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RESUMO 

A capoeira é um esporte polissêmico possível de ser trabalhado com deficientes. Objetivou-se 
identificar as possibilidades de inserir - la como conteúdo escolar para PNE’s. A justificativa 
deu-se por contribuir através de estudos, possibilidades de trabalhar a capoeira como 
conteúdo escolar para PNE’s. Este trabalho caracterizou-se através de entrevista 
despadronizada e observação aplicados aos professores e PNE’s nas aulas de Capoeira em 
instituições especializadas nesses grupos, optou pela técnica de analise de conteúdo. Foram 
apresentados o resultados acerca dos motivos que levaram cada profissional a trabalhar nessa 
área; subconteudos trabalhados na capoeira, material utilizado nas aulas e sua importância e a 
dificuldade de se trabalhar capoeira nas aula. Conclui-se com esse trabalho que é possível ter 
a capoeira como conteúdo escolar para PNE’s. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Capoeira, educação especial, necessidades especiais. 

 

ABSTRACT 
 
Capoeira is a sport with multiple meanings can be worked with disabled people. The objective 
was to identify possibilities for entering - it as a school for PNE's. The justification given is to 
contribute through studies, possibilities of working capoeira as a school for PNE's. This work 
was characterized by observation and interview despadronizada applied to teachers and PNE's 
Capoeira classes in specialized institutions in these groups, we chose the technique of content 
analysis. The results were presented about the reasons why every professional working in this 
area; subconteudos worked in capoeira, a material used in the classroom and its importance 
and difficulty of working in the poultry class. It follows from this work that it is possible to 
capoeira as a school for PNE's. 
 
WORDS-KEY: Capoeira, special education, special needs. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física área que abrange saúde e educação, envolvendo-as em um 

único contexto, uma única busca – a qualidade de vida do individuo – tem por lei e traz em 

suas abordagens, conteúdos e parâmetros; a importância da inclusão, e da adaptação de 

ambiente e atividades para que todo e qualquer pessoa tenha acesso a atividade física.  

Os conteúdos que compõe a Educação Física, inseridos nos PCN’S Educação 

Física (1998, p. 67-73), estão organizados em três blocos: esportes, jogos, lutas e ginástica; 

atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo. Os três blocos articulam-se 

entre si, tem vários conteúdos em comum, mas guardam especificidades.  

 Vários documentos como PCN’s, LDB, Cartilha do Ministério Público entre 

outros, incumbem à escola da responsabilidade de propiciar a participação de todos os alunos, 

sem discriminação de qualquer tipo e principalmente limitações de aprendizagem, alem de 

adequar à estrutura física, e o corpo docente para trabalhar com a diversidade que o corpo 

propõe. É direito de todos os alunos com e sem necessidades educacionais especiais exercer a 

educação em sua plenitude, a escola é quem tem que aprimorar suas práticas, a fim de atender 

ás diferenças.  

Segundo os PCN’s em relação a aplicação dos conteúdos da Educação Física: A 

distribuição e o desenvolvimento dos conteúdos estão relacionados com o projeto pedagógico 

de cada escola e a especificidade de cada grupo. A característica do trabalho deve contemplar 

os vários níveis de competência desenvolvidos, para que todos os alunos sejam incluídos e as 

diferenças individuais resultem em oportunidades para troca e enriquecimento do próprio 

trabalho. Dentro dessa perspectiva, o grau de aprofundamento dos conteúdos estará 

submetidos às dinâmicas dos próprios grupos, evoluindo do mais simples e geral para o mais 

complexo e especifico ao longo dos ciclos, (BRASIL, 1998)  

Concordando com os PCN’s em relação à adequação dos conteúdos e práticas 

pedagógicas entre outros para grupos diferentes. De acordo com a cartilha do ministério 

público – “O acesso de alunos com deficiência às escolas e a classes comuns da rede regular”: 

O conhecimento seja ele vindo da matemática, do português ou da Educação Física deve ser o 

mesmo pra todos os alunos, devendo o professor escolher a melhor estratégia para trabalhá-lo 

em função das diferenças presentes em sala de aula. Os professores de Educação Física devem 

planejar suas aulas a partir dos objetivos que emanam, não só dos conteúdos a serem 
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ensinados, mas em função do ciclo que se encontram os alunos, sejam eles deficientes ou não, 

(GAIO, PORTO, 2006)   

Com isso fica claro que todos os conteúdos da Educação Física são possíveis de 

ser trabalhados com PNE’s, a partir da ótica do profissional e das suas adequações 

necessárias. Vale ressaltar a capoeira como um dos conteúdos importante a ser trabalhado 

com PNE’si, pois a mesma trabalha o corpo de forma integral e sua polissemia possibilita 

diversas adequações em suas práticas.  

