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CAPOEIRA NA ESCOLA: ATIVIDADE CAPAZ DE  

CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO. 

 

ELIAS DOS SANTOS 

 

RESUMO 
O Presente trabalho aborda o assunto Capoeira nas escolas, atividade que passou 
de luta marginal a uma alternativa educacional, uma vez que propõe uma reflexão 
sobre a prática pedagógica na construção de uma sociedade mais justa, com 
indivíduos mais críticos, criativos e autônomos. Em virtude de sua riqueza de 
expressão, musicalização  e, principalmente, do seu aspecto de ludicidade a 
capoeira pode se integrar no contexto escolar, sem deixar de lado a sua 
historicidade. Inserir a pratica da capoeira na escola é aprender todo contexto 
histórico do Brasil, seja ele social, econômico, político ou cultural, que envolveu a 
história do negro em nosso país, desde a sua vinda como escravo até a sua 
influência em nossa cultura e em nossos hábitos. Além de contribuir culturalmente, 
desenvolve a flexibilidade, melhora a resistência pulmonar, o condicionamento físico 
e aprimora a coordenação motora. Contudo, neste estudo será tematizado A 
Capoeira na escola como um todo, saindo de um conceito restrito para um conceito 
mais amplo. 
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira, Escola, Luta, Música, Sociedade, Cidadão. 
 

ABSTRACT 
 

The present work approaches the subject in schools Capoeira, an activity that has to 
fight a marginal educational alternative, as it proposes a reflection on teaching 
practices in building a more just society, individuals with more critical, creative and 
autonomous. Because of its richness of expression, music and, especially, its looks 
playfulness capoeira can be integrated in the school context, without forgetting its 
historicity. Insert the practice of capoeira school is to learn all the historical context of 
Brazil, be it social, economic, political or cultural, which involved the history of blacks 
in our country since its arrival as a slave to its influence on our culture and habits. 
Besides contributing culturally, develops flexibility, improves pulmonary resistance, 
physical fitness and improves coordination. However, this study will be themed 
Capoeira school as a whole, leaving a narrow concept to a broader concept. 
KEYS-WORD: Capoeira, School, Fight, Music, Society, Citizen. 
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1 INTRODUÇÂO 

É muito comum as escolas “pensarem” que a sua função é ensinar o 

educando a ler, escrever e fazer contas. Pensamento este um tanto arcaico de 

perceber a educação em uma sociedade onde o conhecimento é a ferramenta 

essencial para a formação pessoal e profissional. 

Formação esta bastante trabalhada e valorizada na prática da capoeira, onde 

há ênfase no que diz respeito ao convívio social do indivíduo. Ou seja, tudo é 

trabalhando em conjunto e necessita de solidariedade mútua para sua evolução, o 

que leva o aluno a ir aos poucos se despindo de preconceitos inúteis, adquirindo um 

comportamento onde prevalece o respeito às diferenças individuais de cada colega. 

Outro fator importante que leva a Capoeira a se diferenciar de outros esportes 

é o seu aspecto rítmico. A utilização de instrumentos musicais e canções em sua 

prática fazem com que o aluno desenvolva o domínio do ritmo em todas as suas 

formas, aprendendo não só a tocar instrumentos como a cantar, principalmente, em 

público, tornando-o mais desinibido e utilizando a música como forma de 

aprendizado, uma vez que as canções da capoeira falam da história desta arte.  

Portanto, o tema Capoeira é o eixo central deste trabalho de pesquisa 

baseado no pressuposto de que através da arte da capoeiragem seja possível 

contribuir com a formação do cidadão crítico. 

Já o principal objetivo desse trabalho é analisar a utilização da capoeira como 

fator de integração social, do desenvolvimento da consciência do cidadão e a 

elevação da auto-estima. Como disse LOPES (2006): 

"A educação é o caminho para a transformação da sociedade. 
Acredito que com o desenvolvimento de uma proposta pedagógica e lúdica 
que valorize o respeito a diversidade étnico-racial, cultural e social de cada 
indivíduo, cada criança vai encontrar o equilíbrio entre o real e o imaginário. 
Com isso, ela (a criança) vai alimentando sua formação interior, para então 
se descobrir como um agente formador e reprodutor da cultura e do saber." 

  

Visto que, na dança de roda, o capeirista é visto como jogador, dançarino e 

artista. E entre um e outro embate, percebemos a visão de valores de cada 
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capoeirista: uns mais afoitos, outros mais precavidos, mas todos concentrados em 

derrubar o oponente, apesar de que, de uma maneira ou de outra, saber cair faz 

parte do jogo, o importante é saber levantar, ou saber cair para aprender com a 

queda.  

