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Possibilidades de organização do conteúdo capoeira na Educação Física 

Escolar 

 

Possibilities of organizing the “capoeira” content in physical education at school 

 

Las posibilidades de la organización del contenido “capoeira” en la Educación Física 

Escolar 

 

Matheus Luchi Bernardes
* 

Renato Lóss Freitas
** 

 

 

 
RESUMO 
 
O artigo busca a partir de análises de textos de autores como Afanássiev (1985), Assunção e 

Vieira (1999), Falcão (1996), Loureiro (2008), Rangel e Darido (2005), Rodrigues e Galvão 

(2005), Gadotti (1983), Coletivo de Autores (1992), dentre outros, apontar caminhos para o 

planejamento na educação física escolar, no que tange a organização do conteúdo capoeira, 

como também, mostrar a relevância educacional da organização do conteúdo capoeira na 

educação física escolar no processo ensino aprendizagem, e apresentar uma proposta para sua 

justificação nas escolas brasileiras. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica/qualitativa/documental. 

 
Palavras-chave: Capoeira. Educação Física Escolar.  

 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss, based on texts  analysis by authors such as Afanássiev (1985), 

Assunção e Vieira (1999), Falcão (1996), Loureiro (2008), Rangel e Darido (2005), 

Rodrigues e Galvão (2005), Gadotti (1983), Coletivo de Autores (1992), among others, ways 

to plan the inclusion of content capoeira in the school physical education in the teaching and 

learning process, and present a proposal for its implementation in brazilian schools. The 

methodology used was the literature/qualitative and documental research. 

 
Keywords: Capoeira. School Physical Education.  

 
RESUMEN 
 
El artículo trata de análisis de textos de autores como Afanássiev (1985), Assunção e Vieira 

(1999), Falcão (1996), Loureiro (2008), Rangel e Darido (2005), Rodrigues e Galvão (2005), 
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Gadotti (1983), Coletivo de Autores (1992) entre otros,  descubrir caminos para la 

planificación en Educación Secundaria Física, con respecto a la organización de los 

contenidos "capoeira", pero también mostrar la importância de organización de los contenidos 

educativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y presentar una propuesta para su 

implementación em escuelas brasileñas. La metodología utilizada fue la investigación de la 

literatura / cualitativa / documental. 

 
Palabras clave: Capoeira. Educación Física – Escuela.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A capoeira enquanto conteúdo da Educação Física Escolar traz consigo uma enorme gama 

histórica, econômica, política, social e cultural, a partir de uma revisitação histórica, ou seja, 

do contexto e das condições nas quais se estabeleceu. 

 

 Dessa forma, pretendemos analisar as possibilidades de organização do conteúdo capoeira na 

educação física escolar. 

 

A partir das análises em Afanássiev (1985), Assunção e Vieira (1999), Falcão (1996), 

Loureiro (2008), Rangel e Darido (2005), Rodrigues e Galvão (2005), Gadotti (1983), 

Coletivo (1992), dentre outros, desejamos apontar caminhos para o planejamento na educação 

física escolar, no que tange à organização do conteúdo da capoeira. Além disso, ansiamos por 

mostrar a relevância educacional dessa manifestação da cultura popular, justificando-a no 

processo ensino-aprendizagem cotidiano. 

 

Este artigo objetiva também apresentar uma proposta de organização do conteúdo capoeira na 

educação física escolar das escolas brasileiras, para melhor aproveitamento e utilização por 

parte dos professores de educação física.  

 

O interesse em estudar esta manifestação cultural brasileira se originou em nossa própria falta 

de vivência, nas aulas de educação física no ensino fundamental e médio. Acreditamos que 

este estudo poderá colaborar com a atuação dos atuais e futuros professores, acadêmicos da 

universidade, como também para a mediação e abordagem do conteúdo capoeira no ensino-

aprendizagem dos alunos nas aulas de educação física escolar. 
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Uma preocupação que nos remete a aprofundar esta temática é o fato de não reduzirmos o 

conteúdo capoeira na educação física escolar, visando apenas à forma motriz da sua prática. A 

história, a cultura, os aspectos sociais e econômicos, como também os ritualísticos, os 

rítmicos, as palmas e cantos, são elementos de suporte, ou agregados, podem simplesmente 

perpassar na sua prática, como uma forma cômoda de levar um fenômeno complexo à forma 

simplista, ou seja, superficial. 

 

Sendo assim, como podemos organizar o conteúdo capoeira na educação física escolar na sua 

totalidade, histórica, econômica, social, política, cultural e motriz? Todavia, não queremos 

criar ou estabelecer um manual prático a ser seguido, mas, apenas, mostrar um caminho sobre 

o qual se possa refletir e explorar. 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica/qualitativa/documental, a qual segundo 

Manzo (apud MARCONI, 2008, p. 57) “oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente”.   

