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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva conhecer e analisar os motivos que promovem para a 

inserção, ou não, da Capoeira enquanto um conteúdo de ensino em aulas de Educação 

Física escolar no âmbito da Educação Básica. Trata - se 41 professores da rede 

Municipal e Estadual de Educação participante de 12 municípios capixabas que 

participavam do XIII CONESEF – Congresso Espírito-Santense de Educação Física na 

Universidade Federal do Espírito Santo, realizado nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro 

de 2014. Para tanto se apoia em pressupostos exploratório, descritivo com base quanti-

qualitativa ao qual foi elaborado um questionário contendo sete perguntas que tinham 

como foco, conhecer o perfil destes professores em relação ao conteúdo de Capoeira em 

suas aulas de Educação Física escolar. A partir desses dados, observamos que o tempo 

de formação em relação ao currículo na formação acadêmico dos professores influencia 

no trato como o conteúdo Capoeira nas aulas de Educação Física escolar.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente a Capoeira surgiu em nossa sociedade em um momento de 

opressão e maus-tratos com um povo trazido da África como mercadoria para servir 

como escravo, essa memória ainda se mantém muito forte na nossa história, trazendo 

certo preconceito para sua existência dentro da escola, fato histórico que podemos 

justificar. 

Culturalmente podemos destacar uma referência na riqueza de elementos, seja 

no âmbito da musicalidade, na vestimenta, na instrumentalização entre outros aspectos, 

visto a relevância que esta prática apresenta para a cultura brasileira. Logo, não pode 

deixar de compor o currículo escolar na Educação Básica.  

 Remetendo-nos aos primórdios da sua prática e transportando para o presente, 

notamos que a mesma ainda mantém praticada em outros espaços, se pensarmos que ela 

era usada em pequenos guetos, ruas e becos. Hoje estão em projetos sociais, clubes, 

academias e em algumas comunidades e etc. Entretanto ela não está tão frequente na 

escola como conteúdo disciplinar. À partir desses aspectos iremos considerar para nossa 

discussão; a religião, cultura africana e identidade para melhor compreende-la. 

 Ela é rodeada por grandes mitos e lendas, colocamos como primeira a 

religiosidade na capoeira, como todos conhecem, ela é ideologicamente conhecida por 

sua ligação com a religiosidade. Outro ponto e a cultura africana, o Brasil agregou 

tantas coisas da cultura africana na dança, arte, comida e o jeito de ser.  E o terceiro e 

último ponto se relaciona a nossa identidade o Brasil diferentemente de outros países é 

um dos mais miscigenados em relação a mistura de etnias, porém em nossos discursos 

não apresentamos nosso orgulho em sermos parte dessa construção étnica. (FERREIRA 

DA SILVA, 2003). 

 A direcionarmos este debate o ensino da capoeira enquanto um conteúdo 

escolar, podemos inferir que apesar dela ser uma prática corporal muito reconhecida no 

Brasil e no mundo, podemos observar que apesar disto a sua inserção enquanto 

conteúdo de ensino escolar e não escolar no Brasil, ainda é muito recriminada 

principalmente no ensino escolar. Em nosso entender, um dos motivos para esta 
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situação ocorre em detrimento de que muitos professores apontam que sentem uma certa 

dificuldade para em inseri-la enquanto conteúdo de ensino no contexto de suas aulas. 

 Tendo como base o ensino da Educação Física escolar estar veiculado, na 

composição de seus conteúdos de ensino, o conhecimento acerca do acervo cultural 

presente em nossa cultura de movimento, a capoeira como parte integrante deste 

contexto, muitas vezes, não se encontra presente no ensino escolar, não só na educação 

física, mas também em outras disciplinas escolares como tema transversal. 

 Nesse sentido, a Educação Física escolar, percebida enquanto um direito 

assegurado a todos na Educação Básica deve ser oportunizada igualitariamente, no 

ensino escolar no âmbito da cultura de movimento as diversas manifestações populares 

de nossa culturas quanto de outras culturas. Neste contexto, não podemos deixar de 

oportunizar aos alunos, o acesso ao conhecimento acerca da riqueza histórico-cultural 

que a Capoeira possibilita especialmente no que se refere a nossa própria produção 

cultura brasileira. 

Neste aspecto, corroboramos os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 

documento elaborado pelo Ministério da Educação no ano de 1997, que contribui para 

orientação dos currículos escolares e norteia essas práticas dentro dos currículos 

escolares; como meio de contribuir para uma reflexão na área de Educação Física 

enquanto uma disciplina do currículo escolar o PCN aponta que: “A Educação Física 

escolar deve dar oportunidades a todos os alunos para que desenvolvam suas 

potencialidades, de forma democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como 

seres humanos” (1997, p. 27 e 28).  