Jogo esse de equilíbrio que remete ao próprio jogo da vida. Criar novas 

interações entre o desequilibrar-se e a volta para o equilíbrio é o que dá sentido ao 

jogo, à vida. 

Como diz Falcão (2004) é imperativo contemplar o lúdico e a interatividade da 

capoeira, assim como não dissociar dessa concepção a tríade jogo-luta-dança. 

 

2 A CAPOEIRA E SUA ORIGEM 

 

Os escravos preferiam lutar em uma região recentemente queimada 

começando a brotar as primeiras gramíneas, onde não havia ainda arbustos ou 

árvores de grande porte, região está denominada de Capoeira, nome que passou a 

ser também o nome do jogo-dança. 

A  Capoeira  é  uma  luta  de  defesa  e  ataque em que os praticantes  usam  

os  pés e  a  cabeça sendo as mãos de menor uso mas nunca de menor importância 

tanto para o ataque como na defesa . É uma manifestação da cultura popular 

brasileira que reúne luta, jogo, dança, tudo praticado ao som de instrumentos 

musicais (berimbau, pandeiro e atabaque), palmas e cânticos. 

Destaca-se entre as modalidades desportivas por ser a única originalmente 

brasileira e fundamentada em nossas tradições culturais, além de ser um 

excepcional sistema de autodefesa e treinamento físico. 

A cerca da real origem da Capoeira pouco se sabe, como diz Passos (1992):  

“Alega que o grande motivo pelo qual não conseguimos provas 
documentais para resolver a polêmica se a Capoeira é africana ou 
brasileira, é o fato de Rui Barbosa, então ministro da fazenda do governo de 
Deodoro da Fonseca, ter mandado queimar todos os documentos com 
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relação à escravidão no Brasil.Uma vez que, durante o governo do 
presidente Deodoro da Fonseca, o então ministro da fazenda, Rui Barbosa, 
determinou que se queimasse toda documentação referente à escravidão 
no Brasil.” 

 

Mas, dentre as várias opiniões envolvendo as origens da capoeira, a mais 

aceita é a que ela surgiu com a escravidão no Brasil por volta do século XVII, 

quando aparecem os primeiros movimentos escravos de fugas e rebeldias. E por ser 

uma atividade marginalizada chegou a ser proibida pelo Código Penal da República 

do Brasil, entretanto tais medidas não foram suficientes para exterminá-la, pois sua 

prática persistia em guetos escondidos. 

Em 1888, com o fim da escravidão, alguns ex-escravos passaram a ganhar a 

vida fazendo pequenas apresentações em praça pública, porém muitos deles 

utilizaram a capoeira para roubar e saquear, outros capoeiristas ex-escravos 

passaram a ser capangas dos senhores e guardas do exército, sendo muitos 

temidos e respeitados por todos, inclusive pela própria polícia da época, até então 

despreparada e desarmada. 

Mas foi graças a Getúlio Vargas que a arte da capoeiragem foi ganhando 

espaço e valor no meio social, cultural e educacional. 

O primeiro passo se deu quando o governador Getúlio Vargas convidou 

Manoel dos Reis Machado, mais conhecido como mestre Bimba, para uma 

apresentação no Palácio do Governo.  E logo em seguida permitiu a criação da 

primeira academia de capoeira, fato que fez esta arte perder sua característica 

marginal e vulgar, uma vez que para frequentá-la o indivíduo tinha que ter a carteira 

de trabalho assinada. 

Enfim, a capoeira ganhou a popularidade estimada por Bimba, e até os dias 

de hoje vem reunindo adeptos em todo o país. 
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3 A CAPOEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Na escola a inserção da capoeira representa uma oportunidade para a 

integração entre diferentes componentes curriculares como história, educação física, 

geografia, música e artes, além de mobilizar os setores da saúde e da segurança. 

A Capoeira deve estabelecer relações com a escola, a fim de contribuir para o 

aperfeiçoamento físico-motor, aprendendo e aprimorando os movimentos da 

capoeira, aumentando a expressão corporal, desenvolvimento do senso crítico, 

aumento da bagagem de cultura, espírito de grupo e a construção das regras e 

limites no coletivo. 

Para MOREIRA (2007), a prática da capoeira na escola possibilita, ainda, 

autonomia, cooperação e participação social, postura não preconceituosa, 

entendimento do cotidiano pelo exercício da cidadania, historicidade, e no aspecto 

motor é uma alternativa rica para o desenvolvimento das estruturas motoras como 

esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, orientação espaço-temporal, coordenação 

motora. 

