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RESUMO

A pesquisa teve o intuito de investigar a Capoeira enquanto práxis pedagógica na
Educação Infantil, por meio da verificação acerca de sua possível adequação ao
currículo e às necessidades das crianças nesta fase. O trabalho descreve as
necessidades das crianças no processo educativo a fim de contextualizar a proposta
de Capoeira nas escolas como instrumento educativo de importante relevância, com
intuito não só de verificar como também deixar uma significativa contribuição ao
desenvolvimento educacional do novo contexto social em que vivemos. Tivemos
como auxilio as ideias de Barros (2012), Gonçalves et al (2010), Gromowski e Silva
(2014), Ferreira Neto (2014), Oliveira (2010a), Oliveira (2010b), Ponso e Araújo
(2014), Barcelos (2013) e Silva (2010), definindo conceitos sobre Capoeira e
Educação. Para a adequação aos objetivos exigidos desta proposta nos utilizamos
da abordagem qualitativa, uma pesquisa de campo compreendida como do tipo
etnográfica e de cunho descritivo, para isto elaboramos um questionário com 4
(quatro) questões subjetivas, precedido por entrevista a fim de colher informações
contundentes relacionadas a Capoeira e a Educação Infantil. Observamos a
participação das crianças na roda de Capoeira concluindo, por meio das
observações e estudos acerca dos benefícios dessa prática, que a Capoeira está
apta a fazer parte do processo educativo junto a Educação Infantil trazendo consigo
uma nova proposta de inclusão cultural, esportiva e pedagógica atuando nas
faculdades corporais, cognitivas e psicomotoras das crianças na Educação Infantil.
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ABSTRACT

The present study analyzes the relevance of Capoeira as pedagogy praxis in Early
childhood education. At this stage, it is verified the curriculum adequacy and the
needs of children. The study describes the needs of children in education process to
contextualize the proposal of Capoeira in the schools like important and relevance
educational instrument, with the objective of verified and contribute to development
educational of new context social that we live. We had help Barros's ideas (2012),
Gonçalves et al (2010), Gromowski and Silva (2014), Ferreira Neto (2014), Oliveira
(2010), Oliveira (2010b), Ponso and Araújo (2014), Barcelos (2013) and Silva (2010)
defining concepts about Capoeira and Education.To fit to required objectives in this
propost, we used metodology of quality approaches, field recognition, Ethnographic
and descriptive. We elaborated four subjective questions with interviews in order to
gather information related to Capoeira and Early Childhood Education. We observe
the participation of the children in the Capoeira wheel concluding through analysis
and studies about the benefits of this practice, that Capoeira is apt to be part of the
educational process together with the Infant Education bringing a new proposal of
cultural, sports and pedagogical inclusion acting in the corporal, cognitive and
psychomotor faculties of the children of that level.
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INTRODUÇÃO

Pesquisas relacionadas à Capoeira são recentes, mas vem ganhando um
amplo espaço por tratar-se de um esporte/arte/luta/cultura/jogo multifacetado ligado
a vários aspectos educacionais, psicológicos e socioculturais dentre outros que são
relevantes para o contexto histórico de nosso país.
O presente trabalho foi feito com intuito de conhecer as dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Infantil e auxiliar na
proposta de uma práxis de um ensino significativo para uma relevante aprendizagem
desses alunos, uma vez que são trabalhados apenas métodos tradicionais para
gerações cada vez mais complexas. Em afinidade com esta modalidade de arte a
Capoeira evidencia-se aqui em seus benefícios e efeitos para aqueles que a
praticam em ambiente educativo, reforçando as estruturas intelectuais, psicológicas,
físicas, culturais e sociais na sintonia da ginga, no balançar do corpo e no prazer em
educar e aprender com a ludicidade que esta modalidade de esporte oferece.
Durante esta pesquisa foram estudados os vários meios de participação das
crianças nas rodas de Capoeira, espaço em que acontecem os jogos dessa arte,
não só na prática do esporte como também conhecendo seu processo histórico e
cultural, a partir do que propomos o seguinte problema de pesquisa: Qual a
relevância da Capoeira, enquanto práxis pedagógica, para a educação infantil?
O estudo teve como objetivo principal Investigar as possibilidades da
Capoeira em contextos da Educação Infantil com crianças de 3 a 5 anos de idade,
no desenvolvimento dos aspectos educativos, culturais e esportivos.
Procuramos constatar o desenvolvimento sociocultural, intelectual e físico que
a Capoeira pode oferecer às crianças da Educação Infantil.
Aliar a Capoeira ao contexto educacional é um grande desafio, mas de
importância inegável. Por isso a relevância de refletir práticas mais abrangentes
acerca da formação e do preparo dessas pessoas ainda em desenvolvimento.
Durante nossa formação em Pedagogia na UESPI, envolvidas com práticas
e teorias, percebemos que Educar crianças não é tarefa simples, requer um rigoroso
preparo por parte do educador seja ele professor de Capoeira ou de outras
disciplinas em sala de aula, sem dúvida devemos ter em mente os diferentes
métodos a serem utilizados, mas cada um com sua importância e coerência.
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A Capoeira, dada sua história, faz parte de um processo de transformação
social capaz de moldar o caráter de uma pessoa e, mesmo com os obstáculos a
serem enfrentados, possibilita uma possível formação mais humana da criança
fortalecendo as ações do pensar, sentir e fazer de forma plena, inclusive, de acordo
com alguns teóricos estudados na pesquisa, com maior criticidade.
Através de um estudo mais aprofundado para embasar esta pesquisa
contamos com o suporte ideário de muitos teóricos, dentre os quais destacamos,
Barros (2012), Gonçalves et al (2010), Gromowski e Silva (2014), Ferreira Neto
(2014), Oliveira (2010a), Oliveira (2010b), Ponso e Araújo (2014), Barcelos (2013) e
Silva (2010), clareando e enriquecendo nossas ideias sobre as interfaces da
Capoeira e Educação.
O Método a partir do qual nos orientamos nessa caminhada possui uma
abordagem

qualitativa,

com

características

de

uma

pesquisa

de

campo

compreendida como do tipo etnográfica e de cunho descritivo.
Este trabalho monográfico está estruturado, além da introdução e
considerações finais, em três capítulos fundamentais. No primeiro capítulo,
abordamos

os

aspectos

metodológicos,

o

caminho

percorrido

para

o

desenvolvimento de toda a pesquisa, caracterizando a natureza e abordagem, o
local de investigação, os sujeitos e aspectos relacionados à forma de análise
empreendida na pesquisa.
O capitulo segundo, nosso capítulo teórico, foi estruturado em cinco seções,
cujos temas trabalham inter-relacionados entre si: os Aspectos pedagógicos
relacionados à Capoeira, de acordo com o entendimento da pesquisadora do
trabalho aqui desenvolvido, através de experiências vividas nesta prática da
Capoeira e com a credibilidade que alguns teóricos retratam em seus estudos sobre
esta arte.
A primeira seção disserta sobre A relação da Capoeira com o
desenvolvimento psicomotor da criança. Trata-se de um apanhado sobre a
importância do sistema psicomotor da criança para o seu processo de ensino e
aprendizagem atrelado à ideia de corporeidade que a Capoeira representa.
A segunda seção destaca A Capoeira como instrumento histórico e
pedagógico, designando como pode ser trabalhada além da corporeidade em
aspectos históricos envolvendo a cultura social que ela abrange.
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A terceira seção trata sobre A Coerência da Capoeira em consonância ao
processo de ensino e aprendizagem da criança citando informações acerca das
possibilidades da formação coletiva, cognitiva, afetiva-social e psicomotora que esta
prática pode influenciar.
A quarta seção discorre sobre Os instrumentos da Capoeira na ajuda à
práxis pedagógica em que procuramos alicerçar os elementos que envolvem a
roda de Capoeira na prática do ensino e aprendizagem das crianças, formulando
ideias sobre a importância da musicalidade através desses instrumentos.
A quinta e última seção disserta sobre: A Capoeira e o currículo na
Educação Infantil procurando adequar esta prática ao currículo apresentado nas
instituições de ensino visando atender às necessidades das crianças na Educação
Infantil.
No Capítulo três apresentamos as análises das informações obtidas em
nosso estudo e que comporão o corpus fundamental para a construção de nossas
considerações finais e, consequentemente, dos conhecimentos que pretendemos
elaborar enquanto contribuição do trabalho.
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1 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste Capítulo será apresentado o método utilizado na pesquisa, suas
características e abordagens específicas, o local da pesquisa, os sujeitos envolvidos
no estudo e a relação destes aspectos com as análises efetivadas.
Realizamos um questionário de perguntas abertas aos entrevistados para
coletar os dados necessários à pesquisa. A escolha pela pesquisa qualitativa teve
apoio nas ideias de Zanatta e Costa (2012, p. 350), em especial, quando afirmam
que a opção pelo método qualitativo permite que a pesquisa se desenvolva em um
ambiente rico e de forma natural, devido à infinidade de dados descritivos, tornando
possível compreender a realidade complexa de uma forma contextualizada.
Em relação à pesquisa de campo nos utilizamos de Bengozi (2011, p.8),
para a qual “a pesquisa de campo proporciona um trabalho mais amplo com
possíveis investigações”, assim como Mattos e Castro (2011) que nos esclarecem
que a pesquisa do tipo etnográfica traz consigo uma importante contribuição para o
campo da pesquisa qualitativa, visto que se alarga por diferentes conceitos como
desigualdades sociais e processo de exclusão, tomando determinados grupos como
fontes ou objetos de pesquisa como vertente variante do processo cultural do
indivíduo, trata-se de um processo no qual o pesquisador é seu próprio norteador
deixando-se guiar pelo seu senso questionador.

1.1 Caracterização da pesquisa

O Método utilizado para a construção desta pesquisa tem caráter qualitativo,
constituído de um estudo de campo e de aspecto descritivo considerando seu cunho
etnográfico, pois houve um estudo de campo composto de observação e técnicas de
entrevista, precedido de um questionário como instrumento de coleta, em que,
através de um roteiro de perguntas, os sujeitos puderam responder de forma
desinibida e natural.
Inicialmente tínhamos a pretensão de trabalhar com um universo mais amplo
com pelo menos 10 professores de Capoeira, sendo que foram localizados 05; no
entanto os que realmente se predispuseram a participar da pesquisa foram somente
02, devido às dificuldades de horários e outros imprevistos que dificultaram a
comunicação com os demais não participantes. Uma significativa queda na
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população de professores, mas não compromete a amostra que é de 20% da
população.
Mattos e Castro (2011, p.49) afirmam que
O trabalho etnográfico implica em: 1) preocupar-se com uma análise
holística ou dialética da cultura: 2) introduzir os atores sociais com uma
participação ativa e dinâmica e modificadora das estruturas sociais: 3)
preocupar-se em revelar as ações e interações significativas de modo a
desenvolver a reflexividade sobre a ação de pesquisar, tanto pelo
pesquisador quanto pelo pesquisado.