 Ainda de acordo com os PCN de Educação Física, no Brasil observa-se uma 

valorização excessiva da participação dos alunos em jogos, lutas e esportes dentro do 

contexto escolar, sejam de forma recreativa ou competitiva; este documento destaca 

que: “Num país em que pulsam a capoeira, o samba, o maculelê entre outras 

manifestações pertencentes a cultura brasileira, é inconcebível o fato da Educação Física 

ter desconsiderado essas produções de cultura popular como objeto de ensino e 

aprendizagem(BRASIL, 1998, p.71 e 72)”. 

 Como está previsto nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) da Educação 

Física que apontam a questão da pluralidade cultural em detrimento do aprendizado do 
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aluno que direcionam para o conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar das inúmeras 

manifestações da cultura corporal do Brasil e do mundo todo (BRASIL, 1998 ). 

 Neste contexto, tendo como base o ensino da Educação Física escolar estar 

veiculado, na composição de seus conteúdos de ensino, o conhecimento acerca do 

acervo cultural presente em nossa cultura de movimento, a capoeira como parte 

integrante deste contexto, muitas vezes, não se encontra presente no ensino escolar, não 

só na educação física, mas também em outras disciplinas escolares como tema 

transversal. 

 Nesse sentido, a Educação Física escolar, percebida enquanto um direito 

assegurado a todos na Educação Básica deve ser oportunizada igualitariamente, no 

ensino escolar no âmbito da cultura de movimento as diversas manifestações populares 

de nossa culturas quanto de outras culturas. Neste contexto, não podemos deixar de 

oportunizar aos alunos, o acesso ao conhecimento acerca da riqueza histórico-cultural 

que a Capoeira possibilita especialmente no que se refere a nossa própria produção 

cultura brasileira. 

 Com base nestes elementos buscaremos neste estudo compreender quais são os 

motivos que levam, ou não, os professores de Educação Física a promover o ensino da 

Capoeira enquanto um conteúdo de ensino em aulas de Educação Física escolar na 

Educação Básica. 

 

 

 

2. DELINEAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Segundo Cervo e Bervian (1996) a pesquisa científica se caracteriza por ser uma 

atividade que busca solucionar problemas diversos utilizando-se dos processos 

científicos. A pesquisa parte, pois de uma dúvida ou problema e, com o uso do método 

científico, busca uma resposta ou solução.  

 Neste contexto, este estudo se apoia em pressupostos exploratório, descritivo 

com base quanti-qualitativa, no que tange ao tratamento dos dados, na tentativa de 

descrever as características da população pesquisada (GIL, 2008) 



9 
 

 Foram utilizados como instrumento neste estudo um questionário contendo 07 

questões que foram aplicadas para um público de 41 professores de Educação Física 

atuantes na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados estatisticamente e 

apresentados em forma de gráficos e logo em seguida analisados a luz do referencial 

teórico.  

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário contendo 

sete (7) questões voltadas para a compreensão acerca dos motivos para a inserção, ou 

não, da capoeira enquanto um conteúdo de ensino em aulas de Educação Física no 

âmbito da Educação Básica. Este, foi respondido por 41 professores pertencentes as 

redes de ensino municipal e estadual de 12 municípios capixabas que participavam do  

XIII CONESEF – Congresso Espírito-Santense de Educação Física na Universidade 

Federal do Espírito Santo nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2014. 

 

 

3. A CAPOEIRA E SEU CONTEXTO HSTÓRICO-CULTURAL 

 

3.1  ORIGEM DA CAPOEIRA NO BRASIL 

 

  No século XVI, Portugal tinha um dos maiores impérios coloniais da Europa, 

mas carecia de mão de obra para efetivamente colonizá-lo. Para suprir este déficit, os 

colonos portugueses, no Brasil, tentaram, no início, capturar e escravizar os povos 

indígenas, algo que logo se demonstrou impraticável. A solução foi o tráfico de 

escravos africanos. 

 A principal atividade econômica colonial do período era o cultivo da cana-de-

açúcar. Os colonos portugueses estabeleciam grandes fazendas, cuja mão de obra era 

primariamente escrava. O escravo, vivendo em condições humilhantes e desumanas, era 

forçado a trabalhar até sua exaustão, frequentemente sofrendo castigos e punições 

físicas. Mesmo sendo grupos numerosos, a falta de armas, a lei vigente, a discordância 

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

encontravam desencorajavam os escravos a rebelar-se (LOUREIRO, 2013, p.16 - 19). 
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 Segundo Silva J. (2003, p.35), “[...] a Capoeira tem sua origem, ou pelo menos 

seus primeiros sinais de luta, no Brasil Colônia em que os negros escravos foram 

trazidos à força da África Ocidental a este país tropical, eles eram a principal mão de 

obra usada pelos fazendeiros na época”. 

