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Resumo

O objetivo deste trabalho foi abordar os temas Educação Física, Educação Física escolar e Capoeira
com o intuito de contextualizar o panorama desta área/disciplina paralelamente a trajetória
histórico-social da Capoeira. Buscamos, também, destacar possíveis interfaces entre estas diferentes
temáticas. O que percebemos é que, as três são muito influenciadas pelas visões de sociedade
vigentes, ressignificando seus valores e práticas durante o trajeto histórico marcado por ideais
eugenistas/ higienistas, esportivistas e críticos. Assim, consideramos importante uma visão mais
interessada em compreender, as ressignificações/transformações sofridas pela Educação Física
escolar, Capoeira e pela Educação Física, no sentido de aproximar estes campos, que por vezes
estiveram próximos e em alguns outros distantes.

Palavras-chave: Educação Física. Capoeira. Processo Histórico.

abstract

The objective of this work was to address the themes Physical Education, Physical School Education
and Capoeira in order to contextualize the panorama of this area / discipline parallel to the historical
and social trajectory of Capoeira. We also try to highlight possible interfaces between these different
themes. What we perceive is that all three are heavily influenced by the current views of society,
re-signifying their values and practices during the historical path marked by eugenic / hygienist,
sportivist and critical ideals. Thus, we consider important a vision more interested in understanding the
resignifications / transformations undergone by Physical Education, Capoeira and Physical Education,
in the sense of approaching these fields, which have sometimes been close and in some other distant
ones.

Key words: Physical Education. Capoeira. Historical Process

INTRODUÇÃO

A Educação Física, caminhou durante todo o seu processo histórico por diversos momentos e
pensamentos de acordo com o contexto na qual estava inserida. Isto é, a Educação física esteve
relacionada por correntes políticas e ideológicas de cada momento histórico. As tendências eugenista,
higienista e esportivista, por exemplo, são decorrentes do pensamento do inicio do século XX, da
década de 1930 e 1970.

Assim também aconteceu com a Capoeira enquanto prática social brasileira, ocorreram muitas
transformações e ressignificações consoante com as pretensões políticas de cada tempo histórico.
Citando por exemplo, a Capoeira escrava do século XVII e XVIII, a Capoeira marginal do século XIX,
a Capoeira proibida a partir do código penal de 1890, a Capoeira institucionalizada a partir da década
de 1930. Analisamos os períodos históricos e fizemos a relação pertinente entre as temáticas, porém
precisamos contextualizar a capoeira como prática social, havendo necessidade de entender
momentos anteriores ao período analisado.

De acordo com Machado (2016),

A primeira discussão passa pela origem da capoeira, pois por um longo
período não houve consenso, uns diziam ser brasileira, outros africana e há os
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que afirmavam que seria afro-brasileira. Atualmente, poucos duvidam da
origem brasileira da capoeira. Uma das evidências é que estudos foram
realizados na África e em outros países onde houve a escravidão negra e
nada igual foi encontrado, a não ser levado por algum brasileiro[i]. (p.6)

No que consta da derivação da palavra capoeira, não há consenso entre os etimologistas. A origem é
tupi, mas os significados se divergem. Para grande parte dos estudiosos, capoeira seria mato ralo,
rasteiro. No entanto, Morales de Los Rios refuta este conceito e traz a sua versão:

A guarida nas ‘capoeiras’ desses escravos contraria os dizeres usuais das
crônicas, que a elas não me consta que nunca, senão acidentalmente, se
referissem a tal abrigo. Para esses fujões o valhacouto habitual foram as
grandes matas fechadas, quase virgens, bem como os altiplanos de penoso e
difícil acesso e as grutas e cavernas, sobretudo. (2004, p. 50)

De acordo com esse etimologista, capoeira não teria como derivar desse “mato rasteiro”, já que ficaria
difícil se defender em campo aberto. Ele sustenta a ideia de que o nome é de origem tupi e significa
“cesto de palha”. Soares (2004) comunga dessa versão, pois, durante a sua pesquisa documental,
encontrou relatos idênticos, onde os negros se utilizavam desses cestos na cabeça para vender
mercadorias que poderiam ser ou não de seus senhores e que as defendiam com cabeçadas e
pontapés, por isso, a princípio, esses negros foram denominados capoeiras. Para o autor:

