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Resumo: A capoeira é uma 

mais ricas do Brasil, e se rela-
ciona com a educação através da 
sua interdisciplinaridade com a 
Educação Física, Artes e outras 
disciplinas, por isso, é importan-
te fazer um estudo sobre a apli-
cabilidade da capoeira nas aulas 
de Educação Física. O objeti-

viabilidade de aplicação de uma 
proposta metodológica de ensi-
no da capoeira nas aulas de Edu-
cação Física. Foi realizada uma 
pesquisa de campo com uma 
amostra de quatro professores 
de Educação Física de duas ins-

São Bento Abade- MG. A pesqui-
sa iniciou-se com a aplicação de 

relação à aplicação da capoeira 
em suas aulas. Depois foi dispo-
nibilizada uma cartilha com uma 
proposta metodológica de ensi-
no da capoeira para os professo-
res utilizarem no período de qua-
tro aulas. Após a aplicação desta 
proposta metodológica, foi apli-
cado outro questionário rela-
cionado à viabilidade da aplica-
ção desta metodologia de ensino 
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da capoeira nas aulas. Os resul-
tados mostraram que nenhum 
professor já tinha ministrado ca-
poeira nas aulas de Educação Fí-
sica, e mesmo com a falta de 
prática da capoeira pelos profes-
sores, com a não oferta da ca-

superior e o não conhecimento 
dos métodos de ensino da capo-
eira, pode-se concluir com este 
estudo que, na opinião dos pro-
fessores, esta proposta meto-
dológica apresentada se mostra 
muito viável de ser aplicada na 
escola em virtude de ser de fácil 
aplicação, por atender as neces-
sidades dos professores e tam-
bém pela sua praticidade. 

Palavras-Chave: Capoeira. 
Educação Física Escolar. Propos-
ta Metodológica.

Abstract: Capoeira is one of 
the richest popular manifestations 
in Brazil, and is related to 
education through its interactive 
discipline with Physical Education, 
Arts and other disciplines, so 
it is important to study its use 
in Physical Education classes. 
The objective of this research 
was to verify the practicability 
of applying a methodological 
proposal of capoeira teaching in 
Physical Education classes. The 
methodological proposal was 
elaborated by the researcher. 
A survey was conducted with a 
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sample of four Physical Education 
teachers from two school 
institutions in the city of Sao 
Bento Abade MG. The research 
began with the application of 
a questionnaire to check the 
teachers’ difficulties regarding 
the application of capoeira in their 
classes. Afterwards a guide was 
proposed with a methodological 
proposal of capoeira teaching for 
teachers to use in the period of 
four classes. After the application 
of this methodological proposal, 
another questionnaire related to 
the practicability of applying this 
capoeira teaching methodology 
in class was applied. The 
results showed that no teacher 
had already taught capoeira 
in Physical Education classes, 
even with the lack of capoeira 
practice by the teachers, the 
non-offer of capoeira in the 
institutions of higher education 
and the lack of knowledge of the 
teaching methods of capoeira, 
it was concluded with this study 
that, in the opinion of teachers, 
this methodological proposal 
presented is very practicable to 
be applied in the school because 
it is easy to apply, because it 
meets the teachers’ needs and 
also because of its practicality. 

Key words: Capoeira. Physi-
cal Education at School. Method-
ological Proposal.

Introdução

A capoeira é uma prática cul-
tural espetacular que mistura 
dança, jogo, brincadeira, música, 

ritual e luta, sua construção pas-
sou por diversos processos, até 
chegar ao nível que se encontra 
hoje, onde os métodos de ensino 

sujeitos deram a ela as caracte-
rísticas que ela apresenta. 

O ensino da capoeira apresen-
ta caracteres teórico-pedagógi-
cos e lúdicos principalmente na 
aplicação com crianças, a rela-
ção da capoeira com a educação 
é a interdisciplinaridade como 
Educação Física e Artes, am-
pliando suas fronteiras em bus-
ca do conhecimento dando a ela 
lugar privilegiado na sociedade. 
Na roda de capoeira é possível 
observar a complexidade do jo-
go entre os indivíduos que pode 
variar de acordo com o clima e o 

se percebe um jogo cooperativo 

outras as quais o jogo apresen-
ta um aspecto competitivo onde 
um capoeirista testa a habilida-
de de seu adversário (COLUMÁ; 
CHAVES, 2017).

Hoje em dia nas aulas de Edu-
cação Física podem ocorrer o de-
sinteresse dos alunos pelas ati-
vidades que são propostas pelos 
professores, na Educação Físi-
ca escolar algumas práticas de 
esportes podem excluir os alu-

ou não gostam da atividade. As-
sim, a capoeira pode contribuir 
para uma melhora desta realida-
de, pois apresenta vários aspec-
tos que podem auxiliar o profes-
sor a incluir o máximo de alunos 
nas aulas. O intuito da pesquisa 
foi a elaboração de uma apostila 
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com uma proposta metodológica 
de ensino prático da capoeira co-
mo um guia para o professor mi-
nistrar suas aulas. A pesquisa foi 
realizada em duas escolas da ci-
dade de São Bento Abade – MG 
sendo uma da rede estadual e 
uma do município visto que na ci-
dade só tem essas duas escolas.

Os professores de Educação 
Física na maioria das vezes não 
se consideram aptos a ministrar 
aula de capoeira por falta de ex-
periências e prática com essa ati-
vidade, o que impossibilita a sua 

aulas. Com a elaboração dessa 
proposta metodológica de ensino 
da capoeira, os professores pode-
rão ser capazes de ministrar au-
las práticas de capoeira nas suas 
aulas de Educação Física.

O objetivo deste estudo foi ve-

esta proposta metodológica pa-
ra o ensino da capoeira nas esco-
las, mesmo para professores de 
Educação Física que nunca pra-
ticaram capoeira. Objetiva tam-

dos professores de Educação Físi-
ca em ministrar aulas de capoeira 
e apresentar uma proposta me-
todológica para o ensino da capo-
eira nas aulas de Educação Física. 
Procurou-se elaborar uma meto-
dologia que possibilite ao profes-
sor de Educação Física trabalhar 
a capoeira como conteúdo cur-
ricular para mostrar aos profes-
sores que, mesmo sem ser pra-
ticantes de capoeira, é possível 
aplicar aulas teóricas e práticas 
de capoeira em suas aulas. 