Seguindo a afirmação de Bengozi (2012, p. 8) de que “no estudo de campo o
pesquisador realiza pessoalmente o trabalho em campo, pois é ressaltada a
importância do trabalho do contato com a situação em estudo”, foi o que aconteceu
em nosso percurso e que resultou no trabalho com somente dois participantes.
A pesquisa qualitativa e o estudo de campo têm sua importância e
significância, não sendo escolhas aleatórias. Na tentativa de agregar o máximo de
informações possíveis usamos a técnica de entrevista conforme as afirmações de
Lakatos (2010, p. 278) destacando que “A entrevista é um dos instrumentos básicos
para a coleta de dados [...] permite tratar temas complexos [...] explorando-os em
maior profundidade”. Lakatos (2010, p. 273) acrescenta que “Tradicionalmente
usado pelos antropólogos, o método etnográfico é uma modalidade de investigação
naturalista tendo como base a observação e a descrição”.
1.2 Caracterização do espaço físico
O local pesquisado trata-se de uma instituição privada, situado na cidade de
Demerval Lobão- PI, escola que atende as necessidades exclusivas de crianças na
Educação Infantil.
É uma escola particular frequentada por crianças de classe média, sendo que,
em relação à estrutura, o espaço para a prática das aulas de Capoeira é insuficiente,
pois o pátio onde ocorrem as aulas é estreito e o piso bruto; no entanto, mesmo em
condições adversas, os professores que adequam as aulas aquele espaço.
É importante destacar que o grupo de Capoeira do qual o professor que
ensina na escola faz parte, pratica as aulas em outro espaço mais amplo, aos fins de
semana,

proporcionando

às

crianças

significativa além dos muros da escola.

desta

instituição

uma

aprendizagem
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1.3 Sujeitos da pesquisa
Os sujeitos desta pesquisa são 02 professores de Capoeira, que serão
identificados pelos seus respectivos apelidos. Uma Professora e um Professor, na
faixa etária dos trinta anos de idade. Possuem em torno de quatorze e dezesseis
anos de prática na Capoeira e sete anos que trabalham como professores dessa
modalidade, ministrando aulas para crianças de várias faixas etárias. São
integrantes de um grupo de Capoeira.
Ambos possuem um grau de escolaridade em nível superior, são formados
em Licenciatura Plena em Educação Artística pela UFPI em 2008 respectivamente.
Além do trabalho com a Capoeira o Professor é autônomo e a Professora
funcionária pública.
Conforme descrito acima, procuramos trabalhar, enquanto técnica de coleta
e produção dos dados, com a entrevista, utilizando-se, também, do questionário, que
continha sete questões subjetivas que foram respondidas e reproduzidas neste
trabalho exatamente como na fala dos sujeitos.
1.4 A trajetória da coleta de dados e análises
Apoiada

na

fundamentação

teórica

deste

estudo

nesta

subseção

discorreremos a respeito do processo utilizado para realizar a análise dos dados e
os resultados obtidos. Dividimos em duas partes para sua melhor organização. A
primeira trata dos dados e dos resultados do questionário, nesse caso, do
instrumento aplicado, frisando que antes de efetuar a pesquisa foi realizado um préteste para que tanto as perguntas quanto às informações fossem compreendidas de
forma coerente e adequadas ao escopo deste trabalho.
A aplicação do questionário aconteceu no dia 08 de Setembro de 2016 no
horário das 08h30, no Educandário Santa Clara, com dois Professores de Capoeira,
com as observações sendo feitas em dois dias, pois as aulas só aconteciam na
quinta- feira. A primeira observação foi feita dia 08 de Setembro e a segunda no dia
15 de Setembro de 2016.
Aliado à entrevista utilizamos o questionário como instrumento da pesquisa,
pois tem o seu valor na codificação das palavras em sentido e significado, por
entendermos se tratar de objeto relevante para o levantamento dos dados referentes

16

ao conhecimento de quem é praticante da Capoeira. Trabalhamos com sete
questões, destas escolhemos quatro para analisar, visto se tratar das questões que
atendem aos nossos objetivos na pesquisa.
Optamos pelo questionário para apenas 02 (dois) professores, que também
são os sujeitos desta pesquisa, porque eles possuem um conhecimento amplo de
todos os quesitos abordados, além de atuarem a muitos anos como professores de
Capoeira mostrando-se aptos a suprir nossas a coleta de dados.
Houve a necessidade de conhecer de forma coerente as pessoas que
responderam as questões, identificação dos sujeitos da pesquisa e ao tempo na
prática de Capoeira.
Abordaremos nas análises, dispostas no Capítulo 3, o que envolve os
argumentos relevantes referentes à Capoeira e Educação Infantil, pois este é o foco
deste trabalho.
O questionário explora dos professores uma justificativa coerente acerca do
contexto histórico da Capoeira em relação à educação.
Procuramos compreender, também, através do questionário, os aspectos no
qual a Capoeira contribui na vida de uma criança de 3 a 5 anos de idade, por se
tratar de um processo ainda em desenvolvimento a maturidade e que requer várias
orientações físicas com intelectuais, em que a ludicidade pode contribuir de forma
bastante satisfatória para o desenvolvimento destas funções.
Buscamos um entendimento do que é ser um professor, como associar o
professor das disciplinas comuns ao professor de Capoeira e quais suas
semelhanças.
No caso de crianças de 03 a 05 anos de idade, a Capoeira as insere neste
processo através da música, da leitura de mundo e dos movimentos do corpo que,
de certa forma, se adequam ao estágio de psicomotricidade da criança. Sobre esta
questão é importante enfatizar que foram incluídas nas análises, pois, como
afirmado anteriormente, procuramos dar ênfase nas questões relacionadas à
Capoeira e Educação Infantil.
Logo em seguida procuramos identificar quais os elementos da Capoeira
que podem de fato atender as expectativas das crianças em seus aspectos sociais,
com os sujeitos afirmando em concordância que, além de todos os fatores já citados
da Capoeira que contribuem para o melhor desempenho da criança, existem várias
outras características que podemos entender como elementos de intencionalidade
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educativa, tais como, a didática através dos golpes e o respeito ao adversário que
reflete a formação da personalidade ética e emocional entre os participantes do jogo
de Capoeira.
Na última indagação tivemos o intuito de entender de que modo a Capoeira
pode contribuir de forma pedagógica adequando-se ao currículo para de fato ser
introduzida à Educação, em especial a Educação Infantil.
A aplicação do questionário foi realizada de forma satisfatória contendo
perguntas abertas que permitiram um amplo recolhimento de informações possíveis
com certa liberdade de expressão e enriquecendo o trabalho aqui desenvolvido. Os
participantes tiveram a opção de não responder, mas fizeram questão de responder
aos questionamentos aplicados a eles.

1.5 Das análises obtidas
Logo após, as respostas obtidas dos sujeitos foram transcritas através de
textos escritos, com a análise sendo feita mediante o diálogo entre a fala dos
sujeitos entrevistados, o referencial teórico aqui trabalhado, nosso entendimento
sobre ambos e as questões referentes às observações obtidas nas aulas de
Capoeira, ou seja, do confronto entre estas três vertentes foram feitas as análises.
O próximo capitulo abordará os aspectos pedagógicos relacionados à
Capoeira para um melhor entendimento de sua pluralidade como fonte de
aprendizagem.
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2 ASPECTOS PEDAGÓGICOS RELACIONADOS À CAPOEIRA

O Capitulo teórico está dividido em cinco seções, relacionadas em
concordância com alguns teóricos, para fortalecer os argumentos da pesquisa.

2.1 A relação da Capoeira com o desenvolvimento psicomotor da criança

Os constructos teóricos aqui apresentados têm por base mostrar um
caminho coerente para a pesquisa e fundamentar os dados das análises. A priori
enfoca-se no que trata a Educação Infantil envolvendo aspectos psicológicos, físicos
precedidos de seu desenvolvimento intelectual e social de acordo com a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelecido para a Educação Infantil,
dando ênfase nos benefícios que a Capoeira pode acrescentar no desenvolvimento
desses alunos. Trata-se de um processo de construção histórica no qual a Capoeira
está amplamente inserida em vários âmbitos.
Dos benefícios psicomotores, podem-se mencionar algumas capacidades
condicionais e algumas capacidades coordenativas, ambas provenientes
das capacidades motoras: força dinâmica, força estática, velocidade de
reação, velocidade de movimentos acíclicos e flexibilidade (BARROS, 2012,
p. 51).

Enfatizando as capacidades psicomotoras, a citação acima deixa evidente
que a Capoeira não só pode contribuir no desenvolvimento físico, como os amplia,
dada a capacidade de agregar várias destas em um único corpo de movimentos, o
jogo em si, o que pode ser melhor percebido a partir da próxima citação.
A capoeira auxilia na ampliação das diferentes qualidades físicas e
dinâmicas do movimento, pois são frequentes as situações em que os
alunos são convidados a simularem movimentos que começarão de forma
natural, a exemplo da ginga, que nada mais é do que uma variação do ato
de andar, até situações de maior elaboração técnica, melhorando a
condição do andar, correr, pular, trepar, equilibrar, rolar, além de trabalhar
força, velocidade, resistência e flexibilidade, aliado a um suporte lúdico, que
é fator preponderante para a prática da capoeira e nas intervenções
pedagógicas com crianças de 0 a 6 anos. (ADRIANO, 2007 apud
GONÇALVES; ZANON; DA LUZ; MORAES; FIGUEIRAS, 2010, p. 7 e 8).
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A aprendizagem da criança na Educação Infantil requer certo cuidado e
atenção em demasiado por parte do educador, visto que é nesta fase que a criança
cria seus próprios conceitos enquanto indivíduo.
Muitas pesquisas argumentam a importância da Educação Infantil no
processo de formação da criança, baseados no seu desenvolvimento intelectual e
psicomotor no qual os métodos educacionais desencadeados pela instituição
educativa podem proporcionar para o seu desenvolvimento, podemos destacar
Vygotsky (apud Teixeira, 2015) quando afirma que a internalização da criança ocorre
de fora para dentro em contato com o ambiente na qual está inserida, recriando
constructos pré-existentes, no entanto cabe ao educador seja ele de sala de aula,
professor de Capoeira ou mesmo os pais da criança, aprimorar ou aperfeiçoar o
conhecimento dela por meio da interação.
A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e
estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a
prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Por meio
de atividades as crianças, além de se divertir, criam , interpretam e se
relacionam com o mundo em que vivem. (GROMOWSKI; SILVA, 2014, p.
1).

