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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo trazer os aspectos da metodologia de ensino do professor de 

capoeira, e mostrar a relevância de compreender o que vem a ser os ensinamentos propostos 

pelos docentes da área, que possuem um legado de saberes acumulados, transmitidos através 

da oralidade por décadas, contribuindo em diversas épocas e espaços. Considerando os 

objetivos elencados para este trabalho, a metodologia aplicada neste estudo caracteriza-se como 

Exploratória, de Natureza Qualitativa do tipo Revisão Bibliográfica. Sendo assim, embasada 

em artigos, livros, que abordam assuntos semelhantes acerca do tema principal deste estudo, 

observou-se que os ensinamentos de ensino do professor de capoeira nesta pesquisa ficou 

evidente para entendermos como são as construções dos saberes metodológicos da capoeira, 

bem como, a forma de transmissão, para que se possa buscar a metodologia de ensino da 

capoeira com mais objetividade, deixando de lado pré-conceitos acerca dá prática e mostrando 

uma melhor valorização para uma cultura genuinamente brasileira. 

 

Palavras-chave: Capoeira, Metodologia, Professor, Cultura. 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to bring aspects of the teaching methodology of the capoeira teacher, and 

show the relevance of understanding what the teachings proposed by teachers in the area are, 

which have a legacy of accumulated knowledge, transmitted through orality for decades, 

contributing in different times and spaces. Considering the objectives listed for this work, the 

methodology applied in this study is characterized as Exploratory, of Qualitative Nature of the 

Bibliographic Review type. Thus, based on articles, books, which address similar subjects on 

the main theme of this study, it was observed that the teaching teachings of the capoeira teacher 

in this research was evident to understand how the constructions of the methodological 

knowledge of capoeira are, as well as, the form of transmission, so that one can seek the 

methodology of teaching capoeira with more objectivity, leaving aside preconceptions about 

practice and showing a better appreciation for a genuinely Brazilian culture. 

 

Keywords: Capoeira, Methodology, Teacher, Culture 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A capoeira, uma luta misturada com dança que se originou no Brasil através dos negros 

africanos, trouxe além do entretenimento, a liberdade, a união dos povos oriundos da África na 

época escravocrata para resistir às barbaridades que recebiam dos capitães do mato e de seus 

senhores, mas que venceu esse obstáculo e muitos outros que surgiram no seu percurso 

histórico. (AMARAL; SANTOS, 2015). 

Com uma didática única em cada período, os problemas vivenciados pelos capoeiristas 

não foram capazes de disseminar essa cultura, que se adaptou diversas vezes buscando a 

compreensão da realidade e contornando, para assim, permanecer perpetuando transmitindo sua 

cultura ao longo da história. 

O que chama atenção foram as suas metodologias perante cada contexto histórico, a 

inteligência, astúcia e a malandragem do negro, que apesar de não ter os fundamentos técnicos 

da universidade, soube desmembrar a capoeira, evoluindo passo a passo, obtendo uma visão 

relevante para as autoridades, estudiosos e toda a população dentro do território brasileiro e 

especialmente fora, nos outros continentes. 

Parece existir um grande acervo de conhecimento trazidos dos capoeiristas para a área 

cultural, na filosofia de vida e nas áreas pedagógicas, um legado de saberes que foram 

transmitidos de mestres a alunos, perpetuando até os atuais dias. Esses responsáveis pela 

capoeira usavam diálogos para transmitir suas mensagens que transformavam e desenvolviam, 

não só a prática da capoeira, mas o entendimento da sociedade e os problemas que nela surgiam.  

O diálogo da cultura negra e especialmente do capoeirista, traz a própria identidade que 

pode ou não aderir critérios vindos de outros campos de estudos, mas na essência, a metodologia 

da capoeira é algo único e especialmente do capoeirista, que pode ter alguma formação superior 

ou não, ele é o responsável para transmitir todo o legado da capoeira. A capoeira, com seu 

diálogo, cria “ramificações”, grupos, e cada grupo pode como base central a essência da 

capoeira, criar sua metodologia. 

Há uma diversidade de grupos alocados em várias regiões do Brasil; academias, escolas 

municipais, estaduais, particulares e vários outros entre espaços públicos e privados. A capoeira 

se tornou um dos maiores meios de divulgação da cultura brasileira. (SANTOS,2008). 

O diálogo e a prática metodológica do capoeirista têm contribuído e continua com essa 

contribuição dentro da sociedade, porém muitos ainda não reconhecem a importância dessas 

contribuições. Com base nisso e com toda a experiência vivenciando este fenômeno 
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metodológico da capoeira, buscamos contribuir trazendo os aspectos relevantes da metodologia 

dos professores de capoeira para a sociedade. 

O problema que designou a este estudo foi o de investigar quais são os procedimentos 

metodológicos de ensino propostos pelos professores de capoeira e qual a relevância desses 

processos para o desenvolvimento do aluno? 

A capoeira busca proporcionar através de sua metodologia o amplo desenvolvimento do 

capoeirista, fazendo com que ele compreenda o próprio corpo, bem como o espaço em que está 

inserido. Logo, é de suma importância entender como o docente de capoeira desenvolve a sua 

metodologia. Essa reflexão ajudará a desmistificar vários preconceitos que estão em volta do 

professor de capoeira e seu ensinar, que não é simplesmente um momento de lazer a aula de 

capoeira, ou como muitos ainda pensam e perpassam o entendimento rudimentar de que seja 

apenas um “levantar de pernas”. 

Desmistificar esse processo ajudará a comunidade capoeirística e de uma forma mais 

ampla, toda a sociedade que frequenta e que tem conhecimento ou pretende colocar o filho 

sobre a responsabilidade de um professor de capoeira. É necessário mostrar que a aula de 

capoeira e as metodologias existentes nela, possui fundamental importância para o 

desenvolvimento do aluno, não é apenas um momento de descontração. 

De um modo particular, pretendo contribuir para o grupo em que somos filiados, 

levando este conhecimento que representa alguns professores que participam conosco há mais 

de 10 anos desenvolvendo um trabalho socioeducativo na cidade de Ichu-BA, que está situada 

em uma localidade distante dos grandes centros urbanos, onde ainda existem pessoas na 

sociedade que têm uma visão pejorativa do que vem a ser uma aula de capoeira. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Geral 

 

Analisar as metodologias de ensino utilizadas pelos professores de capoeira relatadas em 

artigos e livros. 

 

1.1.2 Específicos  

 

 Demonstrar o histórico da capoeira. 

 Apresentar as metodologias de ensino utilizadas pelos professores de capoeira. 

 Discutir a importância das metodologias utilizadas pelos professores de capoeira. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA CAPOEIRA 

 

A capoeira, originada no Brasil através dos negros africanos, foi um dos principais 

mecanismos de defesa na época escravocrata. (CORDEIRO; ABIB, 2018). A forma de jogar 

capoeira era um modo que o negro possuía para descontrair depois de uma jornada árdua de 

trabalho, mas ao mesmo tempo, se preparando para os combates, o jogo com danças, avançar, 

negacear, pulos, enganavam muitos, que confundiam aquilo como uma simples brincadeira, 

contudo, era uma arma sendo carregada de munições.  

