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RESUMO 

Entende-se a Educaçao Fisica escolar como uma disciplina nao-excludente, 
participativa, que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, com 
objetivo do desenvolvimento integrai do mesmo. Este estudo aborda a Capoeira 
como um meio de alcançar o objetivo acima citado, tendo por finalidade considerar 
alguns dos beneffcios que a mesma pode proporcionar quando aplicada em aulas de 
Educaçao Fisica. É importante observar que o componente ludico permeia a pratica 
da Capoeira desde o seu surgimento, o que torna sua pratica atraente, empolgante e 
prazerosa. Para esse fim, faz-se necessaria uma breve discussao sobre a Educaçao 
Fisica e sobre o historico da Capoeira. Uma abordagem sobre o desenvolvimento de 
habilidades e capacidades ffsicas através de sua pratica e, finalmente a relaçao de 
tudo isso com a pratica pedagogica. 

v 



1. INTRODUçAO 

1.1. Problema 

A perspectiva pedag6gica educacional da Educaçao Fisica tem sido muito 

discutida e analisada por varios autores, sendo apresentadas varias propostas para 

uma renovaçao de seus objetivos no ambiente escolar. 

Inumeros trabalhos indicam que essa disciplina vem se baseando em uma 

pratica excludente, muitas vezes voltada para a formaçao de equipes desportivas 

representativas das escolas. Os conteudos desenvolvidos sao repetitivos e sem 

aplicabilidade no cotidiano. Os movimentos corporais estao diretamente 

relacionados à performance, à competiçao e ao rendimento. 

Observamos entao, o problema da justificaçao e legitimaçao da Educaçao Fisica 

enquanto area de desenvolvimento motor e humano, sendo que esta vive um 

momento de crise, de transformaçao, de reconhecimento como ciencia e profissao, 

perante a comunidade universitaria e a sociedade em geral. 

A disciplina em questao nao tem apresentado relevancia para manter-se no 

ambito escolar. A maioria das atividades desenvolvidas nas escolas sao de cunho 

pratico, com pouca ou nenhuma reflexao por parte dos alunos sobre seus 

significados. 

Aos profissionais da Educaçao Fisica, qual a melhor forma para que suas 

atividades enquadrem-se na proposta de gerar aulas criativas, diferenciadas e 

participativas? Qual o melhor caminho para se obter um desenvolvimento integrai e 

critico no aluno? 
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1.2. Justificativa 

Considerando que a escola constitui-se de um espaço destinado a açao 

formativa, a Educaçao Fisica deve estar relacionada a humanizaçao através do 

movimento. Seus conteudos necessita m desenvolver aptid6es fisicas nas crianças, 

acompanhadas de um sentido afetivo, cognitivo e social. 

A Capoeira em meio ao seu desenvolvimento ao longo dos anos, por se tratar de 

uma manifestaçao cultural, passou a agregar novos valores e conceitos de modo tal 

que veio a se tornar uma excelente atividade a ser desenvolvida nas aulas de 

Educaçao Fisica, com extremo potencial pedagogico, influenciando de certa forma 

as premissas do desenvolvimento acima citado. 

Através de estudos (MARINHO, 1981; VIEIRA, 1995), observou-se que, para os 

alunos do ensino regular a historia e cultura da Capoeira, aliadas à ginga, à dança, e 

aos mais variados movimentos praticados de forma mais Iudica, sem enfase à 

técnica ou à performance, criam no aluno o gosto pela pratica corpora I , 

desenvolvendo seu ritmo, aumentando seu acervo motor, e também seu 

conhecimento sobre historia e alguns problemas sociais. 

Por isso este estudo justifica-se, quando busca na literatura respaldo para a 

Capoeira que promove um desenvolvimento integrai na escola. 

1.3. Objetivos 

o presente trabalho tem como objetivos: 

• Apresentar alguns aspectos da educaçao fisica escolar, bem como um breve 

historico da Capoeira, as premissas e tradiç6es de sua pratica; 
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• Apresentar e discutir a influencia da Capoeira no desenvolvimento ffsico e social 

de alunos escolares. 



2. REVISAO DE LlTERA TURA 

2.1. Educaçao Fisica escolar: Problemas e Perspectivas 

No ambito de suas matrizes pedag6gicas, a Educaçao Fisica apresenta-se 

atualmente "abalada" no que diz respeito a diversidade, porém pouca aplicabilidade 

de seus conteùdos, como também nas questoes de sistematizaçao e 

encaminhamento metodol6gico dos mesmos. 

Muito se tem discutido sobre a pertinencia da Educaçao Fisica na escola. 

Sob os sin6nimos de sentido, significado, relevancia ou legitimidade, essa discussao 

tem atravessado os anos sem alterar de forma significativa seu atual quadro. MELLO 

(1993, p.23) afirma que as preocupaçoes com sua identidade academica 

começaram a aparecer quando a Educaçao Fisica começou a se estabelecer como 

profissao e os primeiros esforços em tratar cientificamente os problemas 

relacionados à mesma tomaram efeito. 

Num periodo em que os cursos de treinamento profissional começaram a florescer na 
Europa, a Educaçao Fisica nao era vista como um assunto cientifico e tinha que confiar nas 
realizaç6es de outras areas. Embora, nao houvesse uma formulaçao clara do problema e 
um esforço organizado de soluçao para o mesmo naquela época, existem evidencias que a 
identidade da area era objeto de preocupaçao entre estudiosos. (DITTRICH, 2000). 

Segundo BRACHT (1992, p.19), desde O século passado até O final da 

década de 70, a Educaçao Fisica sofre influencias de basica mente tres instituiçoes: 

a instituiçao médica, a escolar e a esportiva. A primeira, decorrente do final do 

século passado até os anos 30, fundamentada na tese da aquisiçao, através das 

praticas corporais, da saùde individuai, formando pessoas fortes, sadias e dispostas. 

Mais que isso, a educaçao fisica dita higienista nao se responsabiliza somente pela saude 
individuai das pessoas, em verdade age como protagonista num projeto de assepsia soci al. 
Nesta corrente a ginastica, o desporto, os jogos, etc devem, antes de qualquer coisa, 
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disciplinar os habitos das pessoas no sentido de leva-Ias a se afastarem de praticas 
capazes de provocar deteriorizaçao da saude e da moral. (BRACHT, 1992, p. 17). 

BRACHT (1992) afirma que a segunda instituiçao (1930 -1945), promoveu 

na hist6ria da educaçao fisica uma forte organizaçao curricular, com o advento de 

métodos de ensino, como o Suéco e o Frances, que fundamentaram os claros 

objetivos da Educaçao Fisica escolar, "desenvolvimento da aptidao fisica e do que 

se convencionou a chamar de formaçao do carater, auto-estima, auto-disciplina, 

habitos higienicos, capacidade de suportar dor, coragem e respeito à hierarquia." 

(BRACHT, 1992 p. 23). 

E a ultima instituiçao esportiva (1945 - déc. 70), aquela que caracteriza-se 

com a tendencia hegem6nica da Educaçao Fisica escolar, fomentadora da 

competiçao. "Esta orientaçao dada à educaçao fisica parece mais uma vez, 

adequar-se bem a orientaçao tecnicista que, principalmente nas décadas de 60 e 

70, predominam no sistema educacional brasileiro" (BRACHT, 1992, p. 23). 

Pensar a Educaçao Fisica no contexto escolar hoje, requer muita clareza na 

definiçao de qual concepçao pedag6gica se defende e sua implementaçao no 

cotidiano escolar. 

Segundo OLiVEIRA (1996, p. 17), o conteudo da disciplina Educaçao 

Fisica atualmente se encontra diretamente vinculada ao esporte e às atividades 

competitivas. O principio da competiçao, orienta uma pratica escolar calcada na 

força, na superaçao constante de limites e obstaculos, na eliminaçao do outro, nas 

varias formas de dominaçao. 

Segundo TUBINO (1992, p. 53), o esporte na escola, tem a idéia principal da 

formaçao do individuo critico e participativo, integrando-se e respeitando a 

sociedade e, consequentemente, suas regras ou normas. Como conteudo da 
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Educaçao Ffsica - e com a finalidade de educaçao, o esporte deveria tomar um rumo 

totalmente pedag6gico. 

A estrutura para o ensino do esporte na escola é pouquissimo relacionada com a formaçao 
dos professores de Educaçao Fisica que, em rarissimas exceçòes nas Universidades, t8m 
um trabalho desenvolvido para agirem com o esporte na escola de maneira critica e 
transformadora, e nao apenas aplicando a reproduçao de gestos mecanicos, sendo assim 
de responsabilidade sua a açao de transformar a escola (OLIVEIRA, 1996). 

o excesso de tecnicismo, segundo OLiVEIRA (1996), afasta a Educaçao 

Ffsica de sua fundamental participaçao no desenvolvimento da criatividade. É 

preciso que os exercfcios flsicos nao sejam apenas fruto de uma imitaçao, é 

necessario ter consciencia de todos os seus gestos. 

Segundo TUBINO (1993, p. 25), foi publicada pela Unesco, no ano de 1978, a 

Carta Intemacional de Educaçao Fisica e Esporte, que em seu primeiro artigo, 

estabelecia que a atividade fisica ou pratica esportiva era um direito de todos, assim 

como a educaçao e a saude. 

À partir dessa publicaçao, passou-se a aceitar um novo conceito de esporte, 

que, nos dias atuais, abrangem tres manifestaç6es: o esporte - participaçao (para 

todos), o esporte - educaçao (praticado na escola) e o esporte - performance (de 

rendimento) (TUBINO, 1993). 