Capoeira atividade física que desenvolve equilíbrio, coordenação motora, 

percepção do outro, cognição, musicalidade, concentração e cultura; está inserida na 

Educação Física como conteúdo de lutas segundo os PCN’s – Educação Física (2004, p.70) 

sendo que a capoeira é considerada também uma manifestação cultural, folclórica, arte e 

dança.Neste sentido esta pesquisa parte do seguinte problema; quais as possibilidades de 

trabalhar a capoeira como conteúdo escolar para PNE’s?  

Este artigo pretende pontuar as possibilidades e as formas de contribuição 

educativas para a associação da capoeira a vida escolar dos alunos com necessidades 

especiais. A capoeira por oferecer desenvolvimento histórico cultural e proporcionar 

aprendizagem motora aos que praticam torna  importante a sua transmissão. 

Para substanciar esse artigo, elegeu-se como objetivo analisar a concepção dos 

professores das instituições que trabalham com grupos de alunos com necessidades especiais 

em relação à prática da capoeira nas escolas para observar o âmbito de realização das aulas e 

as condições estruturais dessas instituições, e como objetivo especifico, identificar as 

possibilidades de inserir a capoeira como conteúdo escolar para PNE’s. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA CAPOEIRA 

 

A palavra Capoeira não é africana, como se costuma pensar. Ela vem do Tupi, 

Kapu’era, e originalmente possui dois significados. Pode ser mato ralo ou roçado, como uma 

espécie de cesto ou gaiola que serve para carregar animais e mantimentos. O Brasil a partir do 

século XVI foi palco de uma das maiores violências contra um povo. Mais de dois milhões de 

negros foram trazidos da África, pelos colonizadores portugueses, para se tornarem escravos 

nas lavouras da cana-de-açúcar; tribos inteiras foram subjugadas e obrigadas a cruzar os 

oceanos como animais em grandes galeotas chamadas de navios negreiros (ALZUGARAY, 

1987). 
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  A Capoeira foi sendo desenvolvida por negros ainda cativos, para não levantar 

suspeita, os movimentos da luta foram sendo adaptados às cantorias e músicas africanas para 

que parecesse uma dança. Ela nasceu da ânsia de liberdade de um povo escravizado por 

dominadores que com o passar do tempo foram obrigados a libertá-los, é uma atividade que 

venceu durante vários anos a discriminação e outros obstáculos que nela eram depositados. 

Devido à união entre os que a praticavam e sua cultura conseguiu esquivar-se de muitos 

problemas e mostraram que ela é forte em sua raiz e transmite uma grande bagagem cultural 

(ALZUGARAY, 1987). 

Depois da libertação dos escravos, por não ter acesso à sociedade de forma 

igualitária, alguns capoeiristas em revolta, organizados em bandos provocavam arruaças nas 

festas populares e reforçavam o caráter marginal da luta. Durante décadas a Capoeira foi 

proibida no Brasil e a liberação de sua prática deu-se apenas na década de 30, pois, neste 

ambiente hostil, as escolas de capoeiragem sobreviviam clandestinas nos subúrbios. Foi para 

reverter este quadro que Manoel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, criou um método de 

ensino possibilitando que a mesma pudesse se transformar no “Esporte Nacional Brasileiro” 

(PETTA, 1996). 

Em 1932, ele fundou a primeira academia especializada em Capoeira, em 1937 foi 

registrado como professor de Educação Física e em 1939 ensinava a “Regional” no quartel. 

