diagnóstica de ensino da cultura corporal enunciado pelo Coletivo 

de Autores (1992), de maneira que, em um primeiro momento, buscamos 

identificar os conhecimentos que os alunos tinham sobre essa manifestação 

cultural, e à medida que íamos avançando nos conteúdos propostos, novos 

desafios foram estimulados, na tentativa de chegarmos ao final da disciplina 

com uma bagagem significativa para eles. Nossa expectativa era de despertar 

novos saberes e experiências que poderiam servir de base para uma prática 

pedagógica futura nas escolas.

Para isso, buscamos desenvolver no decorrer das aulas, a 

historicidade, a gestualidade, a musicalidade e também os aspectos folclóricos 

e ritualísticos que envolvem a existência, origem e prática da Capoeira, a fim 

de que os alunos aprendessem ludicamente esse conteúdo de forma ampla e 

aprofundada, explorando-a, em todas as vertentes que compõem o universo

capoeirístico.
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Para facilitar a aprendizagem, as aulas foram divididas por temáticas,

nas quais os alunos eram estimulados, por estratégias de ensino diferenciadas,

a aprenderem, exercitarem e dialogarem com o conhecimento tratado.

Tivemos, contudo, o cuidado de explorar no decorrer do semestre, 

metodologias/estratégias que se remetiam a apresentação de vídeos, 

fotos/imagens, brincadeiras, aulas historiadas, teatro e dança, empregando o 

lúdico e proporcionando aos alunos um maior significado e uma abordagem 

diferenciada, de acordo com o que acreditamos que venha ser o ensino da 

Capoeira na escola: uma prática atraente, criativa e diversificada, podendo ser 

traduzida e incorporada em todos os níveis de ensino (infantil fundamental e 

médio).

Os gestos ensinados foram a ginga, cocorinha, aú, queda de rim, 

esquiva, bananeira, rabo de arraia, meia-lua de frente, armada, queixada, 

negativa, finta, entre outros. No que se refere ao ensino-aprendizado da 

musicalidade, foi ensinado o toque dos instrumentos musicais e as músicas 

(ladainhas e cânticos) que compõem a roda de Capoeira, identificando os 

ritmos que, por sua vez, interferem diretamente na organização da roda, e a 

difere da modalidade Angola para a Regional.

No decorrer das aulas a progressão dos alunos foi algo visivelmente 

significativo, de modo que, aos poucos, o aprendizado histórico, gestual e 

musical, como também, o repertório dos alunos e o entendimento do que é o 

jogo de Capoeira foi se ampliando. Eles mostraram-se o tempo todo, dispostos 

e participativos, de maneira que, com o passar do tempo, percebemos a 

evolução da turma de um modo geral.

Faremos a partir daqui a apresentação e análise dos dados que foram 

coletados no decorrer da pesquisa, a saber: diário de campo da pesquisadora 

que acompanhou todas as aulas da “Oficina de Docência em Capoeira”, 

questionário semi-estruturado e análise dos planos de aula confeccionados 

pelos alunos que cursaram a oficina. É importante dizer também, que foram 

matriculados na disciplina somente alunos do 5º, 7º e 8º, ou seja, que já 

percorreram pelo menos metade do currículo do curso de Educação Física no 

qual estão inseridos. 
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4.1. Análise do Diário de Campo

No início da oficina, mais precisamente, no primeiro dia de aula, foram 

realizadas algumas perguntas aos alunos. 

– O que vocês sabem/conhecem sobre a história da Capoeira?

– Quem aqui já jogou Capoeira, seja dentro ou fora da escola?

– Quem já jogou capoeira na escola? Na aula de educação física? 

Baseamos-nos nessas perguntas para identificar o que eles conheciam 

sobre/da historia da Capoeira, como também, diagnosticar se já haviam tido 

algum contato com ela, e em que circunstâncias, ou seja, dentro ou fora da 

escola, e por fim, buscamos também, saber se algum deles teve oportunidade 

de aprender a Capoeira nas aulas de educação física, nas escolas em que 

estudavam.

A maioria dos alunos disse não ter tido nenhuma experiência com a

Capoeira anteriormente, ou seja, nunca jogaram, brincaram ou praticaram a 

Capoeira na escola (quando estudavam) nem fora dela, e, somente quatro 

destes, no total de 30 alunos matriculados na oficina, disseram já terem tido 

contato/experiência com ela. Sendo que, três participavam de grupos de 

Capoeira, e um deles dizia ter tido uma breve experiência na escola, nada 

muito significativo, de acordo com o que disseram, e que já fazia bastante

tempo.

Além disso, esse diagnóstico foi de grande importância deixando claro 

que eles possuíam um conhecimento limitado/fragmentado e muito superficial 

sobre a história da Capoeira. Eles diziam que se tratava de uma luta de 

escravos, gerada contra as condições precárias em que viviam, mas que 

também se tratava de uma dança e jogo, porém não conseguiram 

contextualizá-la, e mostraram certa dificuldade em discursar sobre o assunto. 

