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INTRODUÇÃO 

 Especialmente a partir da inclusão da disciplina Educação Física no currículo escolar, bem 

como sua ressignificação na escola, outros conteúdos ganharam maior evidencia no currículo escolar. 

Alguns trabalhos com ênfase na cultura corporal de movimento estão sendo desenvolvidos. Logo, 

torna-se indispensável à realização de estudos sobre diferentes manifestações culturais. Para este 

momento demos ênfase á tematização da capoeira. A Capoeira é uma manifestação cultural de grande 

relevância social. Seu ensino foi transmitido oralmente entre gerações ao longo dos anos.   

Para Oliveira (2013, p. 85): 

[...] é uma dança/luta de origem africana, iniciada no Brasil na época da colonização 

portuguesa, por meio do tráfico de escravos. Ao serem trazidos até aqui, a cultura e 

as crenças foram fazendo parte da história brasileira, assim como toda uma mistura 

de raças, também, e não somente, oriunda deste fato histórico. 

Portanto entende-se que estudar capoeira e as variáveis que favorecem sua de inserção na 

escola, apresentam grande relevância social e cultural, uma vez que por esta manifestação o aluno é 

estimulado a desenvolver-se em todas as dimensões que compõe o ser humano.  

Deste modo, a tematização da capoeira nas aulas de educação física pode se alinhar com os 

objetivos educacionais. Porém surge o seguinte questionamento: Qual o entendimento, interesse e 

conhecimentos de escolares em relação a capoeira? Para tanto este estudo tem como objetivo: 

Descrever a opinião dos alunos sobre o entendimento, interesse e conhecimentos em relação à 

capoeira. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Realizamos uma pesquisa qualitativa, junto a Estudantes no ensino fundamental, de ambos os 

gêneros, com idade de 13 a 14 anos de uma escola pública localizada na cidade de Mauá-SP. 

Algumas etapas foram cumpridas: apresentação da proposta para direção, coordenação, 

professor e alunos; realização de vivência corporal, composta por cantigas e danças; roda de conversa 

que tinham em vista três categorias temáticas - apriorísticas (entendimento, interesse e conhecimento 
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sobre a capoeira). Conforme as proposições de Bardin (1977) as conversas foram gravadas, transcritas 

e analisadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Para potencializar o entendimento, conhecimento e interesse dos alunos pelas práticas 

corporais, vimos na escola e nas aulas de Educação Física uma oportunidade privilegiada de 

aproximação com a cultura corporal de movimento.   

 Tendo isto em vista, após a vivência corporal, os alunos foram questionados sobre sua 

experiência individual com a capoeira em outros momentos. Somente dois alunos de um total de trinta 

e dois afirmaram ter vivenciado tal manifestação. O restante da turma afirmou saber o que era, mas 

nunca haviam participado de nenhum tipo de vivência relacionada à temática. 

 Os professores/pesquisadores observaram que aqueles os alunos que foram mais participativos 

na aula levantaram mais questionamentos. Dentre eles onde poderiam praticar a capoeira fora do 

contexto escolar? Conforme Neira (2016), com referência no Currículo Cultural, entendemos que o 

professor pode explorar o tema da capoeira em uma dimensão que vai além da aprendizagem de gestos 

motores. Talvez isto possa explicitar-se na pergunta do aluno sobre onde poderia praticar capoeira, o 

que por sua vez demonstra interesse e maior entendimento tendo em vista conhecer mais. Os alunos 

demonstraram interesse em realizar vivências mais diversificadas – entendemos a proposta realizada 

como forma de diversificação dos conteúdos uma vez que os alunos afirmam não realizar atividades 

como as que foram propostas. 

 Perguntamos se tinham interesse em praticar a capoeira em outros momentos? A resposta foi 

positiva pela maioria. Talvez essa resposta demonstre que a prática de diferentes manifestações em 

âmbito escolar possa desenvolver o gosto pela prática da atividade física bem como seu conhecimento 

e quebra de paradigmas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os alunos apresentam interesse, em participar de vivências relacionadas à capoeira. 

Entretanto, o entendimento e conhecimento ainda são limitados. A diversificação das manifestações 

culturais em aulas de educação física pode contribuir para formação/desenvolvimento do aluno, 

ampliando sua maneira de interpretação sobre as práticas corporais, bem como estimular o gosto para 

sua realização. 
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