BRACHT(1992) ja chamava a atençao sobre este detalhe ou caracterfstica do 

esporte-educaçao na escola, dizendo: "a esta é colocada a tarefa de fornecer a 

'base' para o esporte de rendimento. A escola é a base da piramide esportiva" 

(BRACHT, 1992, p.22). 

o esporte-educaçao ( ... ) nao deve ser compreendido como uma extensao do esporle
performance para a escola. Ao contrario, em vez de reproduzir o esporte de rendimento, 
esta manifestaçao deve ser mais um processo educativo na formaçao dos jovens, uma 
preparaçao para o exercfcio da cidadania. O esporte-educaçao tem um carater formativo 
( ... ) de maior conteudo socioeducativo. Ele se baseia em principios educacionais, como 
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participaçao, cooperaçao, co-educaçao, integraçao e responsabilidade (TUBINO, 1993, 
p.27). 

A grande dificuldade da Educaçao Fisica, segundo VIEIRA(1995), esta em 

nao identificar (com algumas exceç6es) propostas metodol6gicas que tratem de 

outros temas da Cultura Corporal, como a Dança, a Ginastica, os Jogos, as Lutas, 

enfim a Capoeira. Seguramente, essas concepç6es pedag6gicas aliadas ao projeto 

educacional da escola, podem se tornar de grande valia para uma melhor aquisiçao 

de conhecimentos por parte dos alunos. 

Para OLiVEIRA (1996), em varias situaç6es no ambito escolar, nos 

deparamos com idéias erradas à respeito da importancia que o profissional da 

Educaçao Fisica tem no desenvolvimento escolar dos alunos. "Um baixo nivei de 

expectativa faz com que a sociedade perceba o professor de Educaçao Fisica como 

um agente de instruçao fisica. É preciso entender que o professor nao tem sua 

atividade profissional resumida apenas na instruçao fisica e nos gestos repetitivos, 

mas sim em uma série de conteudos para o desenvolvimento fisico, social e 

cognitivo da criança, respeitando seu nivei de maturidade motora, sua capacidade 

de rendimento e seus interesses individuais. " (OLIVEIRA, 1996, p.1 01). 

A falta de um volume de séria reflexao em torno do significado mais ampio e profundo da 
Educaçao Fisica tem tirado dessa disciplina a oportunidade de se estabelecer 
definitivamente como uma verdadeira arte e ciencia do movimento humano ( ... ) o momento 
que atravessamos é propicio para um repensar e para uma tomada coletiva de posiçao 
mais clara nesta area, possibilitando assim a modificaçao e a ampliaçao consideravel, nao 
s6 de seu campo de estudo como também de seu campo de açao (MEDINA, 1992, p.50). 

OLiVEIRA (1996, p. 103), afirma ainda que "o excesso de tecnicismo afasta a 

Educaçao Fisica de sua fundamental participaçao no desenvolvimento da 

criatividade. É preciso que os exercicios fisicos nao sejam apenas fruto de uma 

imitaçao, é necessario ter consciencia de todos os seus gestos". 
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Na visao de BRACHT (1992), estamos perdendo de vista este referencial de 

valorizaçao do ser humano. Quando o ato educativo se resume em um processo 

desencadeado de fora para dentro, sem uma resposta trazida por alteraç6es 

internas no individuo, pode- se compara-Io a uma forma de adestramento, de 

treinamento, sem conteudo genuinamente educativo. 

Esse processo de construçao do ser humano, deveria ocorrer, segundo 

MEDINA (1992, p.24) " ... através da expansao graduai e continua da percepçao de 

si em relaçao a si mesmo, em relaçao aos outros, em relaçao ao mundo. Como ser 

incompleto e inacabado que é, sua vida deveria se constituir em uma constante 

busca de concretizaçao de suas potencialidades e, desta maneira, humanizar-se a 

todo momento" . 

que: 
Nao é , entretanto o que tem ocorrido. MEDINA (1992, p.48) ainda coloca 

Entre as finalidades mais autenticas e legitimas da Educaçao Fisica e sua realizaçao 
pratica, onde seu profissional se coloca face a face - ou corpo a corpo - diante daqueles 
que estao sob sua orientaçao, é que se interp6e as barreiras que precisam ser vencidas. E 
é também ai que aparecem as verdades e mentiras de cada uma de nossas aç6es. É da 
consideraçao dessas situaç6es praticas que ocorrem no ginasio, no campo, na quadra, na 
piscina, na pista, no salao de danças, no tablado de tatami, no patio, no bosque, na sala de 
aula, ou mesmo na rua, que ficam anuladas as abstraç6es sem sentido. 

À partir dai, varios trabalhos foram desenvolvidos com o prop6sito de 

encontrar um paradigma para a Educaçao Fisica. Porém, ao analisar essas 

publicaç6es, percebe-se que grande parte delas faz relaçao ao assunto apenas na 

teoria, e o que te m-se hoje sao boas idéias que ainda nao foram desenvolvidas na 

pratica. 

2.2. Retrospectiva hist6rica da Capoeira 
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2.2.1. Definiçao e Origem 

Conforme VIEIRA (1995), pode-se dizer que a Capoeira é uma manifestaçao 

afro-brasileira, que envolve Iuta, dança, esporte, cultura, arte, folclore, e encontra na 

musica, a espontaneidade de seu ritmo e, acima de tudo, a manifestaçao e 

expressao de um povo. 

Na verdade, nao ha uma definiçao unica, mas um apanhado de idéias que 

sao relacionadas à mesma. Para compreendè-Ia no seu todo, é preciso que 

conheçamos a hist6ria de sua origem, sua evoluçao e desenvolvimento. 

"A palavra capoeira é palavra genuinamente brasileira, que provém do tupi 

caa 'mato' + puéra, ( ... ) 'que foi e ja nao é' ou seja 'mata extinta'. " (MARINHO, 

1980, p.6). Mas sua origem até hoje é pouco e mal esclarecida, pela carència de 

documentaçao. Alguns historiadores afirmam que a Capoeira foi trazida para o Brasil 

pelos negros africanos, enquanto outros afirmam que sua invençao ocorreu em 

terras brasileiras, pelos escravos em ansia de libertaçao. 

SANTOS (2001), cita passagens escritas por José de Anchieta e pelo 

navegador portuguès Martim Afonso de Souza, em que os mesmos afirmam terem 

visto tribos indigenas jogando Capoeira. 

De acordo com autores que defendem a tese de que a Capoeira é uma 

invençao dos escravos africanos em terras brasileiras, destacam-se dados 

importantes: 

" Longe de sua terra, privados da liberdade e do direito de se sentir gente, os negros 
padeciam, e nas noites de luar quando a saudade batia forte, dissipavam suas tristezas 
dedicando-se às manifestaç6es culturais trazidas da mae Africa. O ritmo de suas danças e a 
elevaçao de seus canticos traduziam o proprio sofrimento do negro, mas traziam de volta 
também a esperança do sonho que Ihe fora roubado." (SANTOS apud KUBIK, 2001, p. 25 ). 
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Além disso, segundo SILVA (19_ , p. 12), os negros africanos em suas 

tradiç6es, tinham a dança como elemento fundamental: dançavam a guerra e a 

paz, a alegria, a colheita, a caça e a pescaria. Como nao possufam armas para se 

defenderem dos senhores de engenho, encontraram em uma de suas danças uma 

forma de adestramento para seus corpos, descobrindo a essencia de uma arma 

que seria de grande valia para a conquista de sua liberdade. 

Fundamentando-se nas posturas adotadas pelos animais e imitando a 

utilidade das ferramentas de trabalho em seus combates, os negros reproduziram 

corporalmente esses movimentos, criando assim golpes que, através da 

genialidade desse povo, fez surgir a Capoeira, a arma do corpo (AREIAS, 1983). 

os negros entao em seus momentos de folga, formavam cfrculos e jogavam a 

Capoeira, sem no entanto identifica-la como arma, apenas como uma mera 

brincadeira ou jogo de escravos, "era o ritmo da musica e o passo da dança 

disfarçando o perigo da Iuta" (AREIAS, 1983, p.26). 

Segundo FALCAo (1996, p. 20), em momentos oportunos, os golpes eram 

utilizados pelos escravos para desarmar os opressores, e poderem fugir para as 

matas, reconquistando sua liberdade. 

La formavam redutos - os quilombos - para se esconderem e protegerem dos 

senhores de engenho e das autoridades. Contudo, quando os negros eram 

surpreendidos pelos feitores praticando os seus treinamentos, eles eram 

submetidos a castigos com chicotadas e até a morte (SANTOS, 2001, p. 36). 

o escravo se mostrava evidentemente superior na Iuta, pela agilidade, coragem, sangue frio 
e astùcia aprendidas ali, afrontando os bichos, as feras mais perigosas, lutando mesmo com 
elas, saltando valados, trepando em arvores as mais altas e desgalhadas, para se 
acomodar nas suas frondes, pulando de umas às outras como macacos, onde as nuvens 
batiam. E tomavam partido disso tornando-se assim extraordinariamente ageis e muito 
comumente um homem desarmava uma escolta, punha-a em desordem, fazendo-a fugir. A 
causa dessa superioridade, que, na Iuta corpo a corpo, mostrava o refugiado na capoeira, 
explicavam os da escolta, que diziam sa ber e aplicar o foragido um jogo estranho de braços, 
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pernas e tronco, com tal agilidade e tanta violencia, capazes de Ihe dar uma superioridade 
estupenda." ( BURLAMAQUI, 1928 p. 12). 

2.2.2. Evoluçao da Capoeira até os dias atuais 

Ap6s a Aboliçao da Escravatura, surge um grave problema social: onde 

empregar toda aquela mao de obra provinda do cativeiro. AREIAS (1983) relata a 

dificil situaçao em que o negro recém liberto se encontrava: "Sem condiç6es de 

trabalho e sobrevivencia, residiam nos morros e periferias. Considerados pelos 

detentores do poder uma 'raça inferior' , sem ter como conseguir o sustento, eles 

começam a praticar assaltos, crimes e emboscadas". 