A capoeira migrou das senzalas para os quilombos, em sequência para os vilarejos e 

ruas das cidades. As principais cidades com o grande número de capoeiristas, em primeiro e 

sendo referência principal, Salvador, depois, Rio de Janeiro e Pernambuco (AMARAL; 

SANTOS, 2015). 

A abolição da escravatura libertou os negros, porém, eles eram soltos, mas sem 

nenhum direito, não tinham moradia, nem trabalho, precisavam recomeçar as vidas. As 

mulheres trabalhavam em casas de famílias, os homens viraram vendedores ambulantes em 

feiras. Muitos organizaram bandos ou maltas que lutavam para a manutenção dos próprios 

direitos, algumas dessas maltas faziam parte dos jogos políticos da época (SILVA, 2008). 

As ruas, as festas, encontros militares e os espaços políticos, eram os ambientes em 

que as maltas podiam manifestar sua metodologia, eles buscavam os espaços geógrafos citados 

buscando objetivos, e esses, com o intuito de trazer algum benefício para o grupo. 

(SOARES,1994). Cabe salientar que essas buscas de objetivos eram utilizadas diversos 

métodos de malandragem, violências, e isso acabou trazendo certos problemas para os 

capoeiristas. 

Em 1890, a capoeira foi introduzida no código penal, passando a ser crime. Houve 

uma caçada aos praticantes; muitos foram presos, torturados, mortos. Os capoeiristas mais uma 

vez, com sua metodologia, agora não só como luta, mas estratégia, resistiu às dificuldades, 

aprendendo a resolver os problemas e a lidar com as situações (SILVA, 2008). 

A capoeira sofrendo uma grande repreensão vinda do estado, oficializada como crime, 

entrando no código penal da república, levou a aderir outros significados e formas de expressar-

se, resistindo às perseguições. 
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2.2 UM NOVO OLHAR PARA A CAPOEIRA 

 

Em 1930, quando Getúlio Vargas entrou no poder e trouxe uma nova visão para a 

sociedade brasileira, considerando a cultura negra como aspecto importante do país, excluindo 

a atrasada visão de que era “coisa de vagabundo e/ou malandro”, tirando a capoeira do código 

penal, oportunizou o desenvolvimento da prática nos mais diversos espaços (FONSECA, 2010). 

Essa liberação que o presidente da época trouxe, fez com que a metodologia da 

capoeira, mais uma vez mudasse, de resistência para uma divulgação de cultura e educação. A 

intenção era mostrar o valor e porque ela deveria estar livre do código penal. 

A capoeira iniciou seu papel de afirmação na sociedade. Silva (2008, p.57), relata que a 

metodologia que a capoeira teve era “relacionada a processos educativos desde os primórdios 

e foi, para o negro escravo, um poderoso meio de atender diversas necessidades em diferentes 

períodos da história do Brasil”. 

A capoeira não é só uma luta, símbolo de resistência, mas sim, uma atividade que nos 

leva a discutir sobre os aspectos de igualdade racial, políticos e sociais. Foi nessa metodologia 

que os capoeiristas passaram por épocas críticas e mesmo assim deixaram viva sua cultura no 

meio social. Dessa forma a capoeira transforma-se em um objeto pedagógico.  

A pedagogia em suas perspectivas constrói argumentos, mostra fundamentos da 

prática social, oportuniza o desenvolvimento dos homens na sociedade, formando um ser 

crítico, educacional (SOUZA, 1987). 

Os negros eram proibidos de frequentar escolas, não possuíam conhecimentos 

educacionais, mas através dos objetos culturais, como a capoeira, eles trocavam argumentos, 

estratégias, pensavam em como deveriam driblar o problema, desta maneira desenvolvia o ser 

crítico. 
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2.3 A CAPOEIRA E SEU NOVO CONTEXTO, TODOS DE OLHO NA PRÁTICA 

 

De uma época proibida aos dias atuais, a resistência juntamente com a evolução trouxe 

uma visão reformulada da capoeira, de prática proibida a um dos principais mecanismos 

pedagógicos para a sociedade brasileira, o reconhecimento do mestre de capoeira tornou-se 

essencial (AMARAL; SANTOS, 2015). O papel que ele tem dentro da sociedade é visto com 

outros olhos O Estatuto da Igualdade Racial argumentou tal importância: “É facultado aos 

tradicionais mestres de capoeira, reconhecidos pública e formalmente pelo seu trabalho, atuar 

como instrutores desta arte-esporte nas instituições de ensino públicas e privadas” (Brasil, 2010 

p.18) 

 Para tal reconhecimento, houve uma comunicação com o mundo acadêmico, que 

influenciou os mestres a trabalharem a capoeira com outras perspectivas. No ano de 1934, 

Mestre Bimba, começou a lecionar capoeira em uma pensão onde universitários residiam. O 

primeiro contato da capoeira com o mundo acadêmico, trouxe formas de pensar e executar a 

capoeira. A capoeira que era vista com uma imagem marginalizada, modificou-se. Bimba 

exigiu aos praticantes uma nova forma de se comportar na sociedade; ser trabalhador, estudante, 

não ingerir bebidas alcoólicas ou cometer algum delito (FALCAO, 2004). 

Esse contato com o meio acadêmico trouxe de uma certa forma organização para a 

capoeira. Aproveitando as ideias aprendidas com o contato no mundo acadêmico, Mestre Bimba 

continuou e fortaleceu uma nova metodologia da capoeira, para que ela pudesse mostrar tal 

importância e aos poucos conquistar seus espaços.  

Os anos de 1930 e 1940 foram cruciais para a capoeira. Durante esse período ela se 

expandiu pelo território brasileiro, alcançando novos espaços e trazendo para a sociedade uma 

nova visão, ressignificando a visão pejorativa de malandragem e vagabundagem. Isso derivou-

se da organização vinda da Capoeira Regional, a qual tinha Mestre Bimba como referência e a 

Capoeira Angola, que foi mais um estilo que contribuiu para essa expansão, sendo o patrono 

mestre Pastinha (FONSECA, 2010). 

Para que se possa entender essa contribuição da capoeira regional é necessário 

observar algumas diferenças da capoeira angola para a capoeira regional:  A capoeira angola 

tinha como metodologia a continuidade do jogo, não havia interrupções no momento da 

vadiagem dentro da roda, a valorização da filosofia africana e a importância de preservar e 

refletir sobre o ritual da capoeira. A capoeira regional trazia um lado mais esportivo, acrobático, 

luta, os capoeiristas jogavam em pé com movimentos rápidos. Cabe destacar outro ponto 

importante, a forma com que os alunos se tornavam mestres: na angola, os alunos praticavam 
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durante anos, estudando, refletindo e o mestre – quando sentia que chegará o momento – 

graduava ao discípulo mestre. Na capoeira regional, os alunos ao ponto que desenvolvia os 

movimentos e passavam pelas etapas, ganhavam lenços e cada lenço tinha uma cor com seu 

nível de estágio. Na música também havia diferenças, na capoeira regional utilizava-se de um 

berimbau denominado viola e possuía dois pandeiros, cantando suas quadras e corridos, na 

angola existia uma variedade de instrumentos: pandeiro, atabaque, agogô, reco-reco e três 

berimbaus; gunga, médio, viola, e cantavam as ladainhas. (MORENO, 2011) 

Essas dissemelhanças na metodologia foi um dos pontos que também levou a capoeira 

regional ser observada com outro olhar, uma didática nova veio sendo apresentada o que 

chamou atenção da sociedade. 