 

Marconi (2008, p.57) ressalta que esse tipo de pesquisa é importante, pois: 

 

Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, 

dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de 

debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas ou gravadas 

[...] dessa forma a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras.  
 

A partir das análises dos textos de autores como Afanássiev (2005), Assunção e Vieira 

(1999), Falcão (1996), Loureiro (2008), Rangel e Darido (2005), Rodrigues e Galvão (2005), 

Gadotti (1983), Coletivo (1992), dentre outros, realizamos o procedimento metodológico.  
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2 CAPOEIRA E SUA HISTÓRIA: APONTAMENTOS CRÍTICOS 

 

Acreditamos na premissa que a inclusão/abordagem do conteúdo capoeira na educação física 

escolar deve (também) estar pautada nos seus aspectos históricos, ligados ao modo de 

produção escravista de origem.  

 

Por que não abordar esse fato histórico com os alunos? Por que não abordar o assunto nas 

aulas de educação física escolar a partir de um verdadeiro contexto histórico? Por que negar 

isso aos alunos? Por que não trabalhar a capoeira em sua totalidade? 

 

Entendemos que se trabalhada a partir de seu contexto histórico, ou seja, sua origem, podemos 

enquanto professores, fornecer uma maior possibilidade de compreensão e assimilação dos 

alunos no que diz respeito ao conteúdo capoeira, levando-os a entendê-la em sua totalidade, 

assim como ela é. 

 

Observamos que se faz importante nos momentos das aulas de educação física escolar, no que 

diz respeito à abordagem do conteúdo capoeira com os alunos, sobre o modo de produção que 

vigorava na época de origem da capoeira, ou seja, o escravista. Neste sentido, concordamos 

com Fábio Luiz Loureiro (2008, p. 47) que diz: 

 
b) Modo de vida escravista – corpo-propriedade e mercadoria, sujeito a condições 

de extrema dominação. O corpo escravo constituía a riqueza social que movia a 

sociedade, propriedade total do senhor tanto nos meios de produção como sobre o 

próprio escravo e a produção criada por ele.  
 

Neste tópico não nos remeteremos ao rumo massivo de tantos outros trabalhos numa tentativa 

de narrar a história (origem) da capoeira, apenas fazendo uma forte ligação ao heroísmo e o 

ideal libertário que a acompanha. Não apelaremos ao nostalgismo ou àquela ideia romântica 

dos negros-escravos e suas lutas contra opressores. 

 

Concordamos com Vieira e Assunção (1998, p.2) quando dizem que “a história da capoeira é 

marcada por inúmeros mitos e ‘semi-verdades’ (sic). Esses mitos e estórias dão base às 

tradições que se perpetuam e proporcionam a continuidade de um passado”. De acordo com 

os autores (1998, p.2) existem dois tipos de mitos, que são: 
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Existem vários níveis de mitificação. O primeiro é o do mito que não tem nenhuma 

base em fatos históricos nem ensinamentos de mestres antigos, mas é inventado para 

reforçar determinadas posições ideológicas.  Em geral, é difícil saber quem inventou 

o mito, traçar a sua origem precisa. Ele surge em momento oportuno, e acaba sendo 

repetido tantas vezes que assume ares de verdade incontestável. O segundo é mais 

sutil, porque consiste em insistir sobre alguns aspectos em detrimento de outros, que 

são omitidos. Estas versões parciais têm tido função importante nos enfrentamentos 

ideológicos que escolheram a história da capoeira como um dos seus campos 

privilegiados. Muitas controvérsias sobre a história da capoeira se assemelharam a 

um diálogo de surdos, onde os argumentos do “outro lado” não eram considerados. 

(VIEIRA; ASSUNÇÃO, 1998, p.2). 

 

Esses mitos viajam pela história e pelo passar do tempo, muitas vezes, assumidos como 

verdades estabelecidas, sendo que, na maioria das vezes, por alguém que não se sabe ou 

conhece. Há mitos sobre a origem da capoeira, por exemplo, sob os quais debruçam-se Vieira 

e Assunção (1998, p.3) afirmando que “a origem africana da capoeira é defendida geralmente 

pelos praticantes da capoeira angola. Nisto, podem se valer da afirmação do Mestre Pastinha: 

“Não há dúvida de que a capoeira veio para o Brasil com os escravos africanos” 

 

Nesta via, os autores (1998, p.3) afirmam que “a origem africana da capoeira é defendida 

geralmente pelos praticantes da capoeira angolana”. Nisto, podem se valer da afirmação do 

Mestre Pastinha: “Não há dúvida de que a capoeira veio para o Brasil com os escravos 

africanos”. 