Assim, a Capoeira passa a ser vista como uma atividade de marginais e, ap6s 

proclamada a Republica, inicia-se uma nova fase de perseguiçao. O decreto nO 

487, de 11 de outubro de 1890 (C6digo Penai Brasileiro) estabelecia 1 : 

CAPiTULO XIII - 005 Vadios e Capoeiras 
Art. 399 - Deixar de exercitar profissao, oficio ou qualquer mister em que ganhe avida, nao 
possuindo meio de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a subsistencia por 
meio de ocupaçao proibida por lei, ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons 
costumes. 
Pena - De prisao celular por 15 a 30 dias. 
§ 1° - Pela mesma sentença que condenar o infrator como vadio, ou vagabundo, sera ele 
obrigado a assinar termo de tomar ocupaçao dentro de 15 dias, contados do cumprimento da 
pena. 
§ 2° - Os Maiores de 14 anos, serao recolhidos a estabelecimentos industriais, onde poderao 
ser conservados até a idade de 21 anos. 
Art. 400 - Se o termo for quebrado, o que importara reincidencia, o infrator sera recolhido, por 
um a tres anos, a colonias penais que se fundarem em ilhas maritimas, ou nas fronteiras do 
territ6rio nacional, podendo para esse fim ser aproveitados os presidios militares existentes. 
Paragrafo unico - Se o infrator for estrangeiro, sera deportado. 
Art. 401 - A pena imposta aos infratores, a que se referem os artigos precedentes ficara 
extinta se o condenado provar superveniente aquisiçao de renda bastante para a sua 
subsistencia; e suspensa, se apresentar fiador idoneo que para ele se obrigue. 
Art. 402 - Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilidade e destreza corporal, 
conhecidos pela denominaçao de capoeiragem; andar em correrias, com armas ou 
instrumentos capazes de produzir uma lesao corporal, provocando tumulto ou desordens, 
ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor ou algum mal: 
Pena: De prisao celular de dois a seis meses. 
Paragrafo unico - É considerada circunstancia agravante pertencer o capoeira a algum bando 
ou malta. Aos chefes ou cabeças se impora a pena em dobro. 

1Retirado do livro "Ginastica Nacional ( Metodizada e Regrada)", de BURLAMAQUI. 
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Art. 403 - No caso de reincidencia sera aplicado ao capoeira, no grau maximo a pena do art. 
400. 
Paragrafo unico - Se for estrangeiro, sera deportado depois de cumprir a pena. 
Art. 404 - Se nesses exerclcios de capoeiragem perpetrar homicldio, praticar lesao corporal, 
ultrajar o pudor publico e particular, e perturbar a ordem, a tranqUilidade e a segurança 
publica ou for encontrado com armas, incorrera cumulativamente nas penas cominadas para 
tais crimes. 

Segundo CINTRA (1936), Deodoro da Fonseca desejava extinguir a 

capoeiragem. Sampaio Ferraz, tribuno revolucionario entao chefe de Segurança 

Publica, foi incumbido de tal proposito. Levando a termo a incumbencia, exigiu 

carta branca para agir, punindo tanto os pobres como os de familia importante, 

praticantes da Capoeira. 

FALCAo (1996), relata que os condenados eram enviados para a ilha de 

Fernando de Noronha e submetidos a trabalhos forçados. Foi deportado grande 

numero de capoeiras que existiam no Rio de Janeiro, mas nao extinguiu a 

capoeiragem. Esta resistiu, fugindo para os morros, deixando as ruas da cidade, 

tornando-se mais civilizada. 

Os capoeiras do passado marcaram a época de sua existencia, 

caracterizando-se pela coragem e valentia demonstrada frente aos desafios que 

surgiam, ou diante das incumbencias que Ihes eram impostas. 

A Guerra do Paraguai (1864 - 1870) foi um marco historico na vida dos capoeiras, pois sendo 
muitos deles recrutados como voluntarios da patria para defender o Brasil e obter como 
recompensa a propria alforria, lutaram com toda sua bravura, audacia e sangue frio. Tendo-se 
em conta que as condiç6es da guerra de entao exigia muitos combates corpo a corpo, estes 
se tornaram o grande destaque frente a esta sangrenta batalha. SANTOS (2001, p. 68). 

À partir do século XX, sofrendo ainda perseguiç6es, e necessitando esconder-

se, os capoeiras aperfeiçoam e criam novos golpes, mais perigosos e sutis. O pais 

encontrava-se em uma grande crise. O descontentamento com o regime vinha por 

parte das massas de trabalhadores e também por setores da classe dominante 

(SANTOS, 2001, p.66). 
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Dentro desse contexto, o Brasil vivia o grande momento de ebuliçao das suas forças sociais. 
O descontentamento era geral e o perigo de uma iminente revolta popular se fazia presente. 
Nessas circunstancias, alguns setores da classe dominante contrarios à politica do governo, 
tentando superar a crise, e preocupados com o peri go de perder o controle sobre a massa de 
trabalhadores, reconhecem a necessidade de se encontrar um novo modelo politico para o 
pais, se quisessem continuar balançando a pança, dando as ordens do guerreiro e 
comandando a massa. Como reflexo e consequencia de toda essa situaçao, temos a 
derrubada do entao governo republicano através da revoluçao "Nacionalista" de 1930, 
comandada por Getulio Vargas, a forma encontrada pela burguesia para safar-se do colapso 
economico e manter o controle sobre as forças sociais do pais. (AREIAS, 1983, p. 62). 

Ap6s a revoluçao de 1930, segundo SANTOS (2001), com a missao de 

reconstituir o pais e o desejo de conquistar a simpatia do povo brasileira, Getulio 

Vargas realizou uma série de reformas no Brasil e permitiu a pratica de varias 

manifestaç6es populares. No caso da Capoeira, esta poderia ser praticada 

livremente, porém desvinculada de qualquer ato considerado marginai, subversivo 

ou agitador. 

Sendo assim, eia passou a ser praticada livre de repress6es, crescendo 

bastante nos grandes centras, merecendo a atençao e respeito de seus 

praticantes. Surge entao a "Ginastica Nacional", onde a eia sao estabelecidas 

regras, e sua pratica torna-se metodizada (SANTOS, 2001). 

Mestre Bimba, eximio capoeirista, criou um novo estilo para a Capoeira, 

chamado de "Luta Regional Baiana". Segundo AREIAS (1983, p.66), "Mestre 

Bimba deu uma técnica precisa aos movimentos, estudando seu equilibrio, 

velocidade e potencia. Criou os ataques e defesas agarrados, para momentos em 

que o capoeirista nao tivesse espaço para se movimentar. Desenvolveu o jogo 

com movimentaç6es em pé, até entao praticado apenas pelo chao". 

Deu à Capoeira condiç6es de competir a nivei de disputa com qualquer outra 

Iuta, criando uma pedagogia de ensino, até entao inexistente (FALCAO, 1996). 

A "Luta Regional Baiana" abrangia cinquenta golpes, dos quais vinte e dois eram mortais. Os 
mais importantes sao os seguintes: " Meia-Iua alta; Meia-Iua fechada; Meia-Iua aberta de 
compasso; Meia-Iua armada; Meia-Iua virada no jogo rasteiro; Bençao alta; Bençao no jogo 
rasteiro; Golpe de pescoço; Ponteira; Cruzilha; Tesoura fechada; Arpao de joelho; Arpao de 
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cabeça alto; Arpao de cabeça rasteiro; Vingativa; Biqueira de fianco; Rabo-de-arraia rasteiro; 
Rasteira; Cruz; Bofetao; Encruzilhada; Banda amarrada; Banda traçada; Balao arcado; Balao 
bo ca de calça em 3 pegadas; Cabeçada de currumelo; Cabeçada presa; Cabeçada fechada; 
Cruzo de carreiro; Coxa lisa acompanhada; Banda solta de costa; Balao atravessado; Balao 
açoitado por cima do corpo; Pancada de calcanhar; Chibata de biqueirada; Pulo na chapa; 
Pulo mortai; Balao atordoante; Tapa olho; Raspa de arranco; Arrastao; Tronco; Testada; 
Cambapé; Dedo-no-olho; Bahiana. MOURA (1979, p.29). 

Mestre Bimba recebeu em 09 de julho de 1937 autorizaçao oficial para sua 

academia, sendo registrada pelo governo como instrumento de educaçao fisica. 

Ele torna-se entao figura fundamental para o cresci mento da Capoeira e sua 

modernizaçao (SANTOS, 2001). 

Conforme SANTOS (2001), a partir da oficializaçao da Capoeira, o entao 

governo começou a utiliza-Ia em seus programas culturais para os turistas, 

tentando destitui-Ia de seu passado s6cio-cultural, determinando uma nova 

ideologia e filosofia para sua pratica. Elementos de uma camada social mais 

abastada, estudantes universitarios, politicos, intelectuais e até militares começam 

a pratica-la. 

Dentro dessa nova visao, uma das medidas adotadas pelo centro de capoeira regional e 
cultura fisica do mestre Bimba foi a de 56 aceitar o al uno se este tivesse carte ira de trabalho 
assinada, ou entao se fosse estudante ou tivesse alguma ocupaçao reconhecida, evitando 
assim o perigo de receber algum individuo que possivelmente pudesse estar ligado à 
vadiagem, misturando-se aos "filhinhos de papai" que começavam a freqUentar a academia 
do mestre. (AREIAS, 1983 p. 69). 

De acordo com FALCAo (1996), a Capoeira renasce sob forma de es porte 

no ano de 1961, sendo introduzida no curriculo de ensino da Policia Militar do 

Estado de Guanabara (atualmente Rio de Janeiro). 

Em 26 de dezembro de 1972, eia é regulamentada e registrada como pratica 

desportiva pela Confederaçao Brasileira de Pugilismo. O "Regulamento Técnico" 

estabelece normas para sua pratica desportiva, de acordo com SANTOS (2001). 
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A partir dai, vem sendo valorizada progressivamente, participando de 

competiç6es estaduais e nacionais, conquistando cada vez mais o seu lugar de 

destaque no cenario artistico, esportivo e cultural de nosso pais. 