Diante disso, cogitamos que, por se tratar do primeiro dia de aula e, 

consequentemente, o primeiro contato dos alunos com a disciplina, talvez, eles 

estivessem tímidos e por isso, não responderam adequadamente ao que 

estava sendo questionado em sala de aula.
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Em seguida, foi apresentado um pouco da História da Capoeira, 

curiosidades em torno da sua existência e da sua prática, além de uma 

contextualização desde a sua criação até os dias de hoje.

Com a análise dos planos de aula entregues no final da disciplina 

notamos que eles se apropriaram desses conhecimentos históricos dentre 

outros assuntos que no decorrer desse texto voltaremos a tratar.

Nas primeiras aulas práticas, na sala de dança, os aspectos históricos 

e gestuais da Capoeira foram explorados conjuntamente. De maneira que, por 

meio de uma aula teatralizada, a professora, estimulava a participação dos 

alunos, narrando à história da Capoeira e realizando dinâmicas e brincadeiras 

que se remetiam ao que era narrado por ela. À medida que se ia avançando na 

história, situações, vivências e brincadeiras representavam o conhecimento 

tratado. Com isso, os alunos, aos poucos, foram percebendo que é possível 

ensinar a Capoeira, dialeticamente, articulando os saberes que envolvem a sua 

origem, ludicamente, adaptando todo o conteúdo característico dessa 

manifestação para a realidade dos sujeitos que estão inseridos no ambiente 

escolar, e em qualquer nível de ensino.

É importante dizer, que as brincadeiras se apresentaram como uma 

ferramenta significativa durante todo o processo ensino-aprendizado, pois, 

serviram de base para, consequentemente, desenvolvermos e explorarmos a 

apropriação de novos conceitos e novas aprendizagens nos alunos. Foi por 

meio dela, que, despertamos o que classificamos de articulação e adaptação 

de conteúdo (transposição didática), não favorecendo um aprendizado 

(cognitivo) em detrimento do outro (motor), mas, articulando-o, de modo que, 

os mesmos aprendiam o conteúdo brincando, percebendo, explicitamente, no 

fazer, e na reflexão sobre as experiências propostas, a relação que permeava 

aquilo que pensavam com o que faziam. Um exemplo disso é a brincadeira 

chamada “Quilombo e Senzala”, em que havia escravos, capitães do mato, um 

quilombo e uma senzala. O objetivo dessa brincadeira era que os escravos 

atravessassem da senzala para o quilombo, sem serem pegos pelos capitães-

do-mato, que capturavam os escravos fugidos. Ao mesmo tempo em que 

brincavam, os alunos, por meio dessa vivência, aprendiam conceitos, e 

percebiam as relações que foram estabelecidas, historicamente, inclusive, 
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alguns deles, em um primeiro momento, por não ter familiaridade com os 

termos, confundiam o quilombo com a senzala e vice-versa.

Com o decorrer das aulas, depois de termos explorado o conhecimento 

histórico, lendas e mitos que envolvem a origem e existência da Capoeira, por 

meio do teatro, a dança e as brincadeiras, adentramos no aprendizado 

específico da sua gestualidade, introduzindo movimentos diferenciados e, 

ampliando o repertório prático no que diz respeito a essa manifestação. Nesse 

sentido, o que chamava a atenção deles, eram as particularidades dos gestos, 

e de um gesto para o outro (encadeamentos), o grau de dificuldade, e 

principalmente, o nome de cada gesto, que para eles eram “esquisitos”, como: 

rabo-de-arraia, cocorinha, queda-de-rim. 

Na seqüência, oportunizamos aos alunos, além de aprender, vivenciar 

e compreender didaticamente, como ensinar a musicalidade da Capoeira no 

ambiente escolar. Para isso, nos baseamos na exercitação dos cânticos e na 

aprendizagem dos instrumentos musicais que compõem a roda. Além disso, os 

alunos foram estimulados a produzirem suas próprias músicas (“quadrinhas”) 

de Capoeira. Com isso, tivemos como perspectiva sensibilizá-los para um 

aspecto fundamental, presente no universo musical da Capoeira que é a 

improvisação, e que a permite ser, uma ferramenta enriquecedora, além de 

fonte de criatividade.

Nesse aspecto, vale dizer que apesar da importância desse 

aprendizado não tínhamos instrumentos musicais suficientes para atender 

todos os alunos de maneira eficiente e com qualidade. Assim, no momento de 

exercitar o aprendizado musical alguns alunos ficavam ociosos só visualizando 

os demais tocarem até que pudessem tocar também. Isso de certa forma 

prejudicou o aprendizado e a exploração dos instrumentos por parte dos alunos 

nas aulas, o que tardiamente veio a refletir na insatisfação nesse quesito por 

parte dos alunos que frequentaram a oficina.

Ainda no que se refere à musicalidade, buscamos, contudo, 

demonstrar a importância do conhecimento musical da Capoeira, não sendo 

possível praticá-la indissociada da musicalidade, ou seja, não dá para pensá-la 

sem levar em consideração o seu caráter musical, que dita o ritmo e a energia 

da roda/jogo, além de fazê-los perceber os significados e a riqueza e 
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diversidade apresentada no ensino da musicalidade da Capoeira na escola. 

Entretanto, ao final do acompanhamento do trabalho de campo alguns alunos 

afirmaram que não teriam tido uma preparação adequada para ministrar a 

musicalidade da Capoeira nas aulas na escola.