Um registro que merece um comentário à parte é o de um cativo preso com
uma ‘capoeira’ onde estavam aves roubadas. Ao mesmo tempo que se
firmava solidamente o termo capoeira como um jogo atlético, luta nacional
característica de escravos, ele ainda era usado para descrever cesto de palha,
muito comum entre os negros carregadores, retratados por todos os pintores
viajantes do Rio das primeiras décadas do século XIX (SOARES, 2004, p. 84)

Com tantas definições para o mesmo nome, é importante salientar que as denominações partem da
elite, ou seja, aqueles que eram letrados e que deixaram esses registros, principalmente, nas páginas
dos jornais que circulavam nos oitocentos.

Em um primeiro momento da história, a capoeira passou a ser contravenção penal e, logo após,
crime. Muitos capoeiras[ii] foram presos e mandados para a ilha de Fernando de Noronha e outros
locais isolados, para prestar trabalhos forçados. Há registros de que várias construções tanto em
Salvador quanto no Rio de Janeiro foram realizadas por capoeiras, em trabalho forçado como forma
de punição. Chegando a ser criminalizada a partir do código penal de 1890, passando mais de 40
anos nesta condição até o surgimento da capoeira Regional movimento este que trataremos mais
adiante.

PERÍODO GINÁSTICO

Os métodos ginásticos europeus chegaram ao Brasil com muita força devido sua adesão nos países
de origem. Tinham por objetivos disciplinar corpos para o trabalho na indústria, melhoria da saúde, a
higienização, e o melhoramento da raça, a eugenização. É importante salientar que em nenhum
momento as propostas destes métodos visaram proporcionar a prática da ginástica à população.

É nesta concepção de ginástica, originária da instituição militar, que começam a surgir propostas para
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tornar a Capoeira em ginástica nacional. Segundo Darido e Iório (2005, p. 2), “em 1907 é lançado o
texto com o título Guia do capoeira ou ginástica brasileira, escrito por um oficial identificado por
O.D.C., no qual defendia a Capoeira como uma forma de defesa nacional”. Inicia-se então, neste
período, tentativa de aproximação da Capoeira com a educação Física.

Ainda para Darido e Iório (2005, p. 2), “Inezil Penna Marinho (1956) propõe a criação de um Método
Nacional de Educação Física, uma Ginástica Brasileira: a Capoeira, com o objetivo de valorizar o
sentimento de patriotismo de seus praticantes”.

O autor predetermina os objetivos da capoeira nos currículos escolares e mais
uma vez, demonstra a mesma visão equivocada dos antigos protagonistas dos
objetivos da educação física escolar brasileira [...] o autor, infelizmente,
reforçou a visão superficial e ingênua de que cada brasileiro deveria abraçar
com bravura, obediência e resignação, na sua função patriótica de colocar o
Brasil e sua população engajados no processo desenvolvimentista e
orquestrados por um governo antidemocrático e militarista [...]. Esta
consciência pela busca da cidadania não poderia advir de uma proposta
equivocada a fim de incluir a capoeira nos currículos escolares, (REIS, 1997,
p. 73-74).

Não obstante, anterior a proposta do professor Marinho tivemos algumas tentativas de colocar a
capoeira como Educação Física. No Rio de Janeiro, segundo Moura (1991),

Em 1928, surgiu no Rio de Janeiro, um importante trabalho, da lavra de Aníbal
Burlamaqui, que estava empenhado em expurgar da capoeiragem o seu
caráter delituoso, para transformá-la num esporte, que concomitantemente
seria empregado pelo cidadão para livrar-se das garras de um atacante. Além
de perceber as suas grandes vantagens, ofensivas e defensivas, Burlamaqui
também concluiu, que o exercício continuado, iria contribuir decisivamente
para a flexibilidade, a impetuosidade do indivíduo. (1991, p. 35-36)

Constatamos que mesmo com o término das Maltas[iii], restaram adeptos da capoeiragem no Rio de
Janeiro e mesmo a capoeira estando inserida no código penal como crime, houve tentativas de
colocá-la no patamar do esporte, como percebemos na citação acima. Percebemos com o texto de
Jair Moura, que essa tentativa de esportivização da capoeira por Anibal Burlamaqui não obteve muito
sucesso entre os capoeiras. Isto porque o método implantado era de grande importância para retirar a
capoeira do estigma da vagabundagem e da vadiagem. No entanto, a tentativa de Burlamaqui retira
da capoeira o caráter de ritual, deixando a luta sem a musicalidade, ou seja, retirou os instrumentos
que foi um dos elementos preservados pela tradição e de grande força no processo de resistência a
opressão sofrida em todo o século XIX.