A CAPOEIRA, além das suas inumeras vantagens, tais como ser linda aos olhos para quem a 
aprecia, diversao, "relax" para quem a pratica, ajuda a desenvolver o poder da vontade, 
cultiva a cortesia e patrocina a moderaçao da linguagem, coopera com a formaçao do carater, 
dando àquele que a pratica uma marcante sinceridade, induzindo a uma moral na qual 
procura sempre, nao atingir a dignidade do seu semelhante. Na intimidade, cultivam os que a 
praticam uma estima reciproca, substituindo por uma camaradagem faci!. Geralmente os 
capoeiristas, no seu olhar, demonstram beleza que trazem na coraçao, e também a confiança 
em si mesmos. É uma incomparavel forma de educaçao fisica pelos movimentos acrobèticos 
que a mesma exige, quando numa "volta". E também um extraordinario método de defesa 
pessoal, pois, num combate corpo a corpo, contra elementos armados ou mesmo contra 
bandos, sua superioridade e validade ja foram comprovadas no presente e no 
passado.(SENA, 1980, p. 3). 

2.3. A pratica da Capoeira 

2.3. 1. Forrnaçao de urna roda e suas tradiçoes 

Segundo OLiVEIRA (1958), um capoeira deve adotar e respeitar alguns 

padr6es de comportamento quando estiver em uma roda de Capoeira. "O som dos 

berimbaus ditam as regras do jogo, num cfrculo de pessoas que delimita a area de 

seu desenvolvimento. Dois capoeiras posicionam-se ao pé do berimbau, se 

benzem, cumprimentam-se e entram na roda, gingando com malicia, sensibilidade e 

respeito ao companheiro" (OLlVEIRA ,1958,p.49). 

Os outros capoeiristas ficam em pé respondendo o coro e batendo palmas. 

Os golpes suaves e sincronizados de um e de outro se entrelaçam como perguntas e 
respostas num perfeito dialogo de camaradas. Para completar, a ginga desconcertante da aD 
jogo uma aparencia apenas de dança. Mas nao se engane ... a mesma dança que contém a 
Iuta é a propria Iuta disfarçada em dança." ( OLiVEIRA, 1958, p.51). 

O numero de instrumentos varia de mestre para mestre. Segundo VIEIRA 

(1995), o mais comum sao tres berimbaus, um pandeiro e um atabaque. O 
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berimbau - mestre do todo capoeirista - é o instrumento que comanda o jogo, a 

cadencia das palmas e o ritmo da ginga. 

As rodas de Capoeira acontecem em um determinado dia da semana. É o 

encontro de todos os alunos, reunidos com o objetivo de distrair-se e sentir a 

energia positiva, ao som excitante do berimbau, no ritmo de transe do atabaque, no 

repicado do pandeiro, na harmonia do canto e na vibraçao da platéia (AREIAS, 

1983). 

Norrnas a serern respeitadas ao iniciar urna roda 
a) Deve ser pelo pé do berimbau. 
b) Cumprimentar o colega ao iniciar o jogo. 
c) Quando o canto for uma ladainha ou uma quadra, aguardar a senha (resposta do coro ao 

término da ladainha ou quadra). 
d) Partindo do principio que cada capoeirista tem sua funçao numa roda, s6 deverao ficar 

em pé os que fazem parte do ritmo. 
e) No jogo de dupla, os capoeiristas s6 deverao vir ao pé do berimbau quando os que 

estiverem jogando finalizarem seu jogo. 
f) Ainda nesse jogo, uma ver ser pré-determinado, cabe à dupla nao se demorar para que 

todos tenham a mesma oportunidade. 
g) A dupla que ira jogar, bem como os demais, deverao estar sempre atentos, pois, pela 

falta de atençao, poderao sofrer um golpe acidental dos colegas que estao jogando. 
h) No jogo de compra quem deseja faze-Io podera comprar de onde estiver, entrando com 

cuidado, de frente para com quem vai jogar, ou dar a "volta no mundo" 2 antes de comprar o 
jogo. Sugere-se a quem for comprar, dar um tempo aos seus colegas, a fim de que possam 
desenvolver seu jogo. Obs.: Nao se compra no toque de Angola. 

i) Em geral, a compra é feita no toque de Sao Bento Grande (Angola ou Regional). 
j) Por respeito ao mestre e aos colegas, de academia, deve-se esperar o término da roda 

para retirar-se, salvo em raras exceç6es. 
k) Apresentar-se sempre com uniforme limpo e completo." (FREIT AS, 1997 p. 72). 

• A Ginga 

É, de acordo com SANTOS (2001), o movimento mestre de todos os 

movimentos da capoeiragem. É eia que proporciona ao capoeirista estar em 

constante movimento, para nao se tornar alvo tacil de seu opositor, além de 

2 Volta ao Mundo - Caminhar rapidamente em sentido anti-horario em volta dos jogadores, esperando 
o momento oportuno para comprar o jogo. É também um recurso utilizado pelo capoeirista para 
descansar, sem precisar dar o jogo por encerrado. 
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possibilitar movimentos para todos os sentidos e direç6es, permitindo defender-se e 

atacar. 

A ginga desenvolve o equilfbrio, pois força a troca constante de apoio. 

Trabalha no tempo e contratempo, porém nunca fora de compasso (AREIAS, 1983, 

p.94). 

Sua execuçao é simples: os pés posicionam-se paralelos, as pernas afastadas mantendo o 
equilibrio. Os pés alternadamente sao levados para tras, voltando em seguida para a posiçao 
inicial. Os braços protegem o rosto, e também sao alternados de acordo com a perna que 
realiza o movimento. Costuma-se pedir para que os alunos imaginem a letra "V", onde os pés 
estao posicionados sobre as pontas de cima da letra, e ao deslocarem a perna para tras, 
devem tocar a ponta de base da letra. (AREIAS, 1983, p. 85). 

É também através dela que O capoeirista faz suas brincadeiras, seus 

disfarces, suas fintas para enganar o opositor. À partir dela que o aluno começa a 

entrar em contato com a gama imprevisfvel dos movimentos da Capoeira (SANTOS, 

2001.) . 

... é com eia que ele faz a sua dança, solta o seu sorriso e vara o espaço com seus 
movimentos, quase desafiando a lei da gravidade, tornando-se leve como uma pena, voando 
como um passaro e espreguiçando-se como um gato. É nada mais nada menos que um 
andar de malandro, com seu passo faceiro e elegante, andando parado e movimentando-se 
em todos os sentidos e direç6es.(AREIAS, 1983, p.86). 

• As Defesas 

Segundo AREIAS (1983), a Capoeira em sua origem, foi criada para que o 

oprimido pudesse se defender de seu opressor. É por isso que em primeiro lugar o 

capoeira precisa aprender a defender-se. 

o instinto natural de defesa, de preservaçao da vida é "o comando que vem 

do reflexo instintivo, que emana ordens aos musculos para que o corpo se agache, 

se esquive, livrando-se do perigo, usando a força do adversario contra ele pr6prio" 

(FALCAo,1996). 
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Segundo SANTOS (2001), o capoeirista nunca apara um ataque adversario 

para em seguida ataca-Io; ele tira seu corpo da mira do ataque, agachando-se ou 

esquivando-se, porém simultaneamente atacando. 

Os movimentos que se caracterizam como defesa sao: Negativa, Rasteira, 

Rasteira em pé, Tesoura, Cocorinha, Mola para tras. Esses movimentos podem 

também ser usados para atacar, com exceçao da Mola para tras e da Cocorinha 

(SANTOS, 2001). 

• Os ataques 

Ao assimilar as primeiras noç6es de defesas basicas, segundo VIEIRA 

(1995), o aluno inicia o aprendizado dos primeiros ataques. Essa iniciaçao começa 

pelos movimentos mais simples e faceis de assimilar, dando base para mais tarde 

iniciar os movimentos mais complexos. 

Os movimentos mais simples da capoeira sao, de acordo com SANTOS 

(2001), os laterais e retos: 

Meia-Iua de frente; Queixada; Martelo; Bençao; Chapa; Cabeçada; Joelhada. À partir dai, 
sao passados os movimentos giratorios, mais complexos e perigosos, tanto para quem ataca, 
como para quem se defende, pois eles sao imprevisiveis e enganadores: Meia-Iua de 
compasso; Armada; Martelo voador; Chapa giratoria; Chapéu de couro. Esses golpes exigem 
do capoeirista equilibrio, objetividade e raciocinio precisos para que o mesmo se livre do 
contragolpe. Por ultimo, os golpes mais belos e também os mais dificeis: Chapa giratoria; 
Pulada; V60 de morcego; Parafuso. Sao ataques de impulsao, nos quais o aluno executa os 
movimentos sem nenhum contato com o solo. (SANTOS, 2001, p.121). 

• Saltos e acrobacias 

A finalidade primeira desses movimentos é de propiciar ao aluno flexibilidade, 

elasticidade, agilidade e equilibrio. No plano da Iuta, eles sao , ao mesmo tempo, 
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movimentos de ataque e de defesa, pois "a arma e a Iuta sao a coluna vertebral do 

corpo da capoeira" (AREIAS, 1983). 

Saltos e acrobacias sao, de acordo com FALCAo (1996, p.75), para os 

capoeiras um verdadeiro extase de crença em sua capacidade, habilidade, beleza e 

performance. Sao utilizados por ele como forma de manifestaçao e expressao de 

seus sentimentos. 

Dentre estes movimentos, encontram-se: Aus; 'S' dobrado; Santo Amaro; 

Pulo do macaco; Pulo do gato; Pulo mortai; Bananeira; Ponte para tras; Ponte para 

frente; Ponte voltando (SANTOS, 2001). 