De acordo com a Base Na-
cional Comum Curricular, os 

professores devem trabalhar 
conteúdos de matrizes Africa-
nas e dentre esses conteúdos, 
a capoeira, que é uma arte mui-
to difundida no Brasil e no mun-
do. Então se a capoeira é uma 
arte tão nobre, porque não po-
de estar verdadeiramente inse-
rida no meio escolar, quais são 
as barreiras que ainda devem 
ser vencidas?

Em algumas unidades de en-
sino superior a capoeira é apli-
cada em níveis teóricos e prá-
ticos, porém os acadêmicos 
podem não adquirir o conheci-
mento necessário para aplica-
ção da capoeira em suas aulas. 
Com esta pesquisa pretende-se 

que os professores enfrentam 
para ministrar aulas práticas de 
capoeira, e por isso, foi elabo-
rada e então apresentada uma 
cartilha de fácil entendimento 
para auxiliar os professores na 
aplicação da capoeira em suas 
aulas, mesmo não tendo prati-
cado capoeira ou mesmo tendo 
tido pouco conteúdo de capoei-
ra na sua formação na faculda-
de de Educação Física. Com es-
ta metodologia, professor de 
Educação Física poderá apli-
car a capoeira de maneira prá-
tica em suas aulas, lembrando 
que estas poucas aulas não se-

-
nos se tornem capoeiristas, mas 
será um importante elemen-
to para incentivar e despertar o 
interesse dos alunos para pro-
curar e conhecer uma das ma-

 
do Brasil.
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Breve histórico da capoeira

A capoeira é uma manifestação 
cultural criada no Brasil, por ne-

-
canos, que através de sua cultura 
e costumes herdado de seus an-
tepassados descobriram uma for-
ma de se divertir em suas poucas 
horas de lazer, surgindo daí os pri-
meiros indícios da capoeira. 

Segundo Barbosa et al. 

sua descendência de países da 

sua origem no Brasil. Há muitas 
-

gem da capoeira, mas pouco se 
pode apresentar de forma escri-
ta, sobre sua origem, sabe-se 
pouco a respeito da cultura afri-
cana no Brasil durante o início 
de sua existência.

 Para Priore (2016) a verdadei-
ra origem da capoeira é um ritu-
al Africano, chamado de N’golo, 
que marcava a passagem para 
a vida adulta. Neste ritual os jo-
vens guerreiros das tribos dispu-
tavam, com movimentos basea-
dos na luta das zebras para fazer 
a corte das mulheres.

Segundo Bazana (2016) há 
quem acredite que a capoeira já 
circulava entre as tribos indíge-
nas [...]. Há quem acredite que a 
capoeira tenha vindo com os pri-
meiros negros africanos ao Brasil 
como componente de sua identi-
dade cultural.

Segundo Falcão (2014), é pos-
sível assegurar que se trata de 

uma manifestação cultural afro-
-brasileira que se expressa pela 
combinação de jogo, luta e dan-
ça, praticada ao som de instru-
mentos musicais, como berim-
bau, pandeiro, atabaque, agogô 
e reco-reco.

Para Bazana (2016) a capoei-
ra praticada hoje em dia foi ini-
ciada na Bahia, ainda no início 
do século XX com as caracterís-
ticas do jogo praticado nas rodas 
atuais, na época o jogo já apre-
sentava movimentos acrobáticos 
como o aú, e o berimbau já eram 
usados para comandar a roda.

A capoeira é jogo, luta, dança 
e brincadeira de movimentos pe-
rigosos executados com graça e 
malicia e muitos rituais. Foi cria-
da pelos negros que eram trazi-
dos para o Brasil para trabalhar 
como escravos e nessa época a 
capoeira era utilizada como for-
ma de defesa na fuga do cativei-
ro, nos dias atuais esta arte se 
destaca como atividade de cará-
ter esportivo, educativo, e cultu-
ral bastante popular no Brasil e 
no mundo. A capoeira se faz pre-

-
mo escolas, universidades, clu-
bes, academias entre outros 
(SILVA; HEINE, 2008).

A capoeira, no início era ensi-
nada sem uma sequência pedagó-
gica de ensino, pois não havia tais 
metodologias ou recursos para is-
to. Em 1930 com a criação da ca-
poeira regional, por mestre Bimba 
a capoeira passou a ter dois prin-
cipais estilos, a capoeira angola 
que tem como principal referência 
mestre Pastinha e a capoeira re-
gional (CASTILHA, 2012). 
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Segundo Castilha (2012) a 
capoeira angola é o estilo mais 
similar a capoeira que os negros 
jogavam durante a escravidão. É 
cadenciado e compassado, com 
movimentos complexos ora mui-
to próximos ao solo ora em pé, 

capoeira de raiz afro-brasileira.
Ainda segundo Castilha (2012) 

“A capoeira angola enfatiza bem 
o jogo, a brincadeira e a busca 
pela ancestralidade, possui, em 
regra, movimentos mais lentos, 
rasteiros e lúdicos”. 

Para Castilha (2012) ainda na 
década de 1920, por meio de um 
jovem capoeirista baiano de no-
me Manoel dos Reis Machado, 
Mestre Bimba (1900-1974), ele 
acreditava que a capoeira es-
tava perdendo seu valor e que 
uma reestruturação era necessá-
ria. Criou então, este estilo de-
nominado por ele de luta regio-
nal baiana.

Além do estilo inovador ele 
criou um sistema de ensino de 
capoeira através de sequências 
de treinamento, o que foi pa-
ra colocá-lo muito além de seu 
tempo, mestre Bimba introduziu 
o conceito de graduação que até 
então não era usado na capoeira, 
sendo separada por três níveis: 
calouro, formado e formado es-
pecializado o que era determi-
nado por um lenço amarrado na 
cintura (CASTILHA, 2012).

Segundo Castilha (2012), a 
base da capoeira regional é a 
tradicional mais enxuta, sem 
muito ritual e malicia, e dota-
da de uma maior objetivida-
de. O treinamento era focado 

no ataque e contra-ataque, com 
muita importância para a preci-
são e a disciplina.

Ainda para Castilha (2012), o 
estilo regional de mestre Bimba 
baseava-se no treinamento de 
oito sequencias pré-determina-
das de golpes contragolpes, es-
quivas, quedas e aús, realizadas 
por duplas de alunos.

A capoeira na história do nos-
so país foi enredada de altos e 
baixos, chegando a ser proibida 
pelo governo como crime da va-
diagem e depois na década de 
1930 sendo novamente libera-
da a sua prática pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas após uma 
apresentação de mestre Bimba 
e seus alunos (SOUZA; SOUZA; 
TROIAN, 2012).