As perseguições da capoeira, mais uma vez eclodiram, contudo, de uma forma diferente. 

Na época de 1964-1965, durante o regime militar, surgiu a ideia de regulamentar a capoeira ao 

Confederação Brasileira de Pugilismo, (CBP). O órgão orientava algumas exigências, como por 

exemplo, uniformes na cor branca, graduações em cordéis, seguindo as cores da bandeira 

brasileira, entre outras recomendações. Alguns grupos filiaram-se, outros não deram 

importância, usando suas próprias metodologias. No mesmo tempo, a capoeira ganhou 

relevância em outros países e cada vez mais avançava em novas fronteiras, adentrando em 

outros continentes, e isso chamou a atenção de pesquisadores e outras federações (FONSECA, 

2010). 

Essa expansão da capoeira que a maioria não acreditava, conquistando espaços dentro 

e fora do Brasil, chegando para as pessoas de outras etnias, mostrando a cultura brasileira 

através do gingado, dos movimentos, das músicas, tornando-se uma ferramenta importante para 

captação de recursos e divulgações, fez o sistema querer obter o controle desse poder cultural. 

O auge da capoeira, principalmente nos países espalhados pelos 5 continentes, levando 

uma divulgação do Brasil e movimentando uma quantia de recursos financeiros relevante, 

chamou atenção do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e os órgãos regionais 

ligados (CREF). A partir dessa vinculação da capoeira em outros países e fomentada como 

disciplina nas universidades, originou debates polêmicos entre os praticantes da capoeira e o 

Confef, que através da lei 9.696/98, e a resolução interna, n. 046/02, exigiu que os praticantes 

da capoeira só poderiam lecionar a prática, se estivessem formados na área da Educação Física 

e filiados ao conselho (FONSECA, 2004). 

As leis defenderam a ideia que, o ensinar capoeira, era ligado aos objetivos da educação 

física, logo, seria necessário estar em conformidade com as leis. Segundo CONFEF (2002, p. 

1) o qual relata no artigo 1 pela resolução n. 046/02: 
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O Profissional de Educação Física é especialista em atividades físicas, nas suas 

diversas manifestações – ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, 

capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, 

musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, 

exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas 

corporais, tendo como propósito prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento 

da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou restabelecimento de 

níveis adequados de desempenho e condicionamento físico corporal dos seus 

beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da 

consciência, da expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, de 

acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios funcionais, 

contribuindo ainda, para a consecução da autonomia, da autoestima, da cooperação, 

da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do 

meio ambiente, observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade 

técnica e ética no atendimento individual e coletivo. 

 

Com esses debates ocorrendo, os órgãos que defendem tal ideia, pressionavam algumas 

instâncias governamentais, como Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a não oportunizar aos 

capoeiristas que não estavam filiados ao CREF a participar dos projetos lançados na época. Foi 

uma forma que o CREF achou de obrigar os responsáveis pela capoeira a realizarem cursos 

pagos ou a se graduarem em Educação Física. Nessa lógica, vários mestres e professores de 

capoeira, muitos deles com idades avançadas, foram impedidos de lecionar a metodologia da 

capoeira nos espaços públicos e privados (FONSECA, 2010). 

Os mestres são os guardiões da capoeira, que defenderam a cultura em diversos 

momentos históricos no Brasil, carregam uma tradição e saberes acumulados ao longo de todo 

esse período, consequentemente, o mestre é mais que um professor ou líder, é um agente 

cultural de extrema importância para formar os indivíduos na sociedade, e ser impedido de 

administrar cursos, lecionar as aulas, seria “assassinar” os próprios construtores da capoeira, 

que muitos deles dependem desse sustento para sobreviver. 

Esse conflito gerou processos judiciais, o que levou o Estado a intervir e mediar essas 

relações, levando a conquista para os praticantes da capoeira o direito de ministrar as suas aulas 

e dar cursos no mundo capoeirístico (FONSECA, 2010). 

Apesar da assimilação com os conteúdos da Educação Física, a capoeira desde sua 

origem já possuía sua filosofia, sua forma de dialogar com a sociedade, e que antes, na época 

escravocrata, e depois, durante a perseguição no código penal, nenhum órgão especulou essa 

assimilação, mas depois da notoriedade da capoeira em outros espaços e países, surgiu essa 

ideia tendenciosa.  
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2.4 A CAPOEIRA E SUA METODOLOGIA 

 

Os capoeiristas possuem uma metodologia de conhecimentos que é realizada através 

da oralidade, os ensinamentos eram transmitidos de mestre ao aluno, dos mais velhos aos mais 

novos, e assim sucessivamente. Essa tradição da oralidade que a capoeira possui, surgiu bem 

antes da escrita e resistiu até os dias atuais, é onde toda pedagogia e metodologia, histórica, 

corpórea é reproduzida.  

Na cultura Africana, grupos que existiam em tribos possuíam dois importantes 

mentores dos fundamentos; os Tradicionalistas e os Diélis (Griot). Tradicionalistas: pessoas 

que carregavam na memória uma herança ancestral, passando oralmente para os membros que 

desempenhavam na comunidade ofícios como; (sapateiro, pescadores, artesãos, etc).  Diélis: 

uma pessoa que possui o hábito de viajar em busca de fundamentos, tornando-se detentores da 

sabedoria secular. Os Griots são mestres ou iniciados em artes, eles ouvem a comunidade e 

repassam os fundamentos adquiridos durantes suas viagens (SANTOS, 2008). 

Podemos observar essa pedagogia de transmissão do conhecimento em pleno século 

XXI. Capoeiristas viajam aos eventos espalhados pelos cincos continentes, ouvindo os mestres, 

sugando todo conhecimento que eles possuem, para assim, repassar aos alunos. Um ciclo é 

formado com os saberes adquiridos, de mestres, aos professores, em sequência aos alunos mais 

velhos, que passam para os mais novos e quando os iniciantes se tornam mestres, esse mesmo 

esquema continua sendo realizado. Foi no passado e é durante o presente que a formação 

capoeirística continua em evolução acompanhando o desenvolvimento educacional na 

sociedade. Segundo Freire (1987, p. 78), “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados 

pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação eu-tu”. 

A metodologia é um meio de instigar para que o aluno se "autodescubra" e valorize a si 

mesmo e aos outros, baseado na herança cultural adquirida ao longo do tempo (JUNIOR, 2002). 

O trabalho que a capoeira desenvolve, traz metodologias diferentes, desde antes da 

modernização, onde podíamos encontrar mestres que hoje são aclamados como, os mais 

importantes mestres de capoeira, por exemplo; Bimba, Pastinha, Canjiquinha, Waldemar, 

dentre outros. As metodologias de ensino em cada academia dos referentes mestres possuíam 

sua especificidade, nunca houve uma tradição não mutável. Isso gerou no decorrer dos anos 

novas formas metodológicas de capoeira, o que gera alguns conflitos em relação a “tradição” 

que alguns defendem está seguindo até os dias atuais (VIEIRA; ASSUNÇÃO, 2008). 