Na tentativa de (res)significar o conhecimento tratado até aqui, nas

ultimas aulas, foi ensinado aos alunos o funcionamento/organização de uma 

roda de Capoeira, assim como, os rituais e as regras que fazem parte dessa 

manifestação e que a caracterizam. Feito isso, os alunos foram estimulados a 

formarem uma roda de Capoeira, e, com o auxílio da professora, que fazia, 

nesse caso, o papel de um mestre na roda, alguns alunos tocaram os 

instrumentos musicais, outros jogaram e os demais ficaram observando o jogo,

atentos ao que estava acontecendo na roda, além de responderem ao coro. 

Essa experiência foi desafiante para os alunos, muitos deles, disseram se 

sentirem perdidos, como também, manifestaram sentimentos como 

insegurança e medo.

Os alunos também disseram, que a sensação de jogar no meio de uma 

roda é muito diferente daquilo que eles haviam experimentado durante as 

aulas. Muitos estavam envergonhados e não queriam jogar, porém, foram 

encorajados pela professora, ao desafio de, experimentar e vivenciar o que é 

uma roda de Capoeira, “oficial”, percebendo, quais os sentimentos, 

expectativas e frustrações que envolvem a sua prática para, a partir daí, 

identificar o que precisa ser trabalhado/melhorado individualmente e 

psicologicamente no jogo de cada um. Nesse contexto, a confiança e a 

segurança foi algo que os alunos apontaram como maior dificuldade.

4.2. Análise dos planos de ensino

Para esse trabalho final da disciplina, os alunos foram divididos em 5 

grupos de 6 pessoas cada e foi proposto a eles, que produzissem um plano de 

ensino, que compreendesse, no mínimo, 8 aulas de iniciação a prática da 

capoeira na escola em diferentes níveis (infantil, fundamental e médio). Essa 

atividade foi proposta previamente, com um mês e meio de antecedência, para 

que os alunos tivessem tempo para produzirem o que estava sendo solicitado 
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com qualidade, para que não fizessem a tarefa de qualquer modo ou às 

pressas, mas que pudessem pensar e refletir sobre o sentido e a importância 

do que produziam, de modo a visualizarem o seu uso prático (materialização) 

em determinado contexto. 

Nossa expectativa era que os diferentes níveis de ensino ficassem bem 

distribuídos entre os alunos, para que, em uma apresentação futura do material 

produzido por eles na sala de aula, ocorresse de modo heterogêneo. A 

finalidade era que eles pudessem dialogar e analisar abertamente, tanto 

didaticamente, como funcionalmente, o que produziram, e também, perceber 

as particularidades e as possibilidades de ensino-aprendizado que a Capoeira 

apresenta, considerando os diferentes contextos, tanto sociais como 

estruturais. 

Nesse sentido, propomos a eles, que os planejamentos deveriam se 

basear em uma escola fictícia, ou seja, com características físicas, sociais, 

estruturais e humanas, de acordo com o que cada um desejasse, de modo a

contextualizar e justificar a forma e como se daria o ensino da Capoeira no 

ambiente pensado. Por conta disso, os alunos apresentaram propostas em 

escolas diferentes uma das outras, de modo que, no material produzido por 

eles apareceram escolas públicas, particulares e uma escola pública “modelo”.

Diante disso, a produção do planejamento, se organizou da seguinte 

forma: um grupo ficou com a educação infantil, dois com as séries iniciais do 

ensino fundamental, um com as séries finais e um com o ensino médio.

O grupo responsável pelo planejamento de iniciação à Capoeira na 

educação infantil, elaborou um plano de intervenção para o grupo 5 (cinco) e 

basearam-se em uma escola particular com estrutura física, estrutural e 

humana adequadas. 

Já os grupos responsáveis pelo planejamento nas séries iniciais do 

ensino fundamental basearam-se em plano de intervenção direcionado para o 

atendimento de alunos do 1º e 4º ano. O grupo do 1º ano planejou a partir de 

uma escola particular adequada e organizada, entretanto, o outro grupo (4º 

ano) não especificou as características e contextos que consideraram, e em 

que se pautaram para o planejamento realizado. 
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O grupo responsável pelo planejamento nas séries finais do ensino 

fundamental baseou-se em uma turma de 8º ano e elaborou um plano de

intervenção pautado em uma escola pública “modelo” (com estrutura física e 

humana desejável), porém, com poucos recursos materiais disponíveis para as 

aulas de educação física.

Por fim, o grupo que planejou para o ensino médio, organizou um plano 

de intervenção para alunos do 1º ano, porém, também não especificaram no 

plano que produziram as características e contextos, bem como, os elementos 

físicos, estruturais e humanos fundamentais que, por sua vez, influenciaram e 

pautaram o planejamento realizado. 

Não sabemos como esse processo ocorreu, qual foram os diálogos e 

as contribuições de cada um para a produção dos planos de ensino, pois isso 

ocorreu á parte do que estava sendo desenvolvido em sala de aula, porém, nos 

propomos a ajudá-los no que precisassem. Nesse sentido, é válido dizer que, 

nenhum aluno nos procurou para auxiliá-los na sistematização do planejamento 

das aulas, ou seja, não demonstraram dificuldade em fazê-lo. Por se tratar de 

uma turma “experiente” e madura academicamente do ponto de vista curricular 

(bagagem em disciplinas como didática, estágio supervisionado, ATIF’S entre 

outras) 5º, 7º e 8º período respectivamente, eles demonstraram tranquilidade 

na execução da tarefa. 