Segundo Bazana (2016), ain-
da no início do século XX, um ho-
mem conhecido popularmente 
como Mestre Bimba, exímio pra-
ticante de capoeira, desenvolveu 
um método de ensino da capoei-
ra diferenciado e fundou a primei-

Desde então a capoeira deixou de 
ser uma arte marginalizada, com 
a determinação e inteligência de 
Emanoel Dos Reis Machado (Mes-
tre Bimba), a capoeira foi para 
dentro da faculdade onde ele con-
quistou seus primeiros discípulos, 
neste mesmo período o governo 
deixou de ver a prática da capoei-
ra como um ato criminoso.

em 2008, o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, 
IPHAN, registrou a capoeira como 
Patrimônio Imaterial Brasileiro. O 
ofício dos mestres de capoeira foi 
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registrado no Livro de Saberes 
e a roda de capoeira no Livro de 
Formas de Expressão.

Benefícios da capoeira

Segundo Silva e Heine (2008) 
são muitos os benefícios que a 
capoeira pode proporcionar para 
as crianças, tanto biológicos, psi-
cológicos quanto social, ao pra-
ticar a capoeira a criança tende 
a desenvolver uma autoimagem 
positiva, adquire um estilo de vi-
da ativo, desenvolve habilidades 
de trabalho em grupo, faz com 
que a criança tenha maior inte-
ração social, além de desenvol-

-
bilidade. A capoeira desenvolve 
ritmo, consciência corporal e co-
ordenação motora.

Segundo Souza, Souza e Troian 
(2012) “a capoeira consegue 
construir junto a seu aluno con-
ceitos de disciplina, lealdade, res-
peito e afetividade, o que em ou-
tras atividades ele não consegue 
encontrar e acaba se frustrando”.

Para Barros (2012) os bene-
fícios da prática orientada da 
Capoeira para as crianças são 
muitos, sendo tanto de caráter 
cognitivo e afetivo-social quanto 
de caráter psicomotor. A criança 
quando participa de uma roda de 
capoeira tem mais contato com 
os outros alunos, através do jo-
go ou simplesmente cantando e 
batendo palmas. Durante o jogo 
da capoeira a criança desenvolve 
vários aspectos motores como; 

que são habilidades necessárias 

para a execução dos movimen-
tos dessa prática corporal, a par-
tir deste contexto a criança pas-
sa a adquirir habilidades para 
novas vivencias motoras.

Segundo Silva e Heine (2008), 
a capoeira não faz distinção de 
raça, credo, gênero, cultura ou 
nacionalidade, muito menos de 
idade. Por isso, cada vez mais 
pessoas em diferentes faixas 
etárias escolhem a capoeira co-
mo forma de se expressar. 

permitir uma gama de possibilida-
des de encontros com a diversi-
dade (ritmo, música, exercício, li-
derança, diálogo, comunicação, 
cultura) e com a brasilidade, a ca-
poeira mostra-se como uma exce-
lente desenvolvedora de autoco-
nhecimento e autoestima”.

Capoeira e suas 

A capoeira no contexto escolar 
vem ano a ano crescendo e bus-

educação cultural e pedagógica 

espaços escolares, porém es-
ta encontra certa resistência por 
ter diferentes métodos de ensi-
no. Para Castilha (2012) a capo-
eira na escola deve ser encara-
da como um adendo ao processo 
pedagógico da instituição, ou se-
ja, algo que venha agregar valor 
ao processo.

Historicamente, a capoei-
ra e a escola formam-se a par-
tir de processos bastante dife-
renciados. “Até os dias de hoje, 
a transmissão de conhecimento, 
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a tradição, o sistema e a meto-
dologia de cada uma dessas ins-

-
ticas diversas, que podem ser 

-
res” (SILVA; HEINE, 2008).

Para Bazana (2016) “na atu-
alidade, a capoeira, assim como 
outras lutas tem se tornado uma 
forma de trabalho social e fun-
cionado em projetos alternati-

parte efetiva do currículo”.
Cabe aos sistemas e redes de 

ensino, assim como às escolas, 
em suas respectivas esferas de 
autonomia e competência, incor-
porar os currículos e às propos-
tas pedagógicas a abordagem de 
temas contemporâneos que afe-
tam a vida humana em escala lo-
cal, regional e global, preferen-
cialmente de forma transversal e 
integradora. Entre esses temas, 
destacam-se: [...] educação das 

de história e cultura afro-brasi-
leira, africana e indígena (Leis 
nº 10.639/2003 e 11.645/2008, 
Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Re-
solução CNE/CP nº 1/200422) 
(BRASIL, 2017).

A capoeira é oferecida em al-
gumas escolas simplesmente co-
mo uma atividade a mais no dia 
a dia dos alunos, essa é prati-
cada e ensinada por um mestre 
ou professor de capoeira que se-

não interagindo ou tendo conta-
to com a direção ou coordena-
ção da escola. “O mestre de ca-
poeira faz da escola um espaço 
semelhante ao espaço de uma 
academia de capoeira, onde o 

treinamento das técnicas e ha-
bilidades é a sua preocupação” 
(SILVA; HEINE, 2008).

A capoeira é um conteúdo que 
pode ser contemplado na esco-
la pelos seus múltiplos enfoques, 
que possibilitam a luta, a dança 
e a arte, o folclore, o esporte, a 
educação, o lazer e o jogo (SOU-
ZA; OLIVEIRA, 2001). 

Bazana (2016) argumenta 
que “a capoeira é um universo 
rico em possibilidades e sua prá-
tica como conteúdo da Educação 
Física Escolar, assim como de 
outras disciplinas escolares pode 

As lutas são disputas em que 
os oponentes devem ser subju-
gados através de técnicas e es-
tratégias de desequilíbrio, con-
tusão, imobilização ou exclusão 
de um determinado espaço na 

-
que e defesa. Caracteriza-se 
por uma regulamentação espe-

violência e deslealdade. Podem 
ser citados como exemplo de lu-
tas desde as brincadeiras de ca-
bo de guerra e braço de ferro 
até as práticas mais complexas 
da capoeira, do judô, e do cara-
tê (MELHEM, 2012).

Segundo Columá e Chaves 
(2017), a capoeira é um impor-
tante instrumento educacional 
que vem contribuindo para a for-
mação de centenas de cidadãos 
pelo mundo afora. Desta forma a 
capoeira pode ser introduzida nas 
escolas do município, pois, trará 
vários benefícios para os alunos e 
toda a comunidade escolar.
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Educação Física escolar

Segundo Melhem (2012) “a 
Educação Física, pelos seus valo-
res, deve ser compreendida co-
mo um dos direitos fundamen-
tais de todas as pessoas, sendo 
mencionada pela primeira vez na 
Inglaterra (1893) por John Lo-
cke e, na França por J. Ballex-
serd (1762)”.

