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A criação da lei 10.639/03 institui o ensino de conhecimento da cultura africana ─ sua 

história e demais assuntos que lhe dizem respeito, sendo posto nos currículos escolares. Em detrimento 

a esta função, as escolas vêm trazendo a capoeira como uma prática cultural, pois seu surgimento se 

deu como uma forma de os escravos trazidos da África se defenderem dos maus tratos a que eram 

submetidos. Para isso, usavam o próprio corpo como instrumento tanto de defesa como de trabalho. 

No entanto, sua prática torna-se difícil nas escolas devido aos professores de educação física não 

estarem qualificados à sua prática; poucos a vivenciaram durante a graduação. Assim, a capoeira vem 

sendo posta como atividade extracurricular, com os colégios contratando profissionais não formados, 

para lecionar. Constatamos que estas atitudes são tomadas por colégios particulares, pois os colégios 

públicos não dispõem de renda para contratá-los e montar a infra-estrutura. O perigo está em afastá-la 

do contexto pedagógico, transformando-a apenas numa atividade a ser praticada pelos alunos. O 

pretendido é que, no ambiente escolar,seja levada para o lado pedagógico, procurando adaptar seu 

ensino em conjunto com sua história, contando o ponto de vista dos escravos, utilizando-se também da 

interdisciplinaridade, figuras geométricas para execuções dos movimentos, estudo da língua 

portuguesa, criatividade, além de aliar outras qualidades relacionadas ao aspecto saudável, melhorando 

o condicionamento mental e físico. Assim, a capoeira terá sido executada adequadamente, pois em um 

contexto pedagógico, nunca será levada a desempenho ─ o qual poderia ser gerado sendo posta como 

atividade extracurricular. Nota-se, que com a sua entrada na escola, um acréscimo de valiosos 

benefícios a formação dos alunos surge, pois além dos benefícios já citados, ela pode ser coadjuvante a 

outras disciplinas e pode servir como conteúdo das aulas de  educação Física escolar ─ alem de estar 

cumprindo exigência legislativa. Contudo, para que isso ocorra, o ensino da capoeira terá de ser 

primeiramente oferecido na graduação, buscando melhor qualificação aos professores de educação 

física; a partir disto, ser posta nos espaços pedagógicos, considerando o cunho formador da arte. 

Assim, com a entrada da capoeira no cenário educacional, penetrando nos currículos universitários, 
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existirá mais uma ferramenta que contribua na formação cidadã dos nossos jovens, além de se 

conseguir a diminuição de todo preconceito criado em torno dela. 
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Introdução 

 

A cultura dos povos na modernidade sofre intensas e sucessivas influências tornando o corpo 

cultural, algo visto como um objeto maleável que sofre transformações que os levam em sentido ao 

aperfeiçoamento. Hoje já está comprovado pela biologia e pela genética que todos os seres humanos 

possuem a mesma carga genética. Tais estudos são importantes para desconstruir e superar as teorias 

racistas que predominaram na intelectualidade no final do século XIX e início do século XX, e cujo 

teor, infelizmente, ainda se faz presente na sociedade brasileira. Todo o preconceito e racismo acabam 

por transformar “as diferenças inscritas no corpo em marcas de inferioridade. Nesse processo são 

estabelecidos padrões de superioridade/inferioridade, beleza/feiúra” (GOMES, 2003). 

No caso do negro brasileiro, a classificação e a hierarquização racial hoje existente, 

construídas na efervescência das relações sociais e no contexto da escravidão e do racismo, passaram a 

regular as relações entre negros e brancos como mais uma lógica desenvolvida no interior da nossa 

sociedade. Uma vez constituídas, são introjetadas nos indivíduos negros e brancos pela cultura. Somos 

educados pelo meio sociocultural a enxergar certas diferenças, as quais fazem parte de um sistema de 

representações construído socialmente por meio de tensões, conflitos, acordos e negociações sociais. 

Assim, ao abordar a proposta de inserção da capoeira no contexto estudantil torna-se essencial 

desconstruir todo estigma criado ao longo do processo de colonização, onde o negro era visto como 

um ser rebaixado, insignificante e com descrédito cultural.   

