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RESUMO: 

A capoeira possui um rico conteúdo cultural e histórico que é disseminado na sua prática e nas 

atividades educativas. Sua prática envolve aspectos cognitivos, afetivos e motores que colaboram com 

a promoção dos processos de aprendizagem escolar. O presente trabalho relata a experiência da 

capoeira como conteúdo escolar, na perspectiva de reflexão sobre a cultura corporal. A experiência 

ocorreu no Município de Seropédica, na Escola João Leôncio, através de seis intervenções no âmbito 

do PIBID – Educação Física/Esporte da UFRRJ, para turmas de 1° ano e 5° ano do ensino 

fundamental. Foi observado que após uma unidade didática envolvendo a capoeira os alunos 

apresentaram uma melhora referente ao desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social.  Destaca-

se no aspecto motor, a lateralidade, o equilíbrio, a coordenação global e a noção de espaço-temporal; 

no aspecto cognitivo, a percepção, o raciocínio, a formulação de estratégias e a atenção; e por fim, no 

aspecto afetivo social, que contribuiu para um avanço no que diz ao respeito mútuo. Tambémfoi 

possível observar questões procedimentais, comportamentais e atitudinais, que são fatores 

educacionais relevantes, mas que nem sempre estão presentes no processo avaliativo dos professores. 

Ao final do processo pode-se concluir que o ensino de um conteúdo usualmente pouco desenvolvido 

nas aulas de EF foi de suma importância para o desenvolvimento de comportamentos e atitudes 

satisfatórias em sala de aula. Dessa forma, cabe a reflexão sobre a efetiva inserção da capoeira como 

conteúdo de luta/dança na Educação Física escolar. 
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