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Resumo 

De acordo com Piaget, conscientizar necessita de uma seqüência de quatro ações: primeiro, da 

atividade de interação com o objeto de conhecimento (do fazer); segundo, de situações conflitantes, 

desequilibradoras, proporcionando a modificação da ação de primeiro grau (inconsciente) para a de segundo 

grau (consciente); Terceiro, da reorganização destas ações em um plano mais elevado, disponível para a 

compreensão do que está ocorrendo com “fazer”; Quarto, da fixação ou retenção dos conceitos construídos. 

A Educação Física como componente curricular ao valorizar a formação de um ser autônomo, deve levar em 

consideração estas afirmações de Piaget, e criar situações para a criança agir e refletir, ou seja, saber 

pensar. Vista por esse ângulo a Capoeira pode se constituir numa atividade em que é possível explorar  as 

etapas propostas por Piaget pois ela permite à criança um auto-conhecimento e uma análise crítica de suas 

potencialidades e limites. O presente trabalho consiste num estudo exploratório sobre a possibilidade da 

Capoeira constituir-se numa atividade na Educação Física que permita à criança passar do pensamento 

centrado e egocêntrico (primeiro grau) para o pensamento reflexivo e consciente (segundo grau). Tomaram 

parte no presente estudo, vinte e seis crianças da Escola Estadual D. Cotinha , com idade entre 5 e 7 anos, 

no município de Conceição da Aparecida – MG. Inicialmente as ações foram contextualizadas a partir da 

abordagem de questões da história da resistência negra à opressão e à escravidão e a entrada no jogo 

simbólico, onde a criança participaria de uma encenação de uma fuga dos escravos dos senhores de 

engenho, em busca da liberdade. Num segundo momento, as aulas foram direcionadas à assimilação dos 

movimentos para a aprendizagem de novos esquemas motores. O comportamento e o processo de tomada 

de consciência através do saber pensar foi utilizado na “roda de capoeira”, onde a criança , através dos 

movimentos novos poderia  tomar consciência para realizá-los com criatividade e compreensão. Em linhas 

gerais, observamos que com a devida contextualização a criança aprende o significado do jogo de capoeira 

criando as condições para que nas ações motoras que compõem a Capoeira a criança demonstrasse um 

maior numero de ações de segundo grau.  
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INTRODUÇAO 

O presente estudo tem como objetivo  

proporcionar à criança atividades em que seja 

possível explorar as ações de segundo grau através 

da contextualização dos movimentos da capoeira.  

Segundo Kamii & Devries (1991), as 

escolas vêm passando por modificações no sentido 

de possibilitar formas diferentes de aprendizagem. 

Essas novas formas são apresentadas de modo 

que o professor seja um facilitador, permitindo o 

aparecimento de novas metodologias, pelas quais o 

aluno possa também construir o conhecimento no 

processo interativo. 

A capoeira é uma das manifestações 

culturais mais importantes de nosso povo; um 

movimento de resistência negra à opressão e à 

escravidão que se transforma em um misto de 

esporte, luta, jogo e dança. A velocidade dos 

movimentos da capoeira são executados 

obedecendo a uma musicalidade que determina 

várias características do jogo : jogo com 

movimentos baixos , lentos, ora movimentos 

rápidos, ora movimentos acrobáticos e até mesmo 

teatrais. O jogador habilidoso precisa ter bom 

domínio não somente dos movimentos, mas de 

toda a musicalidade que a envolve, bem como um 

bom conhecimento da história dessa grande 

herança cultural.  

A capoeira pode proporcionar um auto-

conhecimento do corpo , com crítica de suas 

potencialidades e limites, explorando as propostas 

do saber pensar 

Para Demo (2000) , “[...] quem sabe 

pensar não faz por fazer, mas sabe por que e como 

faz [...]” 

“[...] Autonomia é conquista árdua e nunca 

terminada. Dói sobretudo no começo, pois sua 

primeira fase é sentir-se perdido.Tirada a muleta, a 

pessoa se sente abandonada. Mas só assim 

descobre que pode andar sem muleta [...]”(DEMO, 

2000) 

  O jogo, considerado a ferramenta digna 

para expressar e vivenciar os conhecimentos 

adquiridos, quando vivenciados dá a oportunidade 

para a criança colocar em prática todo o seu 

conhecimento, inclusive os seus desejos 

conflitantes com os dos colegas. Nele a criança por 

meio de uma linguagem interna (subjetiva) tem 

oportunidade de aprender “com” os outros e não 

somente “como” os outros. (KAMII; DEVRIES, 

1991). 