Neste sentido, o diferencial da capoeira enquanto prática social ficaria de fora, assim, os que
pertenciam ao que chamaremos “mundo” da capoeira não consideraram a ginastica nacional de
Anibal Burlamaqui como sendo capoeira. Mas, ainda segundo Moura (1991), “o esforço desenvolvido
por Burlamaqui produziu bons resultados, pois muitos jovens da Burguesia tornaram-se adeptos da
capoeiragem-ginástica”. Desta forma, podemos dizer que cada vez mais a elite tomou conta da
referida manifestação. Não concordamos com Moura que esse seria um ponto positivo, mas o fato é
que essa apropriação pela elite, que aconteceu tanto no Rio de Janeiro como em outros estados, fez
com que a capoeira saísse das ruas.

Esta fase de renovação da capoeiragem no Rio, tem conexões, refletiu-se no
que ocorreu na Bahia. Em Salvador, na década de 30, Bimba seguindo as
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pegadas de Aníbal Burlamaqui, apesar das divergências concernentes à sua
reestruturação, abriu uma escola, onde a capoeira, disciplinada, regrada,
metodizada, atraía elementos oriundos de vários camadas da população.
(MOURA.1991.p.36)

É importante salientar que Jair Moura foi um dos alunos de Mestre Bimba, dentre tantos que
escreveram sobre sua história. Existe um respeito muito grande por parte dos capoeiristas em torno
da figura de Mestre Bimba. A proposta de Inezil Pena Marinho era diferente da proposta do Mestre
Bimba, que era o projeto de Capoeira enquanto esporte no plano nacional. De acordo com Reis
(1997, p. 106), ela tinha a fundamentação de que era basicamente “a única colaboração
autenticamente brasileira à educação física”.

A finalidade de tal proposta com a Capoeira queria estabelecer relações com a Educação Física e a
escola para contribuir no processo de formação cívica dos alunos. Percebe-se que sua utilização era
como instrumento de adestramento e condicionamento físico e um distanciamento de suas origens.

De acordo com Betti (1991), dentre os anos de 1930 e 1945 a Educação Física se preocupa com a
saúde física e com o aperfeiçoamento das qualidades físicas por influência do pensamento higienista.
Este modelo era reflexo da centralização na mão de obra para indústria. Ressaltamos que neste
mesmo período a prática da Capoeira é liberada, ou pelo menos deixa de ser vista como algo
perigoso socialmente. Pois o então presidente Getúlio Vargas, por ser um governante populista
aproxima-se da capoeira e de outras práticas sociais o que contribuiu para posterior legalização. A
capoeira passou mais de quatro décadas inserida no Código Penal de 1890 da República, como crime
arrolados nos artigos 402 a 404. Contudo, só com o advento do novo código penal em 1941 é que
deixa de ser crime, pois não aparece mais na nova versão.

Neste sentido, Areias (1984, p. 68), afirma que “Naquele mesmo ano (1936) a capoeira é oficializada
pelo governo como instrumento de Educação Física”. Não obstante, essa oficialização fica apenas em
um discurso de Getúlio Vargas liberando a prática da capoeira. Deste modo, a Capoeira,
simultaneamente, compactua das mesmas preocupações que a educação física, melhorias da saúde
e das qualidades físicas, sobretudo no exército e nas academias. A academia de Mestre Bimba foi a
primeira academia de capoeira com registro, e o mestre recebe o título de educador físico, mesmo
sem ter o diploma universitário, pois naquele momento histórico o que estava posto era a
preocupação com as atividades populares e a preocupação da preparação do corpo.

Entretanto, a Educação Física na escola também segue nessa linha de saúde, preparação para a
guerra por meio de exercícios físicos. Porém, a Capoeira mesmo relacionada neste mesmo modelo
não atinge a Educação Física Escolar, mantendo assim, distância considerável entre ambas. Todavia,
é possível perceber que a Capoeira, bem como a Educação Física, não consegue ultrapassar as
concepções eugenistas e higienistas desta época.