Visto que a psicomotricidade é parte de um processo que constitui o
aprendizado significativo da criança, entendendo as dimensões corporais como
ponto de partida para a prática/aperfeiçoamento dos movimentos, podemos reiterar
que a Capoeira pode contribuir consideravelmente neste processo, pois esta prática
trata dos movimentos corporais significativamente num processo contínuo. De
acordo com Tubino e Lussac (2008, p. 01) “[...] devido à ênfase corporal na prática
da capoeira, esta deve ser analisada dentro da perspectiva da Ciência da
motricidade Humana através de sua condição de corporeidade”.
A criança neste período encontra-se em pleno processo de maturação que
está relacionado ao seu corpo, a sua mente e ao espaço no qual ela se encontra,
influenciando

de

maneira

positiva

ou

negativa

na

sua

aprendizagem

e

comportamento, visto que seu corpo detém a origem das aquisições cognitivas,
afetivas e orgânicas. Com base nesses estudos a Capoeira vem acrescentar uma
nova forma de ampliação desses sentidos na criança partindo do pressuposto de
que essa prática engloba todo um movimentar do corpo de forma saudável e sucinta
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atenuando na criança uma melhor compreensão de espaço, raciocínio e
capacidades múltiplas referentes ao desenvolvimento de seu intelecto.
Segundo Oliveira (2010a), o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (Brasil, 1998), citado em seu fascículo, propõe várias referências e
orientações didáticas focando “a brincadeira” como parte central do trabalho
pedagógico, pois aflora uma forma particular de se expressar, de pensar, interagir,
socializar e inserir a criança nas mais variadas práticas sociais, sem discriminação
de espécies. Acreditando que desta forma exista uma garantia do atendimento às
necessidades básicas das crianças, tais como seus desenvolvimentos socioafetivo,
físico e intelectual, através de procedimentos didáticos inovadores com estratégias
metodológicas que possam se adequar as necessidades das crianças.
Pretendemos chegar a partir dessas ideias aos objetivos da Educação
Infantil contidos no livro de Oliveira (2010a), onde podemos destacar vários dentre
eles os que se encaixam perfeitamente ao contexto Capoeira na Educação Infantil,
como por exemplo:
Utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita)
ajustadas as diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a
compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva
(OLIVEIRA, 2010a, p.7).

Encontramos nesta proposta a ideia de inovação dando a entender que a
Educação Infantil necessita desta adaptação para se adequar as novas tendências e
a uma realidade imediatista que visa um reajuste da educação ao contexto social
vigente. A Capoeira se alia a essas ideias por ser uma prática inovadora e bastante
eficaz, sobre o que podemos nos fundamentar nas afirmações de Barros (2012)
quando diz que é possível estimular a criança a gostar de Capoeira por meio de
práticas divertidas e prazerosas com atividades que proporcionem um mundo vasto
de possibilidades no ouvir, no tocar, no cantar e jogar Capoeira.
Em um jogo de palavras poderíamos fomentar essa dialética entre Capoeira
e Educação Infantil, pois já que a Capoeira tem na roda o seu principal fundamento
usaremos as palavras de Oliveira (2010a, p.8) para unificar esta proposta “Se o
mundo gira, temos que acompanhar a roda do mundo”. A autora discorre também
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sobre a importância da psicomotricidade na sala de aula, que se torna cada vez
mais aguçada, devido às exigências cognitivas do mundo contemporâneo.
Para que essas exigências sejam atendidas, de fato faz-se necessário uma
sala de aula com atividades lúdicas, brincadeiras e associação de ideias em geral.
Sob este aspecto psicomotor da criança Gromowski e Silva (2014, p. 1), afirmam
que “A psicomotricidade contribui para o processo educativo, no intuito de
proporcionar aos alunos um desenvolvimento psicomotor satisfatório e, ao mesmo
tempo, contribuir para uma evolução psicossocial e sucesso escolar da mesma”.
Acerca dessas ideias, podemos acreditar que a Capoeira se integra nesta
perspectiva educacional, mais precisamente de cunho interacionista, podendo
também proporcionar aos alunos da Educação Infantil tal desenvolvimento
psicomotor com base satisfatória atenuada à capacidade dos movimentos
introduzidos no qual a criança se integrará significativamente, influenciada não
somente por tais movimentos, mas pela curiosidade e a vontade de aprender
considerando a Capoeira em seus aspectos culturais e sociais.

Através da atividade com a capoeira a criança poderá facilmente
familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, pois os exercícios que
permeiam a prática da capoeira envolvem todas as partes do corpo,
inclusive contando com a aquisição de gestos que são associados a uma
cadência rítmica em dinâmicas que fortalecem a integração dos envolvidos,
ajudando no amadurecimento das noções tempo-espaço, além de
desenvolver, cada vez mais, uma atitude de interesse e cuidado com o
próprio corpo. (GONÇALVES et al., 2010, p. 8).

Gonçalves et al (2010) destaca ideias que se encaixam no atual contexto
educacional e social esta é exatamente uma das propostas sugeridas como objetivo
da Educação Infantil e podemos identificá-la nitidamente nas palavras de Oliveira
(2010a, p. 6), quando afirma que “Descobrir e conhecer progressivamente seu
próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando
hábitos de cuidado com a própria saúde e bem estar”.
A educação oferece vários meios para o desenvolvimento qualitativo da
criança, acredita-se que a Capoeira está diretamente ligada às formas de ensino, e,
por tanto, se relacionada ao processo de ensino e aprendizagem pode contribuir de
forma satisfatória para o despertar de uma nova realidade educacional que abrange
além dos muros da escola.
Segundo Campos (apud FERREIRA NETO, 2014, p. 3),
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A Capoeira é fantástica por ser polissêmica, ou seja, tem muitos
significados e muitas possibilidades. Esse caráter polissêmico, como
classifica o autor, permite um trabalho criativo e inovador que desperta e
convida o aluno para aprendizagem significativa.

Seguindo o mesmo raciocínio, o próprio Ferreira Neto enfatiza as
possibilidades lúdicas ampliadas da Capoeira e os benefícios que podem trazer às
crianças, como favorecer um maior interesse pelo conhecimento escolar:
A capoeira pode ser mais um recurso a ser utilizado dentro do contexto
escolar para tentar reverter o quadro alarmante de desinteresse pelo
aprendizado por parte dos educandos. O desafio aos limites do seu corpo,
através dos movimentos acrobáticos, é um grande atrativo dentro desse
universo [...]. Tais movimentos, quando realizados por adultos os fazem
lembrar de quando eram crianças, e para as crianças é o lúdico na prática
da atividade, é um dos principais atrativos para elas. (FERREIRA NETO,
2014, p. 3).

Associamos aqui Educação Infantil e Capoeira com a intenção de mostrar
que a Capoeira além de interferir de forma benéfica nos aspectos citados
anteriormente também é uma forma de socializar, disciplinar e contribuir para uma
sociedade mais equilibrada e justa, partindo do pressuposto de que é a partir da
infância que a personalidade vem se moldando e, se aguçada de forma educativa
em âmbito cultural, esportivo e social, pode instigar na criança uma construção
reflexiva de seu pensamento, percebemos essa importância na fala de Ferreira Neto
(2014).
A Capoeira é de suma importância para o desenvolvimento sócio
educacional, é um instrumento que conduz o indivíduo ao seu progresso
físico, moral e intelectual e espiritual. Essa Cultura Afro-brasileira tem
relação com as diversas disciplinas do contexto escolar, podendo auxiliar na
aprendizagem das mesmas de forma contextualizada facilitando a
assimilação através da ludicidade, no lugar do tradicionalismo da sala de
aula. (FERREIRA NETO, 2014, p. 6).

O jogo da Capoeira também é uma atividade de perguntas e respostas, onde
um Capoeirista ataca e seu oponente responde no contra ataque ou na defesa,
podendo também através da musicas e da história desenvolver conhecimentos
necessários à sua vida. Analisando dessa forma podemos associar o jogo de
Capoeira A Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD), teoria desenvolvida por
Vygotsky, onde ele argumenta que a criança pode ir além dos seus limites cognitivos
quando aguçada sua capacidade pensar reagir a determinadas perguntas, no
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entanto devemos considerar também a maneira como as avaliamos passando da
avaliação estática para a avaliação dinâmica.
Na próxima seção abordaremos aspectos do desenvolvimento da Capoeira
como instrumento histórico e pedagógico.

2.2 A Capoeira como instrumento histórico e pedagógico
A Capoeira é uma modalidade de luta ou podemos chamar também de
dança que se pratica ao som de instrumentos de música como o berimbau, o
atabaque, o pandeiro e o agogô, constatado em documento do IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), segundo o qual é difícil estabelecer uma
definição sucinta da Capoeira. Ela se caracteriza como fenômeno multifacetado e
multidimensional: dança, luta ou jogo [...] dependendo dos objetivos dos atores
envolvidos.
Criada pelos escravos trazidos da África foi desenvolvida no Brasil a fim de
se protegerem dos maus tratos dos senhores donos de fazendas e feitores. A
Capoeira repercute um longo processo de formação que saiu das senzalas e
engenhos para ganhar espaço mais amplo e considerável na sociedade como em
clubes, academias, instituição escolar até chegar às Universidades e ser
considerada, recentemente, Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro nos levando a
constatar que foi inserida de forma significativa no contexto educacional e pode ser
utilizada como instrumento pedagógico a fim de auxiliar no desenvolvimento da
criança na Educação Infantil.
A Capoeira é, hoje, um instrumento educacional, mas nem sempre foi
assim. Sabe-se que a referida atividade é uma cultura de resistência do
negro no Brasil. É praticada em diversos pontos do planeta e faz parte do
cotidiano de muitas escolas, além de objeto de pesquisa em diversas áreas
do saber. (FERREIRA NETO, 2014, p.1).

A Capoeira é bastante sugestiva no que se refere ao enriquecimento da
aprendizagem, sendo importante compreender o seu processo de construção e os
significados no qual ela remete na música, no movimento e em sua própria história,
pois esses significados contribuíram para que atualmente ocupe espaço nos mais
variados ambientes e sugestivos meios de comunicação.
A este respeito, Silva (2010, p. 17) afirma que:
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A Capoeira encontra-se concreta, nos mais diversos espaços institucionais
de nossa sociedade, amplamente difundida; é, nos dias atuais, praticada
nos mais diversos espaços sociais, tais como academias, clubes sociais,
quadras esportivas, centros sociais, salões paroquiais, inclusive em nossas
escolas, públicas e particulares, bem como nos próprios espaços
acadêmicos; desenvolvida como esporte ou mesmo como atividade
complementar do currículo das escolas, ou ainda por meio de projetos que
possam aproximar suas práticas às atividades escolares.

O século XX começou com um grande avanço na consolidação do estudo
cientifico da criança, vários fatores contribuíram para uma melhor compreensão do
desenvolvimento de sua aprendizagem, podemos afirmar que o avanço também se
deu no campo da Capoeira onde, literalmente, à custas de muitas lutas esta ganhou
seu espaço na sociedade, e simbolicamente representa a resistência contra a
desigualdade racial, contra os maus tratos e traz a esperança pela liberdade, devido
a esse reconhecimento a Capoeira foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade pela Organização das Nações Unidas (UNESCO) no dia 26 de
Novembro de 2014.
Campos (2016) afirma que esse reconhecimento mantem a salvaguarda da
Capoeira como manifestação cultural de suma importância, tendo maior visibilidade
internacional, garantindo assim maior respaldo por parte do governo fazendo com
que este passe a apoiar essa arte com recursos públicos, iniciativas de preservação
do bem cultural com o inventivo a transmissão do reconhecimento, uma grande
conquista para a cultura brasileira. A votação da 9ª seção do Comitê
intergovernamental contou com o apoio da presidenta do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, Jurema Machado e os mestres Cobra Mansa, Pirata,
Peter, Paulão Kikongo, Sabiá e Mestra Janja.
Neste contexto, podemos afirmar que a Capoeira é um instrumento
nitidamente histórico, agregando em sua didática de ensino atividades que podem
acrescentar à criança práticas que poderão desenvolver melhor sua aprendizagem.
A Capoeira se aprimora como instrumento educacional e está presente em
diversos espaços educacionais. Contribui para o desenvolvimento do
educando de forma integral, realizando a fusão de corpo e mente. Pode ser
um instrumento que junto às outras atividades transforma o espaço escolar
em um espaço democrático e prazeroso para o educando e para os
profissionais. É Cultura Popular que dentro da escola colabora com o
desenvolvimento do trabalho educacional. (FERREIRA NETO, 2014, p. 6).
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No aspecto histórico a Capoeira tem seu legado amplamente difundido entre
as várias culturas existentes no mundo todo e, nascida no Brasil, revelou-se como
uma das mais valorosas criações humanas, por se tratar de uma prática
diversificada contribuindo, além da saúde do corpo, para a saúde mental, visto que
se trata da cultura de um povo, do nascer de certas raízes e do reconhecer-se
nessas raízes como parte integrante de um contexto social.
Conhecer e respeitar os diferentes costumes e culturas das famílias que
pertencem a sua comunidade. É fundamental que as crianças aprendam a
respeitar e passem a conhecer a história e a cultura afro-brasileira, no qual
corresponde a história de muitos da comunidade. A capoeira pode muito
contribuir para isso, e proporcionar que todas as crianças, independente de
cor ou classe participem e se relacionem uns com os outros sem
descriminação. (GONÇALVES et al., 2010, p. 3).