No último dia de aula, os alunos entregaram (impresso) e 

apresentaram em sala de aula, para os demais colegas da oficina, 

monitora/pesquisadora e professora, o que produziram. Nesse sentido, foi dado 

a cada grupo, um tempo entre 15 a 20 minutos para apresentarem as 

estratégias, características e contextos que pautaram as reflexões e o processo 

de elaboração do planejamento que organizaram. 

Por se tratar de uma última aula, como já dito anteriormente, e 

considerando como agravante à escassez de tempo, decidimos privilegiar a 

apresentação dos grupos, sem intervenções (perguntas/questionamentos), 

para, posteriormente, incitarmos um debate/diálogo sobre o que os grupos 

apresentaram. 
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Após a exposição dos planejamentos foram problematizadas algumas 

questões e enfatizadas outras buscando sempre contribuir, refletir e enriquecer 

academicamente os trabalhos apresentados pelos grupos.

Vale a pena ressaltar que o tempo destinado para os debates foi 

limitado e prejudicou o diálogo acadêmico de modo mais aprofundado, entre a 

professora, pesquisadora e os alunos da oficina. 

De uma forma geral, nos planos de ensino apareceram várias 

brincadeiras e metodologias utilizadas pela professora da oficina, poucos foram 

além do que haviam aprendido nas aulas e buscaram outras/novas 

brincadeiras ou metodologias/estratégias diferenciadas.

Muitos grupos se propuseram a trabalhar com o ensino da 

musicalidade da Capoeira na escola utilizando estratégias de ensino 

vivenciadas na oficina. Apesar de eles expressarem que tiveram dificuldades 

na apropriação desse conhecimento.

Sendo assim, de acordo com os planejamentos analisados, 

percebemos que, apesar de o conhecimento musical da Capoeira 

proporcionado pela oficina ser, pelos alunos, considerado insuficiente, em 

nenhum momento, eles deixaram de abordá-la no planejamento das aulas. Ou 

seja, a musicalidade esteve presente em todos os planos e o mais curioso é 

que, o ensino se dava pelo próprio professor, que neste caso, eram os alunos, 

sem o convite de um mestre e/ou professor para ensinar o seu conteúdo. 

Cogitamos que talvez isso tenha ocorrido por se tratar de um planejamento 

coletivo, talvez se fosse um trabalho individual, apareceriam várias outras 

particularidades, como também, limitações e fragilidades inerentes a cada 

aluno, até porque esse planejamento almejava contribuir e/ou servir de base 

para uma prática futura dos professores na escola.

Somente um grupo propôs convidar um mestre de Capoeira para 

dialogar com a turma na escola sobre a sua experiência, responder as 

perguntas, dúvidas e curiosidades dos alunos e por fim, jogar Capoeira com os 

alunos da escola. 
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4.3. Apresentação das respostas do questionário

Faremos a partir daqui a apresentação e análise dos dados que foram 

coletados por meio da aplicação de um questionário semi-estruturado com 8 

questões.

A maioria dos alunos que responderam ao questionário tinha entre 20 a 

23 anos. Sendo que, 14 dos 21 que responderam, encontravam-se no 5º e 7º 

período.

Vale ressaltar que, nas respostas do questionário, obtivemos em 

algumas questões duas ou mais categorias de respostas.

Na primeira questão analisada: Do que você estudou na oficina de 

Capoeira, quais os conhecimentos que considerou mais relevante? A maioria 

dos alunos achou relevante o conhecimento histórico, a gestualidade, a 

musicalidade e também as brincadeiras. Porém obtivemos também como 

resposta a ludicidade, a inserção da Capoeira na escola, os valores, lendas e 

mitos que envolvem a existência, origem e prática dessa manifestação cultural, 

sejam dentro ou fora da escola. 

Conteúdo das respostas Frequência

Contexto histórico 17

Gestualidade 9

Musicalidade 8

Ludicidade 2

Brincadeiras 6

Inserção da Capoeira na escola 2

Capoeira Angola 1

Valores 1

Lendas e mitos 1

Na segunda questão analisada: Você pensa que essa experiência 

ajuda/ajudará durante as suas aulas? Como? A maioria dos alunos considerou 

a experiência significativa de modo a ajudá-los a transmitir o conhecimento 
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Capoeira nas escolas, além de servir de base para o diálogo deste de acordo 

com o nível de desenvolvimento dos alunos (educação infantil, ensino 

fundamental e médio) adaptando-o para a realidade dos alunos.