A capoeira possui um ritual de passagem, que não é algo relacionado com as religiões 

de matrizes africanas, mas sim, um ritual metodológico que mostra de uma certa forma, os 
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preceitos e objetivos utilizados pelos professores de capoeira. Segundo Júnior (2002, p.98) esse 

ritual caracteriza por: 

1: Haver o respeito na relação educador e educando, pois, sem o respeito entre os 

participantes, estes não poderão dinamizar na aula os processos iniciático. 2: 

Favorecer um processo de iniciação à capoeira, considerando as temporalidades 

heterogêneas no conhecer, no aprender e no analisar (a fruta só dá no tempo certo), 

permitindo os rituais inclusivos. 3: Oferecer sentido às práticas corporais, Não é a 

simples mecanização dos movimentos pelos alunos levando à exaustiva repetição, e 

sim a repetição dos movimentos em constante processo de descobertas de novas 

aquisições.4: Considerar as heterogeneidades de ritmos, biótipos e faixas etárias, 

valorizando as potencialidades que cada indivíduo tem de aprender e (re)significar os 

conhecimentos vividos na aula. 5: Valorizar as tradições culturais afirmando sua 

cultura. 6: Englobar as diversas formas de transmissão (a roda de capoeira, as 

brincadeiras, as danças, o teatro e as estórias ou os contos), considerando a 

multiplicidade estética do fazer artístico e cultural.7:  Possibilitar o axé (força vital), 

o engajamento e a motivação dos participantes na sonoridade das polifonias. 

 

Nesse contexto, o aprender a jogar capoeira, para além dos aspectos motores, o 

discente dialogando com o corpo, transcende os aspectos dos movimentos e desenvolve a 

criticidade, autonomia, o respeito, a autovalorização. 

Aprender a jogar capoeira faz parte de um conjunto de gestos, que não é necessário 

aprender todo repertório da prática para só depois jogá-la. Os pontos mais importantes para a 

atuação da prática é o entendimento acerca do ritual, os movimentos básicos e as regras. Depois 

disso, o desenvolvimento do aluno aumenta com o fluir do próprio jogo da capoeira (SILVA, 

2011). 

Em uma metodologia com uma visão tecnicista, a capoeira configura-se em um 

aspecto puramente motor, extraindo praticante um grande esforço para a prática durante as 

aulas. Nesse contexto, segundo Marinho (1944, p. 72) “A preparação do capoeirista, como a 

dos demais desportistas, terá de ser encarada sob o seu tríplice aspecto: físico, técnica e tática. 

Consideramos cada um desses setores de per si. ” 

Dentro do aspecto físico, existem duas etapas. A primeira tem como objetivo colocar 

o praticante em condições, a segunda, fazê-lo entrar em forma. No tocante a fase de condições, 

é necessário que o capoeirista antes de tudo, procure ter um estilo de vida com uma boa 

qualidade, gerando o perfeito funcionamento dos órgãos, bem como as regularidades. A 

metodologia será aplicada levando ao indivíduo aos poucos, um desenvolvimento em toda sua 

amplitude, o fortalecimento do organismo. Na segunda fase, a proposta é de adaptação, 

desenvolver as habilidades físicas, velocidade, flexibilidade, tonicidade e a acuidade, levando 

a uma perfeita ordenação neuromuscular (MARINHO, 1944). 

É notório que, para a prática, o praticante deve procurar ter alguns cuidados com a 

própria saúde, tendo hábitos saudáveis, uma boa alimentação, não ingerir drogas que venham 
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prejudicar a saúde, cuidados e observações para com os órgãos internos e externos. A prática 

exige esforços e o capoeira precisa retribuir cuidando de si, desta forma, o objetivo dentro de 

uma metodologia de rendimento será alcançada. 

A etapa técnica é outro processo à frente do físico, esta etapa difere do aprendizado, e 

só iniciará depois que os básicos da aprendizagem sejam entendidos e absorvidos pelo 

indivíduo. O preparo técnico busca um estilo que requer o mínimo de esforços e resultados mais 

eficientes (MARINHO, 1944). 

Podemos observar que na técnica depois do entendimento do movimento, o orientador 

da prática busca “limpar” o movimento buscando o melhor rendimento sem prejudicar a 

capacidade motora do praticante. 

Na última etapa do processo, chamada de tática, o capoeirista estuda o ambiente bem 

como o seu oponente, buscando as falhas e os pontos fortes, em seguida busca através da 

técnica, qual a melhor forma de atacar ou contra-atacar o adversário, usando os elementos dos 

movimentos, no alto, no meio, ou embaixo, tudo isso depende da análise tática do oponente e 

do ambiente, ele escolherá a melhor forma (MARINHO,1944). 

Seguindo essa linhagem de pensamento, a tática e a técnica andam juntas para o 

sucesso no objetivo. A capoeira dentro de suas táticas, a mais valiosa é o elemento surpresa, e 

foi desta que muitas vezes foram de precisão em outros contextos na história. Na época 

escravocrata, logo depois, durante o código penal, em seguida, há liberação da prática e até os 

dias atuais, os capoeiristas estudavam o seu ambiente e oponente e com o elemento surpresa se 

via a frente, em campeonatos, desafios e repreensões.  

 



25 
 

2.5 PARA ALÉM DO “LEVANTAR DE PERNAS” 

 

Os movimentos dentro da capoeira é a substância crucial para o diálogo entre os 

capoeiristas. Se engana quem achar que todos os conjuntos de movimentos expressos pela 

capoeira é algo puramente motor. É apenas um aspecto do conjunto.  Segundo Doria, (2011, p. 

29):  

Tem uma perfeita sincronização entre início, meio e fim, nada desta metodologia é 

fora da hora, antes ou depois do tempo certo, cada passo, cada movimento tem o seu 

momento preciso e perfeito, por isto nossas cabeças alcançavam o sentido de tudo 

aquilo e assimilávamos com tanta facilidade seus ensinamentos. 

O tempo certo, o movimento preciso no momento perfeito, tudo isso traz uma 

assimilação com outras decorrências na vida pessoal do capoeirista. A calma, astúcia, a 

malandragem, o diálogo, são assimilados com a “conversa” de movimentos dentro da roda, a 

partir dessa assimilação que a metodologia da capoeira proporciona, ocorre um 

desenvolvimento que transcende o aspecto motor, mas sem deixar de lado o mesmo. 

A capoeira como um todo, tem uma importância relevante para a formação do indivíduo. 