O jogo com regra, que é característico do 

período operatório do desenvolvimento cognitivo, 

possibilita a criança construir um regimento na 

forma de jogar e por meio das vivencias conflitantes 

poderá construir relações conscientes de convívio 

mútuo. (KAMII; DEVRIES, 1991). 

Desta forma, os estudos relacionados com 

o pensamento centrado devem ser valorizados 

pelos   profissionais que lidam  com  criança, pois a 

autonomia só será conquistada quando ocorrer a 

presença da descentração do pensamento infantil.  

Participaram do presente estudo vinte e 

seis crianças na faixa etária de 5 a 7 anos da 

Escola Estadual Dona Cotinha, no Município de 

Conceição da Aparecida - MG . 

Utilizou-se da pesquisa aplicada, 

exploratória e bibliográfica para uma melhor 

compreensão dos estudos e uma possível  

comparação com as aulas práticas, abordando o 

contexto capoeira 
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O processo de tomada de decisão e o saber 

pensar 

  

A criança, em geral, possui uma forte e notável 

tendência de se envolver em jogos de grupo, pois 

estes constituem atividade humana espontânea e 

satisfatória (KAMII & DEVRIES, 1991). 

Como afirma Kamii & Devries (1991): "A 

teoria de Piaget mostra que a competição nos jogos 

é parte de um desenvolvimento maior, que vai do 

egocentrismo a uma habilidade cada vez maior em 

descentrar e coordenar pontos de vista. Esse 

processo de desenvolvimento pode ser visto não só 

nos jogos, mas também no julgamento moral, na 

linguagem, na classificação, na conservação, na 

construção de uma estrutura espaço-temporal e na 

causalidade." 

A transição do egocentrismo para uma 

maneira mais coordenada de pensar caracteriza o 

desenvolvimento de todos os aspectos do 

pensamento" KAMII & DEVRIES (1991) 

Nesta perspectiva, a tomada de 

consciência é entendida como uma construção que 

decorre das relações do sujeito com o objeto, sendo 

a mesma vista como uma conceituação, isto é, uma 

passagem de uma assimilação prática (assimilação 

do objeto a um esquema) a uma assimilação por 

meio de conceitos (Piaget, 1977, p. 200).  

Esse processo exige coordenações e 

transformações contínuas que dão origem a 

diferentes níveis de consciência e integração dos 

esquemas, os quais são resultados da forma como 

as regulações apresentam-se em cada estágio de 

desenvolvimento. Portanto, nem todo nível de 

consciência implica conceituação, já que esta 

depende das integrações que são estabelecidas 

entre o conhecimento novo e o anterior. 

É apoiando-se, pois, nesta concepção que 

Piaget (1977) entende a consciência elementar 

(mais simples e automática) como percepção 

inconsciente, visto que esta se baseia em dados 

imediatos e não os integra às estruturas já 

existentes. Piaget (1977) considera que a tomada 

de consciência pode ocorrer através de 

inadaptações, porém, ele defende que pode haver 

tomada de consciência sem que haja inadaptação 

nas ações, ressaltando, neste caso, o processo das 

regulações para explicar como se constitui seu 

funcionamento.  

Para ele, a tomada de consciência parte 

da periferia para o centro das ações, sendo a 

periferia entendida como os objetivos e fins de uma 

ação intencional, estando estes, portanto, sempre 

presentes no plano da consciência do sujeito. Já as 

regiões centrais, caracterizam-se como meios e 

procedimentos utilizados para atingir um objetivo, 

podendo permanecer inconscientes quando da 

realização de um objetivo da ação. 

O respeito mútuo deve estar presente 

nestas relações, pois só assim poderá haver 

cooperação, onde os sujeitos participam e 

colaboram entre si. “A cooperação fundada na 

igualdade, é uma forma ideal de relações entre 

indivíduos. Ela implica o respeito mútuo, o princípio 

de reciprocidade e a liberdade ou a autonomia de 

pessoas em interação” (MONTANGERO & 

MAURICE-NAVILLE, 1998). 

A cooperação se dá quando os 

interlocutores se encontram de acordo ou 

intelectualmente satisfeitos e quando não ocorre 

nenhuma relação de autoridade, mas sim de 

respeito mútuo. (PIAGET , 1973 e PIAGET apud 

MONTANGERO & MAURICE-NAVILLE, 1998, ). 