Conteúdo das respostas Frequência

Na maneira como transmitir o conhecimento 

(técnicas/procedimentos: a fazer movimentos e a tocar 

instrumentos)

13

Adaptação de conteúdo (nível ou faixa etária dos alunos) 6

Inserção social 1

Conhecimentos variados 1

Capoeira angola 1

Experiência insuficiente (buscar mais materiais e biografias) 1

Na terceira questão analisada: Você considera a Capoeira como um 

conteúdo importante a ser ensinado na escola? Por quê? A maioria dos alunos 

considerou a Capoeira como conteúdo importante por fazer parte da nossa 

cultura, a brasileira, além de considerá-la uma experiência rica (aspectos 

sociais e históricos) enfatizando também seus valores e a cultura, seguidos de 

interdisciplinaridade e outros fatores como superação do preconceito, sua 

importância na sociedade, entre outras.

Conteúdo das respostas Frequência

Sim, faz parte da nossa cultura a brasileira. 13

Ampliação de conhecimentos sobre as linguagens 1

Importância do negro/historia do Brasil 1

Experiência rica (aspectos sociais e históricos)/Valores/Cultura 5

Interdisciplinaridade 2

Superação do preconceito 1

Possibilita um trabalho físico e social muito grande 1

Formar cidadãos críticos socialmente e culturalmente 1

Importância na sociedade 1
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Na quarta questão analisada: Você ensinaria a Capoeira para seus 

alunos? Por quê? A maioria dos alunos disseram que ensinariam a Capoeira 

aos seus alunos devido a sua importância social, cultural e histórica, além 

disso, foram dadas como resposta "faz parte da nossa cultura e é um direito do 

aluno", e também "não podemos negar isso a eles", e "gostaria que meus 

alunos tivessem essa experiência", entre outras. 

Conteúdo das respostas Frequência

Sim, porque faz parte da nossa cultura e os alunos têm 

direito a esse conhecimento.

3

Sim, porque é um conteúdo que deve fazer parte do 

repertorio corporal e cultural do aluno.

1

Sim, devido a sua importância social, cultural e histórica. 4

Sim, gostaria que meus alunos tivessem essa experiência. 2

Sim, não podemos negar isso a eles. 3

Talvez, vai depender da escola em que eu estiver 

trabalhando.

1

Sim, porque é interessante. 1

Sim, experimentar uma nova linguagem da cultura corporal. 1

Sim, porém preciso me aprofundar um pouco mais no 

conteúdo.

1

Acho que sim, penso que seja um tema que desperte 

interesse nos alunos em aprendê-lo.

1

Na quinta questão analisada: Se você respondeu que sim na questão 

anterior, como você faria esse ensino? A maioria dos alunos respondeu que

ensinaria a História da Capoeira e seus movimentos básicos, como também 

adotaria estratégias de ensino do tipo, partir do simples para o mais complexo,

para facilitar o seu aprendizado. Também obtivemos como resposta "Através 

de pesquisa, brincadeiras, músicas e claro, os movimentos", "De forma lúdica, 

utilizando vídeos, filmes, aulas com mestres, etc." e "Seguiria os 

procedimentos/estratégias da oficina" entre outras respostas. 
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Conteúdo das respostas Frequência

Ensinaria a história e os movimentos básicos 6

Gostaria de ter uma vivencia maior para me sentir seguro e 

dominar o conteúdo

1

Seguiria os procedimentos/estratégias da oficina 2

Planejaria aulas seguidas para trabalhar o tema 1

Partiria do simples para o mais complexo 3

Ensinaria um pouco da historia, os movimentos e as músicas 

e por último um trabalho sobre a realidade dessa prática na 

atualidade.

1

Através de pesquisa, brincadeiras, músicas e claro, os 

movimentos.

2

De forma lúdica, utilizando vídeos, filmes, aulas com mestres, 

etc.

2

Partiria da história, depois música e por último os movimentos. 1

Articulando-a com a realidade dos alunos 1

Contemplando todos os aspectos da 

capoeira/interdisciplinaridade escolar/envolvendo a 

comunidade escolar

1

Na sexta questão analisada: Qual impacto que a oficina de Capoeira 

tem sobre a sua formação? Como você considera que ela contribuiu com sua 

formação? A maioria dos alunos disse que a Capoeira é uma manifestação 

rica, e elegeram as possibilidades de se trabalhar com a Capoeira na escola, e 

sua possível utilidade futura no ambiente escolar, como fatores principais tanto 

de impacto e de contribuição formativa que a experiência na oficina os 

proporcionou.

Conteúdo das respostas Frequência

Possibilidades de se trabalhar com a Capoeira na Escola / 

Utilidade futuramente na escola

16

Primeiro contato com a Capoeira 4
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Manifestação rica 5

Desmistificar Preconceitos 2

Quebra de estereótipos 1



  43 

CAPÍTULO 5 – O QUE PUDEMOS APREENDER DA REALIDADE 

OBSERVADA E ESTUDADA

No intuito de discutir o que os alunos da Oficina de Docência de 

Capoeira demonstraram ter apreendido durante as aulas, trouxemos no 

capítulo anterior o detalhamento de todo o processo de acompanhamento das 

aulas, bem como os planos de aula estruturados por eles no final da disciplina 

e os questionários respondidos. Assim, a partir desse momento, iremos

analisar esse material em diferentes dimensões preconizadas por Coll (apud 

DARIDO; SOUZA JR., 2009) e adaptadas para essa investigação, a saber:

a) Conceitual: que se refere aos conceitos que os alunos demonstraram 

aprender sobre o ensino-aprendizado da Capoeira;

b) Procedimental: que trata do que eles demonstraram aprender sobre os 

procedimentos (estratégias de ensino e avaliação) e técnicas relativas ao 

ensino-aprendizado da Capoeira (gestualidade e musicalidade);

c) Atitudinal: que se refere ao que eles demonstraram aprender sobre as

atitudes, comportamentos e valores trabalhados em conjunto com as outras 

dimensões.