Ela é um mecanismo de compreensão, e foi do compreender que ela se adaptou na educação e 

cultura em diversas épocas, tornando-se um “poço” de experiências. Entendemos que uma 

experiência expressiva da nossa existência é originada através da individualidade e 

coletividade. Nesse aspecto, a educação pela expressão intersubjetiva, envolve variadas 

dimensões; viver, ser, do adaptar-se, do relacionar-se e do torna-se. Fundamenta-se, ainda, do 

conhecimento e autoconhecimento, no qual os sentidos são fundamentais para o corpo por 

completo (NOBREGA; ANDRIEU; SILVA; TORRES, 2018). 
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3 METODOLOGIA  

 

Considerando o objetivo elencado para este trabalho, a metodologia aplicada neste estudo 

caracteriza-se como exploratória, de natureza qualitativa do tipo revisão bibliográfica. 

Este estudo tem como características uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa 

irá trazer uma estreita aproximação dos dados, de fazê-lo mostrar-se de forma mais completa.  

Segundo Martins (2004, p. 4) “Se há uma característica que constitui a marca dos métodos 

qualitativos ela é a flexibilidade, principalmente quanto às técnicas de coleta de dados, 

incorporando aquelas mais adequadas à observação que está sendo feita”. Portanto, 

investigando os artigos bibliográficos referentes ao tema, as metodologias de ensino dos 

professores de capoeira, chegaremos a um consenso acerca do que se está sendo investigado. 

A técnica de investigação utilizada é um método exploratório. De acordo Selltiz (1967, 

p.63) este procedimento tem um principal objetivo, buscar uma familiaridade com o problema, 

construindo hipóteses e reforçando as ideias encontradas nos levantamentos bibliográficos, 

deixando os conteúdos mais explícitos possíveis.   

A pesquisa bibliográfica é constituída com base em um material já construído, os 

teores principais são baseados em artigos científicos e livros, a maioria dos estudos têm esse 

instrumento de pesquisa, contudo, existem estudos especificamente para a área bibliográfica, a 

boa parte do método exploratório tem como principais características a pesquisa bibliográfica 

(GIL, 2002). 

A exploração foi realizada através de artigos encontrados nas plataformas virtuais: 

Scielo, Google Acadêmico e livros. A delimitação do tema ficou acerca de elementos 

relacionados à capoeira, metodologia da capoeira, cultura corporal. 

Para a seleção dos artigos na plataforma Scielo foram utilizadas as seguintes palavras-

chaves: capoeira, prática da capoeira, metodologia da capoeira, capoeira e desenvolvimento. 

Com a palavra capoeira foram encontrados 192 artigos, desses, 3 foram escolhidos. Com a 

prática da capoeira foram vistos 20 artigos e 4 selecionados. A metodologia da capoeira foi 

encontrada 5 artigos, sendo 1 selecionado. Capoeira e desenvolvimento foram encontrados 23 

artigos, sendo 1 selecionado. E, por fim, com a palavra-chave capoeira e cultura corporal foram 

encontrados 3 conteúdos e 1 foi selecionado para este estudo. Os critérios de seleção utilizados 

foram: artigos escritos em língua portuguesa e que tivessem uma relação entre capoeira, 

metodologia e cultura corporal.  
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A técnica de tratamento utilizada para análise de conteúdo foi embasada pela 

fundamentação de Laurence Bardin(2011). Segundo Bardin: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47). 
 

O autor ainda propõe para a utilização de análise de conteúdo três fases que possui uma 

importância dentro da pesquisa qualitativa: pré-análise; exploração do material e tratamento 

dos resultados com inferência e interpretação. (BARDIN,2011) 

A fase primeira – pré-analise – podemos compreender como uma fase de 

organização, nessa estabelece um esquema que traz com precisão procedimentos bem definidos, 

mas flexível, ou seja, uma leitura “fluente” com os primeiros documentos, artigos, livros, 

submetendo a escolha deles, a formulação dos objetivos e hipóteses, elaboração dos indicadores 

que auxiliaram na interpretação e orientação, bem como na preparação formal do material. 

(BARDIN,2011) 

 Na segunda fase, são escolhidos os temas e as codificações, em seguida são 

classificados em blocos, quadros, que confirmam ou modificam aqueles que aparecem nas 

hipóteses e referenciais teóricos inicialmente propostos. As organizações dos materiais são 

realizadas em colunas com vazios a esquerda e a direita, para assentar e marcar os conteúdos 

que se assemelham. (BARDIN,2011) 

A terceira fase pretende torná-los significativos e legitimo aos resultados brutos, 

nesta questão entra a interpretação e inferência que precisa ir além do conteúdo manifesto nos 

documentos que foram pesquisados, pois, é o conteúdo latente que interessa o pesquisador, o 

sentido que se encontra por trás do imediatamente compreendido. Os conceitos fluem da cultura 

e linguagem estudada, bem como da linguagem dos entrevistados, estudado, e não de apenas a 

definição científica. Logo, descobrindo um determinado tema nos dados é necessário comparar 

as informações entre as captadas, para ver se existe algo que se assemelham ou se diferencia 

entre se. (BARDIN,2011) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segue exposto no Quadro 01 o que os autores discorrem sobre os aspectos dos processos 

metodológicos do ensino da capoeira, e de uma forma geral, sucinta, da didática. Observou-se 

como se dá o desenvolvimento da metodologia de ensino do professor de capoeira, bem como, 

a importância de compreender a manifestação dela. 

 

QUADRO 1 – Relação dos artigos selecionados para análise 

Autoria/Ano de 

publicação/local 
Objetivo. Principais resultados 

SILVA, 2020, INESP 
Revelar através da 

história de vida temática de um 

capoeirista professor, a partir 

da sua formação e prática 

docente, elementos 

pedagógicos para uma 

proposta de inclusão deste 

conteúdo da Educação Física 

Escolar, nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 

A capoeira, uma ferramenta 

pedagógica importante, e crucial 

para o desenvolvimento da 

educação nos anos iniciais do 

ensino fundamental, mas a sua 

prática é pouco compreendida. 

Logo, é de suma importância que 

seja desmitificada a sua prática para 

que seja trabalhada nas escolas, não 

como uma mera atividade 

extracurricular, mas com um lugar 

de destaque em todo sistema 

educacional brasileiro. 

LIBANEO, 2013, CORTEZ Esclarecer o papel da 

didática na formação 

profissional do docente e a 

importância dela para a 

construção do conhecimento. 

A didática é um dos 

mecanismos da pedagogia, 

portanto, a pedagogia se preocupa 

com uma totalidade no processo 

educacional, logo, a didática estuda 

como os meios do processo se 

desenvolve para chegar na 

totalidade da educação. 

CORDEIRO; ABIB, 2018, EDUCAÇÃO 

EM FOCO. 

Pesquisar os processos 

educativos de grupos 

historicamente 

marginalizados. 

É importante trazer os 

conhecimentos oriundos das 

práticas culturais para a realidade 

acadêmica, para que assim, se possa 

pensar mais nos benefícios 

educacionais que a cultura pode 

proporcionar aos ambiente 

educacionais. 
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ABIB, 2004, UNICAMP. Contribuir com o 

processo de construção de um 

conhecimento sistematizado 

sobre a capoeira e a cultura 

popular. 

 

Os debates acerca de toda 

simbologia e significado que o 

conceito de cultura corporal traz, 

nas figuras do mestre de capoeira, 

sambistas e outros agentes culturais, 

é de relevante interesse para 

conhecermos e atualizarmos o 

significado deles no campo das 

ciências sociais. 

