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RESUMO       

A Capoeira já foi chamada de “ginástica brasileira” e, por mais que tenha seu reconhecimento como 

manifestação cultural de grande valor pedagógico, ainda são poucas as escolas que a incluem como 

conteúdo.  O Objetivo deste trabalho foi analisar a manifestação da capoeira e sua ação educativa. Este 

estudo analisou a percepção dos professores do Ensino Fundamental sobre a utilização da Capoeira 

como uma atividade interdisciplinar. Os PCNs da Educação Física determinam e valorizam a 

participação dos alunos em jogos, lutas e esportes no contexto escolar. A Capoeira é uma atividade onde 

o jogo, a luta e a dança se interpenetram, numa relação recíproca de cultura popular como objeto de 

ensino aprendizagem, possuidora de valores e conteúdos riquíssimos. Neste estudo foi utilizada revisão 

de literatura especializada e pesquisa direta descritiva e observacional. Aplicou-se um questionário com 

cinco perguntas abertas, há vinte alunos do Ensino Fundamental com idade entre 7 anos a 11 anos. A 

Capoeira pode enriquecer, não somente a cultura corporal de movimento das crianças, como também 

enriquecimento das ferramentas de trabalho do docente. 
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INTRODUÇÃO      

Ao falar de valorização da cultura nacional, é preciso lembrar da escola que ainda é o veículo 

de disseminação cultural por excelência (FREITAS & FREITAS, 2005). O ensino da Capoeira nesta 

perspectiva pode ser dialético, emancipatória e inclusivo, partindo de uma prática restauradora, 

transgressora, intercultural e crítica, como poderoso instrumento para reafirmar a singularidade na 

diversidade (AZEVEDO, 2010).  

            A Educação Física caracteriza-se como um fórum privilegiado às ações pedagógicas que 

envolvem os alunos e seus movimentos corporais, sendo o corpo compreendido “como um organismo 

que interage com o meio físico, cultural, que sente dor, prazer, alegria, medo, etc.” 

(BRASIL, 2000 p.49).  

Diante destes fatos Bregolato (2005) descreve que a Capoeira é a própria arte com alto teor 

educacional. Nesta mesma linha, Aleluia destaca no CBC (2005) nos relatos de Falcão et al (2005) que 

a Capoeira é uma atividade onde o jogo, a luta e a dança se interpenetram, numa relação recíproca.        

          Com isso, Lemos e Naressi (2010) expõem que a Capoeira na escola privilegia os valores éticos 

e estéticos da proposta educativa, estimulando o aprendizado crítico e consciente, e, segundo Falcão 

(2005), percebe-se que são raros os que detêm um conhecimento satisfatório para atender as 
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necessidades desse conteúdo, corroborando com esta ideia Calçado (2009, p. 4), diz que “a capoeira na 

escola tem como objetivo trabalhar as valências físicas, o desenvolvimento motor, a harmonização e o 

respeito, para que assim as crianças possam ter um desenvolvimento completo”. 

         Este sentimento moveu e estimulou o desenvolvimento desta pesquisa, que teve como pergunta 

norteadora: Qual a percepção dos professores do ensino regular sobre a utilização da Capoeira como 

conteúdo interdisciplinar no projeto pedagógico na escola? Seu objetivo foi explorar o conteúdo 

interdisciplinar que a Capoeira promove na escola e observar o movimento corporal de cada aluno nesta 

prática.   

METODOLOGIA  

O método utilizado nesta pesquisa foi um estudo descritivo de caráter qualitativo. O instrumento 

utilizado foi um questionário composto por sete perguntas fechadas aplicadas à 20 alunos do Ensino 

Fundamental e uma pergunta aberta ao Professor do Centro de Cultura Público do Itaim Paulista no 

município de São Paulo – SP. Fez-se revisão na literatura específica, fundamentadas na inserção da 

Capoeira no contexto escolar.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  A partir das questões investigadas constatou-se que a Capoeira é de grande importância no 

âmbito escolar, pois auxilia na formação de seres humanos capazes de lidar com as diferenças entre si, 

aplicando conhecimentos amplos da cultura popular, resgatando a história e a influência do negro na 

manifestação da cultura brasileira, aspectos importantes relatados na obra de Azevedo (2010).  

 Diante do exposto, os alunos relatam maior motivação para participar das aulas de Educação 

Física, pois a Capoeira possibilita uma grande diversidade de movimentos corporais, a evidência do 

fator cognitivo, facilitando o aprendizado e memorização dos movimentos da Capoeira escolar, vindo 

de encontro ao exposto por Calçado (2009) 

  Acredita-se que a Capoeira possa contribuir no processo pedagógico e didático em aulas de 

Educação Física, pois o ritmo, elemento potencialmente explorado na musicalidade da Capoeira, tem o 

poder de gerar impulso durante os movimentos, desenvolvendo assim uma aprendizagem dos conteúdos 

que relacionam a Capoeira com uma bagagem cultural na escola. 
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