No âmbito conceitual mostrou-se ser relevante para os alunos a história 

da Capoeira, bem como, a sua contextualização histórica. Foi apresentado a 

eles o percurso histórico dessa manifestação e sua trajetória social e cultural 

durante o decorrer do tempo, como também, lendas e mitos. Nesse sentido, 

constatamos que, os alunos buscaram contemplar/abordar a historicidade da 

Capoeira na escola e, de alguma forma, isso se mostrou relevante, pois, nos

planos de ensino que produziram abordaram essa vertente de conhecimento. 

Obtivemos também nas respostas dos questionários sobre os conhecimentos 

que consideraram mais relevantes na oficina de Capoeira, as seguintes 

afirmações: “História da Capoeira, como ela surgiu, em que contexto surgiu e 

para que ela foi utilizada” (ALUNO 1).12 Outro aluno disse que a: “História da 

Capoeira e brincadeiras nas quais se explicita a historia” (ALUNO 2). Outro 

participante afirmou: “O contexto histórico, algumas músicas para além das 

                                                          
12 Identificaremos os alunos colaboradores com essa pesquisa por números ao invés de seus 
nomes para preservar seu anonimato.
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mais conhecidas, as possibilidades de apresentar ludicamente a modalidade 

nas escolas” (ALUNO 3).

Desse modo, observa-se, que os alunos deram uma significativa 

importância para a historicidade da Capoeira, de modo que, nos planos de 

ensino que produziram esse aspecto foi contemplado de modo satisfatório.

No âmbito procedimental os alunos demonstraram se basear na

experiência proporcionada pela oficina, bem como, aderir algumas das 

estratégias e metodologias para mediar e facilitar o ensino-aprendizado da 

Capoeira na escola. Vemos esse fato refletido na seguinte fala: “Ia fazer do 

mesmo modelo adotado na oficina. História trabalhada de forma lúdica, 

instrumento, letra de musica, golpes, roda” (ALUNO 9).

No âmbito atitudinal os alunos expressaram ter apreendido como 

relevante os valores que permeiam a prática da Capoeira como respeito, 

cooperação, confiança, valorização do negro e quebra de preconceitos. Vale 

mencionar que esses valores foram tratados durante as aulas da oficina e, não 

queremos dizer com isso, que eles são inerentes a Capoeira.

Nesse sentido, pudemos observar um impacto positivo na formação de 

alguns alunos, pois notamos a quebra de estereótipos e de preconceitos, 

contribuindo com a reflexão sobre o sistema social brasileiro e o negro inserido 

nesse ambiente e sobre a Capoeira como uma manifestação cultural plural e 

de inclusão, que pode ser constatada a partir das seguintes falas: “A capoeira 

sofre muito preconceito e a sociedade não conhece a sua história. É importante 

porque além de fazer parte da história do nosso país ela possibilita um trabalho 

físico e social muito grande” (ALUNO 1).

“Além dos benefícios para a saúde, respeito e disciplina, a Capoeira é 

uma boa oportunidade para o aluno conhecer um pouco da história do seu 

próprio país” (ALUNO 5).

Desse modo, constatamos que, de alguma forma, os alunos 

demonstraram apreender os valores desenvolvidos nas aulas de Capoeira e a 

importância de seu ensino dentro da escola.

Segundo Santos; Palhares (2010) é fundamental que o professor de 

educação física, tenha a oportunidade de conhecer e vivenciar a Capoeira, de 

modo que, os alunos possam compreender e entender como esta se organiza, 
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além de se apropriar e explorar as dimensões de ensino-aprendizado que essa 

prática apresenta. Com relação a isso, vejamos a seguir algumas respostas 

obtidas com a aplicação do questionário, no que se refere ao impacto formativo 

dessa experiência: “A oficina de Capoeira foi muito importante, pois eu nunca 

tinha experimentado essa pratica corporal. Foi meu primeiro contato com ela”

(ALUNO 1).

“A oficina de capoeira foi muito importante para a minha formação, pois 

foi o meu primeiro contato com ela. Acredito que esta oficina será o diferencial 

quando eu for tratar esse conteúdo na escola”. (ALUNO 4).

Podemos notar, portanto, que a oficina de Capoeira, bem como o seu 

aprendizado, mostrou-se significativa por oportunizar aos alunos, conhecer e 

estudar essa manifestação cultural. Isso porque a maioria dos alunos nunca 

haviam tido contato com ela anteriormente.

Pensamos que o aprendizado e o conhecimento compartilhado nas 

oficinas, pela professora e alunos, foram consideravelmente importantes para 

todos, pois, por meio dela, foi possível visualizar possibilidades ou não, do 

ensino-aprendizado da Capoeira no ambiente escolar.