Entendida como instrumento histórico que carrega consigo elementos
fundamentais para entendermos a formação social do povo brasileiro, podemos
considerar a Capoeira como um dos aportes fundamentais na construção da ideia de
cidadania e respeito às diferenças, e também reconhecê-la como instrumento
pedagógico, pelos fatores culturais que abrange, assim como pelos demais aspectos
citados anteriormente nesse texto.
Em muitas das citações dispostas, podemos ver a Capoeira ser abordada
enquanto luta, arte e dança que envolve todos os seus componentes em um só
propósito, que une pessoas de etnias diversas, que canta a uma só voz e encanta
em cada movimento, capaz de estimular na criança capacidades inatas como a força
de vontade, o crescimento participativo com a sociedade e o desenvolvimento
contínuo de sua personalidade reconhecendo nos seus oponentes de roda grandes
aliados na troca de aprendizagens.
Estaremos sempre fazendo essa conexão entre a Capoeira e a Educação
Infantil para tentarmos compreender o que a relação entre eles pode proporcionar,
cabendo o uso de um dos objetivos da Educação Infantil enfatizado na obra de
Oliveira (2010a, p. 7), “estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais,
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração”.
Podemos perceber na pesquisa que os objetivos citados por Oliveira (2010a)
caminham lado a lado com as ideias dos teóricos articulados na Capoeira, numa
articulação de forma sistemática das características em comum entre Capoeira e
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Educação Infantil, procurando fortalecer e ampliar propostas em que as condições já
desenvolvidas na Educação Infantil possam interagir com os conhecimentos
difundidos sobre a Capoeira, fazendo emergir instrumentos que podem ser aplicados
sem atrapalhar o processo de aprendizagem contemplando novas oportunidades de
ensinar e viabilizar uma aprendizagem inovadora.
Os benefícios da prática orientada da capoeira são muitos, sendo tanto de
caráter cognitivo, e afetivo social quanto de caráter psicomotor. [...] Dos
benefícios afetivos- sociais, podem se destacar a recepção, a resposta, a
valorização, a organização e a internalização de valores [...]. Durante as
aulas existem a possibilidade e a oportunidade de que crianças de ambos
os sexos e de várias idades possam se conhecer e estabelecer um
relacionamento no qual será desenvolvido o respeito mútuo e a
solidariedade. (BARROS, 2012, p. 50).

Neste processo da Educação Infantil a afetividade e a formação do caráter
da criança são partes da psicomotricidade, cabendo destacar sugestões de
atividades que podem contribuir para o prazer do aprender, do brincar, do jogar e de
uma infinidade de benefícios capazes de moldar uma criança. Uma dessas
atividades seria “Compreender os processos sociais da relação entre os colegas [...]
como conseguir apoio, como oferecer apoio [...] manifestar-se sinceramente perante
o outro”. (OLIVEIRA, 2010a, p. 31).
A proposta de tais atividades está no fato de que a psicomotricidade está
atrelada a afetividade e a personalidade, partindo do pressuposto de que é através
do corpo que a criança manifesta seus sentimentos, cujo objetivo principal é a
prática do movimento em todas as fases da criança. É através dos mais variados
tipos de atividades que as crianças se divertem, criam, interpretam, jogam, brincam
e recriam situações em meio à fantasia como um modo de representar no mundo em
que vivem a realidade das dificuldades e desafios a elas propostos.
Mediante as discursões obtidas acerca do processo pedagógico no qual a
Capoeira está inserida, veremos na próxima seção aspectos relacionados a este
processo no contexto ensino e aprendizagem.
2.3 A Coerência da Capoeira em consonância ao processo de ensino e
aprendizagem da criança
A linguagem corporal da Capoeira pode ser um significativo instrumento
pedagógico para ajudar na formação de crianças considerando seus aspectos
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coletivos, cognitivos, afetivo- social e psicomotor. A criança na fase da Educação
Infantil constrói comportamentos e molda sua consciência de acordo com as
significações ou situações que vivenciam com os sujeitos que a cercam e as leituras
de mundo na qual são envolvidas. Oliveira (2010b) faz um apanhado sobre esta
construção de pensamento das crianças.
A construção de significações, a gênese do pensamento e a constituição de
si mesmo como sujeitos se fazem graças às interações constituídas com
outros parceiros em práticas sociais concretas de um ambiente que reúne
circunstâncias, artefatos, práticas sociais e significações. (OLIVEIRA,
2010b, p. 140).

Vários teóricos trabalhando com o tema da educação procuram entender os
processos pelo qual a criança passa para poder sanar futuros problemas que
poderão ocorrer-lhes enquanto educandos e cidadãos em suas seguintes fases da
vida.
No aspecto educacional a Capoeira pode ajudar nesse processo, visto que
possuir métodos educativos, históricos e psicossociais e levando em consideração
que sua prática estimula a coordenação motora, a cognição, a competitividade, a
cooperação, a disciplina/respeito às regras e os valores.
Podemos destacar esses aspectos aparentemente englobados na Capoeira
nas afirmações de Montessori (apud OLIVEIRA, 2010b, p. 75) “[...] a criança era
disciplinada pela tarefa que ocupava”, justificando que não é somente a
aprendizagem intelectual que estimula a capacidade de uma criança, vários outros
fatores como as atividades físicas e sensoriais são de suma importância para a sua
saúde intelectual.
A Capoeira pode ser considerada um esporte coletivo que induz os mais
experientes a ajudar no processo de evolução dos iniciantes, pois o educador
entende que cada criança passa por uma etapa de maturação. Embora se trate de
crianças na mesma idade escolar, através das brincadeiras a criança será
incentivada a relacionar-se com os colegas e também ter uma compreensão mais
ampla dos fatos que a cercam visando seu entendimento melhor sobre o mundo e
desta forma estará mais preparada para enfrentar futuros desafios, a respeito disto
nos apoiamos nas ideias de Placedino (2014) quando destaca que:
As vivências na Luta- Arte, em múltiplas estratégias religadas, demonstram
sua potência para religar a sensibilidade, ou seja, desveladas na luta,
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dança, música, jogo, espiritualidade, esporte, a Capoeira pode provocar o
ser humano percepções que vão além de contribuições para autocriação,
mas a reaproximações efetivas de elementos da moralidade no senso
coletivo. [...]. É no encontro com os capoeiristas que se constitui o próprio
modo de ser e se colabora para a formação dos demais, compondo em uma
estrutura circular de pessoas a autossuperação e o senso coletivo
respeitoso. (PLACEDINO, 2014, p. 14).

A socialização e a coletividade são fatores essenciais na vida de uma criança
e podemos constatar que através da interação a aprendizagem da criança se torna
mais eficaz. A personalidade de uma criança se constrói através de vários fatores,
principalmente na socialização com os outros, na convivência do dia a dia, em que
analisa, cria seus conceitos e reage a estímulos. A Capoeira pode auxiliar a criança
na construção desse aspecto, dando suporte numa sequencia exata do pensar,
sentir e fazer, conforme os fatores que viemos destacando.
A partir do momento em que a criança entra na roda ela pensará em como se
sobressair naquele jogo, logo em seguida sentirá um misto de emoções que só a
Capoeira pode proporcionar com toda a sua musicalidade, destreza e movimentação
e por fim ela terá que concluir “no fazer” tudo aquilo que foi repensado e sentido
entendendo que estas ações dialéticas fazem parte de um conjunto necessário para
a construção de suas ações definitivas.
A partir daí a criança começará a construir-se com o corpo e com a mente
movimentando-se para si e para o mundo ao seu redor.
A partir da explicitação de como ocorre a interação entre a Capoeira e a
educação da criança procuraremos na próxima seção enfatizar os instrumentos da
Capoeira na ajuda à práxis pedagógica.

2.4 Os instrumentos da Capoeira na ajuda à práxis pedagógica
A Capoeira traz consigo instrumentos que podem ser de grande valia para o
aprendizado da criança, além dos movimentos já destacados, existem os
instrumentos como o berimbau, o atabaque, o pandeiro e o agogô que trabalham a
musicalidade. As músicas cantadas em uma roda de Capoeira trazem consigo uma
infinidade de significados, dentre outros artifícios práticos das que elas propõem.
A partir da ginga a Capoeira induz à criança todo um corpo de movimentos
que exigem equilíbrio, prática e atenção, visto que ao iniciar os primeiros
movimentos, que nas crianças não são exigidos com perfeição, a criança pode
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melhorar sua coordenação motora de forma espontânea, amadurecendo seus atos,
compreendendo que os códigos gestuais que pratica devem estar em sincronia com
os movimentos de seu parceiro, por exemplo, dentro da roda e, desta forma, não só
o corpo como a mente obedecem a um padrão de regras relevantes capazes de
moldar sua própria personalidade.
Na prática da Capoeira, o “movimentar” exige sincronia da mente com o
corpo, em uma prática gestual que causa prazer estético, desencadeando a
exploração de novas habilidades e que, conforme Ferreira Neto (2014, p. 3), “Além
das acrobacias há o fundamento, a ginga e os movimentos de defesa e ataque”.
Seguindo esse raciocínio, esse teórico segue afirmando que:
O gingado é a parte mais importante da Capoeira, ponto de partida de todas
as aquisições futuras. É a posição ‘fundamental’ do capoeirista, [...] chave
de sua agilidade e deslocamento. Para Mestre Bimba [...] a ginga é a alma
do capoeirista. Os movimentos de ataque e defesa se confundem, um
ataque pode ser uma defesa e vice-versa. (FERREIRA NETO, 2014, p. 03).

Ainda na mesma linha de raciocínio, Vieira (2005, p. 8), abordando a
questão do gestual, nos chama a atenção para a centralidade que os movimentos
gestuais assumem nessa prática, inclusive alertando para a significância negativa
que vem se acentuando com a perda acerca dessa consciência.
A capoeira com seu código gestual compreendido como uma forma
particular de comunicação a exemplo de outras introduzidas no contexto da
racionalidade instrumental, não apresentou uma simples redução em léxico,
produzindo combinações ou sintagmas gestuais menos criativos, mas
revelou uma transformação qualitativa nas estruturas de significação sobre
as quais se constrói.