Brasil (2017) cita que “a Edu-
cação Física é o componente cur-
ricular que tematiza as práticas 
corporais em suas diversas for-

social, [...] produzidas por diver-
sos grupos sociais no decorrer 
da história”. 

Através dela é possível siste-
matizar “objetivos, conteúdos e 
métodos de ensino aprendiza-
gem e avaliação”, esta visa inse-
rir o “aluno na cultura corporal 
de movimento através da par-

afetiva” (MELHEM, 2012).
Atualmente, para falar sobre 

Educação Física no ambiente esco-
lar é necessário se ter uma visão 
que vá além do mero treinamen-

Para Melhem (2012) existe 
“um tipo mais sutil no desenvol-
vimento da cultura corporal do 
movimento. Desse modo, afas-
tando-se cada vez mais do pre-
domínio do pensamento mecani-
cista e biomédico no campo do 
saber da Educação Física”. Ele 

-
digma possibilita novas práticas 
que buscam visar as manifesta-

-
tência da humanidade. Ainda 

-
sas práticas corporais enfatizam 
a suavidade, a lentidão, o rela-
xamento, a valorização da sen-
sação e a não competitividade”.

na Educação Física

A Educação Física em sua tra-
jetória de desenvolvimento ao 
longo da história passou por di-
versas fases com diferentes pen-

contexto. “Da mesma maneira, a 
Educação Física escolar enquanto 

vigente de cada época, transfor-
mando sua prática pedagógica, 
seus objetivos, estratégias e dis-
cursos conforme a política adota-
da” (IÓRIO; DARIDO, 2005). 

Encontramos, também, na 
capoeira (manifestação popu-
lar afro-brasileira), muitas trans-

-
correntes do sistema político 
adotado na época, por exem-
plo, a capoeira escrava no sécu-
lo XVII e XVIII, a marginalidade 
no século XVIII, a proibição em 
1888, a liberação de sua práti-
ca em 1932, a criação da capo-
eira Regional na década de 30, 
a capoeira-esporte, a criação da 
Confederação em 1992 (IÓRIO; 
DARIDO, 2005).

Pensar a capoeira como par-
te da Educação Física, ou uma 
obrigatoriedade curricular, não é 
simplesmente colocar mais um 
conteúdo a ser pensado e traba-
lhado, e sim, é colocar a cultu-
ra brasileira em primeiro lugar, 
que capacitará a formação do 
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aluno com conhecimentos e prá-
ticas corporais que possivelmen-
te mostrarão novas oportunida-
des e os alunos assemelharão 

do mundo que os cerca.
Segundo Melhem (2012) “a 

Educação Física escolar apre-
senta-se como disciplina exclu-
sivamente excludente, onde os 
alunos excluídos por diversos 

-

Santos (2017) menciona que “a 
capoeira tem muitos movimen-
tos a serem descobertos e rela-
cionados pelos alunos nas aulas 
de Educação Física, diferente de 
outros esportes, a Capoeira tra-
balhada na escola inclui mais do 
que exclui os alunos com menos 
bagagem motora”.

Segundo Iório e Darido (2005) 
“a capoeira deveria, assim, esta-

-

contribuir com a formação cívica 
dos alunos, desvinculando-se de 
suas origens de adestramento e 
condicionamento físico”. 

Métodos de ensino 
da capoeira

A Capoeira é uma arte que 
-

cursos pedagógicos, envolven-
do movimentos corporais, rit-
mo, música, história e cultura. 
Para ensiná-la existe uma va-
riedade de estratégias e méto-
dos que podem ser seguidos de 
acordo com o conteúdo e obje-
tivo desejado, estas estratégias 
podem apresentar vantagens 

e desvantagens, dependendo 
-

la (HEINE; CARBINATTO; NUNO-
MURA, 2009). 

O estilo de ensino por coman-

no ensino da Capoeira, pois seus 
-

cos quanto as habilidades a se-
rem desenvolvidas, apresenta 

do grupo e os alunos muitas ve-
zes se sentem mais seguros em 
saberem o que e como execu-
tar as atividades propostas pelo 
professor, porem se utilizado ex-
cessivamente pode prejudicar o 
“desenvolvimento da criativida-
de individual, autodisciplina e va-
riabilidade de movimento” devido 
a sua limitação em relação a es-
tes itens que são essenciais pa-
ra o desenvolvimento do aluno 
(HEINE; CARBINATTO; NUNOMU-
RA, 2009). 

O estilo de ensino comando 
tem como propósito a reprodu-
ção de um modelo, execução e 
precisão nas tarefas e resulta-
dos imediatos. Quanto aos com-
portamentos apresentados pe-
lo professor e aluno nesse estilo 
de ensino, implicam-se nas deci-

-
teúdos que serão ensinados fa-

na fase de impacto, tendo em 
vista por parte do aluno, seguir 

-
lo professor (KHOURI, 2014).

Segundo Heine, Carbinatto e 
Nunomura (2009) “o estilo de 
ensino baseado em descoberta 
orientada tem como caracterís-
tica o apelo ao domínio cognitivo 
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do aluno de forma predominan-
te”. Neste estilo de ensino o alu-
no é incentivado a pensar para 
executar as atividades propos-
tas pelo professor, que deve ela-

os alunos.
Neste estilo, o professor co-

meça a deslocar-se do centro 
do processo em contraponto aos 
estilos precedentes, e assume o 
papel de elemento incentivador, 
orientador das atividades dos 
alunos, auxiliando-os e esclare-
cendo-os. [...]. Desta forma, o 
professor realiza perguntas, de 
maneira gradual que ocasionem 
uma série de respostas, que le-
vem o educando à descoberta. 
Neste modelo de ensino, as ava-

-
zagem são realizadas por provo-

MOURA, 2010).
O estilo de ensino baseado 

na descoberta orientada pode 
ser utilizado na Capoeira em di-

-
fessor perguntar ao aluno de 
quantas formas pode executar 
determinado movimento, tendo 
como exemplo o aú, bananeira, 
queda de rim ou qualquer outro 
movimento já demostrado an-
teriormente, isso levará o alu-
no a recordar as habilidades, e 
da mesma forma o professor po-
de solicitar que o aluno execute 
um movimento de ataque como 
uma benção, atentando-se a se 
defender de uma rasteira aplica-
da pelo seu companheiro de jo-
go. Isso fará com que o aluno 

movimento tanto quem ataca 

como quem contra-ataca (HEI-
NE; CARBINATTO; NUNOMURA, 
2009).