 

Tendo em vista à dificuldade apresentada, Vieira e Assunção (1998, p.3) concluem dizendo: 

 

Se os defensores da origem africana são uma minoria (ainda que significativa) 

dentro do mundo da capoeira, a existência da capoeira no Brasil colônia, desde o 

remoto século XVI, é um mito aceito por quase todos, apesar de não termos 

conhecimento de nenhum documento histórico mencionando a capoeira anterior ao 

século XIX. 

 

Dessa forma, observamos que não é tarefa fácil por parte do professor adequar-se à realidade 

(contexto histórico) do conteúdo capoeira na educação física escolar, a não ser que a procure 

minuciosamente.   

 

Neste sentido, entendemos que há uma clara necessidade de afirmar a legitimidade das 

origens remotas, havendo muitas vezes uma manipulação e distorção dos fatos, até mesmo de 

fontes, para que se adeque à visão linear e essencialista da história da capoeira. Com isso, 

evidencia que ninguém está livre de associar a capoeira atual àquela do passado, objetivando 

conformá-la às demandas do presente. (VIEIRA, ASSUNÇÃO, 1998, p.5) 
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Entendemos que seja o nosso dever enquanto professores, buscarmos a fundo, a verdadeira 

história (contexto histórico) para que possamos discutir a realidade de determinada época com 

os alunos, do conteúdo a ser transmitido. Porém, pensamos que se torna cômoda, a posição de 

apenas reproduzir opiniões do senso comum ou daquilo que nos contaram, ou seja, não há 

uma sincera investigação de nossa parte. 

 

Nesse sentido, alude os autores Renato Luiz Vieira e Mathias Rohrig Assunção (1998, p.11): 

 
A capoeira não é, enquanto conjunto de ritos, tradições e técnicas corporais, somente 

resistência aos poderes instituídos. Ao contrário, foi nos momentos de apropriação 

cultural (anos 30 e anos 70, exatamente períodos de autoritarismo político) que a 

capoeira ganhou maiores espaços junto à sociedade. 
 

Há uma tentativa de minar parte da história, principalmente, os períodos onde a ênfase são as 

atrocidades cometidas aos negros-escravos. Deixaremos o heroísmo e a luta pela liberdade de 

lado, quanto mais relembrarmos de forma leviana (apenas) o sofrimento em si, mas nos 

propomos a levantar questões a partir da relação de dominação dos escravos por parte dos 

senhores de engenho, o corpo considerado mercadoria, a exploração e o trabalho forçado, 

como também os maus tratos sofridos durante o processo histórico da capoeira. 

 

Nossa tentativa se dá a partir do modo de produção escravista que vigorava escancaradamente 

na época, na qual a mercadoria negra-escrava-africana era dominada e oprimida por meio de 

maus tratos e muita violência, além de, ao chegar no “tempo de validade”, o corpo-negro-

escravo visto como mercadoria, era descartado. 

 

Dessa forma, o que se tem aqui é um “estilo de vida” sub-humano, onde a mercadoria, vista 

com tanta importância, no que tange ao lucro do senhor, não tem direito a absolutamente 

nada. 

 

Acreditamos que o modo de produção vigente da época dos escravos e a dominação dos 

mesmos tem se reproduzido até os dias atuais, onde a produção escravista é substituída pela 

capitalista, e, a violência e os maus tratos dão lugar ao capital, o dinheiro. Hoje, o que se tem 

é nada mais do que a continuidade da exploração de pessoas, sendo dominadas pelos recursos 

financeiros, tendo seus corpos dominados pelo dinheiro. 
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O que nos constrange é o fato de que vivendo no contexto de sua época o negro-escravo se 

revoltava, e hoje, apesar de continuarmos nesse mesmo modo de vida, dominados e 

explorados, poucos são os que sofrem com certa dose de inconformidade.  

 

Não obstante, vemos o papel do professor nas escolas de fundamental importância, se, a partir 

deste conteúdo em mãos, refletir sobre tais acontecimentos e discutir criticamente com seus 

alunos. 

 
Assim, segundo José Luiz Cerqueira Falcão (1996, p.139) que diz: 
 

[...] revisitar o contexto histórico em que a capoeira surgiu e se sedimentou é mais 

do que um necessidade, é a possibilidade de se fazer uma leitura histórico-crítica 

desta manifestação e, consequentemente, resgatar seletivamente os seus valores 

culturais, não no sentido de retornar aos “velhos e bons tempos”, pois qualquer 

tentativa neste sentido seria um “retorno transformado”, mas no sentido de 

compreendê-la melhor e implementar novos horizontes para a mesma. Afinal, a 

capoeira é um palco de tensões onde forças reprodutoras e transformadoras 

coexistem dinamicamente. 
 

Acreditamos ser importante relacionar, comparar e discutir criticamente acerca dessas 

questões, levando-os a pensar e refletir sobre o porquê do discurso histórico privilegiar e 

enfatizar o heroísmo negro, silenciando as atrocidades e a violência, não referir-se ao modo de 

produção da época, ou seja, as quais interesses atendiam. 