Quando questionados se ensinariam Capoeira para seus alunos, 

obtivemos as seguintes respostas: “Sim. Para que os alunos tenham a 

possibilidade de experimentar. Eu não tive esse ensino na escola. Gostaria que 

os meus alunos tivessem”. (ALUNO 1).

“Sim, devido a sua importância social, cultural e histórica” (ALUNO 8).

“Sim. A Capoeira faz parte da cultura brasileira então precisa ser 

passada para os alunos este conhecimento” (ALUNO 2).

“Sim, porque a Capoeira é uma arte do nosso país. Faz parte da nossa 

história e da nossa cultura e cabe a nós transmitir esse conhecimento na 

escola” (ALUNO 6).

Notamos, assim, que as respostas reconhecem e valorizam esse 

conhecimento no ambiente escolar. Gostaríamos de chamar a atenção para a 

última resposta, na qual o aluno atribui a nós, professores de Educação Física,

a responsabilidade de propagar e disseminar o ensino da Capoeira na escola.

Talvez isso tenha ocorrido devido e/ou como reflexo da prazerosa experiência 

que esse aluno teve, mas de algum modo, essa afirmação reforça a tese de 
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que é preciso conhecer as manifestações da cultura corporal de movimento 

para dar importância e valorizar sua inclusão nas aulas de educação física 

escolar. Se, reconhecemos que a escola é o local de democratização da 

cultura produzida historicamente pela humanidade (COLETIVO DE AUTORES, 

1992) é por meio do professor que o conhecimento sistematizado (SNYDERS,

1988) chega até os alunos, contribuindo para a formação de pessoas mais 

humanas e conscientes, independente do nível de ensino (infantil fundamental 

ou médio). Assim o ensino-aprendizado de diferentes manifestações da cultura 

corporal é um objetivo importante a ser alcançado nas aulas de educação 

física.

Também consideramos importante pensar a Capoeira como um

conteúdo em potencial para uma abordagem interdisciplinar dentro da escola, 

podendo esta, dialogar com outras disciplinas como a história, português, e o 

ensino de artes, aprimorando seu ensino e proporcionando aos alunos 

aprendê-la de maneira ampla, articulada e aprofundada, pois, “[...] é uma 

temática que dá para trabalhar interdisciplinarmente” (ALUNO 7).

Entretanto, esse processo não é tão simples e fácil, pois, ao mesmo 

tempo, que obtivemos muitos pontos positivos na experiência estudada, 

também notamos a falta de segurança e de afinidade com o conhecimento 

tratado, caracterizando a experiência proporcionada insuficiente para alguns 

alunos. Isso pode ser percebido na seguinte fala: “Como eu ainda não me 

aprofundei muito no tema, iniciaria ensinando a história e alguns movimentos 

básicos”. A seguinte resposta, talvez mereça levar em consideração os 

seguintes fatores: Qual o envolvimento desse aluno durante a realização da 

oficina? Qual o comprometimento com o seu processo formativo? Porque 

afinal, o processo formativo é responsabilidade de todos. Do professor, na 

mesma medida em que é, portanto, do aluno.
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CONCLUSÕES

Após discutir o processo de abordagem do tema Capoeira na Oficina 

de Docência, no curso de formação inicial em Educação Física, modalidade 

Licenciatura do CEFD/UFES. Vale a pena retomar o objetivo desse trabalho 

que é investigar a relevância do conhecimento Capoeira na formação inicial de 

professores de Educação Física.

Baseando-se nesse estudo, podemos dizer que sim, pois, a maioria 

dos alunos, de alguma forma, identificou e reconheceu sua importância 

histórica, social e cultural, como também, os valores que regem a sua prática. 

Sendo assim, constatamos que a oficina mostrou-se significativa para o 

processo formativo dos alunos, pois, estes demonstraram que a experiência 

proporcionada, teve impacto positivo enriquecendo o repertório de atividades 

relacionadas à Capoeira e contribuindo para a superação daquilo que sabiam 

e/ou achavam que sabiam, e a ampliação daquilo que desconheciam. 

Com relação ao ensino da musicalidade, pudemos constatar que a 

experiência foi prejudicada devido à insuficiência de materiais disponíveis para

seu aprendizado, o grande número de alunos e também a carga horária da 

oficina (30 horas) que culminou na falta de tempo para o aprofundamento do 

conteúdo musical da Capoeira (cantar, e tocar instrumentos) de forma 

qualitativa, não sendo possível aprofundar e ampliar de modo satisfatório o 

aprendizado da maioria dos alunos nesse quesito. Isso pôde ser notado melhor 

durante as observações das aulas, pois, em alguns momentos, os alunos 

demonstravam insegurança em desenvolver e tratar desse tema.

Esse primeiro contato com a Capoeira, ou seja, a experiência, o 

planejamento que fizeram, bem como o comprometimento e envolvimento que 

assumiram com a oficina, certamente, são apenas a base para uma futura 

intervenção desses licenciandos na escola. Nesse sentido nos atrevemos a

dizer, que estão capacitados, minimamente, para trabalharem com esse 

conteúdo na escola, basta “arregaçar as mangas” e por em prática o que fora

construído e vivido até aqui.