Em 1953 o Presidente Getúlio Vargas reconhece a Capoeira como o único esporte 

verdadeiramente nacional, depois de ter assistido, no Palácio da Aclamação, junto com o 

Governador da Bahia, Dr. Régis Pacheco, uma apresentação desta arte organizada pelo Mestre 

Bimba. (PETTA 1996) 

Segundo o professor de Educação Física Hélio Campos - mestre de capoeira, 

discípulo do Mestre Bimba, em reportagem pra revista NEGAÇA: 

 

Há muito tempo os professores de Educação Física vinham lutando para a 
criação de um método de ginástica brasileiro. No século passado, os métodos 
de ginástica foram importados e introduzidos no Brasil através das forças 
armadas, principalmente no Exército, para depois então serem disseminados 
nas escolas (CAMPOS, 1992, s/p) 

 

Mestre Bimba preocupava-se demais com a imagem da capoeira, não permitindo 

treinar em sua academia aqueles que não trabalhavam nem estudavam. A respeito do Mestre 

Bimba e sua relação com a capoeira, segundo Almeida, conhecido como Mestre Itapuã: 
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Uma diferença fundamental entre o Mestre Bimba e os outros capoeiristas da 
sua época, é que estudou a Capoeira, criou um método de ensino para ela, foi 
em suma, além de grande capoeirista, um pesquisador que com meios 
simples chegou a um método de ensino que desafia os tempos resistindo até 
hoje, já que os “novos” métodos não passam de pequenas, e muitas vezes 
mal feita, variações do seu (ALMEIDA 1947, p. 27) 

 

Atualmente o professor de capoeira tem noção da responsabilidade que carrega 

dentro de si, ele tem um pólo de conhecimentos culturais que precisa ser passado de uma 

maneira, que possa fazer com que cada individuo encontre a capoeira que esta dentro de si 

mesmo. 

O mestre de Capoeira é como um Bricoleur (um eterno rearranjador de 
estruturas), uma vez que ele articula elementos da história, da natureza, da 
cultura, da sociedade e ritmos, configurando e recriando a todo o momento 
uma atividade que se confunde com um jogo, uma competição, uma 
brincadeira, uma dança, um rito e quanto mais significados simbólicos 
quisermos buscar. (TAVARES, 2006, p.75) 

 

A capoeira oferece alternativas para se desenvolver de várias formas. Felizmente 

já se vê a mesma como uma forma de lazer saudável que permite a participação de crianças, 

adolescentes, adultos, terceira idade e pessoas com necessidades especiais. 

 

A finalidade da capoeira é muito mais complexa do que deixar o corpo mais 
bonito, do que delinear músculos. Ela leva o praticante a uma interação com 
a historia, com a cultura popular nas suas riquíssimas manifestações, que são 
difundidas de forma lateral ao conhecimento adquirido nas universidades. 
(TAVARES, 2006 p. 73) 

 

Diante desses pressupostos, a Capoeira, um conteúdo que carrega consigo a nossa 

história, nossas manifestações culturais e populares, está inserida na cultura corporal do 

movimento, promovedora de saúde assim como qualquer prática física é indispensável na 

contribuição da formação dos alunos PNE’s, pois trabalha a percepção, cognição e 

habilidades motoras ao mesmo tempo, através de uma Educação plural pois a mesma acontece 

sempre em roda e depende da participação de todo o grupo para a sua devida execução. 

 

PESSOAS COM  NECESSIDADES ESPECIAIS: ASPECTOS HISTÓRICO E LEGAIS  

 

Para melhor compreensão do que vem a ser pessoa com necessidades especiais, temos 

que nos reportar a tempos antigos, pois há possíveis registros que na antiguidade havia 

pessoas com necessidades especiais e já rejeitadas pela sociedade, em uma época que se 
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dependia do “corpo” como forma de sobrevivência. Para Silva (1987, p.21 apud Gaio, 2006, 

p. 59) todo processo de discriminação acerca de corpos deficientes esta presente desde 

acontecimentos passados.  

