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A CAPOEIRA COMO CONTEÚDO SÓCIO-HISTÓRICO: RELAÇÕES COM A 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

 

 

Tales Newton Gomes Alvarenga Soares  

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo identificar e analisar as relações possíveis entre 

a capoeira e a pedagogia histórico-crítica. Porém, não é objetivo do presente estudo 

reduzir a capoeira numa proposta única, mas sim, possibilitar avanços no seu processo 

de ensino. A pedagogia histórico-crítica relaciona diretamente com um conteúdo sócio-

histórico da capoeira e aponta para a construção de uma nova prática pedagógica 

articulada a um projeto histórico que rompe com o atual modelo de sociedade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Capoeira. Conteúdo. Pedagogia Histórico-crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

CAPOEIRA AS A SOCIAL-HISTORIC CONTENT: RELACIONS WITH 

HISTORICAL-CRITICAL PEDAGOGY 

 

 

 

Tales Newton Gomes Alvarenga Soares  

 

ABSTRACT: This article has the objective to identify and analyze the possible relations 

between the capoeira and the historico-critical pedagogy. Nevertheless, the present 

estudy does not pretend to reduze the capoeira as an unique proposal, but to create 

possible advances in its process of teaching. The historico-critical pedagogy relates 

directly to the capoeira ‘s sócio-historical content and directs itself for the construction 

of a new pedagogy linked to an historical proyect, which breaks the current model of 

society.  
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LA CAPOEIRA COMO CONTENIDO SÓCIO-HISTÓRICO: RELACIONES 

CON LA PEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICA.   

 

 

 

Tales Newton Gomes Alvarenga Soares  

 

RESUMEN: Este artículo tiene por objetivo identificar y analisar las posibles relaciones 

entre la capoeira y la pedagogía histórico-crítica. Sin embargo, el objetivo del presente 

estudio no pretende reduzir la capoeira a una única propuesta, mas si, posibilitar 

avances en su processo de enseñanza. La pedagogía histórico-crítica se relaciona 

directamente com un contenido sócio-histórico de la capoeira y apunta para la 

construcción de una nueva práctica pedagógica articulada a un projecto histórico que 

rompa con el modelo de sociedad actual.  

 

PALABRAS CLAVE: Capoeira. Contenido. Pedagogía Histórico-crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata do estudo sobre capoeira enquanto conteúdo e suas 

possibilidades de relação com a pedagogia histórico-crítica, procurando discutir para 

além de uma visão única da capoeira ou um trato apenas técnico. Criar relações do 

conteúdo capoeira a partir da sua história com uma pedagogia, esta histórico-crítica, que 

possibilite espaços para transformação e produção do conhecimento, onde se criem 

sujeitos críticos e autônomos conscientes da sua própria condição histórica e que se 

compreendam enquanto transformadores da sua própria realidade. 

 

Entendendo o ensino como múltiplas possibilidades de intervenção pedagógica e 

estabelecendo uma relação crítica da capoeira com uma proposta pedagógica baseada 

em Saviani (1991), não é objetivo do presente estudo reduzir a capoeira numa proposta 

única, mas sim, possibilitar avanços no seu processo de ensino. 

 

Diante das possibilidades entre a capoeira e a pedagogia histórico-crítica, levanto as 

seguintes questões que balizarão as análises das possibilidades das relações. Quais as 

relações possíveis entre a capoeira como conteúdo e o pensamento sobre conteúdo na 

pedagogia histórico-crítica? Como relacionar a pedagogia histórico-crítica à docência 

em capoeira do ponto de vista da sua metodologia? É possível contrapor, propor 

enfrentamentos e levantar questões ao modelo de vida capitalista através do conteúdo 

capoeira no seu processo de ensino com base na pedagogia histórico-crítica? 

 

Objetiva-se com o presente estudo identificar e analisar as relações possíveis entre a 

capoeira e a pedagogia histórico-crítica, problematizar o conteúdo capoeira com os 

princípios da pedagogia histórico-crítica e levantar elementos acerca da capoeira que 

fazem contraponto ao modelo de sociedade capitalista. 

 

Justifica-se o presente estudo a partir da minha inserção na prática da capoeira, 

experiências nas rodas de capoeira, nas aulas, na construção de projetos, nos eventos 

envolvendo a capoeira e principalmente o envolvimento com a docência, ao ministrar 

aulas para crianças no projeto de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo.  

Todas essas experiências me proporcionam espaços para reflexão e construção do novo. 