O balançar do corpo ao som dos instrumentos como se fosse uma dança, o
soltar da mente atrelada aos golpes dessa prática artística e cultural transmitem algo
a mais quando sentida pelos que a praticam e admirada por aqueles que a olham.
Para Areias apud (FERREIRA NETO, 2014, p. 12) “Essa gama de movimentos
proporcionará a comunicação corporal de forma espontânea e bela. A inteligência e
a beleza compõem o jogo de capoeira”.
Poderíamos afirmar que se trata, como pano de fundo dessas questões, e
claro trazendo o debate para dentro da escola, da questão da articulação entre a
teoria e a prática e que, novamente, a prática de Capoeira pode contribuir
efetivamente, como podemos perceber na fala a seguir:
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A Capoeira em Diálogo reúne essas duas propostas interventivas buscando
os nexos com os demais saberes incorporados no contexto escolar.
Trabalha os elementos intrínsecos à capoeira evidenciando a articulação
entre teoria e prática, pois a história, valores e fundamentos da arte se
fazem presentes nas músicas, na criação dos sons e instrumentos, assim
como no movimento que ora é jogo, ora é luta e ora é dança. (PONSO;
ARAÚJO, 2014, p. 16).

Podemos constatar que, literalmente, a Capoeira possui instrumentos
capazes de ajudar como compor a própria práxis pedagógica e envolver esses
instrumentos como prática educativa, oportunizando segundo Oliveira (2010a) uma
proposta com métodos inovadores, onde os jogos e brincadeiras sejam adotados na
escola, enquanto ferramentas pedagógicas, desde a Educação Infantil.
De acordo com Wallom (1974 apud PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2013) “O
esquema corporal é um componente imprescindível para a formação da
personalidade da criança. É a representação relativamente global, científica e
diferenciada que a criança tem de seu corpo”. Isso nos leva a constatar que quando
uma criança usa o seu corpo para algum tipo de atividade ela estará mutuamente
estruturando sua personalidade e para que isso ocorra à recreação sempre foi
enfatizada na Educação Infantil.
Debruçando-nos sobre as ideias de Oliveira (2010a, p. 31), identificamos
esse olhar cuidadoso em relação à Educação Infantil e a ênfase de que a recreação
pode ser um fator de equilíbrio, por se tratar de atividades afetivas e psicomotoras
desencadeando de forma natural a interação entre corpo e espirito. A recreação
proporciona embates positivos e transformadores através da afetividade. Podemos
agregar a este discurso, que a Capoeira detém a possibilidade de favorecer esses
embates transformadores por se tratar de um esporte que possibilita bastante a
interação entre as pessoas através dos movimentos do corpo e o dialogo gestual.
Oliveira (2010a, p.32), destaca que a “LDB- Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em seu artigo 26 determina que a Educação Física, integrada à
proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica,
ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar [...]”. A
Educação Física foi ajustada às bases curriculares da Educação Infantil com o
propósito de desenvolver atividades de aprendizado através do corpo, no entanto
fica a deriva sempre subordinada a uma ideia de recreação.
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É nesse contexto que a Capoeira se adequa ao verdadeiro propósito da
Educação Física integrada à Educação Infantil de forma sistematizada e adaptada
às novas exigências do Currículo, veremos na próxima seção como a Capoeira se
adequa a essas exigências, não só valorizando o movimento corporal como também
nos aspectos culturais, sociais e disciplinares.

2.5- A Capoeira e o Currículo na Educação Infantil

Toda teoria surge de uma prática. Para podermos ter direito a Educação
Infantil foram feitos vários estudos comprovando a necessidade das crianças em
consolidar suas ideias, reflexões e comportamentos. Com a Capoeira não foi muito
diferente, para termos direito a ela como Patrimônio Cultural Imaterial foram
analisados vários estudos acerca de seus benefícios para todos os que a praticam, o
que despertou para se entender que essa arte pode, de forma satisfatória, trazer
novos horizontes às crianças, por tratar-se de um esporte multifacetado, por ser
também um legado forte na cultura brasileira criada por afro descentes na busca de
condições igualitárias.
Para Gomes (2003 apud BARCELLOS 2013, p. 31) a afirmação de uma
“cultura negra” por jovens nas escolas, pode ser justificada, em termos acadêmicos,
pela efetividade que se coloca na construção indentitária de sujeitos socialmente
classificados como negros, referenciando-os em uma identidade coletiva na ideia de
ancestralidade.
A Capoeira, neste sentido, pode ser atrelada aos conteúdos Curriculares
abrangendo várias vertentes. De acordo com Sacristán (apud SILVA, 2010, p. 86),
“O currículo possui conceitos bastante abrangentes, ambíguo, amplo [...] pode ser
considerado polissêmico, no sentido de poder oferecer perspectivas diferentes sobre
a realidade de ensino”.
Visto que a educação está em um processo de construção contínua, deve se
adaptar ao contexto social de forma gradativa de acordo com seu desenvolvimento.
Dewey (apud SILVA, 2010, p. 87) aponta que a obra “The child and curriculum, de
1902, faz uma crítica aos currículos das escolas da época, e propunha a construção
de currículos renovados”.
Por outro lado,

32

[...] as políticas educacionais de ampliação da jornada escolar tem também
buscado dar conta destas demandas de diferenças, incluindo, dentro do
leque de atividades passíveis de serem escolhidas e desenvolvidas nas
escolas, manifestações da cultura afro-brasileira- como é o caso da
presença da Capoeira no Programa Mais Educação. (BARCELLOS, 2013,
p. 34).

Socializando tais ideias Ferreira Neto (2009, p. 7) diz que “A Capoeira agora
é uma manifestação cultural que está inscrita no livro dos saberes e das Formas de
Expressão”. Sua afirmação corrobora o que vimos enfatizando anteriormente em
relação a relevância ocupada por essa arte em cenários mais complexos, além dos
característicos de sua prática, visto se tornar forma de expressão e saber nacional.
Aprofundando essas ideias, o mesmo teórico estende essa compreensão à
escola, enfatizando seu lugar como esporte nacional.
Essa manifestação afro-brasileira tem algumas características educacionais
que podem oferecer colaboração para o processo de ensino-aprendizagem
de seus praticantes. Ela pode ser trabalhada em relação com as disciplinas
do currículo escolar, sobretudo, com a Educação Física. (FERREIRA NETO,
2014, p. 1).

Como discutido na seção anterior a Educação Física foi proposta à
Educação Infantil por estar absolutamente integrada a orientações pedagógicas das
escolas como uma ferramenta que oportuniza, por meio de jogos, brincadeiras e
recreação, atividades físicas capazes de desenvolver na criança capacidades
esportivas e psicomotoras e que, como enfatizado por Ferreira Neto (2014), a
Capoeira se adequa perfeitamente e deve ser trabalhada na Educação Física.
Não muito diferente de várias outras disciplinas existentes a Capoeira se
preocupa com a aprendizagem humana colaborando de certa forma na busca de
alternativas para as dificuldades do mundo, dificuldades estas que podem se tratar
de aprendizagem, socialização e diversas outras complexidades do processo pelo
qual a criança vai se constituindo. Em relação a essas disciplinas Ferreira Neto
(2009, p.9) destaca sobre a Capoeira:
Sua relação com as diversas disciplinas escolares é bem nítida, não
precisando de muito esforço para perceber que ela pode contribuir para o
aprendizado dessas disciplinas. A relação com a Educação Física, História,
Português, Geografia, Artes é bastante Clara, em segundos vem à cabeça
de quem trabalha com a atividade, um leque de aulas que se pode elaborar
para trabalhá-las.
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Referendando a afirmação acima e a sustentando teoricamente, Silva (2010,
p. 36) afirma que:
O currículo se materializa, ou seja, se concretiza nos conteúdos, nas
práticas, nas atividades didáticas, do cotidiano organizacional da escola, na
mentalidade das pessoas da escola, nas regulações da administração
escolar, nos livros didáticos, nos discursos, enfim em toda a complexidade
da cultura escolar. O currículo tem significado diferente para cada
diversidade de pessoa, bem como para cada concepção diferente de
pensamento.

Acerca desses fatos é relevante frisar a importância de profissionais aptos
para lidar com as complexas formas do fazer e agir das crianças. É imprescindível
que este educador possua conhecimentos além das atividades instrucionais da
Capoeira, assim como o professor em sala de aula deve se adequar à realidade do
aluno fazendo com que teoria e prática venham a surtir um efeito mais eficaz sobre o
educando. Para Barros (2012, p.14)
Entretanto do educador de Capoeira devemos exigir uma formação
estruturada e qualificada, tanto inicial quanto continuada. É importante que
todo educador se preocupe com novos processos de construção de
conhecimento. Para isso é necessária a ampliação dos conceitos
educacionais, de modo que leve a uma reflexão e não caia em uma
educação simplista e meramente instrucional. [...]. Contudo, é importante
que as atividades estejam sempre contextualizadas.

Ter uma boa formação acadêmica ou formação básica que outorga o titulo
de aluno formado1 e dar continuidade na formação é muito importante para que o
professor de Capoeira se enquadre na categoria de profissional instruído e
necessários à educação de base. Barros (2012, p. 63) afirma que:
[...] hoje em dia, não podemos permitir que indivíduos não capacitados
lecionem Capoeira e coloquem em risco a integridade de indivíduos,
sobretudo de crianças. Até porque o educador de Capoeira que leciona para
essa população em especial deve ter em mente que está fazendo parte de
um período sensível e significativo da construção da personalidade de um
ser humano. Sendo assim, poderá influenciar de maneira positiva ou
negativa a sua vida adulta.

Para que essa modalidade de esporte faça realmente parte de uma
educação institucional faz-se necessário que se integre a componentes curriculares
como forma de adequação as necessidades educacionais e, principalmente, das
1

Adaptado do Livro BARROS. Kaled Ferreira. Capoeira na Educação Infantil: teoria de ensino e
atividades práticas. ed. Phorte- São Paulo, 2012.
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crianças na Educação Infantil, formulando conteúdos que possam contribuir na
formação destas crianças, moldando seu caráter enquanto cidadão, podendo
posteriormente expandir sua conduta para algo além do convencional, ou seja, a
linguagem da Capoeira em sua essência sendo compreendida de maneira eficaz
pode ser mantida como uma filosofia de vida aperfeiçoando na criança a disciplina, a
moral e a socialização dela com outras crianças e com os adultos.
Dentro da perspectiva dos PCN’s Oliveira (2010a, p.33) destaca que:
O professor deve estimular a reflexão, contribuindo para uma visão crítica
da disciplina dentro do meio social, trabalhando para a formação de
cidadãos e não atletas, de forma a participar de atividades corporais,
estabelecendo relações equilibradas e construtivistas com os outros,
reconhecendo e respeitando características, físicas e desempenho de si
próprio e dos outros, sem discriminar por características, pessoais, físicas,
sexuais ou sociais.