Mas para que a prática da Capoeira nas aulas de Educação Física se torne 

algo permanente, é preciso que o professor tome consciência de sua importância 

para o corpo discente. O professor deverá ter em mente que ele, é o responsável 

pela aplicação dos conteúdos pedagógicos, seus objetivos e formas de alcançá-los. 

Assim, a disciplina Educação Física não será o lugar de formação do jogador 

de capoeira, e sim de tematização da capoeira, visando contribuir na formação do 

cidadão que possivelmente poderá usufruir da capoeira e de outras práticas da 

cultura corporal de movimento no seu cotidiano de vida da forma mais autônoma 

possível. 

A inserção da capoeira como uma ferramenta de auxilio no processo 

educativo na escola e na comunidade, tem proporcionado aos estudantes  uma 

forma diferente de ver as possibilidades de crescimento enquanto pessoa no 

contexto social, político e educacional através das vivencias, praticas e 
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ensinamentos, técnicos e históricos, de forma a desenvolver a auto estima e 

confiança, contribuindo assim para que os mesmos busquem sempre melhores 

condições de vida.  

Uma vez que, a Capoeira contribuiu de forma expressiva com o processo de 

ensino-aprendizagem pois, a partir do momento em que os alunos interessam-se 

pela prática da capoeira , passam a prestar mais atenção nas aulas,   respeitar mais 

os colegas, não faltar mais as aulas como antes e o nível de interesse pelo 

aprendizado aumenta consideravelmente.  

Até mesmo porque a permanência do aluno no grupo, depende de alguns pré- 

requisitos onde se realmente ele quiser continuar a pratica da capoeira tem que 

seguir a exemplo de: respeitar o próximo para poder ser respeitado, obedecer aos 

pais, professores e as pessoas a quem lhe deve o respeito, procurar fazer 

primeiramente os deveres de casa e da escola,e só após, poderá dedicar-se a 

pratica da Capoeira. 

Os mestresm ressalta também a grande importância dos pais, nesse 

processo desde a escolha do grupo, procurando saber a formação e qualificação do 

professor de capoeira, a doutrina de ensinamento do grupo, até o acompanhamento 

no dia a dia do seu filho informando ao mestre do grupo qualquer anormalidade de 

comportamento que por ventura venha ocorrer para que juntos possam sanar. 

Sendo assim, percebe-se  a importância da capoeira no processo educativo 

pois, através dos seus múltiplos aspectos de significação  é capaz de desenvolver a 

alto-estima, alto-confiança, afetividade, desenvolvimento corporal, emfim abrange no 

seu todo o desenvolvimento da pessoa, bem como contribuindo em sua formação 

política, social, a partir da integração família, escola e comunidade.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolver deste artigo conclui que a capoeira reintegra e aproxima 

todas as classes sociais seja: média, rica ou pobre, afastando o preconceito, pois 

quando todos fazem uma só roda: a roda de capoeira, todos passam a ser iguais. 

Todos se misturam e jogam uns com os outros, não importando aonde moram, o 

que vestem, a renda anual, ou a cor da pele. 

Fazendo com que a roda de capoeira relembre a sociedade e mostre ao 

mundo a essência do Brasil: um povo miscigenado, lutador, guerreiro, com muita 

história e muita cultura a ser valorizada. 

A arte da capoeira busca mostrar que o homem tem capacidade, inteligência 

e força para administrar o conhecimento, criando e projetando um futuro sem 

correntes, seguindo a sua evolução. E é assim que esta arte nos dá a oportunidade 

de pensar, de criar e eleborar técnicas necessárias para a realidade de hoje.  

O desenvolvimento da Capoeira faz com que seus adeptos, subtraia o melhor 

do passado, conseguindo projetar para o futuro novas formas de pensar e agir em 

comunhão com nossa realidade. E é através dessa liberdade de movimentos e 

expressão, do prazer pelo jogo, que a capoeira vem ganhando lugar, em especial, 

nas escolas. Segundo MOREIRA (2007), 

 

"As transformações sofridas no processo de ensino da capoeira 
iniciariam a aproximação da mesma no ambiente escolar, favorecendo seu 
reconhecimento e ampliando suas perspectivas com vista a se firmar como 
ferramenta pedagógica no processo educativo". 

 

Uma vez que, nos ensina a humildade, a vencer os preconceitos, com postura 

de quem se orgulha do que é, e como é.  
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