 

Qual era o lugar do negro-escravo nas relações de produção? Como ele era visto? Ele tinha 

prazo de validade? Quantidade e ritmo de produção tem relação com as atrocidades e a 

violência às quais eram submetidos? Como isso se dá hoje? Quais as diferenças e 

semelhanças entre os modos de produção escravista e o capitalista? Qual é a relação do 

homem com o dinheiro? Eis aqui algumas questões (dentre tantas outras) nas quais enquanto 

professores, ao trabalharmos a capoeira nas escolas, poderiam ser feitas aos alunos, visando 

contribuir para a formação de pessoas conscientes do passado e da história do seu povo e seu 

país. 

 

Entender a capoeira enquanto fenômeno social é pensar e refletir sobre a sua essência, ou seja, 

o modo de produção escravista. Para tanto, citamos Afanássiev (1985, p. 208-209): 
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Um modo de produção historicamente determinado é, portanto, uma unidade 

indissolúvel das forças produtivas e das correspondentes relações de produção. A 

base das relações de produção são as formas de propriedade, isto é, a posição dos 

homens em relação aos meios de produção – terra, subsolo, florestas, águas, 

matérias-primas, empresas de produção, instrumentos de trabalho, etc. Das formas 

de propriedade provém a posição dominante ou subordinada de diversos grupos 

sociais na produção, as suas relações no processo de produção ou, como dizia Marx, 

o seu intercâmbio mútuo da sua atividade.  

Se a propriedade é social (os meios de produção pertencem aos trabalhadores), as 

relações de produção adquirem o caráter de uma comunidade e de ajuda mútua dos 

trabalhadores livres da exploração, como se verifica no socialismo. Se a propriedade 

é privada (os meios de produção pertencem a um punhado de exploradores), as 

relações de produção são relações de domínio e subjugação, de exploração, o que é 

característico, por exemplo, do capitalismo. (AFANÁSSIEV, 1985, p. 208-209). 
 

É necessário entendermos a situação do Brasil (econômica, política e social) da época, 

vislumbrando o crescimento social e o aumento da produção, relacionarmos, por exemplo, a 

obrigação do trabalho na contemporaneidade e a captura forçada do escravo para o mesmo.  

 

O entendimento da capoeira enquanto fenômeno histórico faz-se necessário para que o 

conteúdo seja sempre compreendido como um todo e não em partes fragmentadas, sem 

quaisquer relações. 

 

Manusear e ensinar um conteúdo tão rico (em seus elementos) como a capoeira se dá a partir 

deste todo, que integra um contexto histórico, onde seus elementos surgem de "mãos dadas", 

ou seja, simultaneamente. Por isso, nas aulas de educação física escolar o professor deve ter o 

cuidado de estar sempre fazendo “links” na medida em que aborda os elementos do conteúdo 

capoeira em seu processo de ensino-aprendizagem, para que o mesmo não se perca ou até 

mesmo, não faça nenhum sentido para os alunos. 

 

Ao trabalharmos a prática corporal, esta, que no entendimento de Silva e Damiani (2005, 

p.24) é caracterizada: 

 

[...] como fruto do processo de diferentes construções coletivas e como 

potencialidade individual, devem permitir vivências e experiências mais densas e 

significativas possíveis. Devem ser intensas em tempo-espaço em que acontecem, 

nos constituindo como sujeitos por permitirem, também, o reconhecimento do 

semelhante e do diferente, a construção do sentimento de alteridade que tanto nos é 

necessário. 
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Dessa forma é necessário que se faça uma apresentação histórica mediante os conteúdos 

abordados nas aulas de educação física escolar, ou seja, recorrer ao contexto histórico de 

determinado conteúdo a ser abordado em aula.  

 

Entendemos que a compreensão da época de origem da capoeira e o funcionamento do seu 

sistema é fundamental para a percepção das relações nesta conjuntura histórica. Neste sentido, 

Afanássiev (1985, p. 224) afirma: 

 

Nas condições da escravatura, o desenvolvimento das forças produtivas era 

condicionado pelas relações de produção correspondentes. A base das relações de 

produção da sociedade escravista era a propriedade total do escravocrata tanto sobre 

os meios de produção como sobre o próprio escravo e a produção criada por este. O 

escravocrata deixava ao escravo o mínimo para não morrer de fome. 
 

Constatamos assim, que na sociedade (escravista) da época de origem da capoeira 

sedimentaram-se inúmeras relações de subordinação e domínio, relações de cunho 

exploratório, por parte dos escravocratas, da grande massa de escravos, aos quais eram 

negados todos os direitos. 