 

 

Material e métodos  

 

Análise bibliográfica de textos que legitimam o ensino da capoeira no contexto escolar, bem 

como a exploração de assuntos inerentes. 
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Resultados e discussões 

 

“A cultura negra pode ser vista como uma particularidade cultural construída historicamente 

por um grupo étnico/racial específico, não de maneira isolada, mas no contato com outros grupos e 

povos” (GOMES, 2003) Aqui, fica claro a relação de multiculturalismo representada pela relação 

típica do território brasileiro, no que se refere a grande complexidade cultural. 

A criação da lei 10.639/03 institui o ensino de conhecimento da cultura africana ─ sua 

história e demais assuntos que lhe dizem respeito, sendo posto nos currículos escolares. Percebemos 

assim uma tentativa dos governos de instituir valores de nossos antepassados, num movimento de 

manutenção cultural. A necessidade de se incluir, com certo grau de relevância, as culturas ate então 

marginalizadas na sociedade se coloca como um movimento louvável, uma tentativa contra qualquer 

tipo de diferenças, mas que esbarra em diversas questões já enraizadas em nosso contexto cultural. 

Quando pensamos nas aulas de educação Física na escola, alguns elementos da cultura negra 

tornam-se grandes aliados para a construção dos espaços educativos, além de serem elementos 

importantes de discussões que não só aumentam a bagagem cultural dos alunos, mas os tornam mais 

críticos e aptos a exercerem seus papéis enquanto cidadãos. Um deles e a capoeira, que se caracteriza 

como 

 

“um ritual de luta, dança e jogo que funciona como um sistema recreativo, estético, 

ético e profissional. Mestres e aprendizes cultuam-na como um processo libertário 

no qual o indivíduo aprende a se posicionar no centro de si mesmo e a encontrar 

seu espaço de mediação, ou seja, seu ponto de referencia na roda do jogo e do 

mundo. Para eles, a capoeira é a articulação de uma linguagem do corpo com os 

pianos mental e espiritual. A aprendizagem dessa luta/arte/filosofia inclui o 

conhecimento dos instrumentos e dos cantos” (BARBOSA, 2008) 

 

A capoeira trouxe consigo uma serie de preconceitos, pois “os negros eram considerados 

primitivos, e suas atividades eram classificadas como patológicas. A capoeira era um ‘cancro moral’ 

que deveria ser extirpado, pois impedia a modernização do país” (VASSALLO, 2009). 

Em detrimento a esta função as escolas vêm trazendo a capoeira como uma prática cultural, 

pois seu surgimento se deu como uma forma de os escravos trazidos da África se defenderem dos 

maus tratos a que eram submetidos. Para isso, usavam o próprio corpo como instrumento tanto de 

defesa como de trabalho. A capoeira como atividade propícia aos valores da educação, surge não só 

como um elemento cultural, provindo da África, mas como uma tentativa de diminuir os conflitos 

sociais oriundos da discriminação e, nesse sentido, contribuir para a formação de uma sociedade mais 

justa e humanitária. No entanto, sua prática torna-se difícil nas escolas devido aos professores de 
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educação física não estarem qualificados à sua prática; poucos a vivenciaram durante a graduação. 

Assim, a capoeira vem sendo posta como atividade extracurricular, com os colégios contratando 

profissionais não formados, para lecionar. 

Constatamos que estas atitudes são tomadas por colégios particulares, pois os colégios 

públicos não dispõem de renda para contratá-los e montar a infra-estrutura. O perigo está em afastá-la 

do contexto pedagógico, transformando-a apenas numa atividade a ser praticada pelos alunos. O 

pretendido é que, no ambiente escolar,seja levada para o lado pedagógico, procurando adaptar seu 

ensino em conjunto com sua história, contando o ponto de vista dos escravos, utilizando-se também da 

interdisciplinaridade, figuras geométricas para execuções dos movimentos, estudo da língua 

portuguesa, criatividade, além de aliar outras qualidades relacionadas ao aspecto saudável, melhorando 

o condicionamento mental e físico. 