 

Anomalias físicas ou mentais, deformações congênita, amputações 
traumáticas, doenças graves e de conseqüências incapacitantes, sejam elas de 
natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto à própria 
humanidade. Através dos muitos séculos da vida do homem sobre a terra, os 
grupos humanos de uma forma ou de outra tiveram que parar e analisar o 
desafio que significavam seus membros mais fracos e menos úteis, tais como 
as crianças e os velhos de um lado, e aqueles que, vitima de algum mal por 
vezes misterioso ou de algum acidente, passavam a não enxergar mais as 
coisas, a não andar mais, a não dispor da mesma agilidade anterior, a se 
comportar de forma estranha, a depender dos demais para sua 
movimentação, para alimentação, para abrigo e agasalho. 

 

O corpo tido como “saudável” ou com falta de deficiência era importante para a 

sobrevivência na antiguidade. Em uma análise sobre a relação do ser humano com a natureza 

feita por Gonçalves (1994, p.15 apud Gaio, 2006, p. 63) mostra o tipo de relação do corpo 

com o meio: 

 
Nas sociedades estruturalmente mais simples, o homem, para sua 
sobrevivência, depende diretamente da acuidade dos seus sentidos, da 
agilidade de seus movimentos e da rapidez de suas reações corporais. Para a 
caça, por exemplo, o homem primitivo depende diretamente da percepção 
sensível e da ação do seu corpo; do mesmo modo, para detectar a 
aproximação de inimigos, por meio da apreensão de vibrações do solo. 

 

Conceituar necessidades especiais é muito difícil, diversos autores tratam acerca 

do que vem a ser pessoa com necessidades especiais, nesta pesquisa escolheu-se o conceito de 

Zacharias autor anônimo participante de um congresso em São Paulo. Pessoas portadoras de 

necessidades especiais Segundo Zacharias (2007) “são aquelas que, por alguma espécie de 

limitação requerem certas modificações ou adaptações no programa educacional, a fim de que 

possam atingir seu potencial máximo. Essas limitações podem decorrer de problemas visuais, 

auditivos, mentais ou motores” 

A educação especial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 

9394 de Dezembro de 1996, Capitulo V – da Educação Especial (Artigos 58 ao 60), entende 

por educação especial, a modalidade de educação escolar, para educandos portadores de 

necessidades especiais; oferece-lhe apoio de serviço especializado nas escolas para atender as 

peculiaridades dos portadores de necessidades especiais, atendimento em classes especiais 

quando não for possível a sua integração nas classes de ensino comum, torna-se dever 
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constitucional do Estado a oferta de educação especial. È assegurado aos educandos currículo, 

métodos, técnicas e recursos educativos, terminalidade especifica ou acelerada, professores 

especializados de nível médio ou superior, e de ensinos regular capacitados, a integração da 

vida em sociedade – educação especial para o trabalho – acesso igualitário aos benefícios dos 

programas sociais (BRASIL, 1996) 

E no Artigo 60, parágrafo único. “O Poder Público adotará, como alternativa 

preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 

própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas 

neste artigo.” (BRASIL, 1996) 

 CAPOEIRA COMO UM CONTEÚDO POSSIVEL PARA PNE’s NO AMBITO 

ESCOLAR  

O princípio de inclusão nos PCN’s propõe como ponto básico a necessidade das 

aulas serem dirigidas a todos os alunos. 

 

A sistematização dos objetivos, conteúdos, processos de ensino e 
aprendizagem e avaliação tem como meta a inclusão do aluno na cultura 
corporal de movimento, por meio da participação e reflexão concretas e 
efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico de seleção entre indivíduos 
aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização 
exacerbada do desempenho e da eficiência (BRASIL 1998, p.19) 

 

Segundo Betti (1995) apud (DARIDO et al 2001, p. 8) os procedimentos dos 

professores estão ancorados, freqüentemente, na super valorização da perfeição do gesto 

técnico e pelo fato destes, em sua maioria, optarem exclusivamente pela prática esportiva nas 

aulas de Educação Física escolar. 