Atualmente, a prática da capoeira está presente na minha formação como aluno do 

Projeto de Extensão Capoeira UFES. 



   
 

   
 

 

Nesse sentido que relevo a importância do estudo acerca do conteúdo da capoeira e sua 

relação histórico-crítica. A história da capoeira, a luta pela libertação dos/as negros/as 

escravos/as, sua relação com o atual modelo de sociedade, suas possíveis intervenções 

dentro e fora das escolas, suas contradições e seus possíveis métodos de transformação 

me traz questionamentos e apontamentos em uma perspectiva crítica a fim de 

problematizar e transformar o que está colocado. A partir disso, utilizar-me do estudo a 

fim de criar espaços e alternativas apontando como saída uma pedagogia onde 

professores utilizem a Educação como um ato de produção e transformação do 

conhecimento. 

 

Destaco a importância de novos estudos na perspectiva crítica e a ausência de relação 

entre capoeira e pedagogia histórico-crítica, contribuindo cientificamente para formação 

de professores, onde o conteúdo capoeira seja (re) construído em um novo sentido, 

rompendo com uma visão especificamente técnica e sim dialogando com o contexto 

social em que será trabalhado. 

 

Sobre pedagogia histórico crítica, o estudo teve como referência a obra de Dermeval 

Saviani (1991). Sobre conteúdo, utilizamos como base o Coletivo de Autores (1992) e a 

obra de Moacir Gadotti (1983). 

 

A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia que tem suas bases teóricas na dialética 

materialista. Seus fundamentos filosóficos têm sua base no marxismo como fonte do 

conhecimento. Sua perspectiva de sociedade caminha de forma irrefutável para o 

socialismo. Esta tríade fundamenta a construção da pedagogia histórico-crítica, que ora 

vamos relacionar com a capoeira. 

 

A capoeira na atualidade tem possibilidades múltiplas do seu ensino, caracterizando-se 

como uma manifestação múltipla, como jogo, dança e luta. Entendemos a capoeira 

como um processo historicamente construído, originado na luta dos/as negros/as 

escravos/as resistindo fisicamente e culturalmente à opressão sofrida em uma sociedade 

escravista. Nesse sentido, o ensino do conteúdo capoeira deve se direcionar enquanto 

um produto histórico, rompendo com uma visão mercadorizada da capoeira, dialogando 



   
 

   
 

com a pedagogia histórico-crítica e reafirmando uma ruptura com o modelo de vida 

capitalista. 

 

Sobre capoeira, o estudo teve como referência Loureiro (2013), Assunção & Vieira 

(1998) no que se trata a Mitos, controvérsias e fatos construindo a capoeira, Textos do 

Brasil (2008), Capoeira Escrava, Soares (2004) e Falcão (2004). 

 

Para segurar o alcance dos objetivos e dos problemas propostos no estudo, a pesquisa 

tomou um caráter de pesquisa teórica, a fim de criar e recriar condições explicativas da 

realidade da capoeira e condições para intervenções pedagógicas e aprimoramento de 

fundamentos teóricos. Segundo Demo (2000), a pesquisa teórica é “dedicada a 

reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos 

imediatos, aprimorar fundamentos teóricos". Quanto à natureza, por ser desenvolvida 

em uma dimensão política a pesquisa, observações e reflexões sobre o estudo, tem um 

caráter de pesquisa qualitativa e o objetivo, por se tratar de uma análise documental, tem 

uma característica teórica, haja vista que utilizaremos como autor de base os estudos e 

pesquisas da pedagogia histórico critica baseado em Saviani, particularmente no livro 

“Pedagogia Histórico-crítica”, com estudos bibliográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

2. A CAPOEIRA COMO CONTEÚDO SÓCIO-HISTÓRICO 

 

A capoeira é mais do que uma simples atividade física, mas um conjunto de elementos 

que devem proporcionar aos alunos uma formação que esteja diretamente ligada com 

sua realidade. A capoeira traz questões de tradição, comportamento social e relações de 

poder, sobrevivência e está presente em vários espaços de formação, porém é preciso 

que a coloquemos em discussão e que nosso compromisso seja através da formação de 

professores. A capoeira possui grande valor cultural para a formação humana, devendo 

ser direcionada na perspectiva de uma educação para transformação, desconstrução de 

pensamentos dominantes estabelecidos e a Educação Física tem um papel 

importantíssimo nesse processo.  