2.4. Instrumentos, toques e jogos 

• Berimbau 

SANTOS (2001), descreve-o como instrumento monoc6rdico de origem 

africana. Segundo alguns historiadores, surgiu em Angola acerca de 15.000 anos 

A.C. Também conhecido como Berimbau de barriga, Marimba, Gobo, 

Bucumbumba. É composto por: 

Verga - Madeira leve e flexivel, sem n6 e de boa qualidade, medindo aproximadamente 160 
cm de comprimento com mais ou menos 2,5 cm de diametro. Na sua extremidade inferior, o 
encaixe da corda, e na superior, um circulo de couro, para impedir que a corda rache a 
madeira. 
Corda - Arame de aço, geralmente extraido de pneu de autom6vel, o qual ap6s lixado e feito 
uma laçada num de seus extremos, é encaixado na extremidade inferior da verga para 
retesa-Ia, fixando seu outro extremo por um barbante na extremidade superior da verga. 
Cabaça - Fruto da cabaceira também chamado de purunga, porongo, cuia, coité, etc. Depois 
de bem seca, corta-se aproximadamente dois terços dela dispensando a parte que se liga ao 
caule. Ligada ao arco de madeira e sua corda por um barbante colocado nos dois furos feitos 
em sua base, funciona como caixa de ressonancia do instrumento. 
Baqueta - Pequena vara de madeira de aproximadamente 40 cm de comprimento por 0,6 cm 
de diametro (semelhante a uma agulha de tricò) utilizada para percutir a corda do berimbau. 
Também chamada de vareta, é segura pelos dedos polegar e indicador com apoio do dedo 
médio. É feita geralmente de biriba, bambu ou jacaranda. 
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Dobrao - Antiga moeda de cobre de 40 réis, arruela de ferro ou pedra. Seguro pelos dedos 
polegar e indicador, sua funçao é diferenciar a tonalidade das notas através do seu contato 
com a corda do berimbau. 
Cax;x; - Pequeno chocalho feito de junco, taquara ou vime trançado com sua base feita de 
um pedaço de cabaça cortada em forma circular provido de uma alça, pela qual o tocador 
introduz os dedos médios e anular segurando-o com mais firmeza. Em seu interior coloca-se 
sementes de bananeira brava, pau-brasi!, contas de "Iagrimas de nossa senhora", etc., para 
produzir o som caracterfstico do chocalho (SANTOS, 2001, p.1 01). 

• Pandeiro 

MOURA (1979) descreve-o como instrumento de percussao de formato 

circular, coberto com pele de animai e provido de chapinhas metalicas (platinelas), 

as quais complementam o som peculiar do mesmo. 

De acordo com SANTOS (2001), foi trazido para o Brasil pelos portugueses 

nas primeiras décadas do século XVI, sendo aculturado pelos negros e introduzido 

em seus folguedos, complementando a sua bateria de instrumentos. 

• Atabaque 

"Espécie de tambor primitivo de formato afunilado, tendo sua superficie 

coberta por uma pele de animai distendida, a qual é percutida com as maos ou com 

as baquetas. Esse instrumento foi trazido da Africa para o Brasil, pelos africanos, 

para ser usado em suas festas religiosas" (SANTOS, 2001, p. 105). 

• Toques de berimbau 

Os toques de berimbau podem variar de um grupo para outro. SANTOS 

(2001) selecionou os toques e caracteristicas a eles atribuidas mais utilizados pelos 

maiores grupos de Salvador: 
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Angola: é um toque lento, no qual se cantam ladainhas seguidas de corridos. É no ritmo 
desse toque que os capoeiras mostram sua destreza, malicia, pantominas e conhecimentos 
adquiridos. 
Sao Bento Pequeno: também chamado de Angola Invertida, é bastante usado em 
apresentaç6es onde os golpes passam rente ao oponente, ou sao contidos a poucos 
centl metros. 
Sao Bento Grande: para jogo mais objetivo, no qual os jogadores mostram toda sua agilidade 
e reflexo de reaçao. 
Cavalaria: quando proibida, esse toque servia de aviso aos capoeiras para denunciar a 
chegada da policia montada. 
luna: imita o canto de uma ave anhuma. Era usado pelo Mestre Bimba para jogo restrito 
apenas aos seus formandos. Nao se canta nesse toque. 
Amazonas: toque usado para saudar a chegada de um mestre visitante na roda. 
Benguela: é o toque mais lento da Capoeira Regional, usado pelo Mestre Bimba, para coibir a 
agressividade de seus formandos, uma vez que nesse toque o jogo deve ser lento. 
Idalina: para jogo baixo, com exploraçao dos movimentos, fundamentado no ritmo do toque. 
Santa Maria: Hino da Capoeira. 

• Tipos de jogos 

o jogo é o combate, a Iuta, a competiçao ou a brincadeira entre dois capoeiristas. É um dos 
momentos mais esperados pelo aluno, pois é a partir do jogo que ele começa a testar sua 
capacidade, a sua habilidade de movimentaçao e a sua técnica, que desenvolve os seus 
reflexos, adquire malicia e malandragem, desenvolve sua criatividade e saboreia o gosto 
malevolente, brincando e matreiro de jogar capoeira. (AREIAS, 1983, p. 92). 

MOURA (1979), FALCAo (1996) e SANTOS (2001) citam em suas obras 

algumas formas de Jogo durante uma roda de Capoeira. Os mais utilizados sao: 

1) Jogo de dupla: parceiro pré-escolhido, nao se faz o compra- compra, aguarda-se 

o término do jogo. 

2) Jogo de compra: é um jogo de substituiçao a um dos capoeiristas que esta 

jogando. 

3) Jogo de dentro ou de Angola: jogo nao muito rapido, encaixando os golpes com 

a maxima aproximaçao. Os movimentos sao cadenciados, onde os capoeiristas 

jogam quase o tempo inteiro com as maos e os pés no chao. É regido pelo toque 

de benguela ou Angola 
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4) Jogo de fora: jogo aberto, nao muito pr6ximo, dando espaço para a criatividade 

de cada um. Os capoeiristas tem apenas como objetivo exibir sua técnica, 

agilidade e reflexo. 

5) Jogo de balao: é um jogo que caracteriza a Capoeira Regional, feito geralmente 

por alunos mais experientes. É um jogo bonito e acrobatico, regido pelo toque 

amazonas. Tem o objetivo de mostrar o domfnio corporal, buscando a perfeiçao 

da técnica. 

6) Jogo de faca: jogo feito pelos jogadores em posse de uma faca, desenvolvendo

se conforme a criatividade e habilidade de cada um. 

7) Jogo de facao: jogo onde se mostra a destreza dos capoeiristas manejando o 

facao. 

8) Jogo de navalha: é um jogo combinado feito com a navalha na mao ou no pé. 

Esse jogo exige extrema habilidade e o maximo de atençao dos jogadores pois, 

um mfnimo de vacilo podera resultar num grave acidente. 

9) Jogo de apanha laranja no chao tico-tico: Comandado pelo toque do mesmo 

nome, onde os capoeiristas, transformando-se em verdadeiras cobras, tentam 

apanhar com a bo ca o dinheiro jogado na roda pela platéia e requer muita 

malfcia e criatividade dos mesmos. 

10) Jogo de Mestres: comandado pelo toque luna, é executado apenas por mestres 

e formados. Feito sempre de forma educativa, é um jogo do prazer, do respeito e 

entendimento, mostrando habilidade e passando os conhecimentos a quem o 

assiste. 

2.5. Desenvolvimento Motor e a Capoeira 
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Para que possamos fazer a relaçao da Capoeira com o desenvolvimento 

motor, faz-se necessario relacionarmos alguns conceitos sobre o desenvolvimento 

motor e a atividade motora. 

A Educaçao Fisica guarda grande potencial para contribuir com mudanças 

socioculturais, e desempenha papel decisivo na parcela da educaçao integrai do ser 

humano que diz respeito ao movimento humano, fundamental para a vida e que se 

constitui em campo de conhecimento e aplicaçao da Educaçao Fisica. (GO TANI et 

al.,1988). 

Para que a mesma estabeleça objetivos, metodologia, sistematizaçao de 

tarefas de aprendizagem e avaliaçao, GO TANI et al. (1988) prop6e que a Educaçao 

Fisica observe o "processo normal" de crescimento e desenvolvimento fisico, bem 

como a aprendizagem motora do homem. 

Desenvolvimento, segundo LADEWIG, (1997, p. 3), "sao mudanças nos niveis 

de funcionamento do individuo com o passar dos anos. É um processo continuo que 

começa na concepçao e termina com a morte, estudando-se o movimento durante a 

intancia, adolescencia e vida adulta, como um processo de toda avida.". 

Segundo BARBANTI (1994, p. 24-75), o significado do desenvolvimento motor 

é o seguinte: "area subdisciplinar de estudos que trata das mudanças e estabilidade 

no comportamento motor com o avançar da idade, desde a concepçao até a morte". 

Conforme o mesmo autor (1994), a atividade motora, quando refere-se a 

movimento, consiste nas habilidades motoras como andar, correr, levantar, 

empurrar, etc., e seus relacionamentos funcionais com o meio ambiente. Eia é 

considerada como toda a açao muscular produzida pelos musculos esqueléticos que 

gera um gasto de energia. 
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Desenvolvimento motor, para GALLAHUE e OZMUN (2002, p. 3), "é a 

continua alteraçao no comportamento ao longo da vida, realizado pela interaçao 

entre as necessidades da tarefa, a biologia do individuo e as condiç6es do 

ambiente.". 

MAGILL (1984), ao mencionar habilidade motora como o desenvolvimento, 

afirma tornar-se esta resultado da integraçao dos sistemas sensoriais para produzir 

uma resposta. As informaç6es sao integradas em uma variedade de fontes 

sensoriais, mesmo quando a tendencia é dirigir nossa atençao consciente para 

apenas um sistema. 

Para que haja su cesso no desempenho de habilidades motoras, o autor 

considera de fundamental importancia a detecçao de informaçao sensorial pelo 

individuo. As modalidades sensoriais sao a visao, a informaçao auditiva, a 

informaçao tatil e a informaçao proprioceptiva. O desempenho das habilidades 

motoras deve ser encarado como o produto da interaçao dos sistemas sensoriais 

para produzir uma resposta. 