 Devido aos maus tratos, e com as necessidades de defesa e de resistência à 

opressão sofrida pelos senhores de escravos, técnicas e elementos propulsores da 

criação de defesa e ataque, para se confrontar contra seus opressores os feitores e 

capitães do mato. Geralmente estes Confrontos ocorriam nas fugas, nos lugares de mato 

ralo das selvas, nas capoeiras. Daí a origem do nome de capoeira. (MELLO, 2002, p.2 - 

3). 

Neste meio começou a nascer a capoeira. Mais do que uma técnica de combate, 

surgiu como uma esperança de liberdade e de sobrevivência, uma ferramenta para que o 

negro foragido, totalmente desequipado, pudesse sobreviver ao ambiente hostil e 

enfrentar a caça dos capitães-do-mato, sempre armados e montados a cavalo. 

 

3.2 MITOS DA CAPOEIRA 

 

 De acordo com Luiz Renato Vieira & Matthias Rohrig Assunção (1998), a 

capoeira é rodeada por mitos, cujo em seu artigo classificam em: mito das origens 

remotas, mito da unidade da capoeira e mito da queima de todos os arquivos. O mito 

das origens remotas é baseada na fundamentação da origem da capoeira, que em sua 

versão mais radical a capoeira Angola teria surgido na “África Central” e trazida pelos 

escravos angolanos ao Brasil. Entretanto poucos são os registros feitos sobre a capoeira 

e poucos são os pesquisadores defensores da origem africana da capoeira, fazendo com 

que o mito da luta de capoeira dos escravos nos engenhos e quilombos se torne uma 

referencia, muitas vezes não contestada. 

 O mito da unidade da capoeira tem como historia a disseminação da capoeira no 

Brasil. Ela teria se distribuído de acordo com a localização e concentração de escravos, 

presentes na maioria das vezes em engenhos de cana-de-açúcar principalmente no 

Nordeste, ouro em Minas Gerais e café no Centro- Oeste. Elas teriam saído dos 

quilombos e migrando para o Rio de Janeiro, onde foi conhecida e praticada por 



11 
 

diversos povos, a mesma segue para a Bahia, na década de 30, onde houve a fundação 

da primeira academia de capoeira do mestre Bimba e a consolidação da capoeira Angola 

pelo mestre Pastinha. Logo se vê que sem documentos que comprovem o que realmente 

aconteceu fica difícil consolidar uma historia e essa fica sujeita a alterações que a façam 

se adequar a realidade. 

 O mito da queima de todos os arquivos descreve a ação de Rui Barbosa e se 

refere a queima de todos os arquivos e documentos que falavam sobre a escravidão, que 

ficavam guardados no ministério da fazenda. Mas que no mundo acadêmico são 

conhecidas como somente uma parte desse registro, tendo mais arquivos, mas 

desaparecidos. Isso leva autores e demais pessoas que estudam a capoeira a levar esse 

mito adiante, falando sobre a perda total desses arquivos e afirmando mais esse mito. 

 

3.3 RELIGIÃO 

 

De acordo com a definição da palavra “religião”, feita pelo dicionário da Língua 

Portuguesa (AURÉLIO, 1986, p. 1480). A palavra deriva do latim religare, significando 

ligação com o divino. E ainda traz que sendo um conjunto de sistemas culturais de 

crenças e visões de mundo que estabelecem a partir das relações com a humanidade, 

espiritualidade e valores morais. Porém relacionando a religiosidade como uma 

manifestação dentro da Capoeira que se apresentada de modo simbólico como a 

reverência aos tambores, as cantigas cantadas na roda e os tipos de toques executados 

nos tambores e berimbau, onde esses simbolismos estão presentes. 

De acordo com Reis (2000, p. 171) o acesso a esse tempo sagrado exige um 

preço; é preciso ser batizado na capoeira, e, para entrar na roda, “[...] os capoeiristas 

pagam simbolicamente, ou seja, eles compram o jogo”. A roda pode ter seu tempo 

prolongado ou diminuído por conta da presença ou falta desse axé. Alguns mestres 

consideram essa sensibilidade de percepção da energia um dos principais fundamentos 

da capoeira, atributo possuído por poucos. Diz-se que a energia provoca sinais visíveis 

aos mestres, pois quando a roda está boa, com bons jogos, canto animado, bom ritmo e 

mandinga ela possui axé, mas quando o inverso ocorre, a roda fica sem esse axé e seus 

reflexos podem ser notórios para os mais experientes. 
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 Ora, nosso país é considerado o que tem mais católicos no mundo, isso se dá 

pela nossa colonização que foi por povos europeus, onde sua crença está baseada no 

catolicismo, essa crença foi forçada primeiramente com os índios logo quando os 

portugueses chegaram aqui, com o intuito de catequizá-los, como os índios eram povos 

livres da floresta pouco se deram bem com o processo de escravidão. 