Podemos entender com esta afirmação que as crianças na Educação Infantil
necessitam naturalmente de novos movimentos socializando-se com outras crianças
independente de condições sociais, intelectuais ou físicas, pois através das
atividades físicas elas podem aflorar seu sistema motor, suas relações afetivas e
sociais, mas para que isso ocorra de forma satisfatória o professor precisa se
desprender de fatores isolados como somente os biológicos ou físicos, havendo a
necessidade de ajuste entre esses dois fatores para que sejam atendidas as
necessidades das crianças na Educação Infantil como um todo.
Barros (2012) ressalta os benefícios da prática orientada da Capoeira para
crianças, dentre os quais destaca os cognitivos e afetivo-sociais. Aponta reações
adversas através dessa prática relacionando fatores biológicos e físicos, reiterando
indiretamente que ambos interagem entre si e proporcionam à criança uma
infinidade de capacidades relativamente sugeridas nos PCN’s da Educação Infantil.
No Capítulo seguinte passaremos para as Análises dos dados, no sentido de
apresentar nossas sínteses conclusivas aos elementos discutidos no percurso desta
pesquisa.
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3 A ADEQUAÇÃO DA CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O presente capítulo trata do estudo de análises dos dados produzidos na
pesquisa, a partir de questionários e entrevistas aplicados a dois professores de
Capoeira a fim de corresponder aos objetivos deste estudo. Optamos por nos referir
a eles através de seus respectivos apelidos, à professora chamaremos de
Chaveirinho e ao professor de Samfla.
Diante de várias informações produzidas ao longo desta pesquisa
destacamos quatro aspectos que iremos evidenciar neste capitulo. Trata-se de
questões referentes à relação da Capoeira com a Educação; sua contribuição na
Educação Infantil; os elementos da roda de Capoeira em favor do ensino e
aprendizagem; e os conteúdos da Capoeira atrelados a instrumentos pedagógicos
como contribuição na formação do aluno. No que se refere à relação Capoeira e
Educação partimos do seguinte questionamento.
Vejamos as questões e as respectivas análises.

3.1 Questão 1 - A história da capoeira nasceu da necessidade por libertação de
um povo e durante muito tempo foi marginalizada. Atualmente é possível
associar Capoeira a Educação?
Respondendo a este questionamento os interlocutores apresentaram as
seguintes narrativas:

A Capoeira pode ser atrelada a educação, pois, a prática de Capoeira é
um meio transformador educacional. A prática das aulas, o aprendizado dos
movimentos e a convivência com os capoeiristas mais experientes, traz
disciplina que ultrapassa o espaço das aulas, fazendo parte do aluno na sua
vida como um todo, na escola, na família, e em qualquer meio de convivência.
(Chaveirinho).

Sim a Capoeira é um forte instrumento da educação, podemos usar a
Capoeira em suas múltiplas facetas como dança, luta, com sua musicalidade,
podemos fazer um trabalho com as crianças, que vão englobar todas as
necessidades educacionais. A contribuição na educação das crianças pela
Capoeira pode acompanhá-las por toda sua vida. (Samfla).
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Os dois participantes concordam com o entendimento de que a Capoeira
está associada à educação de forma benéfica e eficaz. Percebemos que
Chaveirinho em suas declarações defende a Capoeira como um meio transformador
sócio educacional e que o processo de disciplina pelo qual o aluno de Capoeira
passa prossegue em sua vida como um todo além dos muros da escola, mostrando
que a Capoeira pode ser de fato usada como instrumento de transformação.
Samfla afirma que a Capoeira pode ser usada como instrumento educativo
através de suas metodologias como forte alicerce de contribuição para as
necessidades das crianças, trata-se de métodos que poderão acompanhá-las por
toda uma vida.
As concepções expostas pelos sujeitos podem ser associadas à afirmativa
de Campos (apud FERREIRA NETO, 2009, p. 8) quando defende que “A Capoeira
contribuiu efetivamente, com sua chegada às escolas e universidades, como
atividade educativa genuinamente brasileira, rica em música e movimentos”.
Imagem 1 - Alunos da Instituição Educativa preparando-se para o treino

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016
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Imagem 2 - Alunos da Instituição Educativa prontos para a Capoeira

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016

Observamos nas imagens 1 e 2 aos alunos do Educandário Santa Clara
uniformizados aguardando o inicio do treino de Capoeira, as mesmas representam e
reforçam impressões captadas nas observações, em que percebemos que o fato de
se tratar de uma escola, principalmente na Educação Infantil, a Capoeira influi de
maneira positiva, sendo muito bem aceita pela instituição, pelos pais dos alunos e
pelas crianças como algo novo capaz de melhorar a vida dessas crianças, com uma
proposta nova de métodos e estratégias capazes de chamar e prender a atenção.
Ferreira Neto (2009) ressalta que a música e os movimentos que são usados
como principais instrumentos metodológicos do ensino da Capoeira, contribuem de
variadas formas enquanto métodos inovadores, se constituindo em um veículo
educacional de acentuado valor, um instrumento facilitador da capacidade intelectual
do aluno, quem sabe um propagador futuro dessa arte. Acreditamos, assim, que as
falas dos sujeitos junto com o que foi observado, registrado nas imagens 1 e 2
demonstram a consciência positiva a respeito do caráter educacional da Capoeira.
Para reforçar o entendimento acerca disso, podemos destacar que a Capoeira
auxilia no desenvolvimento das inteligências, nascendo como instrumento de luta
por libertação de um povo, passa por um longo processo de “marginalização” e,
demonstrando força passa a ser considerada enquanto ferramenta educacional,
contribuindo significativamente para o processo de ensino- aprendizagem dentro da
escola (FERREIRA NETO, 2009).
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Acreditamos que fica bastante claro, neste sentido, que a Capoeira está
consolidada como instrumento educacional, recebendo reconhecimento e o aval de
instituições educacionais, como por exemplo, a UNICEF (Fundo das Nações Unidas
para a Infância) que apoia o trânsito e a permanência de muitos capoeiristas
brasileiros em países diversos. (GIL apud FERREIRA NETO, 2009).
Considerando as afirmações pertinentes dos teóricos e dos sujeitos
entrevistados podemos refletir sobre a repercussão do significado da Capoeira para
o Brasil, local onde se originou, e para vários outros países, visto que, embora
nascida numa perspectiva isolada e marginalizada, ela ganhou reconhecimento e foi
atrelada a conceitos relevantes que constituem uma sociedade.
Hoje reconhecida como Esporte e Cultura está nitidamente enraizada na
história de um povo sendo trabalhada de forma benéfica e utilizada como mais um
suporte que combina diferentes significados unidos a uma mesma finalidade, educar
e formar pessoas. Foi com essa quebra de paradigmas que se pode compreender
os benefícios que a Capoeira oferece, notadamente porque o fato de ter sido criada
em situações inconstantes já demonstra a perspicácia dessa prática. Levamos em
consideração que a Capoeira engloba literalmente o termo “transformação”, pois
transformou vidas num passado remoto e hoje continua contribuindo para a
transformação da sociedade, agora de forma irreverente englobada no processo de
ensino e aprendizagem.
Imagem 3 - Aula de Capoeira Infantil

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016
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A Imagem 3 apresenta uma roda de Capoeira no Educandário Santa Clara,
local da pesquisa, em cuja imagem há um aluno da escola jogando Capoeira com
auxilio de um aluno maior/graduado e os demais batendo palmas, em que se
percebe a precisão do movimento do aluno da instituição praticando a luta/dança
com bastante coerência e interagindo com o companheiro de roda.
Identificamos a participação “natural” e espontânea através da entrada das
crianças no espaço da roda com o próprio uniforme da escola, observando e
guardando respeito aos rituais da dinâmica do jogo (uma ao centro da roda, jogando
e duas encostadas na parede do lado esquerdo da imagem 3), numa ação que
carrega muitos significados, dentre os quais a postura de recepção e abertura a
aprendizados posturais, éticos, de regras, de interação e, principalmente, da
possibilidade da aprendizagem significativa como o “outro”, representados pelos
adultos presentes na roda.
Durante as observações identificamos que no espaço escolar a Capoeira,
por meio da interação gestual proporcionada em sua prática, permite um momento
de transformação integral nos alunos, que acreditamos se processar através da
mente e do corpo, dada a manifestação de alegria e satisfação em fazer parte da
prática, momentos de euforia dos alunos, sendo nessas manifestações que
acreditamos se encontra a evidência da relação efetiva da Capoeira e Educação.
Diante desta relação entre Capoeira e Educação passaremos à abordagem
da segunda questão que trata das contribuições da Capoeira na Educação Infantil
com a pretensão de identificar sua real contundência e sua relevância para a
sociedade.
3.2 Questão 2 - Como a Capoeira pode contribuir para o desenvolvimento
educacional de crianças na faixa etária de 3 a 5 anos de idade?
Veremos as considerações dos sujeitos diante deste questionamento:

O principal desenvolvimento na minha opinião nas crianças de 3 a 5
anos, é o psicomotor, pois, logo se percebe as mudanças nas crianças, bem
como a coordenação motora logo se aprimora, a confiança em tentar e
conseguir aprender algo novo. A socialização acontece através da prática de
Capoeira e a convivência inclusiva acontece com naturalidade, sendo que
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mesmo as crianças mais tímidas expressam confiança em cantar, bater palmas
e logo jogar na roda de Capoeira. (Chaveirinho).

Nessa fase a criança ainda tem pouca coordenação motora e a
Capoeira com toda sua movimentação corporal vai explorar bastante esse
aspecto da criança, dando possibilidades infinitas de desenvolvimento. Com as
músicas e palmas já temos um desafio para a criança que tem que bater
palmas e cantar ao mesmo tempo, e também tem de aprender a tocar
instrumentos musicais da Capoeira e cantar ao mesmo tempo. A socialização
com o professor de Capoeira e com os outros alunos vai completar essa
educação que, ao meu ver, é essencial para todo brasileiro. (Samfla).

A fala da Professora Chaveirinho condiz com a argumentação de Barros
(2012) quando destaca os múltiplos benefícios psicomotores que a criança
desenvolve ao praticar a Capoeira, destaca as capacidades motoras fundamentais a
serem instigadas nesta fase, além da valorização da força, da velocidade e da
flexibilidade. Podemos destacar também a afirmação pertinente de Basei (apud
GONÇALVES et al.,2010, p.5):
A Educação Física, (e a capoeira), tem um papel fundamental na Educação
Infantil, pela possibilidade de proporcionar às crianças uma diversidade de
experiências através de situações nas quais elas possam criar inventar,
descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o
movimento e suas ações. Além disso, é um espaço para que, através de
situações de experiências com o corpo, com materiais e de interação social
as crianças descubram os próprios limites, enfrentem desafios, conheçam e
valorizem o próprio corpo, relacionem-se com outras pessoas, percebam a
origem do movimento, expressem sentimentos, utilizando a linguagem
corporal, localizem-se no espaço, entre outras situações voltadas ao
desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e afetivas, numa atuação
consciente e crítica.