SAGE (1977) acredita ser necessario fazer a definiçao entre os termos 

sensaçao e percepçao: sensaçao é a atividade dos receptores sensoriais e a 

resultante transmissao aferente ao sistema nervoso centrai, e percepçao é a 

interpretaçao da informaçao sensorial. 

Segundo MAGILL (1984), é importante que o professor, ao dar instruç6es a 

seus alunos, de enfase no emprego dos sentidos. A Capoeira é uma atividade que 

necessita de atençao ao outro jogador, pois "a partir de informaç6es recebidas ao 

observar os movimentos do oponente, é que o jogo se desenvolve com perfeiçao". 

(FALCAO, 1996, p.93). 



30 

A Capoeira, segundo SANTOS (1985), difere de todas as outras lutas, 

iniciando pelo acompanhamento musical, onde o ritmo dita a cadencia dos 

movimentos. Nao existe uma sequencia obrigatoria de movimentos, pois de qualquer 

movimento pode-se desenvolver outro, "tudo dependera dos movimentos do opositor 

com o qual se esta jogando, e tudo isso faz com que o capoeirista aguce em muito 

suas percepç6es e sentidos, exercitando o seu cérebro." (SANTOS, 1985, p.30). 

Como toda criança passa por estagios de desenvolvimento, cada uma com 

suas caracteristicas proprias de maturaçao fisiologica e motora, sera em tais 

estagios e caracteristicas que a Educaçao Fisica encontrara as necessidades "reais" 

da criança. (GO TANI et aL, 1988, p. 3). 

O desenvolvimento humano pode ser estudado a partir de uma variedade de 

estruturas teoricas. A "teoria do desenvolvimento cognitivo" de Piaget, "da enfase 

aos processos cognitivos, baseado em observaçao do comportamento de bebes e 

crianças". (GALLAHUE, 2002, p. 33). 

O movimento é enfatizado como um agente basico na aquisiçao de estruturas 

cognitivas crescentes. Piaget identificou quatro fases no processo de 

desenvolvimento do ser humano: " 'sensorio-motora' (do nascimento até os dois 

anos), 'pré-operacional' (2 a 7 anos), 'operaç6es concretas' (7 a 11 anos), e 

'operaç6es formais' (12 anos e acima disso)." (GALLAHUE, 2002, p. 33). 

Segundo GALLAHUE (2002, p.49), a fase sensorio motora "é o periodo no 

qual a criança consegue diferenciar-se dos objetos e de outras pessoas. O bebe 

constroi o significado do seu mundo pela coordenaçao de experiencias sensoriais 

com o movimento". 
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A pr6xima fase, segundo a teoria de Piaget, é a ligaçao do mundo da criança 

com palavras e imagens (crescente pensamento simb6Iico), a fase do Pensa mento 

Pré-Operacional (GALLAHUE, 2002). 

Na terceira fase (Operaç6es Concretas), a criança raciocina logicamente 

sobre eventos concretos, e consegue classificar objetos de seu mundo em varios 

ambientes. (GALLAHUE, 2002). 

Por fim, ainda na teoria de Piaget, ditada por GALLAHUE (2002), com relaçao 

a fase de Operaç6es Formais, o adolescente é capaz de raciocinar logicamente e de 

maneira mais abstrata e idealista. 

Desenvolvimento motor ocupa-se com a aprendizagem e o desempenho de 

habilidades motoras, e esta principalmente devotado a estudar aqueles 

comportamentos sob o ponte de vista do pr6prio desenvolvimento. 

Ainda, segundo o autor mencionado, o ser humano, em razao de sua 

natureza, esta continuamente processando informaç6es com a finalidade de 

aprender para que possa realizar tarefas com sucesso, o que caracteriza a 

habilidade motora, a qual relaciona-se com a atençao. Contudo, é de fundamental 

importancia que os receptores sensoriais especificos estejam prontos para detectar 

as informaç6es. Para isso, sa be-se que as modalidades sensoriais deverao estar 

especificamente envolvidas no desempenho de habilidades motoras, conforme 

descreve SAGE. 

Na area do desenvolvimento motor, GALLAHUE apud LADEWIG (1997, p. 8), 

desenvolveu uma piramide, que divide-se também em quatro fases de movimentos: 

reflexivos, rudimentares, fundamentais e especializados. 

A fase dos "movimentos reflexivos" caracteriza-se pelos movimentos fetais, 

involuntarios, contolados subcorticalmente. Na fase dos "movimentos rudimentares", 
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os mesmos sao determinados maturacionalmente, sendo sua seqOencia de apariçao 

muito predizlvel. Os "movimentos fundamentais", também conhecidos como basicos, 

caracterizam-se por uma expansao dos movimentos rudimentares, onde a criança 

estara testando a capacidade de "se mover" do seu corpo. (GALLAHUE apud 

LADEWIG, 1997). 

Todos os movimentos corporais apreendidos até entao, estarao sendo 

refinados progressivamente à partir dos 07 anos de idade, na fase dos "movimentos 

especializados". (GALLAHUE apud LADEWIG, 1997, p.10). 

As crianças, nos anos de escola elementar, sao geralmente felizes, estaveis e avidas por 
assumir responsabilidades. A escola, muitas vezes, é o espaço onde, pela primeira vez, as 
crianças vivem situaçoes de grupo e nao sao mais o centro da atençao. ( ... ) por volta da 2a 

série, as crianças devem ser perfeitamente capazes de satisfazer e de ultrapassar a ampia 
carga de tarefas cognitivas, afetivas e psicomotoras que Ihes sao apresentadas. (GALLAHUE, 
2002, p.244). 

Segundo HARROW apud TAVARES (1992), os nlveis mais simples da 

motricidade sao preenchidos pelos movimentos reflexos, depois seguidos pelos 

movimentos basico-fundamentais; as capacidades perceptivas e as capacidades 

fisicas formam o estagio intermediario; as destrezas motoras constituem um padrao 

de movimentos adaptativos que, para alguns, é o ultimo grau de perfeiçao. Para 

essa autora, a Capoeira é um 6timo exemplo desses tipos de destrezas. 

TAVARES (1992) acrescenta ainda mais um nivei na classificaçao da 

atividade motora: o da "comunicaçao nao-verbal", constitulda pelo "movimento 

expressivo" e pelo "movimento interpretativo". Este ultimo tipo de movimento atinge 

graus estéticos e criativos e é "o mais alto nivei de desenvolvimento motor", porque 

esta diretamente relacionado com os sentimentos humanos. 

o autor citado anteriormente afirma também que aqueles que detem algum 

conhecimento da pratica da Capoeira, sao capazes de estabelecer pontos comuns 
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entre esta e os mais altos padr6es motores. "Caracteriza-se assim a capoeira como 

uma das mais ricas atividades apropriadas para resgatar, no ser humano, 

habilidades que a civilizaçao sedentaria se encarregou de desvalorizar, mas que, 

nem por isso, quando adquiridas ou reconquistadas, deixam de aumentar bastante 

a qualidade de vida dos que a praticam." (TAVARES, 1992, p.21). 

Segundo SANTOS (1985), a pratica da Capoeira desenvolve 

pormenorizadamente todas as grandes massas musculares, atuando em todo o 

corpo humano. O autor ainda destaca a melhora do equilibrio fisico e psico-afetivo 

daqueles que a praticam. 

Obriga-nos a um treinamento intenso de toda a musculatura, a qual aumenta em força e 
elasticidade, aumenta a mobilidade articular, fortalece os tendoes e os ligamentos e aumenta 
em muito a força e a resistencia da coluna vertebral, em particular a coluna lombar ( ... ). 
Também reforça a resistencia fisica geral, assegura o dominio da respiraçao e aumenta a 
velocidade dos reflexos de reaçao e de execuçao.(SANTOS, 1985, p.30). 

2.5. 1. Capacidades ffsicas desenvolvidas com a Capoeira 

A Capoeira desenvolve de forma natural e espontanea as qualidades fisicas: 

força, velocidade, resistencia, equilibrio, destreza, flexibilidade e coordenaçao. 

• Flexibilidade 

"Qualidade fisica responsavel pela execuçao voluntaria de um movimento de 

amplitude angular maxima, por uma articulaçao ou conjunto de articulaç6es, dentro 

dos limites morfol6gicos, sem os riscos de provocar lesao". (DANTAS, 1985 apud 

CAMPOS, 1990 p. 95). 
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" A Capoeira trabalha o corpo todo, possibilitando o aumento da flexibilidade e 

elasticidade, ( ... ) bem como a maxima extensao e encurtamento das fibras e 

tend6es". (ALZUGARAY, s.d., p. 29). 

Ainda, segundo CAMPOS (1990), a flexibilidade torna-se imprescindivel 

porque encontra-se presente em praticamente todos os movimentos e golpes. A 

Capoeira possibilita boa elasticidade e mobilidade articular, sendo capaz de 

desenvolver esta valencia de forma natural e espontanea. 

• Coordenaçao 

"A coordenaçao é uma qualidade de sinergia que permite combinar a açao de 

diversos grupos musculares para a realizaçao de uma série de movimentos com um 

maximo de eficiencia e economia". (FALCAO, 1996, p. 37). 

A Capoeira exige movimentos leves, ritmados, com amplitude e estilo. A uniao 

de movimentos de braços e pernas, para todas as direç6es e sentidos, fazem com 

que essa arte exija movimentos aprimorados e coordenados. Portanto a pratica da 

mesma, é excelente recurso para o desenvolvimento da coordenaçao. 

• Equilibrio 

"Equilibrio é a capacidade fisica conseguida por uma combinaçao de aç6es 

musculares com o proposito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, contra 

a lei da gravidade" (ALZUGARY, s.d., p. 31). 