 

[...] nesse momento histórico, era uma expressão cultural, de 

necessidade, e que a catequese dos índios atendia a essa característica, 

objetivando, com toda evidência, aportuguesá-los. Aportuguesar 

implicava situá-los socialmente: arranjar um lugar e um papel para os 

índios dentro da sociedade portuguesa. Não custa imaginar que lugar e 

que papel lhes estavam destinados”[...]. (PAIVA, 2000, p. 3)  

 

Como existiam colônias portuguesas na África, foi importada a mão-de-obra dos 

negros para trabalhar aqui no Brasil como escravos nos engenhos de açúcar e fazendas 

dos colonos. No entanto, mesmo que o negro tivesse se adaptado ao sistema 

escravocrata, quando se encontrava com seus pares ainda mantinha seus ritos que 

muitas vezes se convertiam em rituais religiosos mesmo sendo oprimidos, isso trazia 

aos senhores de engenho certo receio pois os remetia a rituais pagãos o que para eles 

não era cristão. A partir desse momento se desenvolve uma ideia de que esses ritos e 

festejos que os negros traziam de sua vida dentro do grupo eram ruins, diferentemente 

da crença dos europeus. 

 

3.4  CULTURA AFRICANA 

 

 De acordo com a definição do novo dicionário da língua portuguesa (AURÉLIO, 

1986, p. 508) o significado literal da palavra “cultura” é:  

 

[...] um conjunto de padrões de comportamentos, crenças e de 

instituições e outros valores espirituais e materiais que se transmitem 

de modo coletivo e característico a uma sociedade ou civilização, 

nesse sentido compreendemos que a cultura pode-se entende-la como 

um processo de produção de valores que determinam um determinado 

grupo na sociedade, esse material produzido como valores sociais e 

crenças é transmitido de geração e geração como herança e  a 

manutenção da mesma para o futuro[...] (FERREIRA, 1986, p. 508). 
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 A partir dessa da definição de cultura, esses grupos provindos da áfrica traziam 

consigo seu modo de ser, suas crenças e seus costumes, que podiam ser vistos nas 

diversas línguas; as manifestações ritualísticas mantinham-se muito presentes, como a 

prática de curandeirismo, em seus rituais fúnebres a morte era um momento a ser 

reverenciado onde podia se perceber a presença de divindades entre o grupo fato esse 

muito prestigiado com; oferendas, músicas e danças. Todas essas características assim 

manifestadas ainda estão presentes nos dias de hoje misturadas a outras influências e 

ressignificadas a novos modelos e padrões (MATTOS, 2007). 

Em contrapartida, estas manifestações de cunho ritualístico dos negros também 

influenciaram no surgimento da capoeira, pois muitos elementos presentes na capoeira 

fazem reverência a determinadas entidades presentes na cultura africana. 

 

3.5 IDENTIDADE 

 

A identidade subentende-se como um conjunto de características que podem igualitar 

um grupo de outro e ao mesmo tempo os diferenciá-los. 

De acordo com Falcão (p. 47)  

 

O conjunto de características que define a identidade de um grupo 

social é inseparável daquelas características que o faz diferente dos 

outros grupos. Portanto, aquilo que um grupo efetivamente é está 

irremediavelmente vinculado àquilo que ele não é. Ou seja, identidade 

e diferença são processos inseparáveis. 

 

 

 Castells (2000) classifica a identidade em três formas de construção, sendo a 

identidade legitimadora que é introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no 

intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais. A de 

resistência foi criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de 

resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 

instituições da sociedade, ou mesmo opostas a estes últimos. A última é a identidade de 
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projeto que quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural 

ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 

sociedade e, ao fazê-lo de buscar a transformação de toda a estrutura social. Exemplo: 

feminismo, que abandona as trincheiras da resistência para fazer frente ao 

patriarcalismo. 

 Referente a essas classificações a capoeira se encaixa mais a identidade de 

resistência, pois foi motivo de grande opressão por parte dos senhores dos escravos, 

estes que usavam a capoeira como forma de ritual e para manter sua cultura acessa, pois 

a mesma nasceu de uma necessidade por sobrevivência e luta pela liberdade.  

  

  

4. CAPOEIRA E ESCOLA 

 

 Como previsto nos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) e os PPP’s 

(Projetos Políticos Pedagógicos) nos currículos no âmbito do ensino escolar, a questão 

das diferentes manifestações da cultura popular presentes nesses documentos ratifica a 

presença da Capoeira como conteúdo escolar nas aulas de Educação Física. 

De acordo com (SILVA COSTA, 2011, p. 891).  