 

Acreditamos ser o papel e função do professor de educação física escolar discutir perante seus 

alunos fatos históricos como este, que até os dias de hoje nos cercam, não mais com uma 

escravidão pautada na violência física, e sim, a partir do capital, ou seja, do dinheiro. 

 

A grande massa ainda se encontra dominada e explorada por parte de uma minoria abastada, 

que detém o capital e o lucro, mas será que os alunos percebem isso? Não seria uma grande 

oportunidade de esclarecimento tendo por base discussões de fatos como esses? Não 

estaríamos contribuindo com eles a partir desses enfoques em nossas aulas de educação física 

escolar, a partir do conteúdo capoeira? 

 

Dessa forma, a partir dessas reflexões, exposições e questionamentos, podemos compreender 

melhor os outros segmentos que estão ao redor do conteúdo capoeira e nos debruçarmos em 

seu desfrute como um todo. 
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O conteúdo capoeira é extremamente rico e cheio de elementos, favorece a inúmeras 

possibilidades de intervenção a partir dos mesmos, cada um com suas especificidades, porém, 

nunca se separando do todo.  

 

O aspecto motriz diz respeito ao movimento, e, a partir dele pode se fazer a construção 

histórica desse movimento que foi desenvolvido através do tempo. Relacionar os movimentos 

da capoeira e seus porquês pode se tornar em uma grande oportunidade de aprendizado. 

Porque os movimentos são assim? Para que eles serviam na época da origem da capoeira? Em 

qual contexto foram desenvolvidos?  

 

A escola e as aulas, tanto de outras disciplinas, como as de educação física escolar são locais 

onde os alunos podem identificar a sua realidade, a partir dos conteúdos tratados nas 

disciplinas, no caso a capoeira, de forma a integrar todos os seus elementos.  

 
Weelock (apud FALCÃO, 2004, p. 265), diz que “[...] a capoeira é como o jazz americano em 

seu início [...] é um beat, um swing, uma pulsação, um movimento. E a maneira como as 

pessoas se movimentam, pensam e se comportam na capoeira é a maneira como se 

movimentam, pensam e se comportam em suas vidas”. 

 

Dessa forma, observamos que o conteúdo capoeira pode e deve fazer sentido para os alunos 

no que tange a extensão cultural e de conhecimentos de cada um, se desenvolvendo e se 

expressando nele, à sua maneira. 

 

Há ainda outros elementos no conteúdo bastante interessantes que nos servem como base para 

reflexões com os alunos, como os instrumentos, a roda, o canto, o ritmo, as palmas e o jogo. 

Ao serem trabalhados em conjunto e discutidos simultaneamente nos momentos de aula na 

educação física escolar, constituem um rico ambiente de aprendizagem, onde se pode debater, 

por exemplo, a relação da roda de capoeira com a vida em sociedade, suas lutas e diferenças.  

 

De acordo com Falcão (2004, p.173) essas relações acontecem nesse espaço pedagógico que a 

capoeira oferece: 
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A articulação do ritmo musical com a expressão gestual, mediada pela orquestra 

composta de instrumentos percussivos, remete a capoeira à condição de uma das 

raras manifestações culturais com esta característica no mundo todo. O berimbau é 

quem dita o ritmo do jogo. A música cantada (cantiga), muitas vezes de improviso, 

alimenta a imaginação e as palmas empolgam o diálogo corporal. Esta integração, 

que potencializa e agrega o desafio, a atenção, o medo, a alegria, a coragem, enfim, 

vários componentes essenciais da condição humana, colocados em jogo e embalados 

pelos sons das cantigas, dos instrumentos musicais e das palmas dos demais 

participantes da roda, se explorada pedagogicamente, constitui-se num exuberante e 

fértil campo de investigação e aprendizagem, além de possibilitar singular permuta 

afetiva e exercícios de catarses. (FALCÃO, 2004, p. 173). 
 

O professor deve tomar o cuidado para não valer-se da capoeira por si só, esperando que o 

próprio conteúdo por si mesmo venha a "iluminar" seus alunos, mas, sim, promover o debate 

e mediar as relações diante do mesmo, no sentido de estimular a criticidade dos docentes, a 

fim de que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma a integrar, disciplina 

(educação física), conteúdo (capoeira), elementos (história, cultura, movimento, ritmo, luta, 

palmas, canto, roda), assim como a percepção do contexto em que vivem, a realidade que os 

cercam e seus semelhantes. 

 

 

3 O CONTEÚDO E A FORMA DA CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Acreditamos que o trato pedagógico com o conteúdo capoeira nas aulas de educação física 

escolar junto aos alunos deve estar voltado à preocupação, por parte do professor, com a 

relação deste com a sua forma.   