Dessa forma percebemos uma forte compreensão por parte dos professores
na mesma perspectiva de raciocínio de Gonçalves (et al, 2010) quando afirmam que
a criança se expressa através do corpo e do movimento, no qual a Capoeira é um
meio facilitador para que esta a partir desses aspectos explore o mundo,
estabelecendo relações com os outros e com o meio, ressaltando que o corpo fala,
cria e aprende com o movimento.
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Sobre este aspecto Oliveira (2010a) propõe atividades para a Educação
Infantil apoiada no fato de que a psicomotricidade possui ligação direta com a
afetividade e a personalidade da criança.
O professor Samfla em suas afirmações destaca que a música e o
aprendizado do toque de instrumentos da Capoeira são capazes de aflorar a
coordenação motora da criança, sobre o que Adriano (apud GONÇALVES et al,
2010, p. 7) contribui destacando que
O ritmo é um elemento potencialmente explorado na musicalidade da
capoeira, tem o poder gerador de impulso e movimento no espaço,
desenvolvendo a motricidade e a percepção sensorial, além de induzir
estados afetivos, contribuindo para algumas aquisições, tais como: Leitura,
linguagem, escrita e lógica matemática.

É importante ressaltar que, no momento de observação, pudemos constatar
o que afirma o professor Samfla. A criança nesta fase da Educação Infantil está
desenvolvendo sua coordenação motora, pois durante os movimentos de Capoeira
ela sempre necessita do auxilio do professor, embora não seja necessária, nesta
idade, a perfeita execução dos movimentos, mas durante a repetição dos
movimentos a criança pode explorar o seu desenvolvimento motor juntamente com
as palmas e as músicas cantadas por elas.
Pudemos observar, também, que as crianças mostram-se empolgadas,
atentas a cada movimento e bastantes concentradas nas palmas, tentam conciliar
palma e coro e, mesmo não sendo perfeito, mostram entender que um necessita da
sincronia com o outro, destacando que há uma verdadeira socialização entre elas
através da musicalidade e do jogo de Capoeira.
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Imagem 4 - A Socialização das crianças com a musicalidade na Capoeira

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016

Na imagem 4 verificamos o registro de uma roda de Capoeira, em que se
percebe a concentração das crianças na musicalidade dos instrumentos e na
execução das palmas durante o ritual da Capoeira, bem como a empolgação na
execução de movimentos que trabalham o ritmo e a motricidade. A Capoeira se
torna mais rica com o encanto da música, com o som do Berimbau e com as palmas,
tudo isso formando um conjunto capaz de cooperar com a satisfação e o
aprendizado da criança que, de certa forma, gosta do diferente, de aprender coisas
novas, de mostrar o que aprendeu e, nesse embalo, acaba adquirindo
desenvolvimento natural e contínuo.
Na próxima questão abordaremos os elementos da Capoeira e suas
capacidades em atender às expectativas e necessidades de crianças na Educação
Infantil. A partir das falas dos interlocutores e de diferentes teóricos buscaremos
enfatizar a importância do aprendizado através do corpo. Uma aprendizagem que
parte do aspecto físico, mas que influenciará em todos os âmbitos da vida de uma
criança.

3.3 Questão 3 - Os elementos utilizados em uma roda de Capoeira são capazes
de atender às expectativas e necessidades das crianças em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social?

A respeito desta questão os sujeitos se posicionaram da seguinte forma:
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Através da prática da Capoeira existe um pleno desenvolvimento físico,
com exercícios que exploram todos os músculos do corpo, mas que será
executado respeitando o limite individual do aluno, de maneira que ele consiga
executar e queira continuar aprendendo. No aspecto psicológico, através do
vigor físico, da presença nos treinos, como um ser ativo e com a convivência
social, o aluno passa a se ver mais confiante, com um ganho psicológico que
logo é percebido por todos que estão no seu convívio. No aspecto intelectual
com o aprendizado de coisas novas, o raciocínio rápido, o fazer várias coisas
ao mesmo tempo o conhecimento no geral se torna cada vez mais necessário.
No aspecto social a convivência entre alunos experientes e capoeiristas mais
novos promove a inclusão de todos desenvolvendo a socialização entre eles.
(Chaveirinho).

A roda de Capoeira com todos os seus lados se torna um mundo em si
mesmo, e a criança quando participa de uma roda de Capoeira se envolve
nesse mundo. Música, dança, luta tudo junto pode modificar a criança, dando a
possibilidade de superar todas as suas limitações. Na roda de Capoeira tudo
tem um significado, cabe ao professor saber a hora certa de apresentar cada
elemento a criança tanto junto como separado, dando uma compreensão maior
sobre a riqueza da Capoeira. (Samfla).

Na fala da professora Chaveirinho destacamos que suas afirmações se
aproximam das ideias de Gonçalves et al, (2010, p. 8) ao defender que os exercícios
que permeiam a prática da Capoeira, envolvem todas as partes do corpo através de
uma candência rítmica fortalecendo a integração dos envolvidos. A Capoeira
influencia e contribui positivamente na formação dos aspectos físicos e psicossociais
dos alunos, auxiliando-os na caminhada da construção do conhecimento sobre os
seus corpos e do mundo onde estão inseridos.
Sobre a perspectiva do aluno estar mais confiante e sobre o aspecto social,
citados na fala da mesma, podemos destacar, a partir das ideias de Placedino
(2014, p. 14), que “É no encontro com os capoeiristas que se constitui o próprio
modo de ser e se colabora para a formação dos demais, compondo em uma
estrutura circular de pessoas a autossuperação e o senso coletivo respeitoso”.
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Seguindo o mesmo raciocínio, Barros (2012) destaca que durante as aulas
de Capoeira existem a possibilidade e a oportunidade de que as crianças de ambos
os sexos e de várias idades possam se conhecer e estabelecer um relacionamento
no qual será desenvolvido o respeito mútuo e a solidariedade. Sempre que
necessário é possível fazer ajustes para criar situações que possibilitem a
participação de todos e cada um.
Na fala do professor Samfla é enfatizada a importância da música, da dança
e da luta como elementos capazes de suprir as necessidades das crianças em todos
os aspectos, oportunizando também a superação de suas limitações. A este
respeito, Campos (apud FERREIRA NETO) enfatiza que a Capoeira se torna
fantástica porque versa vários significados, portanto possui um leque de
possibilidades, tratando-se de uma atividade que vai além de aspectos físicos, para
que aconteça o diálogo corporal no jogo a música é de suma importância
indissociável da prática.
Corroborando a compreensão do Professor, Campos (apud FERREIRA
NETO, 2009) destaca que a variedade de instrumentos existentes na Capoeira
proporciona um aprimoramento da inteligência musical e esta prática necessita do
ritmo para a harmonia e o prazer existentes no jogo, sem contar que por meio da
oralidade das cantigas de Capoeira estabelece-se um meio de transmissão de
conteúdo histórico pela oralidade, havendo, ainda, a presença da ludicidade que
oportuniza mais uma atividade.
Essa análise sobre a fala do Professor Samfla, nos parece contemplada na
fala de Dias Gomes (apud PLACEDINO, 2014, p.7), quando defende que “A
Capoeira é luta de bailarinos [...] é duelo de camaradas [...] Não se trata de uma
simples competição, possui uma essência rítmica atraída pela musica sob a
sublimação dos antagonismos”.
Dentre as várias formas de se educar podemos destacar a musicalidade e
seus muitos significados, visto que o movimento do corpo, principalmente no que diz
respeito às crianças na Educação Infantil, é bastante influente no aprendizado
cognitivo e psicomotor, desencadeando significados e uma compreensão mútua
daquilo que as cercam. Portanto, de acordo com a observação dessas práticas e de
afirmações de teóricos estudados, podemos constatar que os elementos utilizados
em uma roda de Capoeira desempenham uma importante função nos aspectos
físico, psicológico, intelectual e social da criança.
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De acordo com Placedino (2014, p. 12), “A Capoeira Escolar apresenta-se
como possibilidade de experiência estética que capaz de provocar o educando a um
sentido formativo possível de ressignificações, o desenvolvimento do sujeito ético”.
Imagem 5 - A presença da musicalidade na Capoeira

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016

Na imagem 5 o que chama a atenção é a reverência das crianças frente aos
instrumentos, sendo possível perceber o entendimento delas sobre a importância da
música, da compreensão do que transmite o som de cada instrumento e,
consequentemente, do aprendizado sobre o respeito aos fundamentos da Capoeira.
Nesta fase percebemos que a criança pode ser ensinada a entender a importância
de aguardar e saber identificar o momento certo de iniciar o jogo, entendendo que o
berimbau é quem comanda a roda e que deve seguir o seu ritmo, de acordo com a
música e, de maneira harmônica, saber desenvolver o jogo que cada ritmo pede,
jogando com o outro conforme a cadência comandada pelo som do berimbau.
Pela complexidade e nível de exigência que toda essa dinâmica contempla,
entendemos que muitas e ricas possibilidades pedagógicas estão potencialmente
presentes, tornando essa prática uma arena privilegiada na educação de crianças.
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É compartilhando desta visão, notadamente descrita pelos teóricos com os
quais dialogamos que procuraremos considerar a relação significativa da Capoeira
com a Educação, por meio de seus conteúdos vinculados a instrumentos
pedagógicos descritos na próxima questão.

3.4 Questão 4 - É possível adequar conteúdos da Capoeira à escola utilizandoos como instrumentos pedagógicos que possam contribuir para a formação do
aluno?

Vejamos as afirmações dos sujeitos, referente a está questão:

É possível adequar a Capoeira às escolas, com o professor de
Capoeira podendo atuar em conteúdos diversos que englobam várias
disciplinas, tais como, arte, história ou português. Com criatividade ele elabora
seu plano de aula e executa aliando a prática de Capoeira de forma
interdisciplinar. (Chaveirinho).

Quando se coloca algo que é de fora da sala de aula para a criança
participar com certeza pode-se ajudar bastante na educação da mesma e
Capoeira é uma dessas práticas que mais pode contribuir com essa educação;
a Capoeira como arte, luta, dança, vai buscar todos os sentidos da criança e
desenvolvê-los de forma geral. Associar a Capoeira com as aulas de história,
com a aula de arte, com o português ou até mesmo com a própria matemática,
vai fazer a criança aprender mais fácil, e entender melhor, dando um
significado mais amplo e compreendendo que tudo que se aprende em sala de
aula pode e deve ser levado para nossa vida. (Samfla).

A afirmação da professora Chaveirinho se adequa à ideia de Ferreira Neto
(2009), especialmente quando este teórico destaca que a Capoeira oferece uma
gama de atividades e conteúdos inter-relacionados a outras disciplinas que podem
auxiliar o professor em sala de aula. Ela aponta as seguintes disciplinas, arte,
história ou português. No tocante a esta questão vê-se uma possibilidade de aliar os
conteúdos referentes a tais disciplinas como muito bem enfatiza Ferreira Neto (2009,
p. 18) na citação a seguir: “A Capoeira é fonte de inspiração para muitos artistas
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brasileiros. Já foi tema de diversas canções da música popular brasileira. A Capoeira
é, ainda, personagem de diversos livros da literatura brasileira”.
Seguindo esse raciocínio, o entendimento de Chaveirinho está contemplado
na fala de Pastinha (apud FERREIRA NETO, 2009, p. 14), pois segundo seu
entendimento:
A História da Capoeira se inicia com a vinda dos primeiros escravos
africanos para o Brasil [...] então a História do Brasil e a História da
Capoeira estão diretamente ligadas, uma está inserida dentro da outra, elas
caminham quase que lado a lado. Esse aprendizado também pode ser
realizado através da oralidade, seja através da contação de histórias ou das
cantigas de capoeira, assim como se pode fazer com o ensino de
Português.