 

No processo de ensino-aprendizagem da capoeira devemos 

levar em consideração a ambiguidade desta manifestação 

cultural. As pessoas lutam, jogam, brincam, dançam capoeira e 

isso faz do seu aprendizado algo bastante enriquecedor. Além 

disso, deve-se levar em conta sua historicidade 

contextualizando-a socialmente, pois se trata de uma produção 

cultural. 

 

Nesse sentido, nos atentamos que para o ensino escolar a Capoeira deve ser 

ressignificada e dar-se sentido a esse conteúdo entender e compreender os processos que 

estão presentes nas relações estabelecidas na Capoeira; quando se é jogo ou brincadeira 

ou luta, e a escola como ambiente que produz, mantém e transmite a cultura, deve 

proporcionar a esse sujeito a oportunidade de conhecer sua pluralidade cultural 

enquanto sujeito pensante e reflexivo sobre sua própria história e identidade "[...] A 

Educação Física brasileira precisa, assim, resgatar a capoeira enquanto manifestação 
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cultural, ou seja, trabalhar com historicidade, não desencarná-la do movimento cultural 

e político que a gerou [...]”. (SOARES et al; 1992. p. 76). 

Contudo, é preciso que o povo tenha conhecimento sobre sua própria história, 

pois é a partir desse conhecimento histórico cultural que podemos compreender quem 

somos e qual é o nosso papel dentro dessa coletividade, não podemos esquecer-nos de 

toda o ambiente e relação que constituiu a prática da capoeira . Essa é uma das reflexões 

que podemos fazer com nossos educandos, nesse processo sistemático e contínuo dentro 

da escola.  

O papel da escola se inicia nessa perspectiva, não somente na ação de transmitir 

o conhecimento que é sua principal função, mas também, tornar esse sujeito tornar parte 

de um todo, mas torná-lo autor de sua própria historia. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

 Após a coleta dos dados, foi feita a tabulação dos resultados e, para efeito de 

análise, subdividimos os mesmos em três (3) subcategorias tomando como base o tempo 

de formação acadêmica dos respondentes. Esta organização objetivou analisar os 

possíveis impactos da relação entre os diferentes currículos acadêmicos vividos pelos 

respondentes no modo deles trabalharem a capoeira enquanto conteúdos nas aulas de 

Educação Física escolar. 
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                        GRÁFICO 01 

 

 Com base no gráfico 01, podemos vislumbrar que a maioria dos entrevistados se 

constitui de professores formados a mais de 11 anos (54%), apesar de não termos 

realizado um levantamento estatístico acerca do perfil de formação dos participantes do 

evento, podemos destacar que esta categoria nos serve de base para a compreensão 

acerca do olhar dos respondentes sobre a capoeira enquanto um conteúdo de ensino nas 

de Educação Física escolar visto que partir de movimentos políticos nacionais, são 

produzidos novos rumos para os cursos de formação de professores no Brasil, com 

desdobramentos nos currículos no âmbito da Educação Física, com foco em um novo 

perfil de professor para atuar na Educação Básica. 

 Nesse sentido, observamos uma significativa diferença quando fazemos um 

comparativo nos currículos acadêmicos da categoria de 0 a 5 anos com a categoria de 

mais de 11 anos, visto que apesar de ambos os currículos contemplarem grande leque de 

conteúdos acerca das mais variadas formas de manifestações da cultural corporal, os 

currículos gestadas a partir de 2006 passam a privilegiar um viés mais pedagógico do 

trato deste conteúdo. 
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5.1 PROFESSORES X TEMPO DE FORMAÇÃO 

 

5.1.1 CATEGORIA COM MENOS DE 05 ANOS 

 

Nesse grupo 07 professores participaram da coleta de dados representada (17%) 

da amostra.  No que concerne ao perfil dos entrevistados, considerando o campo de 

atuação profissional se observa uma grande concentração nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, (42,90%), seguido pela Educação Infantil (28,50%) conforme o gráfico 

02. A grande maioria atuam  no município de Vitória (57%), seguidos por Cariacica 

(28,5%) e Vila Velha (14,5%). 

 

 

                        GRAFICO 02  

 

 Ao serem questionados se já conheciam a capoeira antes de iniciarem a sua 

formação acadêmica, ( 57%) dos respondentes informou que conhecia a Capoeira sim, 

porém por meio de apresentações que assistia em sua comunidade, seguido de  (29%) 

praticou capoeira com aluno e de ( 14%)  que praticou capoeira na condição de mestre 

de capoeira. 

No que se refere ao fato de sua formação escolar e/ou acadêmica ter 

proporcionado o conhecer a capoeira enquanto um conteúdo de ensino a ser ensina nas 

aulas de Educação Física escolar, chama a nossa atenção o fato de (72%) vivenciaram a 

capoeira ao longo da graduação por meio de disciplinas, (14%) vivenciaram a partir de 
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experiências extencionistas e (14%) conheceram a capoeira ao longo de sua vida escolar 

na Educação Básica. 