ARROYO,2012,VOZES. Compreender a 

pedagogia da cultura do 

“outro” e seus benefícios para 

a sociedade 

A cultura do “Outro”  

durante anos foi suprimida pela 

pedagogia de subalternização, mas 

que precisamos, hoje, compreender 

os valores pedagógicos que o 

“Outro” tem. 

ABREU,1999, INSTITUTO JAIR 

MOURA. 

Analisar a capoeira em 

aspecto de luta, a destreza e a 

técnica, perante outras 

modalidades de artes marciais 

A capoeira, usada como luta 

na época escravocrata, mostra mais 

uma vez seu destaque em combate 

com outras modalidades de lutas. 

SILVA,2008, UNICAMP Abordar as histórias, 

origens e os fundamentos da 

capoeira. 

 O jogo de capoeira, para 

ser executado da melhor forma é 

crucial que se tenha, primeiramente, 

o respeito dos próprios limites. 

ABIB, 2006, CAD.CEDES.  Analisar as formas 

tradicionais de transmissão dos 

saberes presentes no âmbito da 

cultura popular 

 Trazer as experiências 

educacionais presente no universo 

da capoeira angola, para um 

aprofundamento sobre o papel dos 

mestres nesse processo. A memória, 

a ancestralidade, a ritualidade, 

temporalidade, são categorias 

fundamentais para 

compreendermos as relações de 

educação presentes nesse universo. 

HUIZINGA, 2000, PERSPECTIVA descrever como o 

lúdico e o jogo fazem parte da 

natureza humana, assim como 

o Homem que pensa, o homem 

que raciocina o homem que 

faz, o Homo sapiens 

O jogo está no 

pensamento, da descoberta sobre si 

mesmo, de uma possibilidade de 

experimentar, criar ou transformar 

algo no mundo, onde se apresenta 

perfeitamente o lúdico. A ideia de 

jogo é central para a civilização. O 

jogo aparece como uma categoria 

absolutamente primária da vida, tão 

essencial quanto o raciocínio (homo 

sapiens) e a fabricação de objetos 

(homo faber). 
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FALCÃO,2004 
Criticar e propor 

elementos teórico e 

metodológicos paralelo ao 

conhecimento da capoeira no 

currículo de formação 

profissional a analisando a 

partir da realidade de 

experiências com a capoeira 

em espaços educacionais 

formais e não-formais do 

Brasil. 

 

Esses elementos teórico-

metodológicos oferecem a capoeira 

como práxis qualificada pela noção 

de um complexo temático e 

articulam os fundamentos da 

pesquisa-ação com as 

possibilidades pedagógicas: 

experimentação, problematização, 

teorização e reconstrução coletiva 

do conhecimento. 

BRASIL,1996 Planejar as 

estratégias básicas das lutas 

experimentadas, bem como o 

reconhecimento característicos 

técnico-tático 

Aumentar a possibilidade 

do conhecimento de forma 

organizada e ordenada dos 

conteúdos metodológicos. Na área 

da Educação Físicas nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Fonte: Elaboração do Próprio Autor (2021) 

 

O processo de ensino tem como objetivo o desenvolvimento das capacidades operativas 

e cognitivas do aluno, esse mesmo processo é uma manifestação própria dá prática educativa, 

a qual sofre influência das condições sociais e concretas da sociedade (LIBANO,2013). 

Desta forma, o professor de capoeira, um agente cultural, ao longo do tempo foi 

desenvolvendo uma metodologia adaptativa para cada realidade, através das influencias sociais 

que acercava a didática do ensinar capoeira. Silva (2020) complementa que a didática é mais 

que uma relação entre ensino e aprendizagem, são os fatores exteriores que condicionam uma 

comunicação entre docência e aprendizagem e que existe uma conexão de elementos fora e 

dentro do processo de ensinar que faz o aluno ter a motivação e permanência em uma 

determinada prática, mas que tudo isso precisa trazer uma metodologia crítica-reflexiva, em 

uma busca continua de conhecimentos.  

Portanto, foi uma metodologia crítica-reflexiva que os mestres de capoeira adotaram 

como meio para propagar a disseminação da prática da cultura durante anos e em várias 

localidades, fazendo com que os alunos não buscassem apenas lutar, chutar, saltar, mas pensar 

na importância do próprio ser, e qual a importância dele sobre o ambiente em que está inserido. 

Contudo, esse modo de fazer educação que a metodologia do professor de capoeira emprega, 

não é a mesma a qual se desenvolve no meio educacional das escolas e colégios. 

Cordeiro e Abib (2018) relata que a educação que veio do processo de colonização, o qual 

se desenvolve no meio educacional, é um conhecimento que busca mais pautas científicas, uma 

característica da ciência moderna, e que esta forma não tem espaço para uma metodologia 
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educacional derivada da cultura. Pois, os saberes que a cultura traz, aos olhos do saber científico 

é considerado como irracional, e todos os princípios profundos fomentado pela oralidade dos 

ancestrais, da cultural que eles carregam, é denominado como indefiníveis inapreensíveis.  A 

situação só veio mudar a partir do século XX, quando se iniciou estudos sobre a antropologia, 

debates culturais e fenemonelogia, essa virada epistemológica trouxe uma visão diferente para 

a base da educação, entretanto, ainda existe uma diferença entre o saber educar derivado da 

cultura e o saber educar da ciência moderna que encontramos nas escolas e colégios. 

Abib (2004) enfatiza mais esse pensamento, relatando que os processos educacionais da 

cultural são diferenciados, assim também suas práticas pedagógicas, que trazem concepções de 

tempo e espaços diferentes, e que principalmente, priorizam uma relação de sociabilidade, 

ritualidade, e ancestralidade entre educador e educando.  

É com esse esquema íntimo que o professor de capoeira adota na aplicação da sua 

metodologia para os alunos, e os alunos veem o mestre, não como um simples tutor, mas como 

uma referência importante na vida, e é desta forma que a metodologia do professor transcende 

do espaço de treinamento para a vida cotidiana do aluno, sendo vivida a todo momento por eles. 

 Cordeiro e Abib (2018) detalha a metodologia da capoeira: o professor de capoeira ensina 

no seu processo pedagógico elementos lúdicos, batalhas, resistência, vida e morte, 

musicalidade, dança, ancestralidade, sagacidade, compreensão do mundo, e tudo isso dentro de 

uma mesma didática, conectados instantaneamente. É por isso que se é impossível caracterizar 

a capoeira como luta, ou dança. Esses elementos é fruto de uma cultura vinda de um povo que 

historicamente teve sua pedagogia suprimida por uma outra pedagogia, a do colonizador, a dar 

ciência moderna. Os processos metodológicos que o professor de capoeira traz, desde a origem, 

até os dias de hoje, tem um objetivo, reeducar o povo das influências pedagógicas do 

colonizador.  

Continuando com o argumento, o autor ainda discorre que, desde a educação básica os 

indivíduos da sociedade recebem informações distorcidas da verdadeira história. Desta forma, 

os conhecimentos da cultura negra/indígena são mal compreendidos e inferiorizados. É neste 

aspecto que entra a importância da metodologia da capoeira para o desenvolvimento da 

sociedade, mostrar os valores educacionais que a cultura do “Outro” tem, enfatizando que o 

oprimido também precisa ter espaço e que se os espaços educativos almejam ser outro, eles 

precisam compreender, primeiramente, como o “outro” se educa. 