A história da capoeira passa por grandes contradições, desde sua origem a diversos 

outros mitos que perpassam no seu processo histórico. Assunção e Vieira (1998) 

apontam que a história da capoeira não é linear, mas cheia de rupturas e contradições. É 

importante abrirmos caminho para uma leitura diferente da história contada por uma 

classe dominante e conservadora.  

Condições de vida levaram negros e negras à busca de liberdade e autonomia. Trazidos 

da África com intuito de exploração de riquezas no Brasil, negros e negras africanos 

foram escravizados e com isso resistiram na luta pela sua liberdade. A presença do 

negro no cotidiano de um sistema escravista estimulou para o surgimento da capoeira. 

Soares (2004) aponta que: 

O tema da origem da capoeira é complexo demais para ser dirimido 

em poucas palavras. Como outras práticas culturais "africanas" em 

terras americanas, acreditamos numa raiz marcada por uma 

convergência de gestualidades e ritmos diferentes, gestados por 

centenas de povos específicos que tiveram seus filhos jogados nos 

porões dos negreiros.           

 

A capoeira surge em um contexto histórico onde o modelo de vida escravista 

necessitava de uma ruptura, onde negros escravos buscavam sua liberdade. Loureiro 

(2013) aponta que: 



   
 

   
 

[...] Os motivos que levaram o negro escravo à busca da autonomia, 

dentro outros, foram: um espaço para liberdade, para a utilização, 

dentre outras formas, do próprio corpo, uma defesa corporal, uma luta. 

Mas é necessário levantar quais as condições de vida que levam um 

indivíduo a revoltas extremas para manifestação corporal.  

 

Hoje, a capoeira se espalhou pelo mundo e está presente em diversos países e sendo 

praticada em vários âmbitos. A capoeira existe hoje em sua forma como arte, luta, jogo 

e dança, sendo um elemento educativo com raízes na história afro-brasileira. 

 
De ofensa contra a ordem pública, passível de correição imediata com açoite, 

e de costume bárbaro de negro, obstáculo ao progresso que precisava ser 

erradicado, passou a ser vista como folclore exótico, digno de preservação e 

matriz de uma luta genuinamente brasileira. Mais recentemente, cresceu a 

ênfase sobre a dimensão cultural da arte, que está na iminência de ser 

declarada patrimônio imaterial do Brasil e da humanidade. (TEXTOS DO 

BRASIL, 2008). 
 

 

A capoeira constitui-se num universo de signos, símbolos e linguagens que, 

simultaneamente, intrigam e encantam; “um trailer da realidade social”, por onde 

transitam os mais díspares interesses que, reunidos a esmo e sem os rigores da lógica 

racionalista, consolidam um mosaico capaz de fascinar, pela riqueza gestual e 

ritualística, e, ao mesmo tempo, provocar temor, pela imponência e imprevisibilidade 

das manobras de seus praticantes [...]. Concebemos e tratamos a capoeira como uma 

construção (ato, efeito ou arte de construir) cultural que se manifesta (se expressa) a 

partir das mais diferentes formas e se revela a partir dos mais díspares interesses 

(FALCÃO, 2004, p. 313.)  

 

Para além dos gestos e rituais da capoeira que intrigam e encantam, como Falcão nos 

aponta, é importante que a capoeira tenha um trato pedagógico crítico afim de 

problematizar uma prática meramente técnica. É importante compreendermos a capoeira 

enquanto uma construção cultural e que ela seja tratada na perspectiva da 

transformação.  

 

A capoeira passou por grandes transformações e contradições assim como o modo de se 

organizar a vida. Desde seu surgimento, em um modelo de sociedade escravista, hoje 

está inserida em complexos econômicos capitalistas e ao modo como o capital organiza 

a vida, que interferem diretamente no mundo capoeirano, destituindo a capoeira na sua 

forma mais cultural. Marx e Engels (1848), apontam que a história da humanidade até 



   
 

   
 

os dias atuais, é a história da luta de classes. Por tanto, é necessário discutirmos a 

concepção de capoeira e suas relações com o modelo de vida capitalista e identificar a 

capoeira para além do capital, na perspectiva de uma cultura socialista. 