Em relação aos PNE’s e os grupos de crianças menos habilidosas: 

 
Sugerimos algumas alternativas que, embora não eliminem os problemas, 
podem ao menos amenizá-los. Uma delas é a escolha de outros conteúdos, 
que não os esportivos tradicionais: futebol, basquetebol, voleibol e handebol, 
mas também: grandes jogos, capoeira, atletismo, ginástica artística, dança, 
atividades expressivas, ginástica rítmica desportiva, tênis e judô que 
poderiam compor o universo de conteúdos a serem explorados (DARIDO, 
BETTI, et. al 2001, p.8) 

 

Devido ao desenvolvimento histórico e cultural que a capoeira oferece, deve ser 

desenvolvida como atividade física por qualquer individuo, respeitando suas condições e 

limitações. Com o desenvolvimento de sua motricidade e capacidade criativa, a capoeira para 
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PNE’s pode contribuir com a Educação Física. Pois a capoeira é uma atividade de grande 

inclusão social e cultural. 

Um programa que beneficia os deficientes auditivos no estado de Sergipe, 

instituído pela Associação de Pais e Amigos dos deficientes auditivos (Apada). O programa 

tem como objetivo desenvolver a autoconfiança e a capacidade motora. Segundo a APADA: 

 

                                         Que implantou a capoeira, como uma das modalidades esportivas na vida 
dos deficientes auditivos. O ritmo dançante e a alternância de movimentos 
trazem para essas pessoas a melhora da sua sensibilidade auditiva como 
também a capacidade de melhorar a relação de amizade com as pessoas que 
direto ou indiretamente convivem no seu cotidiano. (GAZETA DE SERGIPE 
2003, s/p) 

 
Na mesma entrevista o professor e presidente da Federação Sergipana de 

Capoeira, Genivaldo Gomes da Silva diz que “apesar dos benefícios que o esporte 

proporciona a vida de excepcionais e deficientes auditivos a falta de espaço adequado para 

essa prática esportiva é o principal problema enfrentado. (GAZETA DE SERGIPE 2003, s/p ) 

O espaço, o corpo e a imaginação dos PNE’s podem ser trabalhados através da 

capoeira, por ser uma atividade rica em cultura, alem de desenvolver tanto o equilíbrio quanto 

a coordenação motora, fazendo com que o mesmo se descubra interna e externamente, sendo 

assim muito benéfica para a formação e constituição corporal de qualquer indivíduo. 

 

Assim como a magia, a capoeira também é um ritual coletivo que traz 
consigo toda uma historia e uma simbologia que articula a relação entre 
natureza e cultura [...] fazendo com que pensemos mais profundamente a 
respeito do seu alcance cognitivo no interior de um individuo que a vivencia 
representa em sua vida íntima, orgânica e social (TAVARES, 2006, p.72) 
 
 

Para compreender a Capoeira enquanto pratica corporal torna-se necessário inseri-

la no conjunto de condições e relações sociais que lhe atribuem significados, e nas quais essa 

prática torna-se possível e necessária. Pois a cultura corporal do movimento através da 

capoeira com sua abordagem lúdica envolvem elementos que fazem com que os portadores de 

necessidade especiais saiam de um estado de isolamento e se integrem na sociedade.  

No momento em que ocorre a roda, por exemplo, podemos pensar na sua 
condição de força coletiva, que é potencializada tanto pela música (melodias 
e letras), como pelos ritmos insaturados no batuque, pelos movimentos 
corporais que juntos remetem a uma auto-identificação do individuo com seu 
grupo, que nasce no laço vivo criado pela sua prática. O elo criado neste 
ritual tem um significado mais profundo, histórico e cultural, inscritos nos 
corpos atuantes (TAVARES, 2006 p. 72). 
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Entendendo a polissemia da capoeira, é possível desenvolve-la com os diversos 

tipos PNE’s, pois o seu ritmo, sua música, a sua percepção do outro, a coordenação, 

equilíbrio, entre outros é desenvolvida em grupo e ao mesmo tempo individualmente, com 

isso respeitando as especificidades de cada individuo.  

Pode-se exemplificar que: pessoas com necessidades visuais podem ser 

conduzidos nessa prática através do ritmo, pois a execução dos movimentos é realizada de 

acordo com o mesmo; pessoas com necessidades auditivas podem se guiar em decorrência do 

movimento do outro – percepção – ou através das vibrações dos instrumentos. 

 

 METODOLOGIA 

 

O presente estudo se caracteriza pela pesquisa de campo do tipo descritiva. Para 

coleta de dado dessa pesquisa foram necessária a utilização de dois instrumentos, observação 

e entrevista despadronizada (não estruturada).  