Arroyo (2014) concomitante ao trecho citado antes, completa que a Pedagogia de 

resistência à dominação, se consolidou a consciência política do “Outro”, as minorias agora 

impõem e clamam pelo espaço - que é de direito – e pela valorização de seus saberes 
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epistemológicos.  A presença destes excluídos nos espaços políticos e pedagógicos, se torna um 

empecilho ao pensamento pedagógico do dominador, porque forçam a compreensão 

inseparável das formas culturais, políticas e desconstroem as auto-identidades impostas por 

uma pedagogia de dominação. Mesmo o Brasil sendo um país com uma vasta expansão cultural, 

e a cultura de resistência fazendo parte constituinte da cultura latino-americana, sendo 

construído através dessa pedagogia de resistências dos oprimidos, nos espaços educacionais 

não se é desenvolvido teoria pedagógica cultural. 

Compreendemos assim, que a luta que a capoeira teve nas suas origens, ainda perpetuam 

nos dias de hoje, a opressão ainda existe, camuflada, de uma forma diferente, o sistema tem a 

intenção de ocultar os verdadeiros valores ancestrais, e a metodologia aplicada do professor de 

capoeira, adaptada a cada realidade, resiste perpetuando os saberes educacionais de um povo 

torturado e escravizados durante anos. 

A metodologia da capoeira, segundo Abreu (1999), não possui métodos definidos para o 

desenvolvimento da sua didática, mas a base de transmissão do conhecimento, onde podemos 

encontrar em toda prática da cultura capoeira, é realizada pela oralidade, e para isso exige 

atenção máxima do aluno, baseada na experiência e na observação. E neste aspecto, o aluno 

desenvolve a disciplina, a percepção e a atenção, o qual não só irá aprimorar, ele, no jogo da 

capoeira, mas como também em suas tarefas diárias. Abib (2006) Afirma, que esta forma de 

transmissão do conhecimento é denominada como “pedagogia africana”, a qual podemos 

observar nos mestres atuais, especialmente da capoeira angola, que herdaram do grande mestre 

Pastinha desenvolvedor da capoeira angola. 

Silva (2008) informa que: o treino da capoeira, seja em uma rua ou em uma academia, é 

originada por sua imaginação, ainda mais quando este treina sozinho. Essa forma de criação 

nasce a capoeira e o capoeirista. Contudo, o autor ainda explica que, para a construção de um 

processo educativo e o desenvolvimento das potencialidades do aluno, é importante a presença 

do outro, porque a essência da capoeira apenas se manifesta no jogo e isso implica a necessidade 

de mais um ou um grupo com toda ritualidade. Huizinga (2000) diz que o jogo é um elemento 

primário, originado até mesmo antes da própria cultura, do início dos séculos até a atualidade, 

a ludicidade é um dos componentes importantes do jogo. 

Logo, compreendemos que a capoeira é um jogo, porque uni a dança, luta, a 

espontaneidade do improviso do corpo na roda, a instrumentação, a musicalidade e tudo isso 

gera uma ludicidade, uma luta disfarçada em brincadeira. 

E neste mundo lúdico citamos um dos elementos cruciais dentro da metodologia da 

capoeira, é um dos pontos que diferenciam a capoeira de outras lutas - que tornam a capoeira 
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como jogo - a introdução da Musicalidade e a Poesia. Cordeiro e Abib (2018) expõem a 

musicalidade e a poesia como uma das formas mais emblemáticas dentro de toda didática da 

capoeira, são um veículo que na prática leva os ensinamentos de geração a geração e nos mostra 

histórias que nos livros não encontramos. Abib (2004) detalha: as ladainhas, músicas, com suas 

quadras, chulas, corridos, fazem parte do processo de transmissão do conhecimento, através 

delas podemos aprender contos de histórias de momentos marcante dos velhos mestres; 

momentos de dores; de alegria, lugares e seres dar imaginação do capoeirista; lição de vida; 

improviso de algo que acontece no momento; até mesmo um desafio pode ser feito ou a 

conquista de um grande amor. 

Então, chegamos à conclusão que a musicalidade e toda poesia envolta, nos ensina com 

sua metodologia uma forma prazerosa, lúdica, reflexiva e criativa de ouvir, aprender, ou 

fornecer informações, tanto para adultos e especialmente na fase infantil, essa forma de ensinar 

nos qualifica psicologicamente em todos os sentidos, e com isso aprendemos a falar, ouvir, e 

imaginar, deixando nosso censo crítico aguçado. 

Apesar da ocorrência de falas mostrando a metodologia da capoeira, essência e elementos 

que constroem o processo pedagógico para o desenvolvimento, existem outras filosofias de 

pensamentos, que fazem com que refletirmos e identificarmos qual metodologia é empregada 

em um determinado grupo. 

Falcão (2004) a metodologia da capoeira, que traz um processo de inclusão, nem sempre 

pode apresentar essa forma, em circunstâncias diferentes ocorre uma exclusão disfarçada de 

inclusão. Com a evolução dos espaços físicos e alternativas de empregos originou-se vários 

espaços com objetivos de produtos diferentes, e nessa realidade a capoeira - além de ser todas 

as formas aqui anteriormente expressas - se torna um produto. Variando de espaço em espaço, 

a metodologia da capoeira busca formas e objetivos diferentes, na academia ela pode se 

apresentar como atividade alternativa de luta ou uma ginástica laboral, em um condomínio pode 

ser desenvolvido uma prática voltada para o relaxamento, na escola busca o desenvolvimento 

psicomotor das crianças, no grupo de idoso o aprimoramento da motricidade fina e grossa, e 

assim vária o interesse em que o consumidor busca com a metodologia da pratica da capoeira. 

Existe, além disso, o interesse de empresas que buscam na metodologia da capoeira um 

marketing para a captação de recurso, e desta forma nem sempre iremos encontrar uma 

metodologia de reeducação, resistência, inclusão. 

Desta forma, como devemos ver a metodologia da capoeira? Precisamos olhar primeiro 

para a nossa necessidade, é com base nela que a metodologia irá influenciar em nossas vidas 
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buscando um desenvolvimento, se é uma mera apresentação em um show artístico, ou se é um 

trabalho dentro de um projeto educativo de inclusão. 

Aqui segue um exemplo de uma metodologia aplicada em um espaço educacional: Silva 

(2011) a aula foi desenvolvida para professores de Educação Física na faculdade UNICAMP, 

a metodologia teve início com exercícios nos instrumentos e conjuntamente com a cantoria. Os 

professores-alunos reversaram-se nos instrumentos, fazendo com que cada aluno pudesse obter 

uma vivência em cada objeto. O mestre demostrava uma prévia de como deveria ser tocado 

cada instrumento, bem como a sua origem, importância e significado, os exercícios de cantos 

passava um pouco do repertorio musical para os discentes. A aula se desenvolvia com a vivência 

da gestualidade, ocorria a demonstração de gestos e imitações dos golpes, contragolpes, ataque, 

defesa ou acrobacias, mas tudo isso fora do contexto do jogo para que os alunos pudessem ter 

uma noção básica do gesto e como executá-lo. A cada passo dentro da metodologia os 

movimentos iriam ganhando uma complexidade, em seguida, os alunos que antes realizavam 

fora de um contexto de jogo, movimentando no seu tempo e espaço, passaram a realizá-los em 

duplas, um aplicando os gestos no outro, na ideia de “perguntas e respostas”, o mestre seguia 

orientando os alunos, concertando as falhas e apresentando as possibilidades.  