 

A capoeira é um dos fenômenos socioculturais da alta relevância no Brasil e constitui o 

processo civilizatório. Está situada dentro da divisão social e internacional do trabalho, 

e, portanto, neste momento histórico sofre também o processo de degeneração, 

decomposição e destruição. Isto é visível quando observamos o empresariamento da 

capoeira internacionalmente – no sistema de franquias. A mercadorização da capoeira, 

vista nos empórios e centros turísticos, a espetacularização da capoeira vista na mídia e 

nos fantasiosos espetáculos, na esportivização da capoeira, na construção de 

confederações, federações com finalidades competitivas, necessidade imperiosa do 

capital. Portanto, é preciso reconhecer e situar a discussão sobre a capoeira a partir da 

complexidade do novo tecido social (TAFFAREL, 2004). 

 

Não é de interesse no estudo reduzir a capoeira enquanto um conteúdo apenas teórico, 

negando seus fundamentos técnicos, mas sim de criar relações com uma pedagogia na 

perspectiva crítica afim de se criar espaços que rompem com ideologias dominantes e 

conservadoras. Segundo o Coletivo de Autores (1992), a capoeira: 

 

[...] leva a entender a riqueza de movimento e de ritmos que a sustentam, e a 

necessidade de não separá-la de sua história, transformando-a simplesmente 

em mais uma “modalidade esportiva”. A Educação Física brasileira, precisa, 

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

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

que a gerou. 

 

Nesse sentido, a importância de se relacionar o conteúdo capoeira com uma pedagogia 

histórico-crítica. Falcão (2004) aponta a capoeira como um: complexo temático 

articulado com conceito de práxis e mediado por conhecimento útil, construído em 

função da transformação da realidade social, com vistas à promoção do homem. [...] 

Capaz de contribuir para a formação de profissionais com aguda consciência da 

realidade em que vão atuar, com adequada fundamentação teórica que lhes permitirão 

ações coerentes e consistentes, e com uma satisfatória instrumentalização técnica que 

lhes possibilitarão ações eficazes. 

 



   
 

   
 

A prática pedagógica deve se direcionar na perspectiva crítica, a partir da história da 

capoeira na formação humana, estabelecendo a crítica diante da realidade do aluno e 

como o conteúdo atenderá a essas necessidades. Sobre conteúdo baseamos em 

“Concepção dialética da Educação” de Moacir Gadotti, para entender a capoeira como 

um conteúdo sócio-histórico, a fim de conhecê-la e transformá-la. 

 

[...] 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 […] 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 (GADOTTI, 1983). 

 

Gadotti contribui para o nosso entendimento de que o saber do aluno é dominado, fruto 

da ideologia dominante na formação social capitalista. Através do marxismo e de seus 

fundamentos, o professor consegue criar espaços para desconstrução do velho, onde o 

conhecimento é cada vez mais fragmentado. Nesse sentido, o professor e o aluno 

conseguem reordenar o seu conhecimento, relacioná-lo com a sua realidade e 

transformar o que está colocado. O professor tem o importante papel de socialização dos 

seus saberes.  

 

 

 

 

  



   
 

   
 

3 FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

A pedagogia histórico-crítica surge a partir da necessidade de superação de teorias 

conservadoras, reformistas e busca pela criação de uma prática pedagógica contra 

hegemônica, na luta pela socialização dos saberes e contribuição para transformação da 

sociedade. Esta pedagogia nos aponta para a construção de certa ideologia e análise 

histórica da humanidade a partir de conceitos indissociáveis entre a teoria e a realidade, 

ou seja, uma base material sobre a consciência, a história do ser humano e da sociedade, 

a partir de um método materialista-histórico-dialético. 

 

É o materialismo histórico, uma das componentes fundamentais da filosofia 

marxista-leninista, que elabora a teoria geral e o método de conhecimento da 

sociedade humana como sistema, estuda as leis da sua evolução e a sua 

utilização pelos homens. (SPIRKINE; YAKHOT, 1975b, p. 10, grifos do 

autor). 
 

 

Nessa perspectiva, a pedagogia histórico-crítica tem tarefas fundamentais objetivando 

uma nova prática pedagógica em confronto com as demais tendências acríticas e 

conservadoras. Em relação a educação escolar, Saviani (2008) implica em três tarefas:  

A) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 

objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 

produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 

tendências atuais de transformação.  
B) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 

assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. 
C) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 

assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de 

sua produção, bem como as tendências de sua transformação.  

 

É importante compreendermos e analisarmos que o ser humano é construído 

socialmente, que a formação humana está cada vez mais relacionada à Educação e que o 

ser humano não nasce pronto, mas passa por alguns processos de aperfeiçoamento, ou 

seja, a prática educativa é importante para o desenvolvimento de um indivíduo, porém é 

necessário que se compreenda também a natureza humana.  