Segundo Antunes e Moura 
(2010) “no estilo de descober-
ta orientada o aluno é colocado 
verdadeiramente no centro do 
processo educativo passando a 
ser elemento ativo, formulando 
problemas, buscando respostas 

durante a aula”. 
Para Heine, Carbinatto e Nu-

nomura (2009) deve-se salien-
tar que nesse estilo de ensino não 
existirão respostas erradas, desde 
que a resposta seja adequada ao 
problema proposto. O que pode 
existir são respostas “melhores” 
ou “mais adequadas” para satisfa-
zer determinado problema.

A metodologia consiste no 
princípio que aprender é resol-
ver problemas. A estratégia par-
te de uma situação apresentada 
pelo professor e/ou aluno, que 
aguce a curiosidade dos edu-
candos. Com base nesta situa-

e formulados operacionalmente. 
A seguir é elaborada uma situa-
ção problema cuja solução impli-
cará precisamente na busca ex-

de aprendizagem são realizadas 
-

lação entre professor e aluno se 
encontra de maneira informal, 
em clima de descontração (AN-
TUNES; MOURA, 2010). 

O jogo da capoeira é desen-
volvido de forma a representar o 
estilo de ensino baseado na solu-
ção de problemas, pois durante o 
jogo é necessária uma constante 
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tomada de decisão para a solu-
ção de problemas que são carac-
terizados através dos movimen-
tos executados pelos jogadores, 
o que exige do companheiro a 
rápida análise do problema pa-
ra se formar um contra-ataque. 
“Assim, a roda da capoeira se 
constitui em um espaço privile-
giado de ensino e de aprendiza-
gem, em que os alunos desen-
volvem elementos importantes 
da sua personalidade e individu-
alidade, exercitam a criativida-

-
NATTO; NUNOMURA, 2009).

Em um estudo feito por Ribei-
ro, Silva Junior e Sedorko (2016) 
em sete escolas da rede munici-
pal de ensino da cidade de Ponta 
Grossa (PR) com uma amostra 
de nove professores, numa pes-
quisa de campo que teve como 

-
ra é desenvolvida nas escolas de 
Ponta Grossa. Como resultado 
pode-se constatar que a maio-
ria não trabalha esta temática 
em suas aulas e um dos fatores 
mais evidente foi a falta ou ne-
nhum conhecimento técnico da 
área. Outro fator observado se 

dos professores, pois conforme 
exposto na análise dos dados, 
a maior parte dos educadores 
não tiveram na grade acadêmica 
a capoeira ou outras disciplinas 
correlatas que contribuíssem pa-
ra aplicabilidade desse conteú-
do nas aulas de Educação Física. 
Conforme evidenciado no decor-
rer desta pesquisa, abordar esta 
temática nas escolas traz consi-
go inúmeros benefícios que vão 

desde o saber histórico que trata 
da vinda dos escravos da África 
para o Brasil bem como de todas 
as valências físicas exigidas para 
a prática de tal cultura. Também 
pode-se desenvolver com a prá-
tica da capoeira o convívio so-
cial dos alunos bem como o lado 
afetivo e o respeito mútuo entre 
todos que estão envolvidos nas 
atividades propostas nas aulas.

Ainda segundo Ribeiro, Sil-
va Junior e Sedorko (2016) pa-
ra se abordar a capoeira nas es-
colas, o professor não precisa 
necessariamente ter um conhe-
cimento muito aprofundado na 
área, pois existem inúmeros re-
cursos e meios que o educador 
pode buscar para transmitir es-
ta cultura na escola, como por 
exemplo: usar vídeos, gravu-

-
tos históricos e ilustram os ges-
tos motores dessa arte marcial. 
Concluiu-se também com este 
estudo que a metodologia mais 
utilizada foi o ensino por meio de 
aulas teórico/práticas.

Em outro estudo sobre capo-
eira, de Ehrenberg e Fernandes 
(2012) na cidade de Votorantim, 
o objetivo foi investigar se os pro-
fessores de escolas públicas (mu-
nicipais e estaduais) e particula-
res da cidade de Votorantim/ SP 
aplicam a capoeira como conhe-

-
las de Educação Física. Como re-
sultados, este estudo aponta que 
a grande maioria dos professo-
res pesquisados não aplica este 
conteúdo capoeira em suas aulas 
e os motivos alegados são des-
de a falta de espaço e materiais 
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adequados até mesmo o pouco 
interesse na busca de novos co-
nhecimentos, tendo em vista que 
muitos apontam não terem tido 
tal apropriação em sua forma-
ção. Concluiu-se com este estu-
do que mesmo a capoeira sendo 
um elemento da identidade cul-
tural brasileira e sendo previs-

da Educação Física por documen-
-

-se ausente na prática educacio-
nal desses professores. 

Mais estudos se fazem ne-
cessário para que se possa ve-

um conteúdo inserido no contex-

no pensamento ideológico de al-
guns professores, não fazendo 
parte do conteúdo regular das 
aulas de Educação Física.

Materiais e métodos 

Foi feita uma pesquisa de cam-
po, com três momentos distin-
tos, sendo o primeiro momento a 
aplicação de um questionário an-
tes da aplicação da proposta me-
todológica para os professores, o 
segundo momento foi a aplica-
ção da proposta metodológica e o 
terceiro momento foi a aplicação 
de outro questionário após a apli-
cação da proposta metodológica. 

A pesquisa foi realizada em 
duas escolas do município de 
São Bento Abade (MG), sendo 
uma escola municipal que aten-
de alunos do ensino fundamen-
tal I e outra escola estadual que 
atende alunos do Ensino Funda-
mental II e Ensino Médio.

A pesquisa contou com a par-
ticipação de quatro professores 
de Educação Física das institui-

Inicialmente foi feito o conta-
to com as escolas para que seus 
diretores tivessem conhecimen-
to da proposta e concedessem a 
autorização para a execução do 
projeto. Com a autorização dos 
diretores que foi concedida por 
meio de um termo de compro-
misso e autorização, se iniciou o 
processo de regularização junto 
ao Comitê de Ética da Universi-
dade Vale do Rio Verde UNINCOR 

dados foi feita após a aprovação 
da pesquisa, mediante a partici-
pação e autorização dos profes-
sores de Educação Física das es-
colas participantes, concedida 
por meio do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido.