Era como se fosse um jogo de xadrez onde cada peça tem um movimento e um objetivo 

e você precisa pensar em estratégias com os movimentos para alcançar o objetivo dentro do 

jogo. 

Podemos destacar em uma breve analise que a metodologia buscava uma compreensão 

básica dos modos operantes da capoeira, a prática em si.  A gestualidade da capoeira era o foco 

principal, no momento não se preocupava em uma reeducação, compreensão de aspectos 

filosóficos mais aprofundados da capoeira, era apenas os movimentos que naquele primeiro 

momento importava. 

Neste outro exemplo veremos um plano de aula que procura introduzir a capoeira nos 

anos iniciais do ensino fundamental e nisso o objetivo muda, mesmo sendo aplicado em um 

espaço educacional (SILVA, 2020). O primeiro ciclo pedagógico inicia no 1º e no 2º ano, um 

dos objetivos nesta fase é: A identificação da capoeira como uma manifestação afro-brasileira,  

refletindo e problematizando o motivo da criação; compreender o continente africano como um 

ambiente vasto em cultura; construir e vivenciar através de jogos simbólicos e de imitação; 

experimentar movimentos de deslocamento variados com o apoio no solo; conhecer e 

reconhecer mestres de capoeira dentro da comunidade e sua importância para o espaço; 

valorizar a cultura negra e conhecer a história dos negros escravizados que lutaram por sua 

libertação.  
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Os conteúdos a serem trabalhados são: O continente Africano; as manifestações afro-

brasileira; deslocamento e movimentos com o corpo (correr, saltar, brincadeiras com um pé só, 

com as mãos no solo, jogos cooperativos, etc); espaços da capoeira na escola e a importância 

dos mestres; instrumentos e cantigas usados na capoeira.  

A estratégia didática para este momento acontece da seguinte forma: a metodologia da 

aplicação dependerá da realidade da turma e o professor se adaptará com base nela, no primeiro 

momento é necessária uma problematização, no segundo momento a vivência brincada, no 

terceiro momento uma reflexão. A avaliação das crianças é sugerida através de desenhos, 

comentários, observação, registro, elaboração de textos e leitura. É importante salientar que seja 

diagnóstica, processual, formativa e somativa, toda essa avaliação.  

Podemos destacar que a metodologia nesse momento tem um objetivo de reeducar e 

fomentar a história da cultura negra, se trabalha o aspecto motor da capoeira, mas não é o 

objetivo principal da metodologia. É vasto as oportunidades que a prática da capoeira 

proporciona. 

Observamos em um dos documentos importantes para a nossa educação de como a 

capoeira é encarada. Na BNCC ela entra como um tema enquadrado dentro do conteúdo luta: 

(BRASIL, 1996) O foco principal são as disputas corporais, nas quais os praticantes empregam 

táticas técnicas e estratégias específicas para desequilibrar, imobilizar, atingir ou retirar o 

oponente de um determinado espaço, fazendo combinações de ações, ataque e defesa, dirigidas 

ao corpo do adversário.  

 Desta forma, o objetivo metodológico busca uma linhagem mais gestual. Entretanto, a 

capoeira poderá se enquadrar em outras unidades temáticas, como: esporte; jogos e 

brincadeiras; práticas corporais, e até mesmo ser uma unidade temática, a metodologia oferece 

todas essas formas de trabalho, cabe ao professor planejar e aplicar, buscando o objetivo que 

ele pretende. A metodologia de ensino do professor de capoeira, é uma forma que engloba 

outras formas, que se integram ou se separaram conforme o momento da aplicação. 

A contribuição que a metodologia oferece é vasta, tanto em ambientes educacionais 

quanto em repartições privadas, analisando o objetivo que se pretende ter com a prática, se 

consegue direcionar para qual área desejo que ocorra um desenvolvimento, pretendo um 

aprimoramento na motricidade? Obter recursos de defesa pessoal? Ter um momento de 

descontração e lazer? Ou ser um historiador, compositor, fornecedor de matérias primas, 

lutador? O desenvolvimento é concebido em inúmeras áreas, psicologicamente, fisicamente, 

socialmente, financeiramente, cabe ao praticante escolher para qual lado levar a metodologia 

de ensino do professor de capoeira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia de ensino do professor de capoeira foi e ainda permanece sendo um 

mecanismo de transformação dentro da sociedade. Todo contexto histórico que ela passou, 

contribuiu de forma significativa para a evolução dos usuários desta metodologia, o negro 

escravizado saiu dá senzala e procurou seu espaço mostrando o valor que a cultura dele tem a 

oferecer. Vimos que ainda ocorre um processo para implantação da metodologia da capoeira 

em alguns espaços - apesar de que muitos foram conquistados - o movimento é continuo, assim 

como é o diálogo de dois capoeiristas jogando em uma roda. 

O estudo originado aqui acerca do tema, realizados em uma base teórica de artigos, nos 

fornece uma noção de como é este universo complexo da metodologia e ensino do professor de 

capoeira, e qual é a importância dela para a evolução do praticante. Contudo, muitos 

argumentos, ensinamentos, foram e são perpassados dentro da capoeira através da oralidade, e 

que ficam apenas registrados na memória dos que ali marcaram presença. Vivenciar a 

metodologia da capoeira requer tempo, onde cada dia se há uma nova descoberta. 

É de extrema importância que a sociedade, especialmente o brasileiro, procure 

problematizar a capoeira e sua metodologia para aprender mais sobre a essência e a história 

brasileira, a verdadeira. Desta forma, o preconceito, achismo, e a visão pejorativa do que vem 

ser a prática da capoeira seja reeducada, e as pessoas juntamente com os espaços que almejam 

a metodologia da capoeira entendam que aquele diálogo corporal não é simplesmente “um 

levantar de pernas”, e sim algo bem mais do que os olhos podem ver. 

Para o universo da capoeira, esta obra é uma de várias outras que “nasceram” e um 

estímulo para que outras pessoas e especificamente o capoeirista produza mais sobre a filosofia, 

cultura, modo de vida, que ele carrega derivado da metodologia da capoeira. O objetivo é 

mostrar cada vez mais a importância que a capoeira tem dentro da construção do saber na 

sociedade e é essencial falar constantemente dela para os que aqui estão, dessa forma, 

deixaremos o legado capoeristico não só através da oralidade como também na escrita e em 

toda linguagem formal ou informal que existe no mundo contemporâneo, o conhecimento 

verídico é a arma para toda opressão que possamos vivenciar, passar ele para futuras gerações 

é “plantar” esperança de dias melhores. 
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