Quando questionados se apresenta a capoeira enquanto um pratica corporal em 

suas aulas de educação física (86%) responderam positivamente e apenas (14%)  

alegaram que não por dificuldade no manuseio dos instrumentos. 

 

Por fim, ao questionarmos acerca de como conduzem o trato pedagógico do 

ensino da capoeira observamos que (42,86%)  privilegiam os fundamentos básicos, os 

aspectos culturais (42,86%) e musicalidade. Chama a nossa atenção para o fato de que 

nenhum dos respondentes contempla em suas aulas o ritual da capoeira, conforme 

destaca o gráfico 03. 

 

 

   

 

             GRAFICO 03 

 

O ritual da capoeira permeia por aspectos religiosos também, porém não pode ser 

justificativa pela não inserção da mesma enquanto conteúdo escolar nas aulas de 

Educação Física, pois no que se refere a essas questões religiosas estaremos 

desconsiderando todo o aspecto histórico e cultural de luta dos negros pela liberdade 

que a capoeira traz, o aspecto religioso que hoje não mais está presente na Capoeira se 

estabelece ao fato de que os negros que se mantinham escravos durante o período Brasil 
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colonial, mascaravam a Capoeira com manifestações religiosas de sua cultura para não 

serem repreendidos  praticando a Capoeira,  e todo aquele ritual de confraternização dos 

negros na senzala estaria maior relacionada com a questão da luta na hora da fuga 

contra o capitão-do-mato  ser um modo de mascarar a verdadeira intencionalidade dos 

negros que era alcançar a liberdade. 

 

 

5.2 PROFESSORES X TEMPO DE FORMAÇÃO 

 

5.2.1 CATEGORIA COM  06-10 ANOS 

 

Nesse grupo 12 professores participaram da coleta de dados representada (29%) 

da amostra. Na categoria observamos que a maior concentração de professores atua no 

Ensino Fundamental e Ensino Médio com (41,60%), seguida por (25%) na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental e com (16,70%) no Ensino fundamental anos iniciais e 

anos finais e (16,70%) Ensino Fundamental e Médio  fazendo uma análise com a 

categoria anterior podemos ver se concentra na Educação Infantil, enquanto que nesta 

categoria é maior no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Como apresentado no 

Gráfico 04 

 

 

                             GRÁFICO 04 

 

Em relação a concentração de professores por município destacamos que o 
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município de  Cariacica tem (33,40%) dessa concentração, “destacando que esse 

município tem uma relação muito forte com a cultura negra historicamente”, em seguida 

o municípios de Serra e Santa Maria de Jetibá ambos com (16,70%), e com (8,30%) os 

municípios de vitória, Vila Velha, Domingos Martins e Barra de São Francisco. 

Ilustrado no Gráfico 05. 

 

 

                          GRAFICO 05 

 

Em relação as experiências com a Capoeira (50%) dos respondentes tiveram 

experiências com a capoeira enquanto aluno antes de iniciar a formação acadêmica, 

enquanto ( 34%)  responderam que assistiam apresentações de capoeira, e no ingresso à 

graduação (58%) responderam que experenciaram esse conteúdo por meio das 

disciplinas da grade curricular no Ensino Superior. 

 

 

                                GRÁFICO 06 
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No que se refere à capoeira enquanto conteúdo escolar nas aulas de educação 

física (58%)  responderam que contemplam esse conteúdo nas aulas de Educação Física 

escolar e (17%) responderam que não tem domínio da prática em si e (17%) tem 

dificuldades com o manuseio dos instrumentos, importante destacar  que nessa categoria 

mais da metade dos respondentes se utiliza do conteúdo capoeira nas aulas de Educação 

Física escolar. 

 

 

 

                      GRÁFICO 07 

 No entanto a respeito dos aspectos da capoeira (50%) dos professores 

responderam que contemplam os fundamentos básicos enquanto (25%)  responderam 

que contemplam os aspectos culturais e somente (17%) a musicalidade, e (17%) 

responderam que não tem domínio da prática e ( 8%) apontaram que tem dificuldades 

com o manuseio dos instrumentos. Como representa o Gráfico 07. 
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                                  GRÁFICO 08 

 

No gráfico 08, o grupo foi questionado em relação ao ensino da Capoeira, quais 

elementos desse conteúdo são privilegiados nas aulas de Educação Física, (50%) dos 

respondentes disseram que privilegiam os fundamentos básicos, seguido de (25%) os 

aspectos culturais, (17%) a musicalidade, ( 8%) outros. 