 

Acreditamos que essa aproximação é possível e necessária tendo em vista a capoeira enquanto 

fenômeno social histórico, e que, portanto, deve ser abordado na escola como tal. Nesta via,  

Afanássiev (1985, p.132) diz:  

 

Todo conteúdo é formado por um conjunto de elementos e processos que formam o 

objeto ou fenômeno dado, e toda forma é entendida por estrutura ou organização do 

conteúdo, que não é algo externo em relação ao conteúdo, mas sim um elemento que 

lhe é internamente inerente. 
 

A partir disso, vemos que o conteúdo e a forma são inerentes também aos fenômenos sociais 

e, exemplificando o que foi citado acima, ao falarmos sobre a história da capoeira, não 

podemos separá-la do sistema político e econômico vigentes da época em questão, pois, 
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senão, olharemos apenas um lado ou uma vertente dessa história, além, de não conseguirmos 

sequer enfatizar seu processo histórico (modo de produção escravista). 

 

O que queremos dizer é que a capoeira (enquanto conteúdo) apresenta nexos internos, ou seja, 

possui partes constituintes que se inter-relacionam, como por exemplo, a história, a economia, 

os aspectos culturais, sociais e políticos, os instrumentos, os gestos, os cantos, a música.  

 

Não podemos destacar uns em detrimento ou esquecendo-se de outros, pois, todos esses 

segmentos trabalham em conjunto, ou seja, são inseparáveis.  

 

Neste sentido, fazemos referência ao que foi dito por Gadotti (1983, p.91) que diz: 

 

Na pedagogia não-diretiva não existe uma busca da verdade ou do mais verdadeiro. 

O que conta é o sucesso das relações interpessoais, da vida do grupo, do ardor do 

debate, o prazer do desabafo: uma espécie de confessionário moderno [...] ao 

contrário, uma pedagogia inspirada no marxismo, diz ele, deve primar pelo conteúdo 

que se vai ensinar, porque é só através dele que se pode “renovar” a consciência dos 

alunos; deve ainda cuidar para que esse saber mantenha uma ligação com a 

experiência do aluno. 
 

Observamos que nosso compromisso enquanto professores/interventores em uma sociedade 

encontra-se na transmissão da cultura, pautados pela verdade histórica contida nos conteúdos 

escolhidos a serem trabalhados em aula, inclusive a capoeira. Não optando por isso, onde 

estará nossa ética e lealdade em meio à geração docente contemporânea?   

 
Concordamos com o Coletivo de Autores (1992, p.63) quando diz que “o aprofundamento 

sobre a realidade através da problematização de conteúdos desperta no aluno curiosidade e 

motivação, o que pode incentivar uma atitude científica”.  

 

Dessa forma, acreditamos que é um direito dos alunos receberem por parte dos professores da 

educação física escolar, como também das outras disciplinas escolares, o norteamento 

necessário para que possam interpretar a sua realidade e chegar às suas próprias conclusões.  

 

Segundo Snyders (apud GADOTTI, 1983, p. 91-92) a relação professor/aluno deve ser 

pautada pelo seguinte aspecto:  
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[...] essa ligação dá-se no movimento de “continuidade e de ruptura”. O saber do 

aluno, normalmente, é fragmentado, caótico, estereotipado, fruto de sua socialização 

na formação social capitalista. O professor precisa reordenar esse saber e o seu 

próprio, elucidando-o, tornando-o coerente. É a partir dessa tarefa “diretiva” que ele 

e o aluno, juntos, ganham consciência da qualidade de seu conhecimento e de como 

ele é produzido. É apenas dessa forma que eles podem romper com o velho e 

construir o novo. O educador socialista é, portanto, um organizador que rompe com 

a formação idealista (anti-histórica), com a formação formal (antidialética) e com a 

formação acadêmica (apolítica) dele e do próprio aluno. Esse rompimento só é 

possível com o trabalho, com a práxis (coletiva e histórica), com a tomada de 

posição, sempre renovada de ambos os participantes ao processo: aluno e professor. 

(SNYDERS apud GADOTTI, 1983, p. 91-92). 
 

Acreditamos que também seja nosso papel social romper com o conformismo assíduo 

bastante impregnado na contemporaneidade, estimular e orientar os alunos nesse sentido, de 

não aceitarem um mero discurso puramente no momento em que se ouve, ou, simplesmente 

reproduzirem determinada ideologia ou prática social porque simplesmente alguém lhes 

mostrou que deve ser assim. Porque não nos questionarmos sobre a validade destas coisas, 

sobre as intenções, os objetivos e o jogo de interesse envolvido, juntamente com nossos 

alunos? 

 

Concordamos com Gadotti (1983, p.92) quando diz “apesar das aparências, os métodos não-

diretivos se inscrevem no prolongamento da política escolar da burguesia: não dizer, silêncio, 

ceticismo e portanto apoio ao conformismo, ao conservantismo”.  