Num primeiro momento, foi 
aplicado um questionário para os 
professores de Educação Física 
regente responderem se eles têm 
conhecimento sobre a capoeira e 
se ensinam a capoeira nas aulas. 
O questionário foi composto de 

professores mostrarem seus co-
nhecimentos sobre essa temática. 
Através dos resultados do ques-

-

Num segundo momento, foi 
apresentada uma cartilha como 
uma proposta metodológica de 
abordagem prática de ensino da 
capoeira para os professores que 
participaram da pesquisa e usa-
ram a cartilha nas aulas de Edu-
cação Física durante duas se-
manas, ou seja, num período de 
quatro aulas.



REBESCOLAR 45

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano V, V. 1 – Jul. 2019

E depois, num terceiro mo-
mento, foi aplicado outro ques-

dos professores sobre a viabilida-
de da aplicação da cartilha pro-
posta nas aulas de Educação Físi-
ca, e qual foi o nível de interação 

-

Esta pesquisa foi encaminha-
da para a Plataforma Brasil e 
aprovada pelo Comitê de Ética 
da UNINCOR sob nº 2.930.958, 
de 01 de outubro de 2018.

A análise dos dados foi feita 
e será apresentada através de 

foi viável o uso da Proposta nas 
aulas de Educação Física.

Resultados e discussões

Os objetivos desta pesquisa 
foram elaborar uma metodolo-
gia de ensino da capoeira para 
auxiliar os professores, em suas 
aulas de Educação Física, e tam-

aplicação desta metodologia.
A seguir serão apresentados os 

resultados e discussão do ques-
tionário aplicado antes da aplica-
ção da proposta metodológica.

Tabela 1

Fonte: Elaborado pelos autores.

-
ma 75% dos colaboradores da 
pesquisa não praticou capoei-
ra, e 25% praticou capoeira por 
mais de dois anos. Sendo que 

25% ministra suas aulas no En-
sino Fundamental I, 50% no 
Ensino Fundamental II e 25% 
no Ensino Fundamental II e En-
sino Médio.

Tabela 2

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A 3º pergunta do questionário 
inicial que indagava os professo-
res sobre se tiveram capoeira na 
sua formação acadêmica e quan-
to tempo foi essa vivência. Os 
resultados mostraram que 75% 
não tiveram capoeira na forma-
ção acadêmica, e apenas 25% 
deles tiveram capoeira na forma-
ção durante um semestre. 

Estes dados são semelhan-
tes aos dados obtidos por Ribei-
ro, Silva Junior e Sedorko (2016) 
onde evidenciaram também que 
62,5% dos entrevistados por 
eles assumiram não ter vivencia-
do a capoeira em sua grade cur-
ricular enquanto acadêmicos.

A 4º questão abordava se 
professores ensinaram capoei-
ra em suas aulas. Todos os pro-
fessores responderam que não 
ensinou capoeira nas aulas de 
Educação Física. Deste total, 
25% diz ter apresentado a ca-
poeira em suas aulas através do 
conhecimento de alunos que já 
praticavam essa manifestação 
da cultura corporal, onde eles 
demonstravam o que sabiam 

fazer. Esses dados talvez sejam 

da 3º questão. 
Dados semelhantes podem 

ser encontrados nas pesqui-
sas de Ehrenberg e Fernandes 
(2012) e Ribeiro, Silva Junior e 
Sedorko (2016), onde os auto-
res também evidenciaram que a 
maioria dos participantes de su-
as pesquisas não utilizava a ca-
poeira em suas aulas.

demonstrar a insegurança de al-
guns professores em abordar te-
mas que não dominam ou que 
se tenha pouco conhecimento ou 
até mesmo o comodismo ao es-
colher os conteúdos das aulas. 
Essa insegurança pode acabar 
privando os alunos de vivenciar 
possibilidades que a capoeira 
oferece. Segundo Brasil (2017), 
de acordo com a Base Nacional 
Comum Curricular, orienta que 
deve ser trabalhada nas aulas 
de Educação Física na unidade 
temática lutas os conteúdos de 
matrizes africanas e a capoeira 
se faz presente nesse contexto.

Tabela 3

Fonte: Elaborado pelos autores.

a capoeira pode sim despertar o interesse dos alunos devido a ser 
uma atividade que apresenta uma grande diversidade de movimentos, 
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musicalidade e por ser algo dife-
rente do que estão habituados a 
fazer na aula de Educação Física.

Dados semelhantes podem ser 
-

tos (2017) “a capoeira tem mui-
tos movimentos a serem desco-
bertos e relacionados pelos alunos 
nas aulas de Educação Física”. Ba-

“a capoeira é um universo rico em 
possibilidades e sua prática como 

conteúdo da Educação Física Es-
colar assim como de outras dis-

um divisor de águas”.

dizer que a capoeira traz para os 
professores diversas possibilida-
des de trabalhos a serem desen-
volvidos nas aulas de Educação 
Física, desde que se abra a no-
vas possibilidades dos conteúdos 
oferecidos pela capoeira.

Tabela 4

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela acima mostra que 
75% dos participantes encontram 

em suas aulas devido à falta de 
prática e 25% devido a ter pouca 
experiência com a capoeira.

Aponta também que 75% dos 
mesmos não se consideram aptos 
a ministrar aulas de capoeira de-
vido à falta de prática e por não 
conhecer os métodos de ensino 
utilizados no ensino dessa prática 
corporal. Apenas 25% se consi-
dera apto por já ter praticado ca-
poeira por mais de dois anos.

Dados que se assemelham com 
os dados da pesquisa de Ribeiro, 
Silva Junior e Sedorko (2016), 
onde a maioria dos entrevistados 

do estudo desenvolvidos por eles 
também relatou não desenvolver 
a capoeira em suas aulas. Os au-

de prática é um dos fatores que 
impossibilita o desenvolvimento 
desse conteúdo.

Devido a estes dados pode-
-se acreditar que muitos profes-
sores não trabalham com a ca-
poeira em suas aulas devido a 
pensar que para ensiná-la deve-
-se ter uma grande vivência com 
a mesma ou até mesmo ser um 
praticante de capoeira.

Agora serão apresentados os 
resultados do questionário aplica-
do após a aplicação da metodolo-
gia proposta para os professores.
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Tabela 5

 Fonte: Elaborado pelos autores.

Na tabela 5, quando os pro-
fessores foram questionados se 
essa proposta é viável a maio-

a viabilidade de se aplicar a me-
todologia de ensino da capoeira, 
75% dos professores conside-
raram ser muito viável a apli-
cação da metodologia e apenas 
25% deles acharam pouco viável  
sua aplicação. 