No jogo de capoeira, há toda uma 

corporificação, uma harmonia do ritmo, da 

musicalidade, da pessoa com quem se está 

jogando e das outras presentes; “não há mais um 

interno e um externo, mas um contínuo, como no 

caso do instrumento que o artista toca que se torna 

um prolongamento dos seus braços, ou quando o 
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pintor empresta o corpo ao mundo para pintar’ 

.Aliás, geralmente fala-se em “jogar” capoeira e não 

“lutar” capoeira - capoeira se joga - pode ser 

identificada como brincadeira, com ataques e 

esquivas conscientes. Esta idéia expressa não deve 

ser confundida como uma retribuição de violência 

ou sair-se vencedor, mas de negacear, de se fazer 

distraído e tapear o parceiro na sua iniciativa de 

agressão.Capoeira se joga “com” o outro e não 

“contra” o outro. O jogo exige a presença do outro. 

O jogo ganha características de verdadeira 

cooperação. Nesta ambigüidade de características 

do jogo, está contida uma das lições de vida que 

permeiam a capoeira: não confiar nas aparências e 

nunca desprezar os outros; não querer pegar uma 

pessoa distraída, mas respeitá-la, pois a distração 

pode ser um grande disfarce.As regras de conduta 

na roda de capoeira são também regras de conduta 

na vida, pode-se identificar: a prudência, a 

inteligência, o respeito e o ser surpreendente como 

qualidades de uma filosofia de vida. Concorda-se 

com Oliveira (2002), que os ensinamentos para o 

jogo da capoeira podem servir para o “jogo” das 

relações humanas: agir com prudência, saber 

conviver com a maldade do mundo. Saber jogar 

com isto sem sair da harmonia. Daí os cantos e as 

músicas: tudo deve ser feito sem sair da cadência 

do berimbau; é preciso “pegar o outro” sem quebrar 

a harmonia do jogo. Afirma que este sentido de 

ligação da capoeira com a vida, também esteve 

presente num momento histórico, em que existiu 

uma necessidade de o negro conquistar seu lugar 

na sociedade. O negro liberto deveria, então, 

conviver com o poder, com a falsidade, com o 

preconceito, para conseguir sobreviver socialmente, 

e isto não poderia ser através da violência e da 

marginalidade: era preciso aprender a ”não dar 

murro em ponta de faca”. O negro reunia-se para 

cantar, tocar e aprender a Capoeira a fim de 

aprender o “jogo” das relações humanas”. Por esse 

motivo, jogar capoeira sempre requereu e ainda 

requer muita experiência, que não pode ser 

ensinada, mas que pode ser adquirida na 

vida(LOPES, 1999).  

Segundo Demo (2000) “Saber pensar não 

é só pensar . É também e sobretudo, saber intervir. 

Teoria e prática e vice-versa. Quem sabe pensar 

não faz por fazer , mas sabe por que e como faz. 

“[...] é saber reconhecer rapidamente as relevâncias 

do cenário e tirar conclusões úteis , ver longe para 

além das aparências , perceber a greta das coisas 

[...]”. 

”[...] Rigorosamente falando, não é 

praticável ensinar a pensar porque isto significaria 

treinar para reproduzir, não pensar [...]” (DEMO 

2000)   

As ações motoras podem ser entendidas 

como movimentos conscientes que possuem uma 

intenção pré-determinada e que seu objetivo esteja 

dentro de um contexto. No caso da capoeira , as 

ações motoras estão determinadas dentro do 

contexto “capoeira” , abordando a história , a 

música e os seus movimentos específicos .  

Sabedoria é entendida por Demo (2000) 

como o reconhecimento rápido da situação 

envolvente, é perceber a essência do fenômeno, 

tirar conclusões úteis. Piaget (1994) afirma que 

cada vez que o sujeito toma consciência de suas 

relações com o objeto, o objeto e o sujeito 

modificam na mesma proporção. O conhecer surge 

da manipulação e quanto mais o sujeito relaciona 

com o objeto na forma de reflexão (pensar por si 

próprio) mais as estruturas internas do sujeito são 

modificadas, originando um novo sujeito e um novo 

objeto. O mesmo ocorre com a interação com o 

objeto, quanto mais o objeto é manipulado, mais ele 

passa a ter para este sujeito significados variados. 
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A Organização do Eu e da Realidade  

 

Quando o sujeito realiza ações de primeiro 

grau, como um movimento de rotina, ele não presta 

atenção no que está acontecendo com as suas 

ações. Entretanto, se uma situação problema surge, 

o sujeito interrompe suas ações para refletir e 

escolher um meio adequado de solucionar o 

problema. Ao refletir, ele toma consciência do que 

está acontecendo, o que possibilitará explicar para 

si mesmo o resultado de suas ações e então, 

compreendê-las (PIAGET, 1975; 1977).  