Os códigos normatizadores e controladores do Estado sob a Educação Física também exerceram
forte influência na Capoeira. Exemplo disso é a incorporação dos códigos da Educação Física
militarista à Capoeira Regional a partir de 1930.

A Capoeira Regional foi criada neste período e a mentalidade predominante
na Educação Física nesta época, se fez presente também na Capoeira. Além
do mais, Mestre Bimba ministrou aulas de Capoeira, de 1939 a 1942, no
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), no Forte do Barbalho
em Salvador. Esse fato contribuiu, certamente, para reforçar a familiarização
da Capoeira Regional com o espírito militar. (FALCÃO, 1996, p. 68).
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E esta era a tendência da Educação Física nesse período, uma Educação física Militarista. A
eficiência solicitada ao aluno de Educação Física também era cobrada ao aluno de Capoeira.
Percebemos no documentário Mestre Bimba a capoeira iluminada como o Mestre preparava o corpo
dos alunos em suas aulas que exigia dos praticantes de capoeira força física e dedicação aos treinos.
Assim o processo histórico vigente contribuiu para o surgimento da Luta Regional baiana que ficou
conhecida no mundo inteiro como capoeira Regional. Essa capoeira que foge do estigma de marginal
e torna-se cada vez mais esportiva como veremos a seguir.

PERÍODO TÉCNICO-ESPORTIVISTA

Como relatado anteriormente, a Educação Física esteve relacionada aos interesses de cada época,
assim, entre os anos de 1940 e 1960 houve segundo Betti (1991, p. 131), influências que a
direcionaram para a “Melhora fisiológica, psíquica, social e moral”, denominado Método Desportivo
Generalizado. Esse Método consistia em uma educação integral de jovens e adultos através de jogos
e atividades desportivas, visava uma educação física para todos propondo substituir o exercício feito
por obrigação feito pelos estudando pelo exercício executado por prazer.

De acordo com Betti (1991), nesse período a Educação Física Escolar tem como característica central
as questões psicossociais e entendendo o jogo como processo educativo.

Já neste mesmo espaço de tempo, em que foi criada a capoeira Regional os outros capoeiristas
contemporâneos a Mestre Bimba foram denominados de Angolas, assim temos dois estilos de
capoeira, A Regional e a Angola. A capoeira conhecida como Angola teve como seu maior
representante Vicente Ferreira Pastinha, responsável pela difusão da Capoeira Angola, bem como
pela reunião e organização dos princípios e fundamentos de um dos maiores símbolos da cultura
brasileira. De acordo com Araújo:

Sob o mesmo pressuposto lógico, Mestre Pastinha, como o representante
mais ‘ilustre’ da galanteria de capoeira Angola, ao negar a Luta Regional
Baiana, criando as bases para a constituição de um novo produto, a
mercadoria Capoeira Angola, à moda de Mestre Bimba, optava por viver da
capoeira e marcar para sempre o seu nome na história. (2008. P.52 ).

Existem muitas histórias e estórias que rodam esses dois personagens, mas que neste trabalho cabe
dizer que a concepção de Capoeira Angola e Regional é voltada predominantemente nas academias
com um caráter desportivo. Tanto é que depois da Fundação do Centro de Cultura Física Regional
Baiana por mestre Bimba, Mestre Pastinha funda o CECA ( Centro Esportivo de Capoeira Angola ).
Este contraponto permanece distanciando a prática da capoeira e aulas de Educação Física escolar.

O golpe militar de 1964 aproxima ainda mais a Capoeira da esportivização:

Com a valorização do esporte como válvula de escape da repressão política,
temos o enquadramento desta prática como um esporte de luta genuinamente
brasileiro, passando a fazer parte da Confederação Brasileira de Pugilismo,
ganhando, enfim... o status de esporte de competição. (SILVA, 2001, p. 9).

Nesse período, a Capoeira se reorganiza e fortalece ainda mais de acordo com o momento histórico
no contexto do esporte ser elemento de escape da repressão política. Para Silva (2001, p. 9), “é neste
triste período da história brasileira que a capoeira, uma manifestação popular de expressão de
liberdade de criação, entra novamente na perspectiva de controle do Estado, mediante das
organizações esportivas”.
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Conforme Areias (1984), o pensamento democrático de um povo com sede de liberdade e de
expressão começa a associar as características de não aceitação que deu origem à capoeira: a luta
por direitos e espaços na sociedade. E este era o discurso democrático mais apropriado do período
histórico em questão. A Educação Física na escola também passa por transformações e se apropria
desse pensamento, desta maneira a Capoeira se aproxima um pouco nessa perspectiva.