Na segunda coluna é mostrada 
em quais anos foram mais viáveis 
a aplicação da metodologia de 
ensino, sendo que 25% apontam 
maior viabilidade no 6º e 7º ano, 
25% considera mais viável no 5º 
ano do Ensino Fundamental, 25% 
diz que é viável a aplicação no 7º 
ano do Ensino Fundamental e no 

1º ano do Ensino Médio e 25% 
apenas no 6º ano.

A terceira coluna mostra em 
quais anos foi menos viável a 
aplicação da metodologia, sen-
do que 50% dos colaboradores 
acham menos viável para o 8º 
ano do Ensino Fundamental, 25% 
diz que foi menos viável no 8º 
ano e no 1º ano do Ensino Médio, 
e 25% considera menos viável no 
3º ano Ensino Fundamental.

Os dados obtidos podem ser 

-
ro questionário onde a maioria 
dos professores não se conside-
ravam aptos a dar aula de capo-
eira devido à falta de prática e 
também por não conhecer seus 
métodos de ensino.

Tabela 6

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A tabela acima mostra quais os 
motivos da inviabilidade da apli-
cação da metodologia, sendo que 
50% dos professores dizem que 
o motivo é pouco interesse dos 
alunos e a outra metade apontam 

executar os movimentos.
A segunda coluna mostra co-

a interação dos alunos com a 
atividade proposta, onde 75% 

-
resse dos alunos e até mesmo 
os que já praticaram a capoei-
ra não queriam participar devi

do à vergonha, e apenas 25% 
dos alunos demostraram muito 
interesse pela atividade. Os da-
dos obtidos se diferem dos re-
sultados de Ribeiro, Silva Junior 
e Sedorko (2016), onde a maior 
parte dos professores entrevis-
tados por eles que trabalham a 
capoeira nas aulas relatou que 
os alunos aceitam participar das 
aulas de capoeira, e 25% res-
saltou que os alunos gostariam 
que o tema fosse aprofundado, 
ou seja, para os referidos dis-
centes o ensino da capoeira po-

A tabela 7 acima trata-se 
dos motivos da falta de interes-
se dos alunos, onde 25% dos 
professores dizem que o moti-
vo é a vergonha e a falta de in-
teresse, 25% aponta a timidez, 
pois os alunos que não partici-
param habitualmente não par-
ticipam das aulas de Educação 
Física, 25% dizem que foi a in-
disciplina, e 25% citam a falta 
de conhecimento.

A segunda coluna mostra 
que os meninos foram os que 

mais se interessaram pela ati-
vidade, sendo que no 5º, 7º  
e 8º anos do Ensino Fundamen-
tal tanto os meninos quanto  
as meninas se interessaram pe-
las aulas.

Segundo Ehrenberg e Fer-
nandes (2012), através da vi-
vência ao jogo da capoeira o 

que deve criar estratégias de 
ataque e defesa que reconstrói 

para a vida. 

Tabela 7

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Para Castilha (2012), a ca-
poeira é considerada uma arte 
completa e multifacetada que  
atua de forma direta e indireta 
os aspectos motores cognitivos 

e afetivos do ser humano per-
mitindo o aprimoramento das 
condutas psicomotoras, as rela-

-
ciplinares.

Tabela 8

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tabela 8 acima aponta so-
bre a recomendação da propos-
ta metodológica onde 100% dos 
professores recomendariam a 
proposta para outros docentes, 
sendo que deste percentual 25% 
disse que ela faz parte das pro-
postas de divulgação cultura afro 
brasileira, 25% diz que ela aten-
de as necessidades dos profes-
sores, 25% por ser uma propos-
ta de fácil aplicação nas aulas de 
Educação Física e 25% pela sua 
praticidade. “A metodologia tor-
nou mais fácil à aplicação e os 
vídeos sugeridos supriram a ne-
cessidade de visualizar o movi-
mento”. Conclui-se também que 
nenhuma das professoras não 
recomendaria essa proposta.

Segundo Castilha (2012), 
muitos professores confundem 

os objetivos de seu trabalho com 
os caminhos a serem utilizados 
na busca do mesmo. O autor ain-

-
lecer suas ferramentas, meios e 
estratégias de trabalho, ou seja, 
a Capoeira propriamente dita.

Conclusão 

Os resultados mostraram que, 
mesmo com a falta de prática da 
capoeira pelos professores, mes-
mo com a não oferta da capoeira 

e o não conhecimento dos méto-
dos de ensino da capoeira, pode-
-se concluir com este estudo que, 
na opinião dos professores, esta 
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proposta metodológica apresen-
tada se mostra muito viável de ser 
aplicada na escola em virtude de 
ser de fácil aplicação, por atender 
as necessidades dos professores e 
também pela sua praticidade. 

Pode-se concluir também que 
essa proposta metodológica é 
muito viável, pois segundo a fa-
la de uma professora entrevis-
tada, “essa metodologia tornou 
mais fácil a aplicação e os víde-
os sugeridos supriram a necessi-
dade de visualizar os movimen-
tos da capoeira”.

Desta forma, este estudo po-
de ser de grande utilidade, pois 
abre caminhos para novas pes-
quisas que possam possibilitar a 
inserção da capoeira nas aulas 
de Educação Física.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Marcelo Moreira; 

dos estilos de ensino dos profes-
sores das artes marciais chine-
sas (Wushu) no Brasil. Pensar A 
Prática, Goiânia, v. 13, n. 1, p. 
1-18, set. 2010. Disponível em: 
<www.revistas.ufg.br/fef/arti-
cle/view/9101>. Acesso em: 28 
maio 2018.

BARBOSA, Michelle Veloso et al. 
Capoeira: Um conteúdo nas au-
las de educação física escolar. In: 
OSBORNE, Renata; SILVA, Carlos 
Alberto Figueiredo da; SANTOS, 
Roberto Ferreira dos. Comple-
xidade da Educação Física Es-
colar
para o futuro. 1. ed. Rio de Janei-
ro: Lamparina, FAPERJ, 2013.

BARROS, Keled Ferreira. Capo-
eira na educação infantil: te-
oria do ensino e atividades prá-
ticas. São Paulo: Phorte, 2012. 

BAZANA, Guilherme Xavier. Te-
oria crítico-emancipatória e 
Educação Física na escola: Di-
ferentes enfoques sobre a capo-
eira. 2016. 76 f. Tese (Doutora-
do) – Curso de Licenciatura em 
Educação Física, Universidade 
Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2016. 
Disponível em: <http://bibliodi-
gital.unijui.edu.br:8080/xmlui/
handle/123456789/3838>. 
Acesso em: 5 abr. 2016.