Hipoteticamente, se cada um dos 28 alunos que concluíram a oficina 

se prontificarem a trabalhar com o ensino da Capoeira na escola, teríamos 28 
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escolas que proporcionariam esse aprendizado e, consequentemente, milhares 

de alunos que teriam a oportunidade de conhecer, aprender e estudar uma 

prática genuinamente brasileira, fruto da nossa história, da nossa sociedade, e 

que é tão rica.

Entendemos que é preciso nos propor a ensinar aquilo que 

consideramos importante para os nossos alunos. Durante o percurso 

acadêmico vivido escutamos dos nossos queridos e atenciosos professores as 

frases:

“- Vocês precisam ensinar aquilo que por diagnóstico consideram ser 

relevante para os seus alunos na escola. Quem são esses sujeitos? O que eles 

fazem? Onde vivem? O que você considera importante para eles aprenderem 

e/ou conhecerem? Que aprendizado você está preocupado em proporcionar a 

eles? Qual o seu objetivo?”.

Dessa maneira indagamos:

- Por que a Capoeira não está inserida nas escolas atualmente? Falta 

de material ou falta de conhecimento? Onde está a sua relevância? 

- Estaríamos nós, contribuindo de alguma forma, para que o ensino-

aprendizado da Capoeira pudesse escrever uma nova história na sociedade 

atual, sendo reconhecida e valorizada pelos educadores no ambiente escolar? 

Neste trabalho pudemos apresentar um pouco de uma experiência na 

qual os licenciandos puderam apreender e (res)significar o conhecimento

apresentado, que (direta e indiretamente), construímos/produzimos. Pensamos 

que essa pesquisa é só o começo de uma jornada, pois um TCC é o reflexo de 

muito esforço, foco e dedicação, mas também pode se constituir como o início 

de novas interrogações. Afinal, não são as respostas que movem o mundo, são 

as perguntas! De modo que, “‘[...] Só uma pergunta pode apontar o caminho 

para a frente.’” (GAARDER, 1997).

Que o fim seja apenas uma forma de começar, de novo. Um outro 

tempo, um outro lugar. O novo, de novo. Que a vida nos embriague com suas 

inúmeras possibilidades de crescimento.
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APÊNDICE 1

QUESTIONÁRIO

Identificação do pesquisado

1. Nome:

2. Idade:

3. Período que está cursando:

4. Do que você estudou na oficina de Capoeira, quais os conhecimentos que 

considerou mais relevantes?

5. Qual impacto que a oficina de capoeira tem sobre a sua formação? Como 

você considera que ela contribuiu com sua formação? 

6. Você pensa que essa experiência ajuda/ajudará durante as suas aulas? 

Como?

7. Você considera a Capoeira como um conteúdo importante a ser ensinado na 

escola? Por quê?

8. Você ensinaria a Capoeira para seus alunos? Por quê?

9. Se você respondeu que sim na questão anterior, como você faria esse 

ensino?
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APÊNDICE 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a), como voluntário(a), a participar da 

pesquisa: “Capoeira na universidade: apontamentos sobre o ensino desse 

conhecimento na formação inicial de professores de educação física em um 

curso de formação superior”. O objetivo é investigar a relevância do 

conhecimento Capoeira na formação inicial de professores de Educação Física, 

em um curso de ensino superior em Vitória/ES. Nesse sentido, interessa-nos 

saber de que maneira é feita a apropriação do conhecimento da Capoeira pelos 

graduandos em Educação Física, quais os sentidos e significados que a 

Capoeira agrega à formação dos estudantes de Educação Física, quais as 

possíveis ressignificações do conhecimento apreendido por eles e qual a 

importância visualizada por eles com relação a esse conhecimento na escola.

Os dados do campo investigado serão obtidos por meio da participação 

observativa nas aulas da disciplina Oficina de Docência em Capoeira, 

ministrada pela Profa. Dra. Paula Cristina da Costa Silva, durante o 2º. 

Semestre de 2012/2013. O registro das observações será realizado a partir do 

uso de diário de campo e registro de imagens com máquina digital. Um 

questionário, composto por perguntas fechadas, também será aplicado, com 

vistas, principalmente, a averiguar os conhecimentos apreendidos pelos 

estudantes nas aulas.

Você, colaborador(a), será esclarecido(a) sobre a pesquisa em 

qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a participar, retirar 

seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados 

para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique 

a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 

identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma 
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cópia deste consentimento informado será arquivada no Programa de Pós-

Graduação em Educação Física (PPGEF) do Centro de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, e outra será fornecida a 

você. 

Eu, __________________________________________________________ fui 

informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar. A professora 

orientadora Paula Cristina da Costa Silva certifica-me de que todos os dados 

desta pesquisa serão confidenciais. 

Também sei que, no caso de gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo 

orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante 

Jéssica Karina Silva Ferreira e a professora orientadora Paula Cristina da 

Costa Silva no telefone (27) 4009.2627 ou, então, me informar no Comitê de 

Ética em Humanidades da Universidade Federal do Espírito Santo, situado à 

Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória, CEP: 29075-910, Telefone: (27)

40097840 e e-mail: cep.goiabeiras@gmail.com. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler 

e esclarecer as minhas dúvidas.

Nome Assinatura do Participante Data

Nome Assinatura do Pesquisador Data

Nome Assinatura da Testemunha Data