Porém, sob forte influencia do Estado a Capoeira tenta se adequar ao regime em vigor na tentativa de
se tornar o esporte nacional. Por este motivo, segundo Darido e Iório (2005, p. 4), “surgem, então, as
competições e as regras, que buscam tornar a Capoeira um esporte institucionalizado”. Assim sendo,
Areias (1984, p. 77), afirma que “nesse momento aconteceu o grande desvio da capoeira como
instrumento de manifestação e expressão do indivíduo”.

No entanto, isto faz com que a Capoeira, deixe de ser apenas uma manifestação cultural popular para
uma prática com todas as características esportivas. Consoante Darido e Iório (2005, p. 4), “agora,
controlada por regras (competitivas), objetivos (performance, aceitação da sociedade, esporte
olímpico...) e por processos burocráticos (federações, filiações, dinheiro...)”. Observamos, que após o
processo de esportivização, surgiram Federações e associações de capoeira, e cada vez mais foram
surgindo grupos, onde não se pratica capoeira sem ser filiado a algum grupo, pois isso é necessário
para ser reconhecido como capoeirista. Também é preciso que o praticante participe de uma
agremiação e receba cordas[1] e as troque periodicamente.

Não obstante, Capoeira foi reconhecida como prática desportiva pela primeira vez como "Luta
Brasileira (Capoeiragem)," pela Lei Federal 3.199 de 14/04/41, quando foi criado o Departamento
Nacional de Capoeira junto à Confederação Brasileira de Pugilismo.

Novamente, em abril de 1953, foi reconhecida como Desporto pela Deliberação 071 do Conselho
Nacional de Desporto-CND. Outro reconhecimento ocorreria em 26/12/72 por uma sessão do CND,
cuja ata foi lavrada em 16/01/73. Em 1972 a capoeira foi reconhecida como esporte, conforme
portaria expedida pelo Ministério da Educação - MEC.

Entretanto, a sociedade e a escola eram contagiadas pelo discurso de melhoria da saúde e da
educação das crianças através do esporte e consequente ideal de formação de atletas.

É possível perceber reflexos dessa visão até os dias atuais, há uma quantidade de professores
significativa que tem por objetivo apenas a perspectiva esportivista, apesar de não termos feito
pesquisas empíricas sobre o tema, mas observamos na prática diária. É importante destacar que uma
das finalidades da Educação Física na escola é o aprendizado dos esportes, entretanto não é a única.
O grande problema é quando os professores utilizam as aulas somente para ensino do esporte.

É preciso entender que o gesto técnico não é o principal objetivo a ser alcançado, os alunos não
podem ser qualificados quando executa perfeitamente um fundamento básico de determinado
esporte, por exemplo. Bracht (2005, p. 17), afirma: “o que se criticou e se critica então, é a
subordinação inconsciente não à técnica enquanto tal, mas à finalidade a qual determinada técnica
está a serviço”.

A exclusão dos menos habilidosos ganha força na estruturação das aulas nas
quais os melhores escolhem e sempre jogam e os piores são os últimos
escolhidos. Além disso, jogam menos tempo ou às vezes, quando jogam, não
participam efetivamente da atividade; esquecendo-se que a aula é um direito
de todos os alunos. A Educação Física não deve privilegiar os mais
habilidosos, e sim, a todos. (DARIDO E IÓRIO, 2005, p. 4).
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O esporte é apenas uma parte do que se espera dentro da Educação Física na escola, mas vale
ressaltar que os seus há uma série de conteúdos, deste modo, não podemos resumir a área aos
esportes tradicionais: futebol, futsal, voleibol, handebol e basquetebol. Independente do que está
sendo trabalhado, deve ser de maneira aprofundada, para que os alunos compreendam a cultura
corporal e estabeleçam relações com outros conteúdos da Educação Física. Conforme Darido e Iório
(2005, p. 5), “A maneira como se aborda os esportes deve ser pedagogicamente orientada,
adaptando-se à política pedagógica da escola, como, também, trabalhando com as necessidades
reais dos alunos e da disciplina”. A capoeira entra no rol dos esportes inseridos nas aulas de
Educação Física Escolar, porém apesar de haver outro fato marcante nesse entendimento da
Capoeira ocorreu com a ascendência do esporte de rendimento em fevereiro de 1995, a Capoeira foi
definitivamente reconhecida como desporto de alto rendimento e inserida no seleto rol das entidades
que integram o Comitê Olímpico Brasileiro - COB. No momento da Institucionalização é que a
capoeira passa a ser respeitada, a partir da transformação desse fenômeno cultural advindo do povo,
em esporte por força de lei. Ainda assim precisamos compreender, que todos os processos sociais
pelos quais a capoeira e a Educação Física passaram, não podemos enquadrar a capoeira somente
como esporte, desta maneira podemos salientar que essa prática poderia ser mais um elemento da
Cultura Corporal de movimento que veremos adiante.