Algumas propostas como o conto de histórias que tratam o negro, não como um alvo da 

história, mas como autores de suas próprias. Daí, a necessidade de colocar-los como protagonistas, 

como um povo dotado de particularidades, assim como qualquer outro. Contudo, para que isso ocorra, 

o ensino da capoeira terá de ser primeiramente oferecido na graduação, buscando melhor qualificação 

aos professores de educação física; a partir disto, ser posta nos espaços pedagógicos, considerando o 

cunho formador da arte. Assim, com a entrada da capoeira no cenário educacional, penetrando nos 

currículos universitários, existirá mais uma ferramenta que contribua na formação cidadã dos nossos 

jovens, além de se conseguir a diminuição de todo preconceito criado em torno dela. 

Permeando a discussão da necessidade de incluirmos a capoeira nas escolas, atua em 

paralelo a questão da formação profissional do instrutor.  Entendemos que para satisfazer as questões 

referentes aos embates, que contestam, por um lado, a formação do professor que não contém 

preparação para o trabalho com artes marciais e outra, que coloca o graduado numa situação de 

descrédito, por não ter conhecimento de cunho pedagógico e fisiológico. Na atual conjuntura, torná-se 

uma das principais criticas para os que possuem a qualificação para o trabalho com a capoeira. Por um 

lado, há os que defendem as idéias de que a capoeira só pode ser ministrada por graduados, que por ter 

todo um conhecimento dos movimentos capoeristicos (ginástica, arte marcial e batuques) se 

beneficiam por ter uma preparação para a prática; por outro lado, existem os licenciados (habilitados 

por um curso superior) que por terem um conhecimento pedagógico saberiam trabalhar o lado cultural, 

histórico da arte, alem de ter seu objetivo voltado para o conhecimento corporal do aprendiz. Uma 

proposta encontrada seria o trabalho conjunto de ambos onde o conhecimento dos dois não é negado, 

enriquecendo a proposta de inserção da capoeira como cultura popular do Brasil, que não deve, sob 

hipótese alguma, ser esquecida, tendo em vista seus inúmeros benefícios e ainda, o percebimento das 

contribuições da cultura negra no Brasil. Assim, de uma forma lúdica: através das brincadeiras, os 
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alunos aprendem o quão importante foi à passagem do negro africano para a formação da cultura 

brasileira. 

Considerações finais 

 

A escola, enquanto instituição social responsável pela organização, transmissão e 

socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um dos espaços em que as representações 

negativas sobre o negro são difundidas. E por isso mesmo ela também é um importante local onde 

estas podem ser superadas. 

Assim, a capoeira terá sido executada adequadamente, pois em um contexto pedagógico, 

nunca será levada a desempenho ─ o qual poderia ser gerado sendo posta como atividade 

extracurricular. Nota-se, que com a sua entrada na escola, um acréscimo de valiosos benefícios a 

formação dos alunos surge, pois além dos benefícios já citados, ela pode ser coadjuvante a outras 

disciplinas e pode servir como conteúdo das aulas de educação Física escolar ─ além de estar 

cumprindo exigência legislativa.  

Obviamente que a lei já vigora há algum tempo e ainda não vimos nada tão significativo. No 

entanto, sabemos que em nosso país as mudanças na escola sempre esbarram nos conceitos 

tradicionais da educação. Contata-se que, enquanto que as transformações nos setores tecnológicos 

superam todas as expectativas, sendo tão rápidas e avassaladoras que, a todo o momento, produtos e 

maquinarias são atualizadas, fazendo com que instrumentos recém fabricados sejam, em questão de 

meses, colocados como ultrapassados por um mercado cada vez mais voraz; já no que se refere à 

questão curricular, isso não ocorre com tamanha velocidade. Contudo, para que isso ocorra, o ensino 

da capoeira terá de ser primeiramente oferecido na graduação, buscando melhor qualificação aos 

professores de educação física; a partir disto, ser posta nos espaços pedagógicos, considerando o 

cunho formador da arte. Assim, com a entrada da capoeira no cenário educacional, penetrando nos 

currículos universitários, existirá mais uma ferramenta que contribua na formação cidadã dos nossos 

jovens, além de se conseguir a diminuição de todo preconceito criado em torno dela. O que nos resta é 

esperar, otimistas, por este avanço. 
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