Segundo CAMPOS (1990), existem tres tipos de equilibrio: 

Dinamico: é o equilibrio em movimento, sendo conseguido em varios esportes; 
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Estatico: é o tipo de equilibrio onde nao existe movimento, sendo conseguido através de uma 
determinada posiçao. É muito usado na ginastica artistica e na capoeira; 
Recuperado: é a recuperaçao do equilibrio em uma posiçao qualquer, depois de se estar 
durante um tempo fora do solo. Na Capoeira, esta valancia é por demais usada, devido à 
grande movimentaçao dos saltos e dos movimentos de destreza. (CAMPOS, 1990, p. 115). 

o equilibrio é muito trabalhado na Capoeira, principalmente por possuir 

constante movimentaçao entre os golpes e fintas, nao havendo momentos estaticos 

durante o jogo. Os golpes de ataque e os movimentos acrobaticos - principalmente 

- necessitam do bom equilibrio do capoeira para sua execuçao, como também a 

recuperaçao ap6s esses movimentos. 

• o Ritmo 

"Ritmo é a força criadora e a energia vital. Preside todas as manifestaç6es do 

universo e inclui as humanas. É a forma funcional de todo o vivente. Parece ser a 

pressao de uma lei fundamental do universo, que condiciona a eficacia, equilibrio e 

harmonia de todo o processo e forma". (LOPES, 1977, apud CAMPOS, 1990, p. 

123). 

o ritmo é muito desenvolvido em aulas de Capoeira, principalmente por ser o 

jogo, expressado sempre de acordo com os toques do berimbau. Uma roda de 

capoeira se desenvolve de acordo com a musica. Os alunos tocam os instrumentos, 

cantam e batem palmas (AREIAS, 1983, p. 93). Segundo ALZUGARAY, D. e 

ALZUGARY, C. (19_ ), o aluno que consegue dominar o ritmo cansa-se menos e 

produz mais. 

• Velocidade 
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ilA velocidade é a qualidade particular dos musculos e das coordenaç6es 

neuromusculares, permitindo a execuçao de uma sucessao rapida de gestos que, 

em seu encadeamento, constituem uma s6 e mesma açao, de uma intensidade 

maxima e de uma duraçao breve ou muito breve" (FAUCONNIER apud CAMPOS, 

1990, p. 109). 

Pode ser dividida em quatro tipos: 
Velocidade de reaçao ou tempo de reaçao: é a capacidade de reagir o mais rapido possivel a 
um estimulo, que pode ser acustico, cético ou tatil; 
Velocidade de movimentos: sem uniformidade e com aceleraçao diferentes; 
Velocidade de movimentos cfclicos: é caracterizada por movimentos uniformes, precisos e 
com repetiç6es de fases; 
Velocidade de segmentos: é a capacidade de mexer os segmentos do corpo, braços, pernas, 
cabeça e tronco, o mais rapidamente possivel, permitindo a sucessao rapida de gestos com 
intensidade maxima e duraçao breve ou muito breve". ( CAMPOS, 1990, p. 109). 

Na Capoeira, a velocidade, segundo MOURA (1979), é importante para ser 

usada nos golpes, esquivas, ataques e defesas, sendo que a velocidade de reaçao, 

através do estfmulo visual, é a mais intensamente desenvolvida. 

• Agilidade 

"Agilidade é a qualidade de mudar rapido e efetivamente a direçao de um 

movimento executado com destreza e velocidade" (CAMPOS, 1990, p. 106). Como 

vimos, a Capoeira exige movimentos velozes, onde requer agilidade em todos os 

momentos, mas principalmente nos golpes e nas esquivas. 

Os exercfcios de agilidade tem correlaçao direta com a flexibilidade, potencia 

muscular, equilibrio, desenvoltura e poder de decisao. 
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2.6. A Capoeira na pratica pedagogica 

2.6.1. Importancia pedag6gica 

FALCAo (1996) considera a escola um local de expectativas educacionais, 

onde o aluno vai para conhecer, educar-se. O espaço escolar é um campo de 

intervençao educacional intencional. Sendo assim, a escola nao é local para treinar 

o aluno, mas para ensina-Io de forma significativa e prazerosa. 

A Capoeira é, como vimos anteriormente, um misto de jogo, arte, Iuta, dança 

e folclore. É uma atividade completa, que desenvolve valencias fisicas como força, 

coordenaçao, ritmo, equilfbrio, flexibilidade, entre outras. 

Segundo CAMPOS (1990), como instrumento educacional, a Capoeira 

contribui para o desenvolvimento da capacidade fisica, intelectual e moral da 

criança. Por estar muito relacionada à socializaçao, à brincadeira, ao ritmo, aos 

canticos, eia torna-se uma atividade diferente de muitas outras. 

Sua aplicaçao como forma de educaçao tem por objetivo, "dentro de um 

contexto cultural, fazer com que os alunos utilizem sua criatividade, desenvolvam a 

ginga como uma dança" (AREIAS, 1983 p. 97), e também tenham beneffcios em 

seu acervo motor, sem dar uma enfase exacerbada à técnica desportiva. 

"A Capoeira é uma atividade ffsica completa, pois atua de maneira direta e 

indireta sobre os aspectos cognitivo, afetivo e motor. Sendo encarada como Iudica e 

instrucional, articula atividades de desenvolvimento visomotor com desenvolvimento 

artfstico e social, levando a criança a estabelecer relaç6es a partir dela pr6pria ... " 

(SANTOS, 2001, p.125). 
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"O jogo de Capoeira é onde o aluno mostra todo seu potencial trabalhando 

inumeras qualidades fisicas. Além disso, a Capoeira tem influencia direta no aspecto 

cognitivo, estimulando a coragem, auto-confiança, a cooperaçao a formaçao do 

carater e da personalidade" ( CAMPOS, 1990, p.27). 

Segundo VIEIRA (1999), a Capoeira na escola retoma um sentido filosofico, 

historico e de identidade nacional, que deixou de existir como resultado da 

implantaçao da cultura européia em nosso pais (praticas desportivas como o 

futebol, a ginastica alema, o atletismo, o jud6). Sua pratica permite ao professor de 

Educaçao Fisica trabalhar no corpo de seus alunos o que estes aprenderam nas 

aulas de lingua portuguesa, literatura, geografia, historia. 

Segundo o mesmo autor, a Capoeira abrange o fator cultural, sendo seu 

ensino também voltado para a sua origem, e seu significado como um componente 

da cultura brasileira, podendo despertar no aluno o valor de sua historia e o valor da 

historia do Brasil. Destaque-se que a roda de Capoeira é o espaço sagrado da 

mutua aceitaçao social, pois nao exige o movimento tecnicamente perfeito, o que a 

torna atividade democratica e inclusiva, em que os alunos encontram amplas 

condiç5es de realmente construir seus movimentos e de inovar a cada instante, na 

elaboraçao de um dialogo que estabelece dupla relaçao de perguntas e respostas 

corporais. 

Segundo FALCAo (1995), é importante observar que a Capoeira surgiu no 

bojo das camadas menos favorecidas da populaçao, apresentando portanto, uma 

linguagem bastante diferenciada das demais modalidades desportivas, conhecidas e 

praticadas nas escolas. Seu vinculo com fatos e episodios da historia do Brasil Ihe 

concedem a peculiaridade de poder agregar de forma bastante inter-relacionada 
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aspectos historicos, socio-econ6micos e culturais que se refletem e se reatualizam 

na sua propria pratica. 

Conforme relata SANTOS (1985), o respeito entre dois jogadores, deve ser 

uma das principais caracterfsticas da Capoeira. É devido a esse respeito e 

camaradagem impostos, sua pratica torna-se Iudica, desenvolvendo de forma 

integrada os tres domfnios da aprendizagem do se humano: psicomotor, afetivo e 

cognitivo. 

"Os capoeiristas nao devem entrar em choque direto, porque assim a 

harmonia do jogo sera rompida. É preciso contribuir para criar essa harmonia 

desenvolvendo o proprio jogo, mas deixando que o adversario possa fazer o seu 

proprio. É preciso jogar e deixar jogar." (FRIGERIO, 1989, p.86) 

TAVARES (1985) afirma que a Capoeira contém certos elementos 

educativos, e estes aparecem mais nitidamente quando a mesma é analisada como 

um exercfcio que pode atingir os nfveis de movimento expressivo e de movimento 

interpretativo, que constituem duas manifestaç6es da comunicaçao nao-verbal. 

Esse autor enfatiza a importancia do movimento, definido como a "chave da 

vida". Segundo esse princfpio, o ser humano consegue desfrutar da motricidade em 

sua plenitude e, através da Capoeira, vivenciar experiencias de movimentos ricos e 

altamente elaborados. 

TAVARES (1992) relata ainda um estudo cientifico realizado por Santos 

(1990) sobre a Capoeira como opçao de Educaçao Ffsica escolar, no ensino de 

primeiro grau. Os resultados obtidos Ihe permitiram concluir que "o jogo da capoeira 

é, portanto, mais uma opçao de educaçao ffsica no primeiro grau, entre outras 

justificativas, por ser a princfpio altamente motivante e estimulante para a criança.". 
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Entendendo-se a Capoeira como uma construçao social que extrapola conotaç6es 
especificas que tentam acomoda-Ia em dimens6es fechadas (s6 esporte, s6 Iuta, s6 dança, 
s6 folclore, etc.) Nesse sentido eia devera ser tratada como um processo, e nao como um 
produto. Esse pressuposto requer do educador, além de competencia técnica, compromisso 
politico, considerando-se que nao basta ter um caminho e saber para onde caminhar, 
necessaria se faz uma s6lida formaçao técnica e cientifica aliada a uma boa dose de vontade 
politica, para que os bons resultados no campo da educaçao sejam atingidos. (FALCAO, 
1996, p.59). 

2.6.2. Como desenvolver uma aula de Capoeira na escola 

Cabe ao profissional, com compromissos e interesses pedag6gicos / educacionais, buscar 
uma integraçao permanente com as teorias que fundamentam esse trabalho, no sentido de 
poder ampliar, redimensionar e exercitar a Capoeira, dentro de uma perspectiva realmente 
critica, buscando identificar a sua relevancia sociopolitica no contexto educacional como um 
todo, ampliando-a, de um conceito restrito, que se refere apenas ao treino, à competiçao e ao 
rendimento esportivo, para um conceito ampio que leve em consideraçao a libertaçao de 
falsas ilus6es, de falsos interesses e desejos, criados e construidos nos pela visao do mundo 
que apresentam a partir de 'conhecimentos' colocados à disposiçao pelo contexto 
sociocultural onde vivem. (FALCAO, 1996, p.58). 