A população dessa pesquisa é constituída por instituições que trabalham com 

PNE’s e que tem em suas aulas de Educação Física vivencia com a pratica da capoeira, 

localizadas na cidade de Aracaju. A seleção da amostra foi feita de forma aleatória simples. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram PNE’s e os professores de Educação 

Física que trabalham com os mesmos, sem distinção de idade, gênero, sexo, raça entre outras. 

Os resultados serão apresentados em tabelas com uma breve discussão crítica fundamentando-

se no referencial teórico dessa pesquisa. 

 

CATEGORIAS SUJEITOS PORCENTAGEM 

Libras 02 66,6 % 

Capacitação de trabalho com 
PNE’s 

01 33,3 % 

Primeiros Socorros 02 66,6 % 

Educação Física aplicada a 
Capoeira 

02 66,6 % 

Não tem curso 01 33,3 

Quadro 1: Cursos que auxiliam os profissionais de capoeira em suas aulas para PEN’s 
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Neste quadro mostra os cursos feitos pelos profissionais de Capoeira, que ajudam 

na qualificação de suas aulas para PNE’s, no curso de Capacitação de trabalho para PNE’s 

apenas um dos profissionais cursou; dois dos profissionais entrevistados possuem curso de 

Primeiros Socorros e Educação Física aplicada a Capoeira e um dos profissionais entrevistado 

não possuiu nenhum curso na área. 

Assim como foi citado no trabalho a LDB – Lei 9394, do ano de 1996 Capitulo V 

coloca que cabe as instituições de ensino oferecer apoio de serviço especializado nas escolas 

para atender as peculiaridades dos portadores de necessidades especiais. Nessa frase “serviço 

especializado” inclui a capacitação dos profissionais na área. 

CATEGORIAS SUJEITOS PORCENTAGENS 

Amor ao esporte (capoeira) 03 100 % 

Identificação com crianças 01 33,3% 

Necessidade de trabalho 02 66,6% 

Quando 2: Motivos que levaram os profissionais a trabalhar com PNE’s 

 

Todos os profissionais de capoeira relataram trabalhar nessa área por amor a 

pratica esportiva da capoeira, dois dos profissionais afirmaram trabalhar nessa área por 

necessidade de trabalho e apenas um se identifica com crianças. 

 

CATEGORIAS SUJEITOS PORCENTAGENS 

Musicalidade 03 100% 

Golpes 03 100% 

Dança 01 33,3 

Quadro 3: Sub-conteúdos da Capoeira trabalhados com PNE’s 

Este quadro traz os sub-conteúdos trabalhados nas aulas de capoeira para PNE’s, 

os três profissionais entrevistados falaram da importância de trabalhar em suas aulas 

musicalidade e golpes, apenas um dos professores acredita ser importante e trabalha em suas 

aulas a capoeira como dança. 

Concordando com o referencial teórico desse trabalho, faz-se importante trabalhar 

a capoeira como um todo. Segundo TAVARES (2006) [...] potencializada tanto pela música, 
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como pelos ritmos instaurados no batuque, nos movimentos corporais que junto remetem a 

uma auto-identificação do individuo com seu grupo. 

 

CATEGORIAS SUJEITOS PORCENTAGENS 

Instrumentos Músicais 03 100% 

Cones 01 33,3% 

Cadeiras 01 33,3 

Quadro 4: Recursos materiais utilizados nas aulas de Capoeira para PNE’s 
 

Este quadro relaciona os recursos materiais utilizados nas aulas de Capoeira para 

PNE’s. Todos os profissionais utilizam os instrumentos específicos da Capoeira (berimbau, 

pandeiro, atabaque, agogô e reco-reco) que servem para trabalhar a música, o ritmo, 

desenvolvendo a sensibilidade auditiva, coordenação motora e a percepção do movimento que 

o guiam na Capoeira. Apenas um dos professores trabalha com o cone e a cadeira, que servem 

pra desenvolver e aperfeiçoar a lateralidade e noção de espaço. 