CULTURA CORPORAL

A tendência esportiva presente na Educação Física escolar também se inseriu na Capoeira. A partir
da década de 1980, embora a Educação Física na escola esteja esportivizada e a tentativa da
Capoeira se esportivizar, elas se mantiveram distantes.

Na década de 1980, os ares da abertura democrática invadem o país,
propiciando a reorganização de vários grupos sociais e entre eles aqueles
ligados à conscientização negra que buscam a valorização das manifestações
culturais de origem africana. A partir desse fato, a capoeira angola toma novo
fôlego e volta como uma alternativa à capoeira regional, esta já bem
influenciada pela capoeira esportivizada. Como conseqüência temos a
concorrência, que sempre existiu entre estas duas linhas, acirrando-se ainda
mais pelo mercado consumidor. (SILVA, 2001, p. 10).

A Capoeira Angola, busca se manter firme aos preceitos de sua origem, pelo menos no discurso,
assim sendo surgem, eventos por todo país, Mestres viajam pelo pais e até mesmo para outros
países. Começa um movimento de expansão da capoeira e hoje está em mais de 170 países.

Segundo Silva (2001), com todo esse enredo que engloba melhora da saúde e esporte de alto
rendimento a Capoeira entra no mercado consumidor, pois aumenta sua procura nas academias de
ginástica.

Assim, aumenta também o numero de pesquisas acadêmicas. Logo, de acordo com Darido e Iório
(2005, p. 5), “a Capoeira (Angola e Regional) também é encontrada na universidade, como disciplina
curricular, de alguns poucos cursos de graduação em Educação Física. Quadro esse que vem
mudando consideravelmente, na atualidade quase todas as Universidades, pelo menos as públicas já
tem capoeira nos currículos de Educação Física, seja como disciplina obrigatória ou optativa. Mas, e
na escola”.

Neste período, na Educação Física Escolar, a Capoeira aparece nos discursos
de alguns pesquisadores que voltam os seus olhares e fazem críticas ao
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modelo técnico/esportivo. Surgem novos ideais em relação à Educação Física
com perspectivas de mudanças sociais, através de uma formação crítica dos
alunos. Neste caso, há um avanço no sentido da formação integral do aluno,
considerando questões políticas, históricas, culturais e outras que compõem o
universo escolar. (DARIDO E IÓRIO, 2005, p. 4).

A Educação Física, então, deveria formar cidadãos reflexivos, críticos e criativos. Portanto, ter uma
preocupação com os conceitos, experiências vivenciadas, tornando-os sujeitos críticos, ativos e
participativos, inserindo-os na cultura corporal de movimento. Essa cultura corporal, segundo Darido e
Iório (2005, p. 5), “representada na Educação Física pelos esportes, pelos jogos, pelas lutas, pelas
ginásticas, pelas danças”.

Neste sentido, Betti (1991, p. 35), afirma que é papel da Educação “integrar e introduzir o aluno no
mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e
transformar as formas culturais da atividade física (o jogo, o esporte, a dança, a ginástica)”.

A Educação Física é entendida como uma área que trata de um tipo de
conhecimento, denominado cultura corporal de movimento, que tem como
temas o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas
que apresentarem relações com os principais problemas dessa cultura
corporal de movimento e o contexto histórico-social dos alunos. (BRASIL,
1998, p. 26).