BRASIL. Ministério da Educa-
ção. Secretaria da Educação Bá-
sica. Fundamentos pedagó-
gicos e estrutura geral da 
BNCC. Brasília, DF, 2017. Dispo-
nível em:<http://basenacional-
comum.mec.gov.br/wp-content/
uploads/2018/02/bncc-20dez-si-
te.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2018

CASTILHA, Fabio André. Aspectos 
Pedagógicos da Capoeira. Pas-
so Fundo: Méritos, 2012. 159 p.

COLUMÁ, José Felipe; CHAVES, 
Simone Freitas. Capoeira e Psi-
comotricidade: Brincando e 
aprendendo a Jogar. Petrópolis: 
Vozes, 2017.

EHRENBERG, Mônica Caldas; 
FERNANDES, Rita de Cassia. A 
capoeira nas aulas de educa-
ção física escolar: vivências e 
possibilidades no ensino funda-
mental. 2012. 14 f. Tese (Dou-
torado) – Curso de Educação Fí-
sica, Unicamp. In: XVI ENDIPE 
– ENCONTRO NACIONAL DE DI-
DÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO 



52

– Unicamp – Campinas, 2012. 
Anais... Unicamp, 2012. Dispo-
nível em: <www.infoteca.inf.br/
endipe/smarty/templates/arqui-
vos_template/.../2064p.pdf>. 
Acesso em: 1 nov. 2012.

FALCÃO, José Luiz Cirqueira. Ca-
poeira. In: GONZÁLEZ, Jaime 
Fernando; FENSTERSEIFER, Pau-
lo Evaldo. Dicionário Crítico de 
Educação Física. 3. ed. Ijuí: Ed. 
Unijuí, 2014. p. 100-102.

HEINE, Vinícius; CARBINATTO, 
Michele Viviene; NUNOMURA, 
Myrian. Estilo de ensino e a ini-
ciação da capoeira para crianças 
de 7 a 10 anos de idade. Pensar 
a Prática, São Paulo, v. 12, n. 1, 
p. 1-12, 1 abr. 2009. Disponível 
em: <https://www.revistas.ufg.
br/fef/article/view/5174/5352>. 
Acesso em: 23 maio 2018.

IÓRIO, Laércio Schwantes; DA-
RIDO, Suraya Cristina. Educa-
ção Física, Capoeira e Educa-
ção Física Escolar: possíveis 

Revista Mackenzie 
de Educação Física e Espor-
te, São Paulo, v. 4, n. 4, p. 137-
143, jul. 2005. Disponível em: 
<editorarevistas.mackenzie.br/
index.php/remef/article/downlo-
ad/1314/2412>. Acesso em: 27 
mar. 2018.

KHOURI, Fernanda Buenome 
el. Efeitos dos estilos de en-
sino comando e descoberta 
guiada no processo ensino-
-aprendizagem do apoio in-
vertido em escolares do 3º 
ano do ensino fundamen-
tal. 2014. 69 f. Tese (Douto-
rado) – Curso de Educação 

Física, Universidade São Judas 
Tadeu, São Paulo, 2014. Dis-
ponível em: <http://novo.mo-
re.ufsc.br/tese_dissert/inserir_
tese_dissert>. Acesso em: 26  
maio 2018.

MELHEM, Alfredo. A prática da 
Educação Física na escola. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2012. 
p. 114.

PRIORE, Mary del. Histórias da 
Gente Brasileira: Colônia. v. 1. 
Rio de Janeiro: LeYa, 2016.

RIBEIRO, Alysson Diego; SILVA 
JUNIOR, José; SEDORKO, Clóvis 
M. A Capoeira como conteúdo 
da Educação Física nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamen-
tal. 2016. 14 f. TCC (Graduação) 
– Curso de Educação Física, Fa-
culdade Sant’ana, Ponta Grossa, 
2016. Disponível em: <https://
www.iessa.edu.br/revista/in-
dex.php/tcc/article/view/53/2>. 
Acesso em: 28 out. 2018.

SANTOS, Wanderson Rodrigo 
Marçal dos. A importância da 
capoeira na nas aulas de Edu-
cação Física escolar. 2017. 32 
f. TCC (Graduação) – Curso de 
Licenciatura em Educação Física, 
Universidade Federal de Pernam-
buco, Vitória de Santo Antão, 
2017. Disponível em: <https://
repositorio.ufpe.br/bitstre-
am/123456789/20619/1/SAN-
TOS, Wanderson Rodrigo Marçal.
pdf>. Acesso em: 14 abr. 2018.

SILVA, Gladson de Oliveira; HEI-
NE, Vinicius. Capoeira: Um ins-
trumento psicomotor para a cida-
dania. São Paulo: Phorte, 2008.



REBESCOLAR 53

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano V, V. 1 – Jul. 2019

SOARES, Maíra Cesarino. Roda 
de Capoeira: Rito Espetacular. 
2010. 93 f. Dissertação (Mestra-
do) – Curso de Artes, Universi-
dade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2010. Disponí-
vel em: <http://www.biblioteca-
digital.ufmg.br/dspace/bitstre-
am/handle/1843/JSSS-8BAFR8/
ma_ra_cesarino_soares._roda_
de_capoeira___rito_espetacular.
pdf?sequence=1>. Acesso em: 
05 mai. 2018.

SOUZA, Fabio Penteado de; SOU-
ZA, Maria Ivonete de; TROIAN, 
Maria Luiza. Capoeira: contribui-

e inclusão curricular na Escola 
Municipal de Educação Básica Sa-
dao Watanabe em Sinop-MT. Re-
vista Eventos Pedagógicos, 
Sinop-mt, v. 3, n. 3, p. 80-90, 
ago. 2012. Disponível em: <ht-
tp://sinop.unemat.br/projetos/
revista/index.php/eventos/arti-
cle/viewFile/972/655>. Acesso 
em: 18 mar. 2018.

SOUZA, Sergio Augusto Ro-
sa; OLIVEIRA, Amauri A. Básso-
li. Estruturação da capoeira co-
mo conteúdo da Educação Física 
no ensino fundamental e mé-
dio. Revista da Educação Físi-
ca/UEM, Maringá, v. 12, n. 2, p. 
43-50, 2. sem. 2001. Disponível 
em: <http://www.periodicos.
uem.br/ojs/index.php/RevEdu-
cFis/article/view/3745/2577>. 
Acesso em: 27 mar. 2018.