 

Sendo assim, nos perguntamos: é assim que queremos ministrar nossas aulas frente aos 

alunos? É essa a atitude que queremos estimulá-los a terem (“conformem-se“, “não 

perguntem”, “não discutam”, “não pensem”)? Apresentar conteúdos distantes de seu contexto 

histórico e da própria realidade dos alunos? Aplicar o conteúdo e pronto? 

 

De acordo com Machado (apud RODRIGUES; GALVÃO, 2005, p. 80), “durante a 

permanência na escola, a contextualização favorece a construção de significados, constituindo 

uma estratégia fundamental para a mobilização do conhecimento a serviço da inteligência ou 

dos projetos das pessoas”. 

 

A contextualização do conteúdo e a não separação deste da sua forma, são fundamentais, pois, 

caso contrário, aquilo que é importante para o professor pode se transformar em algo sem 
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sentido e valor para os alunos, e, sendo assim, como haverá aprendizado? De que forma irão 

assimilar os conhecimentos? 

 

Concordamos com o Coletivo de Autores (1992, p.76) quando diz que “a educação física 

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

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

 

Este, pensamos ser o nosso maior compromisso perante os alunos e nossa obrigação, ou seja, 

não resumir as aulas de capoeira da educação física escolar em mera reprodução de 

movimentos, em puro mecanicismo, sem sentido, sem contexto. 

 

Nesse viés, mencionam Rodrigues e Galvão (2005, p.96): 

 

Historicamente, as formas de organização e de transmissão dos conteúdos têm-se 

caracterizado por uma reação de passividade e de submissão por parte do aluno, o 

qual se coloca como um mero depositário das informações apresentadas pelo 

professor. Essa relação, entre outros desdobramentos, tem realçado, nos alunos 

atitudes que dificultam a tomada de decisão, o livre pensar e a emissão de opiniões 

acerca da realidade na qual se encontram inseridos atributos fundamentais ao 

exercício da cidadania. 
 

Tendo em vista o aluno como o centro do processo e o alvo do que será transmitido, o 

importante é que este, a partir da transmissão dos conhecimentos (conteúdo), compreenda a 

realidade que o cerca e possa refletir sobre ele. 

 
De acordo com o Coletivo de Autores (1992, p.88) referindo-se a respeito do conhecimento 

da educação física, “a seleção e organização de conteúdos exige coerência com objetivo de 

promover a leitura da realidade”. 

 

A educação física escolar a partir da capoeira deve apontar para a complexidade das questões 

sociais em que os alunos estão envolvidos e que estão ao seu redor diariamente, e não se 

limitar apenas a reprodução mecânica de movimentos sem sentido, como já foi dito 

anteriormente, e contribuir para que estes compreendam a realidade social que os cercam 

(relações sociais do trabalho, preconceitos raciais e sociais, modo de produção escravista, 

trabalho escravo e infantil, sistema capitalista). 
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Dessa maneira, a reflexão sobre os grandes problemas sociais nas aulas de educação física 

escolar é necessária se existe a intenção de viabilizar ao aluno a compreensão e o 

entendimento da realidade social, interpretando-a e explicando-a a partir de seus interesses de 

classe social (RODRIGUES; GALVÃO, 2005, p. 86).  

 

Desta forma, podemos partir rumo a uma aproximação entre o conteúdo capoeira e seus 

elementos, e a realidade dos alunos, a fim de evitar o reducionismo e promover uma visão do 

homem e do próprio conteúdo como um todo. 

 

Acreditamos que assim, podemo-nos aproximar, juntamente com os alunos, a uma visão  do 

conteúdo em sua totalidade. Neste viés, citamos Gadotti (1983, p. 92-94) que diz:  

 

É esse o trabalho essencial do pedagogo revolucionário: não é se ocultar, ficar 

“neutro” em meio à “doença da opinionite”. Será apenas a partir de conteúdos 

verdadeiros que poderemos construir métodos verdadeiros [...] a pedagogia tem 

necessidade muito mais de uma imagem do homem do que de um método. Contra os 

reducionismos e a visão unidimensional do homem, será preciso mostrar um homem 

por inteiro, com seus desejos, seus instintos, mas, igualmente, com suas limitações, 

seus determinismos, com um corpo, uma inteligência e uma vontade.  
 

Pensamos que o conteúdo capoeira nas aulas de educação física escolar não deve ter seus 

elementos fragmentados, ou, ser compartilhado com os alunos em gavetas, em locais onde 

cada um destes reside separadamente, onde lhes apresentamos e discutimos um de cada vez, 

negando a proximidade e a relação existente entre eles. 

 

Concordamos com Gadotti (1983, p. 95) quando afirma sobre o princípio de uma pedagogia 

que tem verdadeiro compromisso com os indivíduos: “manter a tensão dialética entre 

indivíduo e sociedade talvez seja o princípio básico de uma pedagogia que pretenda ser 

transformadora das condições humanas, de suas relações consigo mesmo, com o outro”. 