Assim, para Soares (1996), através do tempo foi sendo transformados vários aspectos até se firmar
como elemento da cultura, numa expressão de linguagem do homem. A partir da visão de um livro de
metodologia do ensino da Educação Física conhecido como coletivo de autores a capoeira entra
como mais um elemento da Cultura Corporal de movimento, havendo a partir da década de 1990 mais
uma possibilidade da capoeira ser inserida no ambiente escolar.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A CAPOEIRA

A Educação Física escolar tem como fundamentos conteúdos como esportes, jogos, danças,
brincadeiras e lutas. A Capoeira tem espaço privilegiado, sendo considerada uma opção
globalizadora, pois abraça todas essas características. A Capoeira é rica em movimento corporal, e
isto a interliga perfeitamente as exigências da Educação Física Escolar.

Neste sentido podemos destacar a importância pedagógica da Capoeira como:

uma excelente atividade física e de uma riqueza sem precedentes para ajudar
na formação integral do aluno. Ela atua de maneira direta e indireta sobre
todos os aspectos cognitivo, afetivo e motor. A sua riqueza está nas várias
formas de ser contemplada na escola, onde o aluno, através de sua prática
ordenada, poderá assimilá-la e atuar nas linhas com as quais se identifica:
Capoeira luta, Capoeira dança e arte, Capoeira folclore, Capoeira esporte,
Capoeira educação, Capoeira como lazer, Capoeira filosofia de vida.
(CAMPOS, 2001, p. 23-24).

De acordo com os PCN’s, a Capoeira está inserida tanto em temas como Pluralidade Cultural, como
nas abordagens de jogos, danças, brincadeiras e lutas, neste caso, a Capoeira abrange todos os
requisitos.
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Segundo Cacciatore, Carneiro e Garcia Junior (2010), a Capoeira desenvolve no aluno habilidades e
capacidades físicas e motoras, podendo ser trabalhada de forma lúdica e facilitando o crescimento
cognitivo e afetivo. É uma prática que explora a psicomotricidade, lateralidade, contribuindo para que
o aluno aprenda a situar-se no espaço, adquirir coordenação de seus movimentos, entre outros.

Além disso, a Capoeira enriquece o processo pedagógico, pois acrescenta valores que configuram
uma educação libertadora e consciente. Através do seu ensino são abordados elementos históricos
caracterizados como manifestação cultural, luta pela libertação, resistência contra o domínio,
constituição de identidade e autonomia são alguns exemplos. E esse aprendizado pode acontecer
brincando, de um jeito prazeroso, pelo lúdico, mesmo quando o conteúdo abordar principalmente
questões físicas.

as qualidades físicas poderão ser bem exploradas e trabalhadas de forma
alegre e prazerosa, através de exercícios individuais, duplas, trios e jogos. Por
outro lado, a própria prática da Capoeira também atua de forma significativa
no desenvolvimento das qualidades físicas. (CAMPOS, 2001, p. 18).

Para Soares (1996), a Educação Física deve valorizar a participação dos alunos em jogos, lutas e
esportes, tudo isso dentro do contexto escolar. Isso justifica a utilização da Capoeira, um esporte que
é luta, é jogo e dança, para desenvolver competências e habilidades em crianças e jovens.

É um conteúdo simples e acessível de ser trabalhado na escola, ele não requer materiais de altos
custos e nem espaço físico sofisticado. Apenas é necessário para ser trabalhado na escola, que os
professores compreendam sua trajetória e o papel social que a Capoeira exerce, é preciso que
tenham um conhecimento sobre história afro-brasileira, e da Capoeira como parte importante dessa
história, não se limitando ao gesto técnico.

A Capoeira não pode ser vista apenas como um conteúdo técnico, como são
tratadas as demais modalidades desportivas já consagradas no âmbito da
Educação Física, nem tampouco como uma manifestação folclórica vista a
partir de uma visão ahistórica, que trata como um produto pronto e acabado. A
Capoeira não pode ser entendida somente como um produto, ela é também
processo, ou seja, há que se perceber o modo como ela é socialmente
elaborada. A Capoeira deve ser vista no âmbito dessas duas perspectivas,
enquanto produto (conteúdo) e enquanto processo (forma). (FALCÃO, 1996, p.
69).

É importante que os Professores de Educação Física tenham um conhecimento sobre história
afro-brasileira e da Capoeira como parte importante dessa história.