 

 

5.3 PROFESSORES X TEMPO DE FORMAÇÃO  

  

5.3.1CATEGORIA  MAIS DE 11 ANOS 

 

Nessa categoria foram entrevistados 22 professores, observamos que os 

professores com mais de 11 anos de formação estão bem pulverizados nos níveis da 

Educação básica, com maior concentração no Ensino Fundamental anos iniciais e finais 

com  (36,60%) e em seguida no Ensino Médio (31,80%). Com relação aos municípios 

de atuação esse grupo também se mantém bem pulverizado com concentração maior em 

Vila Velha (22,90%), São Mateus (18,50%)  e Vitória (13,70%), como destaca o gráfico 

09. 
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                             GRÁFICO 09 

 

Em relação ao campo de atuação profissional, destacamos que esses professores 

estão localizados com (36,60%) no Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais, 

seguido pelo Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio com (31,80%) e por 

último a Educação Infantil com (18,10%) e por último (4,50%) concentrados somente 

no Ensino Médio, Ensino Fundamental e Ensino Fundamental e Médio, aqui 

representados no gráfico 10. 

 

 

                            GRÁFICO 10 

 

  No que concerne ao conhecimento da capoeira antes da formação acadêmica 

(59,20%)  responderam que assistiam apresentações de roda de capoeira, porém (55%) 

responderam que a formação não  proporcionou a conhecer a mesma e (23%) disseram 

que tiveram essa experiência durante a graduação e somente (18%) disseram que 



24 
 

conheceram a capoeira por meio de projetos extensionistas. Apesar dessa diferença no 

gráfico anterior, quando questionamos se esses professores ofertam a capoeira como 

uma prática corporal em suas aulas de Educação Física escolar (45%)  responderam que 

sim e ( 41%)  responderam que não pois não tem domínio da prática em si.  

 No que se refere aos aspectos da capoeira, foram questionados quais são 

privilegiados em suas aulas de Educação Física escolar, (45%) responderam que 

privilegiam os fundamentos básicos, enquanto (23%) aspectos culturais e (23%) 

responderam outros aspectos, dentro dessa categoria, existe uma curiosidade, mesmo a 

questão de o currículo ser um ponto muito determinante no trato com o conteúdo 

capoeira na educação física escolar, ainda sim essa categoria de mais de 11 anos de 

formação, contempla esse conteúdo em suas aulas, os fundamentos básicos os aspectos 

culturais e outras questões que permeiam a capoeira são abordados nessas aulas, 

apresentados no gráfico 11. 

 

 

                                  GRAFICO 11 
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                                 GRAFICO 12 

 

Quando esta categoria foi questionada acerca sobre sua formação acadêmica, 

onde foram questionados se sua formação lhe proporcionou conhecer a Capoeira, (55%) 

responderam que não, seguido por (23%)  que conheceram por meio de disciplinas na 

graduação, (18%) responderam que conheceram por experiências extensionistas na 

graduação e (4%)  responderam que foram ao longo da vida escolar na Educação básica. 

 

 

 

                                GRAFICO 13 

 

Em relação ao conteúdo Capoeira ser apresentado como prática corporal nas 

aulas de Educação Física, essa categoria responde com (45%) que sim, apresenta esse 
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conteúdo em suas aulas, seguido de (41%)  não, pois afirmam que não tem domínio da 

prática em si. 

 

 

                           GRAFICO 14 

 

Quando foram questionados sobre quais elementos dentro do conteúdo Capoeira 

são privilegiados nas aulas de Educação Física (45%)  responderam que privilegiam os 

fundamentos básicos, e (23%)  os aspectos culturais e apenas (9%)  a musicalidade. 

  

5.4.  DISCUSSÃO ACERCA DO CUNJUNTO DOS DADOS 

 

Com base nos dados apresentados podemos inferir algumas aproximações a 

respeito do conteúdo capoeira nas aulas de Educação Física escolar. A primeira delas 

diz respeito ao tempo de formação acadêmica, nesse aspecto destacamos que a questão 

curricular permeia a condução das aulas de Educação Física no ambiente escolar, feita 

essas observações a partir dos gráficos destacamos que os professores com menor 

tempo de formação (professores formados a menos de 05 anos), apresenta o conteúdo 

Capoeira em suas aulas de Educação Física, fato esse que é dado pela presença no 

currículo acadêmico de disciplinas que abrangem a cultura popular como componente 

do currículo escolar e que também está presente na categoria de 06 a 10 anos de 

formação.  
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Em contrapartida os gráficos também nos apresentam que os profissionais com 

mais de 11 anos de formação afirmam que não foi oportunizado em seus currículos 

acadêmicos disciplinas que propiciassem o trabalho com a Capoeira no Ensino escolar, 

porém uma porcentagem afirma que mesmo assim trabalha esse conteúdo, se 

justificando que participou de projetos extensionistas ou participa de grupos de 

Capoeira. 