 

 
[...] O homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser 

homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para 

saber pensar e agir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o 

que implica o trabalho educativo (SAVIANI, 2008 p. 7) 

 



   
 

   
 

Para sobreviver, o homem necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os 

meios de sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da 

natureza, criando um mundo humano (o mundo da cultura) (Saviani, 2008, p.11). 

 

Nesse sentido, Saviani contribui para o nosso entendimento de que cultura é tudo aquilo 

que foi criado, construído e apropriado pelo homem durante seu processo histórico, pois 

é através do trabalho, que o ser humano se apropria de ferramentas e assegura sua 

vivência. Saviani também contribui para nosso entendimento de que a construção 

histórica da cultura é a partir das relações sociais baseadas na propriedade privada e a 

exploração do homem pelo homem.  

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

4- ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE CAPOEIRA E PEDAGOGIA 

HISTÓRICO-CRÍTICA: POSSIBILIDADES CRÍTICAS 

 

A relação do conteúdo da capoeira com a pedagogia histórico-crítica e a sua forma de 

ensino, parte dos elementos históricos da capoeira, sejam eles sociais e políticos até 

elementos como o canto, a palma e a ritualística até chegarmos na roda da capoeira. 

Estes elementos devem ser trabalhados em uma perspectiva histórico-crítica, 

estabelecendo mecanismos que possibilite o aluno o conhecimento da realidade e a 

transformação dessa realidade. Falcão (2004) nos aponta a necessidade:  

[...] de questionarmos a respeito dos objetivos de se educar com e através da 

capoeira e os meios adequados para concretizá-los. Se tomarmos como 

referência os objetivos apontados por Saviani (2000, p. 40) para a educação 

brasileira: “educação para subsistência, educação para libertação e educação 

para transformação”, poderíamos vislumbrar que, em última instância, a 

capoeira deve ser tratada pedagogicamente na perspectiva da transformação.  
 

 
 

Do ponto de vista da metodologia, a pedagogia histórico-crítica favorece e estimula o 

diálogo entre o aluno e o professor, dialogando diretamente também com a cultura 

historicamente acumulada. O conhecimento se constrói a partir das práticas sociais e os 

processos de transformação do ser humano, porém estes conhecimentos são interferidos 

por organizações de caráter dominante. A partir da existência do ser humano, o 

conhecimento é gerado pelo trabalho humano e assim ele é reelaborado e contínuo ou 

transformado. A pedagogia histórica crítica surge no contraponto do conhecimento de 

produção capitalista e aponta na perspectiva de um saber sistematizado e uma 

reorganização no processo educativo.  

 

[...] A compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não-

material, cujo produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar a 

especificidade de educação como referida aos conhecimentos, ideias, 

conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos 

necessários à formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma 

de uma segunda natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, 

através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam 

entre os homens. (SAVIANI, 2008, p. 22.)  
 

 

A pedagogia histórico-crítica parte de elementos fundamentais e essenciais que se deve 

ensinar, constituindo-se como critério para a escolha do conteúdo. O conteúdo deve 

estar relacionado ao que a humanidade produziu historicamente. A escola é uma 

instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. (SAVIANI, 2008, 

p. 14.)  



   
 

   
 

 

Saviani contribui que a escola deve ser mediadora entre os saberes, pois é através da 

escola que se dá o processo e passagem de um saber espontâneo para um saber 

sistematizado. Esse saber sistematizado ele deve ser socializado e este é o papel do 

professor. A capoeira se relaciona diretamente com esses elementos essenciais que se 

deve ensinar, pois através do conteúdo capoeira o aluno e o professor serão vistos como 

agentes sociais, resgatando o que foi historicamente construído e se utilizando desse 

conteúdo na perspectiva da mudança social.  

 
 

A capoeira, assim como o modo de se organizar a vida, passou por grandes 

transformações e é necessária uma teoria que permita aos alunos, professores e 

capoeiristas uma análise concreta com a realidade, que somente é possível através de 

uma pedagogia crítica do conhecimento, esta, a pedagogia histórico-crítica. Taffarel 

(2004) ressalta que:  

[...] os nexos de uma produção e suas determinações podem ser apreendidos 

na produção do conhecimento, nos processos de formação das capoeiras e nas 

políticas públicas. Mas para isto se faz mister a utilização do pensamento 

científico, o que implica a utilização do método, em nosso caso, do 

materialismo histórico dialético, porque possibilita recompor lógicas e 

conhecer determinações históricas.  