Segundo SANTOS (2001), "a oferta da Capoeira como opçao de cultura 

popular e desporto contribuira significativamente na formaçao da criança e do 

adolescente. O objetivo deve ser o de desenvolver um trabalho através da pratica da 

mesma, no sentido de ampliar os conhecimentos: cultural, desportivo, artistico e 

pedag6gico, através da filosofia, dos fundamentos e das tradiç6es desta arte". 

"A referencia principal do ensino-aprendizagem da Capoeira na escola é o 

aluno, e nao a Capoeira por ele praticada." (FALCAO, 1996, p.60). 

Para FALCAo (1996) a Capoeira pode ser vista como um misto de jogo, arte, 

Iuta, dança, folclore que vem, sistematicamente, se incorporando à 16gica desportiva, 

a partir de varias iniciativas de cunho oficial e privado. Enquanto cultura de 

movimento, deve estar vinculada ao "se movimentar" do homem concreto, que tem 

hist6ria, que tem contexto, que tem vida, que tem classe social, enfim, um home m 

com inerente necessidade de se movimentar na busca da emancipaçao e da 

liberdade. 
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Teoria - Conhecimento geral da Capoeira, seus movimentos, tradiç6es, influencia social, 
instrumentos utilizados, etc. 
Hist6rico - Enfocar sua origem e o seu desenvolvimento durante os anos, alé m de dar 
enfase aos grandes mestres da Capoeira no passado. 
Cultura - Manter as tradiç6es de um povo em sua pratica, como uma manifestaçao popular. 
Esporte - Abordar a competitividade na forma de um desenvolvimento psicol6gico. 
Dança - Harmonizaçao do corpo, dentro dos ritmos estabelecidos por suas musicas e 
instrumentos caracteristicos. 
Arte - Por ser uma Iuta disfarçada pelos escravos em dança, em brincadeira, a Capoeira 
possui um mundo constantemente cenico. 
Musica - A musica possui importancia por seu conjunto harm6nico. Deverao ser utilizados os 
instrumentos e as palmas para desenvolve-Ia. 
Instrumentos - Identifica-Ios, mostrar aos alunos sua disposiçao e utilizaçao na roda, a 
finalidade de cada um, e ensina-Ios a tocar. 
Fundamentos - Os golpes, esquivas, ginga, e todos os movimentos da Capoeira, e como 
utiliza-Ios. 
Tradiç6es - Para evitar o mal uso de sua pratica, o aluno deve compreender e praticar suas 
tradiç6es. (SANTOS, 2001, p. 103). 

"A Capoeira é um jogo com regras nao escritas, mas que, assim mesmo, 

estao presentes e regem seu desenrolar." (FRIGERIO, 1989, p.8?). 

Para o desenvolvimento da aula, segundo FALCAo (1996), fazer com que os 

alunos pratiquem movimentos e gestos objetivando a coordenaçao, a lateralidade, o 

equilibrio, desenvolvendo a criatividade. Trabalhar também com técnicas de 

desinibiçao, criatividade, improvisaçao, concentraçao e relaxamento. Procurar tratar 

o sentido ampio em que a Capoeira sera tratada dentro dessa perspectiva de cultura 

do movimento. 

Para o inicio da aula, FRIGÉRIO (1989) prop6e que, como qualquer outra 

aula de Educaçao Fisica, antes de iniciar exercicios e repetiç6es, fazer um 

aquecimento articular (necessario para o desenvolvimento da flexibilidade). Dentro 

das possibilidades, variar a disposiçao dos alunos (em duplas, trios, pequenas e 

grandes rodas), para que a aula torne-se motivante. Ao final, desenvolver a roda, 

pois é a partir da pratica do jogo em si, que o aluno aprendera a "manha" da 
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Capoeira. É na roda que o aluno desenvolvera agilidade, velocidade, resistencia, 

lateralidade, além de aprimorar a técnica de seus movimentos 3. 

"A Capoeira é uma forma artistica complexa, um jogo-Iuta, uma dança ritual 

teatro, fruto da criaçao coletiva de um grupo social determinado. Como tal, deve 

refletir as caracteristicas mais gerais do grupo do qual surge( ... )" (FRIGERIO, 1989, 

p.88). 

Segundo SANTOS (2001), a ludicidade constitui-se num dos elementos 

preponderantes da Capoeira. Além de se fazer historicamente presente no jogo da 

Capoeira, constitui-se numa categoria que pode (e deve) servir como estratégia 

pedag6gica no processo de ensino-aprendizagem da mesma. 

A Capoeira se constitui, segundo FALCAo (1996), numa atividade em que o 

jogo, a Iuta e a dança se interpenetram. Esse é um dos motivos pelo qual a Capoeira 

é diferenciada de outras modalidades de Iuta. 

Segundo a 6tica de HUIZINGA (1990), o jogo é uma atividade em que 

predomina a alegria, nao precisa ser justificado e nem precisa de um objetivo para 

ocorrer. O jogo "promove a formaçao de grupos sociais com tendencia a rodearem-

se de segredo e a sublinharem sua diferença em relaçao ao resto do mundo por 

meio de disfarces ou outros meios semelhantes" (HUIZINGA, 1990, p.16). 

"O favorecimento de um entendimento critico do universo da Capoeira, à 

medida que esta nao seja interpretada como um ato puramente mecanico, mas 

como um processo onde se interpenetram dimens6es hist6ricas, afetivas, sociais e 

motoras, em cuja trajet6ria pode-se ler a hist6ria da repressao e emancipaçao do 

negro brasileiro" (TAVARES, 1992, p.153). 

3 Mantendo a premissa de que a proposta da Capoeira como forma de educaçao, tem o minimo de 
relaçao com técnica no senti do de performance. 
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"É como se fosse uma pianta que, tomando seu cha, ou utilizando -a de 

quantas formas forem necessarias, tem inumeras serventias ao organismo e ao 

espfrito humano. Assim é a Capoeira; pois no néctar de sua hist6ria esta contida a 

hist6ria de um povo, de uma raça, de uma cultura, e acima de tudo, a expressao e 

manifestaçao de sensaç6es do espfrito humano" ( AREIAS, 1983, p.112). 



3. CONCLUSAO 

Ao objetivar a Educaçao Fisica escolar como uma atividade de formaçao 

humana, fisica e social, entende-se que a mesma deve apresentar uma relaçao das 

atividades fisicas com o lado humano e social do individuo. Além disso, sua pratica 

necessita ser diversificada, para que seus praticantes obtenham conhecimentos 

variados de cultura corporal, bem como um bom acervo motor. 

Um professor nao tem sua atividade profissional resumida apenas na 

instruçao fisica e nos gestos repetitivos, mas sim em uma série de conteudos para o 

desenvolvimento fisico, social e cognitivo da criança, respeitando seu nivei de 

maturidade motora, sua capacidade de rendimento e seus interesses individuais. 

Outros temas, como a Dança, a Ginastica, os Jogos, as Lutas, enfim a 

Capoeira, aliadas ao projeto educacional da escola, podem se tornar de grande valia 

para uma melhor aquisiçao de conhecimentos por parte dos alunos. 

A Capoeira, por ser uma atividade fisica e cultural, tem grande potencial para 

alcançar os objetivos acima citados. É, através de sua hist6ria é que se estabelece 

relaçao com problemas de nossa realidade social. Os capoeiras do passado 

marcaram a época de sua existencia, caracterizando-se pela coragem e valentia 

demonstrada frente aos desafios que surgiam, ou diante das incumbencias que Ihes 

eram impostas. 

Brincar é o que as crianças fazem em maior parte de suas horas despertas, e 

é por me io delas que as mesmas tomam consciencia de seus corpos e de suas 

capacidades motoras. Seu aspecto ludico faz com que as crianças divirtam-se ao 

pratica-la, tornando-a motivante. Seus movimentos de golpes, esquivas e fintas 

desenvolvem a lateralidade, a sociabilizaçao, além de inumeras capacidades fisicas. 
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É uma atividade completa, que desenvolve força, coordenaçao, ritmo, equilibrio, 

flexibilidade, entre outras. 

Psicologicamente, eia desenvolve a liderança, a coragem, o espirito de 

equipe, entre outros aspectos. Socialmente eia integra os alunos dentro da 

sociedade, fazendo com que eles tenham maior compreensao, através de seus 

aspectos hist6ricos. 

Para crianças em idade escolar, a Capoeira pode trazer grandes beneficios 

ao desenvolvimento motor das mesmas, por possuir grande diversidade de 

habilidades. 

Como instrumento educacional, eia contribui para o desenvolvimento da 

capacidade fisica, intelectual e moral da criança. Por estar muito relacionada à 

socializaçao, à brincadeira, ao ritmo, aos canticos, eia torna-se uma atividade 

diferente de muitas outras. 

O jogo de Capoeira é onde o aluno mostra todo seu potencial trabalhando 

inumeras qualidades fisicas. Além disso, a Capoeira tem influencia direta no aspecto 

cognitivo, estimulando a coragem, auto-confiança, a cooperaçao a formaçao do 

carater e da personalidade. A Capoeira também abrange o fator cultural, sendo seu 

ensino também voltado para a sua origem, e seu significado como um componente 

da cultura brasileira, podendo despertar no aluno o valor de sua hist6ria e o valor da 

hist6ria do Brasil. 

Portanto, a pratica da Capoeira deve ser introduzida nos curriculos escolares, 

principalmente por ser uma atividade completa que possui um aspecto 

essencialmente ludico, e nao competitivo. Assim, a Educaçao Fisica torna-se uma 

pratica formativa, atendendo às premissas da educaçao e da escola. 
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