Para Ferreira Neto (2009), a Capoeira tem uma importante função no universo escolar, se integra com
a proposta da educação e da Educação Física, sendo capaz de interagir com muitas disciplinas.
Desta forma, posso dizer que a Capoeira é multidisciplinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos ao longo do texto que a relação da Educação Física com Capoeira no processo histórico
vem tendo encontros e desencontros. Entretanto, estabelece contato aprofundado, sendo notável a
valorização da Capoeira como Ginástica Nacional, uma aproximação quanto aos métodos de ensino e
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da forte influência do esporte em ambas.

Pensando na Educação Física especificamente escolar, nesse percurso elas apresentaram diferenças
de pensamentos em contextos diferentes, ainda, quando se aproximavam em determinado momento
não era na perspectiva das aulas de Educação Física, mas como uma atividade extracurricular no
ambiente escolar. Existe uma discussão em torno de quem deveria ministrar as aulas de Capoeira de
forma geral, se o Mestre ou o professor de Educação Física.

A partir da inserção do conteúdo Capoeira nos PCN’s da Educação Física e de muitos autores
estabelecerem a relação Capoeira – Cultura Corporal do Movimento a configuram como conteúdo da
Educação Física. Porém alguns projetos de Lei vem sendo tramitado nos Estados e prefeituras no
sentindo de fazer uma parceria entre professores de capoeira e professores de Educação Física,
assim a capoeira aconteceria em ambiente escolar ministrada pelos profissionais de capoeira e
supervisionada pelo professor de Educação Física. Mas esse embate está longe de ter um fim, pois
muitos profissionais de Capoeira não entendem que essa supervisão não incluir ser subordinado em
seu saber, no entanto por conta da hierarquia na capoeira, permanecemos no entrave. Esse é um
debate que parece não ter fim, enquanto isso essa importante prática vem sendo negada e as
crianças brasileiras perdem a oportunidade de conhecer melhor sua cultura. Contudo esse não foi o
objetivo especifico de nosso trabalho, deixando assim espaço para trabalhos futuros que deem conta
dessa temática.

Por hora, observamos as ressignificações, bem como as transformações sofridas na Capoeira e na
Educação Física a partir dos interesses políticos em vigência em cada momento histórico. Os pontos
e contrapontos foram extremamente importantes para chegar ao estágio atual.

A Capoeira pode e deve ser utilizada como conteúdo nas aulas de Educação Física escolar, pois além
de ter um rico conteúdo histórico, desenvolve o aspecto físico-motor, cognitivo e afetivo.

Desta maneira entendemos que, não é difícil trabalhar a Capoeira como componente curricular da
educação Física, não requer muitos matérias e pode ser desenvolvida em qualquer espaço, bem
como equipamentos sofisticados, sendo necessário apenas material de baixo custo e vontade.
Compreendemos com esse estudo que a capoeira e a Educação Física passaram pelos mesmos
processos, mas que a aproximação dos campos existe, mas que é necessário quebrar paradigmas
para que as barreiras sejam transpostas sem perdas e que se aproveitem as conquistas de um
elemento histórico cultural.
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[1] Fala-se que na África foram encontradas algumas danças “Uma delas é o ritual de passagem
chamado N’golo (Dança da zebra), ainda hoje praticada em algumas tribos africanas. Nesse ritual,
rapazes enfileirados se enfrentam em uma luta de pernadas semelhante à capoeira”. (ESTEVES,
2004, p. 46)

[1] Capoeiras era a denominação dada aos indivíduos que eram reconhecidos como o tipo social que
praticava a capoeiragem no século XIX.

[1] De acordo com o dicionário Aurélio versão online, malta tem vários
significados. Dentre eles - Grupo de pessoas de má índole ou desordeiras;
Gente sem escrúpulos, sem caráter; Grupo de pessoas com atividades ou
interesses afins; Vida de divertimento e ociosidade, etc. Cf. Dicionário
Aurélio versão online: Disponível em: Acesso em: 12 fev. 2016. No século de
XIX no Rio de Janeiro as Maltas eram organizações de caráter marginal
composto por capoeiristas. “A habilidade no jogo, a perícia no manejo,
prudência, força física e liderança inatas eram qualidades valorizadas para
se ter prestigio e assumir postos mais graduados”. (ESTEVES, 2004, p. 72).
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