Um dado importante se apresenta em relação aos municípios e os níveis de 

atuação desses professores, percebemos que os de 0 a 05 anos de formação concentram-

se na região metropolitana, principalmente concentrados nos níveis da Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, na categoria de 06 a 10 anos essa permanência também não 

muda muito, apenas aparecem em com mais intensidade no Ensino Médio também. Já 

os professores com mais de 11 anos de formação se apresentam mais pulverizados em 

todos os níveis da Educação e também espalhados não somente na região metropolitana 

mais também em outras regiões e no interior como mostra os gráficos acima, visto que 

essa categoria apresenta algumas dificuldades no conteúdo Capoeira em suas aulas, 

apesar de uma pequena parcela dos entrevistados dessa categoria. 

No que tange aos resultados comuns observados nas 3 categorias, podemos 

destacar a questão dos fundamentos básicos, quando as 3 categorias foram questionadas 

sobre quais elementos da Capoeira são privilegiados nas aulas de Educação Física 

escolar a maior porcentagem apontada nas três categorias foi em relação aos 

fundamentos básicos. Podemos entender que a questão do movimento em si, ou seja, o 

saber “gingar” na roda é o principal elemento a ser ensinado. Entendemos esse ponto 

pelo fato do movimento ser fundamental, pois toda relação dos sujeitos é feita de modo 

corporal.Como cita, (FERREIRA DA SILVA, 2003. p. 56 e 57). 

 

[...] O corpo é o instrumento-mor para a prática da arte-luta. Podemos dar a 

Capoeira o corpo como sua própria identidade, pois o rodopiar das pernas, o 

compasso dos movimentos, as batidas das mãos, o transpirar, o toque, o cantar, 

a expressão facial, o apertar de mãos, a agilidade, a reação quando atacado e 

ferido, o olhar, a sintonia e o equilíbrio, na simbologia dos gestos corpóreos, 

tudo isso quer mostrá-la e caracteriza-la como arte do corpo antes de tudo.[...] 
 

Nesse sentido, pensamos que a manifestação da Capoeira se dá de na 



28 
 

representação e atuação que o corpo possui dentro da roda, levando em consideração a 

Educação Física que na escola é uma disciplina de cunho eminentemente prática o 

corpo é o principal ator dentro dessa relação. 

Um dado importante observado, e que apesar dos professores da categoria de mais 

de 11 anos de formação terem informado não terem tido presente no currículo 

acadêmico disciplinas que abrangessem a questão das manifestações culturais e desse 

modo à capoeira, não é uma questão determinante no que diz respeito ao trato desse 

conteúdo em suas aulas de Educação Física escolar. Nesse sentido, notamos que a 

questão curricular não é um fator determinante, e sim um dos fatores que podem 

determinar ou não a presença do mesmo no que diz respeito ao conteúdo capoeira.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo conhecer quais são os motivos que levam, ou 

não, os professores de Educação Física atuantes na Educação Básica, a promovem o 

ensino da Capoeira enquanto um conteúdo de ensino em aulas de Educação Física 

escolar no âmbito da Educação Básica. 

Neste contexto, podemos afirmar, a partir do conjunto dos dados coletados, 

podemos afirmar que os currículos de formação de professores de Educação Física e, 

por conseqüência, são fatores preponderante no que concerne ao trato pedagógico 

desenvolvido pelos professores de Educação Física em suas respectivas aulas. 

Outro aspecto a se destacar, refere-se ao fato de que muito se desmitificou em 

relação a suas raízes africanas, e seus elementos ritualísticos, como seus cânticos, seus 

movimentos e a relação com o divino, que a identifica enquanto produção de um povo, 

mas que não pode ser negada e sim compreendida nas relações estabelecidas com esses 

sujeitos. É possível estabelecer essas relações dentro da escola de forma laica 

evidenciando suas características no intuito de promover o processo reflexivo do aluno, 

estabelecendo para os seus educandos novos olhares de sua própria história.    

Para tanto, entendemos que os processos de formação continuada de professores, 

podem operar enquanto um instrumento significativo para que estes fortaleçam cada dia 
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mais, a compreensão acerca da importância da Capoeira enquanto uma a manifestação 

singular da nossa cultura e que  portanto, prescinde de ser contextualizada a todos.  

A questão curricular não é fator determinante para a presença ou não do 

conteúdo capoeira nas aulas de Educação Física escolar, pois vimos que apesar de 

muitos professores responderem que a formação não propiciou esse conhecimento, 

ainda sim tendem a trabalhar esse conteúdo, sendo que outros fatores preponderam e 

permeiam a própria formação desses profissionais.  
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