Este pensar centrado restringe a criança, 

dificultando sua capacidade de ir à realidade 

(aspecto exterior, objetivo) e voltar ao seu “eu” 

(aspecto interior, subjetivo) com compreensão. Para 

tanto, ela necessita de um longo processo de 

mudanças para tornar o seu pensamento mais 

flexível, mais dinâmico. Em função dessa transição 

de ações mentais, de ir e vir, é que Piaget valoriza 

o processo pedagógico, por proporcionar a 

possibilidade de estabelecer relações. O espaço de 

aprendizagem deve ser aquele que estimula a 

criança no sentido de fazer comparações de uma 

coisa com outra, de um objeto com outro, de uma 

situação com outra, de uma ação com a outra 

(ELKIND, 1972). 

Para o processo de equilibração 

(modificador das estruturas cognitivas devido à 

presença de novos conhecimentos) o organismo 

não depende das ações de primeiro grau 

(inconscientes) e sim das ações de segundo grau 

(conscientes) provindas de situações problemas. 

Segundo Piaget, esta é a justificativa para que a 

escola valorize as ações de segundo grau, pois ao 

oferecer situações problemas, ela poderá contribuir 

para a formação de novos sujeitos e conceitos, 

atendendo aos objetivos da educação (BECKER, 

2001).  

Dentro da prática da capoeira nas aulas de 

Educação física, o professor deve propiciar à 

criança um processo de tomada de consciência do 

próprio corpo que só é possível através da 

compreensão do que ela está fazendo; Freire 

(1991), afirma que, em relação ao processo de 

tomada de consciência de si mesmo , o sujeito que 

constrói o objeto  no diálogo com ele , constrói a si 

mesmo, construindo o objeto que também é ele . 

Mas o que fica, o que ele compreende, é sua 

construção. Não são os espelhos, as opiniões 

alheias, as sensações visuais ou táteis que lhe 

dirão quem ele é exatamente. O sujeito é a sua 

construção. O sujeito é aquilo que se pode construir 

no diálogo consigo mesmo.  

Esta relação do sujeito com ele mesmo, na 

representação do corpo como objeto, é bem 

explicada segundo a concepção Piagetiana , citado 

por Kesserling (1991) : A consideração do desse 

sistema também leva em conta que a criança, para 

situar-se a si mesma no espaço, se vê obrigada a 

representar ela própria , e a pensar em seus 

deslocamentos, como se os contemplasse de 

fora.[...] “no início desse desenvolvimento a criança 

considera a si mesma, ou melhor dito, o seu corpo, 

como razão de ser de tudo, ao passo que, quando a 

linguagem e o pensamento surgem,  ela se percebe 

praticamente como elemento ou corpo entre outros, 

num mundo que paulatinamente é elaborado e 

construído por ela e, a partir de então , notado 

como existindo exteriormente a ela mesma.”  

De acordo com Popper; Eccles (1992), o 

homem cria a si próprio e, segundo Piaget, a 

criança para construir a sua individualidade e se 

conhecer precisa diferenciar o “eu” do não “eu”. Nas 

aulas de Educação Física para crianças os 

professores deveriam se preocupar em ajudá-las na 

construção do “eu”, como um ser  capaz de sentir-

se significante no mundo com significado. Para 

tanto, não basta ensinar  “como” dominar os 
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movimentos e sim, criar possibilidades para a 

criança pensar sobre os diferentes modos de ação 

e os significados que eles possuem quando 

realizados.  

 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Inicialmente foi realizada uma aula 

temática onde as  ações foram contextualizadas a 

partir da abordagem de questões da história da 

resistência negra à opressão e à escravidão e a 

entrada no jogo simbólico, onde a criança 

participaria de uma encenação de uma fuga dos 

escravos dos senhores de engenho, em busca da 

liberdade. Num segundo momento, as aulas foram 

direcionadas à assimilação dos movimentos da 

capoeira para a aprendizagem de novos esquemas 

motores.  