 

Através do materialismo-histórico-dialético, há relações entre a capoeira e a pedagogia 

histórico-crítica, a partir da prática articulada a teoria, da materialidade e da 

concreticidade. Interpretar a capoeira através da práxis capoeirana 1, por meio da 

experiência, reflexão e compreensão da realidade.  

 

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma 

questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto 

é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensamento. A disputa sobre a 

realidade ou não realidade do pensamento isolado da práxis é uma questão puramente 

escolástica. (MARX, Karl. Teses Sobre Feuerbach. In: MARX, Karl & ENGELS, 

Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo, Ciências Humanas, 1982, p. 12.)  

 

                                                           
1 A práxis capoeirana constitui, para nós, numa atividade de capoeira livre e criativa, por meio 

da qual os sujeitos produzem e transformam seu mundo, humano e histórico, e a si mesmos. A 

práxis capoeirana está, portanto, referenciada por um projeto histórico superador do capitalismo. 

(FALCÃO, 2004, p. 6.) 
 



   
 

   
 

Assim como Marx e Engels, Falcão utiliza o termo práxis no sentido de transformação e 

resgate de construção histórica e social da capoeira. Através da compreensão da 

realidade, da sua reflexão e experiências os sujeitos produzem e transformam seu 

mundo. É necessário compreender a realidade, e a capoeira deve ser trabalhada nessa 

perspectiva, contrapondo a pedagogias tradicionais.  

 

A partir da capoeira, é possível construirmos uma proposta pedagógica crítica, que faça 

contraponto ao atual modelo de sociedade capitalista. É a pedagogia histórico-crítica 

que nos aponta para uma perspectiva de ruptura com as pedagogias tradicionais 

vinculadas ao capital. Ao mesmo tempo em que a capoeira parte da necessidade de 

resgatar a sua história e dialogar diretamente com a realidade, a pedagogia histórico-

crítica resgata a importância da escola e do saber sistematizado.  

 

O desafio da proposta está em enfrentar as contradições do modo de vida capitalista e 

contribuir para superação das relações estabelecidas pelo capital. Para isso, é necessário 

se pautar e agir em que processo histórico queremos construir. É somente através de 

uma pedagogia pautada na realidade concreta que a capoeira se insere no contraponto da 

sociedade capitalista e construindo um projeto histórico socialista. Taffarel (2004):  

 

Sobreviverão os “valores genuínos da capoeira” defendidos por capoeiristas, 

educadores, cientistas e instituições ligadas a capoeiragem, ou prá- xis 

capoeirana? Sim, com certeza, se a humanidade sobreviver... e puder 

responder ao desafio de enfrentar as contradições da vida contemporânea 

construindo relações humanas para além das estabelecidas e consolidadas 

pelo modo do capital organizar a vida, construindo o projeto histórico 

socialista.  

 

A pedagogia histórico-crítica relaciona diretamente com um conteúdo sócio-histórico da 

capoeira e aponta para a construção de uma nova prática pedagógica articulada a um 

projeto histórico que rompe com o atual modelo de sociedade, que crie ferramentas de 

consolidação para o ensino nas rodas de capoeira, nas escolas, projetos sociais, 

formação de mestres e professores.  

 

 

 

  



   
 

   
 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo teórico baseado na pedagogia histórico-crítica e a relação da capoeira com esta 

pedagogia contribuiu para o entendimento de que é necessária uma visão crítica do 

conteúdo capoeira, criando espaços de atuação onde professores possibilitem a 

socialização dos saberes.  

 

O trabalho contribuiu para o alcance dos objetivos a partir das relações apontadas entre 

a capoeira e a pedagogia histórico-crítica, conseguindo problematizar os conteúdos e 

levantando questionamentos à cerca do modelo de vida capitalista.  

 

A pedagogia histórico-crítica possibilita uma relação com o conteúdo capoeira e aponta 

uma perspectiva de um saber sistematizado, resgatando a história da capoeira, refletindo 

sobre os seus processos de transformação e materializando-a, afim de contribuir para 

superação de pedagogias tradicionais, conservadoras e apontando no sentido de uma 

nova formação social.  

 

Este trabalho se insere em uma luta por um novo modelo de ensino e educação ligado a 

um novo projeto de sociedade. A capoeira se insere nessa luta, assim como a pedagogia 

histórico-crítica que parte na perspectiva da socialização dos saberes e assume a sua 

defesa pela classe trabalhadora.  
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