 

Pensamos que se realmente temos uma função social, nossa pedagogia deve estar atrelada ao 

desenvolvimento e crescimento dos indivíduos, a partir de uma abordagem dos conteúdos que 

caminhe de mãos dadas com a verdade, com a real historicidade, com o movimento cultural e 

político que o gerou, proporcionando uma leitura real da sociedade em que vive, de si mesmo, 

do outro.  
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4 POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

 

Neste escopo, trataremos da organização detalhada do conteúdo capoeira, a partir de seus 

elementos históricos, culturais, políticos, sociais, motriz, instrumentais, rítmicos, cantos, jogo, 

ritualísticos e a roda.            

 

Justificamos a assunção desse termo, organização, diante dos nexos internos que compõem a 

capoeira – seus movimentos em vários planos / o canto, palmas e instrumentos (berimbau / 

atabaque / pandeiro / agogô / reco-reco / caxixi), com várias intensidades de ritmos / jogo de 

capoeira / ritual / roda de capoeira / a história / a cultura / o fato social e político que a gerou, 

no espaço tempo de aprendizagem na educação física. Esta complexidade é proporcional a 

necessidade de sua organização. 

 

Não objetivamos centrar exclusivamente na dissertação dos conteúdos, haja vista que nem 

está de fácil acesso aos professores. Mas, sim, estabelecer relações entre estes componentes 

do ponto de vista não somente do senhor, mas, do escravo, que possibilite ao aluno o 

conhecimento da realidade a partir do conteúdo capoeira, na sua totalidade conforme o quadro 

1, na próxima página. 

 

Não foi intenção enquadrar o conteúdo por ano/série, nem a relação profundidade do ensino 

do conteúdo capoeira x desenvolvimento humano que se encontra o aluno. O pensamento foi 

de possibilidades de uma visão geral do conteúdo capoeira para o trabalho pedagógico desde 

os 06 meses na educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental. 
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QUADRO 1 – ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO CAPOEIRA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Fonte:  Mestre de capoeira Fábio Luiz Loureiro através de entrevista e dados retirados dos seus arquivos particulares, 

e livros dos autores analisados na pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que a capoeira enquanto conteúdo da educação física escolar é rico e pode ser 

bem trabalhado e desenvolvido por professores a partir de sua essência, ou seja, a partir da 

discussão sobre o modo de produção escravista, dessa forma, trazendo inúmeras 

possibilidades de discussões históricas, sociais, econômicas, políticas, culturais. 

 

Entendemos também que este conteúdo é inseparável de sua forma e que transformações 

podem ocorrer com o passar do tempo, a partir das condições apresentadas. 

 

Aprisionar um assunto tão vasto dentro de um sistema rígido de ensino ou de mera reprodução 

mecânica de gestos e movimentos, que não avalia e não compreende seu contexto histórico 

seria desperdício de tempo, e pior, decorreria apenas de uma transmissão exacerbada de um 

conteúdo que não faz o menor sentido para os alunos, nem para os professores. 

 
Pensamos que os jovens têm o direito a um ensino de qualidade (respaldados em lei para 

isso), levando-os a pensar criticamente sobre a realidade que o cercam, revisitando o contexto 

histórico de seu passado, para que assim, possam entender o seu presente e para onde desejam 

ir futuramente. 

 

Dessa forma, vemos na capoeira um conteúdo que possa ajudá-los para tal, longe de sozinha 

ser ou fazer alguma coisa, mas, trabalhando em conjunto com as demais disciplinas, a partir 

de um compromisso ético dos professores com a transmissão de um ensino que seja 

verdadeiramente de qualidade e que tenha compromisso com a verdade, encaminhe-os para 

um horizonte esclarecido, dotado de mais conhecimento e maiores possibilidades. 

 

Entendendo a capoeira como um fenômeno social, se faz necessário compreendê-la enquanto 

fenômeno histórico, refletir sobre e discuti-la nos momentos de aula, e, a partir daí, fazer as 

abordagens de seus outros segmentos, para que não se perca o sentido. 

 

Acreditamos que a organização do conteúdo capoeira se faz necessário, tanto para auxiliar nas 

aulas propriamente ditas, como também no que tange as avaliações por parte do professor.  
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Podemos afirmar que graças ao contexto histórico que a capoeira está inserida, o aluno tem a 

oportunidade e a condição de ter uma visão a partir do negro/escravo, diferente da visão 

burguesa reproduzida por muitas escolas. 

 

A capoeira possui elementos, fundamentos básicos e específicos riquíssimos e que, portanto, é 

direito dos alunos vivenciá-los e obrigação dos professores da educação física escolar ensinar 

e transmitir esse conhecimento nas escolas. 
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