Estes esquemas motores são fruto da 

coordenação das ações motoras que , de acordo 

com Becker(2001) , significa alguma ligação , ou 

relação que o sujeito estabelece entre ações, que 

não existia anteriormente; ligação que deve ser 

entendida como ligação do sistema nervoso em 

forma de sinapses , redes neurais, 

neurotransmissores, etc. e que passa a constituir a 

condição de possibilidade de todas as ações 

pertinentes. O autor ainda cita uma explicação de 

Piaget sobre o equilíbrio cognitivo : “não é um 

estado de inatividade , mas de constantes trocas; 

trocas entre o sujeito e o objeto , entre o indivíduo e 

o meio social , entre o organismo e o meio .” 

 O comportamento e o processo de tomada 

de consciência através do saber pensar foi utilizado 

na “roda de capoeira”, onde a criança , através dos 

movimentos novos poderia  tomar consciência para 

realizá-los com criatividade e compreensão. 

O professor de Educação Física deve 

tomar o cuidado de sempre abordar as questões de 

respeito mútuo e cooperação; cada criança possui o 

seu ritmo próprio, e coloca nos movimentos da 

capoeira um pouco da sua história ; é o seu 

repertório motor aliado aos movimentos 

contextualizados da capoeira que irão ser decisivos 

na formação da sua personalidade .  

 

 

 

          Considerações Finais 

 

Este trabalho tem como objetivo de 

proporcionar à criança atividades em que seja 

possível explorar as ações de segundo grau através 

da contextualização dos movimentos da capoeira.  

A autonomia moral é um 

conhecimento construído de dentro para fora vista 

como resultado de uma interação cooperativa com 

os demais membros de uma sociedade. Interações 

que se manifestam por meios da construção de 

valores e de regras de convivência. Para tanto a 

descentração do pensamento infantil é necessário. 

A criança precisa colocar-se no lugar do outro, 

sentir o que o outro sente, comparar os seus 

desejos com os dos outros. Tomar decisões do que 

é certo ou errado em uma determinada cultura e um 

contexto. É saber limitar-se.  

A autonomia é ainda mais, saber fazer 

"com o outro e não “como” o outro. É situar-se 

como sujeito livre e singular que, através de 

relações de reciprocidade mutua, estabelece 

acordos iguais permitindo convivência respeitosa. É 

construir o auto-respeito, que provem da 

representação da imagem mental de si em um 

contexto coletivo. Pode afirmar que ela provem 

também do dialogo interno, da tomada de 

consciência do sujeito em relação consigo mesmo. 

A prática da capoeira no cenário escolar , 

de acordo com a observação dos sujeitos, pode 

propiciar a passagem das ações de primeiro grau 
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(inconscientes), para as ações de segundo grau 

(conscientes), pois os movimentos assimilados no 

decorrer das aulas , poderão ser compreendidos e 

usados no momento maior das aulas de capoeira , 

que é a roda de capoeira. Nela, as crianças 

possuem uma maior probabilidade de demonstrar 

as ações motoras de segundo grau , uma vez que 

ela necessita agir com compreensão, se colocando 

no lugar do seu oponente,  procurando interpretar 

as ações do outro para realizar seus movimentos , 

para finalmente alcançar  o sucesso no jogo da 

capoeira .  

É preciso observar também o que afirma 

Manoel (2008) : “Ser habilidoso não significa 

mostrar o comportamento mais complexo (termo de 

difícil operacionalização, como destaca Gould 

(1997)), mas quem tem maior grau de liberdade de 

escolha dos meios para solução do problema[...]”. 

Em outras palavras , é importante o professor 

observar que complexidade de movimentos não 

significa desenvolvimento,  e sim a facilidade de 

encontrar meios para a resolução dos problemas 

oriundos da tarefa ; no caso da capoeira , o melhor 

aluno não é o que executa vários movimentos 

complexos , mas sim aquele que executa os 

movimentos no tempo certo , no momento certo , e 

no contexto correto . 

A intervenção consciente do professor em 

todos os momentos em que se achar necessário é 

determinante para o sucesso das aulas, e com o 

decorrer das mesmas e conseqüente 

desenvolvimento dos movimentos e das relações 

de cooperação dentro do contexto capoeira a 

criança tem grande possibilidade de alcançar a 

autonomia através do agir com compreensão, rumo 

ao  saber pensar,  processo este contínuo e 

inacabado, pois há muito o que se estudar no 

sentido de como a criança adquire essa experiência 

no seu desenvolvimento motor e do processo do 

saber pensar nas aulas de Educação Física 

Escolar. 
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