CATEGORIAS SUJEITOS PORCENTAGENS 

Trabalhar noção de espaço 01 33,3% 

Lateralidade 01 33,3% 

Flexibilidade 01 33,3% 

Coordenação 01 33,3% 

Estímulos através do som 03 100% 

Quadro 5: A importância das recursos materiais para as aulas de Capoeira. 

 

 

Todos os profissionais entrevistados consideram importante a utilização dos 

recursos materiais, para o desenvolvimento dos PNE’s nas aulas de Capoeira. Um profissional 

considera que os recursos matérias desenvolve  a noção de espaço, lateralidade, flexibilidade, 

e coordenação; e todos os profissionais trabalham o desenvolvimento de PNE”s através de 

estímulos de som. 
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CATEGORIAS SUJEITOS PORCENTAGENS 

Melhora da auto-estima 01 33,3% 

Melhora no convívio social 03 100 % 

Melhora na saúde 03 100% 

Quadro 6: Os benefícios da capoeira para PNE’s 

 

São vários os benefícios da capoeira para PNE’s nas entrevistas pudemos 

identificar a melhora da auto-estima, melhora no convivo social e na saúde. Todos os 

professores entrevistados identificam melhora no convívio social e na saúde apenas um 

identificou melhora na auto-estima. 

De acordo com o referencial teórico na página 14 relata que “o corpo e a 

imaginação dos PNE’s podem ser trabalhados através da Capoeira [...] desenvolve tanto 

equilíbrio quanto a coordenação motora, fazendo com que o mesmo se descubra interna e 

externamente” Concordando com os dados de melhora da auto-estima e melhora na saúde 

inseridos no quadro acima. 

Os PCN’s através do principio da inclusão também presente no referencial teórico 

deste trabalho e de acordo com o dado fornecido na entrevista em relação a melhora do 

convívio social, propõe como ponto básico a necessidade das aulas serem dirigidas a todos os 

alunos;  concordando ainda com TAVARES (2006) que mostra que no momento da roda a 

condição de força é coletiva. 

 

CATEGORIA SUJEITOS PORCENTAGENS 

Comunicação 03 100% 

Ambiente adequado 02 66.6% 

Falta de recursos materiais 02 66,6 

Quadro 7: Dificuldade dos profissionais de transmitir os sub-conteúdos da Capoeira para  
                 PNE’s 
 

 

Todos os profissionais apresentaram dificuldades em se comunicar com os PNE’s, 

dois se queixaram da falta de ambiente adequado nessas escolas para a realização das aulas de 

Capoeira e dois reclamaram da falta de recursos materiais. 
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Assim como no referencial teórico deste trabalho coloca, a falta de especialização 

no serviço fornecido, tal como a falta de instrução aos profissionais que trabalham com PNE’s 

são os maiores percussores das dificuldades apresentadas no quadro acima. 

A falta de estrutura no ambiente se destaca com ênfase neste trabalho, quando o 

professor e presidente da Federação Sergipana de Capoeira, Genivaldo Gomes da Silva relata 

que ‘apesar dos benefícios que o esporte esta proporcionando na vida dos PNE’s, a falta de 

espaço para a pratica esportiva é o principal problema enfrentado nas instituições em Aracaju. 

 

CONCLUSÃO 

Após a análise dos resultados mensurados no presente estudo, pode-se concluir 

que a capoeira proporciona diversos benefícios aos PNE’s, tais como melhora da auto estima, 

do convívio social e da saúde e a mesma pode-se incluir no currículo educacional para esse 

grupo como conteúdo da Educação Física, apesar de algumas dificuldades encontradas como 

falta de estrutura adequada e capacitação inadequada dos profissionais da área atuante. 

A grande maioria dos alunos se identificam com a Capoeira como prática 

esportiva, pela mesma ser uma polissemia, apesar de ser realizada em grupo, as preferências 

dos PNE’s é individualizada, nessa pesquisa identificou-se como preferências dos PNE’s: a 

música, dança e golpes. 

Considerando os resultados obtidos e o que foi discutido, sugere que os 

professores e profissionais de Educação Física e áreas afins assim como as instituições 

busquem melhoria nessa área através da capacitação especifica dos profissionais e adaptação 

necessária nos ambientes onde ocorrem as pratica esportiva. 
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