Por sua vez, Zulu (apud BARROS, 2012, p. 41) afirma que: “Entendo a
Capoeira como produto histórico e como tal ela é dinâmica e sofre alterações e
mudanças sucessivas”.
Seguindo em seu raciocínio, o autor destaca que “Nesse contexto, a história
apenas está sendo recriada. De modo que, durante as aulas de Capoeira, alguns
movimentos ‘recebem o nome’ conforme o seu gesto [...].” (ZULU apud BARROS,
2012, p. 41).
Analisando o contexto de associação das disciplinas a conteúdos da
Capoeira podemos destacar a seguinte afirmação de Rego (1968, p. 126)
“Linguisticamente falando, as cantigas fornecem detalhes da linguagem corrente do
Brasil [...] No âmbito fonético, há uma pequena mostra da pronúncia geral brasileira
e mui especial a local”.
Perceber a influência que a Capoeira possui em pequenos detalhes como na
música, nos movimentos, na própria história é o que nos permite conceber os traços
da cultura de um povo, traços intrinsecamente ligados ao nosso contexto social e por
meio dessa perspectiva podemos relacionar os conteúdos da Capoeira a
instrumentos educativos que podem auxiliar de forma pedagógica na Educação
Infantil, a exemplo disto temos na afirmação de Rego (1968) como a Capoeira pode
enriquecer o vocabulário das crianças a partir da aprendizagem linguística por meio
do contato com expressões, ditos e falas próprias de sua cultura regional.
Ferreira Neto (2009) segue destacando que é possível trabalhar com um
paralelo entre a linguagem falada e a escrita, para que o aluno seja capaz de
compreender as adequações da linguagem ambiente e também identificar erros
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gramaticais, não no sentido de desconstruir a poesia e seu significado e sim
exercitar a gramática.
Em sua resposta, a Professora Chaveirinho destaca a forte presença de
argumentos referentes à compreensão de conteúdos necessários ao aprendizado
das crianças que podem ser úteis no contexto educativo, frisando disciplinas que
indiretamente estão atreladas na Educação Infantil. Um fator marcante é o
desempenho da linguagem no qual se pode trabalhar através das músicas de
Capoeira.
A fala do Professor Samfla destaca que a Capoeira como arte, luta e dança
aguça todos os sentidos da criança desenvolvendo-os de forma ampla Tratando de
tais elementos Placedino (2014, p. 12) afirma que:
As vivências na Luta- Arte, em múltiplas estratégias religadas, demonstram
sua potência para ampliar a sensibilidade, ou seja, desveladas na luta,
dança, música, jogo, espiritualidade, esporte, a Capoeira pode provocar o
ser humano a percepções que vão além de contribuições para a
autocriação, mas as reaproximações efetivas de elementos da moralidade
no senso coletivo. Ao desenvolver um trabalho pedagógico com a Capoeira,
nesse sentido, reafirma-se a importância do entrelaçamento das suas
distintas linguagens em complementaridade, tendo cada elemento
relevância no acontecer dessa arte popular brasileira.

Com esta afirmação de Samfla podemos compreender o destaque que
concede aos instrumentos e movimentos da Capoeira como algo bastante
significativo e capaz de desenvolver nas crianças todos os sentidos, facilitando sua
aprendizagem. Em destaque temos a ginga que também pode ser designada como
a parte dançada da Capoeira e que, segundo Barcelos (2013, p.18), “É [...] elemento
importante no universo da capoeira: a ‘ginga’ [...], a movimentação de dança e
expressão corporal [...] marcas distintivas da capoeira enquanto fenômeno cultural
[...]”. Ele acrescenta que associar as aulas de Capoeira com os conteúdos escolares
propicia uma aprendizagem mais eficaz à criança fazendo com que amplie e
compreenda melhor os significados daquilo que é aplicado em sala de aula levando
esta aprendizagem para além dos muros da escola.
Compreendemos que cada criança possui inúmeras maneiras de pensar, de
jogar, de brincar, de falar, de escutar e de se movimentar, e na capoeira isto
é possível ser notado. Por meio destas diferentes linguagens é que se
expressam no seu cotidiano, no seu convívio familiar e social, construindo
sua cultura e identidade infantil, a criança se expressa com seu corpo
através do movimento. E a capoeira possibilita que a criança explore o
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mundo, estabelecendo relações
(GONÇALVES et al., 2010, p. 7).
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Segundo Adriano (apud GONÇALVES et al., 2010, p. 7) “O ritmo na
musicalidade da capoeira, tem o poder gerador de impulso e movimento no espaço,
capaz de desenvolver a motricidade e a percepção sensorial, contribuindo para
certas aquisições como Linguagem, leitura e escrita matemática”.
Imagem 6 - A presença da ginga na Capoeira

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016

Na imagem 6 verificamos mais uma vez a disciplina das crianças ao
entenderem que a ginga é um elemento essencial na prática de Capoeira; elas
obedecem o ritmo e tentam criar situações de jogo, sendo nessa movimentação e
sonoridade que afloram seu sistema cognitivo e psicomotor elevando seu
entendimento sobre aquilo que as cerca.
Os sujeitos entrevistados demonstraram ter conhecimento sobre fatores
relacionados ao Currículo na Educação Infantil, tais como o estágio no qual as
crianças se encontram, em que o movimento dos golpes para elas não são exigidos
com perfeição, mas proporcionam orientações como espaço e lateralidade podendo
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ser aperfeiçoados com o passar do tempo, suas construções de conhecimento, a
forma de se expressarem e interagirem, seus anseios e curiosidades que são tidos
como referência para uma práxis pedagógica contundente e adequada ao currículo.
Afirmam que a prática da Capoeira pelas crianças oferece as condições
necessárias para que elas construam preceitos de sociabilidade através do lúdico,
atrelado à ideia de igualdade social, superando as práticas limitadas em sala de aula
com os conteúdos obrigatórios e articulando as experiências e saberes desses
alunos como é exigido no Currículo da Educação Infantil.
Nas observações das aulas de Capoeira praticadas na escola percebemos
que os professores, tanto Chaveirinho quanto Samfla, procuraram aguçar a
curiosidade das crianças com perguntas referentes às cantigas cantadas na roda,
mantendo a atenção das crianças voltadas para eles. Outro aspecto percebido foi o
interesse que as crianças tinham em participar da aula com um comportamento bem
intenso seja no bater de palmas, seja no jogar na roda. A postura dos alunos
mostrou que a criança pode ser disciplinada de forma eficaz participando e
contribuindo para que a roda de Capoeira seja bastante proveitosa.
Embora não seja exigida a perfeição na execução dos movimentos pelas
crianças, elas procuram dar o melhor de si, tentando por meio da repetição dos
movimentos auto corrigir-se ou, até mesmo, corrigir o colega, demonstrando a noção
de tempo e espaço, a colaboração coletiva e a compreensão da linguagem através
das músicas de Capoeira, essas também feitas com repetições.
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Imagem 7 - Execução de movimentos dentro da roda de Capoeira

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016

A imagem 7 mostra crianças do Educandário executando os movimentos de
Capoeira dentro da roda acompanhando o ritmo dos instrumentos. Fica claro nesta
imagem que as crianças procuram sintonizar-se através desses movimentos, mesmo
não exigidos com perfeição, sendo interessante perceber que elas jogam com
bastante atenção para não atingir o adversário que na verdade se torna um
companheiro, com ambos procurando ajudar um ao outro na busca da beleza da
roda (a alegria aflora no sorriso das crianças, facilmente percebidos); jogam
dialogando entre si e não um contra o outro, demonstrando o respeito mútuo, a
liberdade, a confiança, a velocidade e a reação bem como o instinto de
solidariedade.
Em nossas observações percebemos a presença marcante da linguagem
nas músicas de Capoeira; as músicas escolhidas foram muito bem trabalhadas
pelos professores e pelas crianças, além da musicalidade, das palmas e da
movimentação do corpo que já foram bastante discutidos no decorrer desta
pesquisa. Foi notória a presença marcante da linguagem nas músicas trabalhadas,
como por exemplo, a música “A, E, I, O, U” que de forma direta faz o
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reconhecimento das vogais, conteúdo trabalhado em sala de aula e que pode ser
reforçado na roda através da musicalidade e da roda de conversa.
Imagem 8: - A concentração das crianças na aula de Capoeira Infantil

Fonte: Arquivo particular da Pesquisadora 2016

Na imagem 8 temos a presença de crianças batendo palmas, no próprio
espaço escolar em que se desenvolvem as suas aulas diárias e as aulas de
Capoeira, caracterizando socialmente a presença da Capoeira neste espaço sem a
interferência na educação institucional, mostrando que é possível tal adequação
entre conteúdos de Capoeira como instrumento educativo.
Encerrada as observações podemos constatar que a inserção da Capoeira
na rede de ensino surte efeito benéfico com ampla aceitação por parte dos sujeitos
que se envolvem na escola e na comunidade que a cerca. A Capoeira na Educação
Infantil aparece com uma proposta interdisciplinar inovadora, que é justamente uma
proposta que vem sendo discutida acerca da educação, oferecendo atividades
diárias capazes de incorporar conhecimentos aos alunos, sejam eles corporais,
atitudinais e cognitivos, amadurecendo a ideia de que todo conteúdo ou metodologia
bem fundamentados são capazes de fazer uma criança transcender de forma
natural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação é algo que vai sendo construído e vivenciado em cada etapa da
vida humana, se constituindo na soma de diferentes elementos, não sendo possível
privilegiar a aprendizagem em aspectos isolados, posto que se trate de um processo
longo e contínuo. É na Educação Infantil que se dá os primeiros passos de uma
criança para uma educação institucionalizada, é nesta etapa que a criança se
envolve no mundo dos conteúdos e da disciplinaridade. Um mundo novo e cheio de
informações que necessita dos subsídios possíveis para uma educação adequada e
saudável. É neste contexto em que a Capoeira traz sua relevante contribuição.
O conhecimento é bastante abrangente e vai além de aspectos cognitivos, o
corpo deve estar em constante estabilidade com a mente para que a essência da
vida possa fluir e através dela ocorra ampliação das leituras de mundo pelas
crianças, sobretudo na fase de 3 a 5 anos de idade.
Acreditamos que a Escola é o ponto de partida para tornar alguém cidadão,
devendo proporcionar os meios para a aquisição de conhecimentos cognitivos e
atitudinais; no entanto há a necessidade de se trabalhar elementos paralelos a estes
para que ocorra uma aprendizagem satisfatória. É importante integrar a esses
meios, instrumentos inovadores capazes de contribuir com a práxis pedagógica,
onde destacamos a Capoeira como um elemento inovador, pois trabalha de forma
sistematizada com metodologias e instrumentos capazes de atender aos novos
anseios da Educação Infantil nos aspectos educativos, culturais e esportivos.
As instituições educativas precisam se adequar ao novo contexto social e
reconhecer que os métodos tradicionalistas de ensino são defasados.
Ao observarmos os países desenvolvidos em relação à educação brasileira
percebemos que possuímos um sério retardo social e educacional, pois países
desenvolvidos levam a sério a prática de esportes exclusivamente em suas escolas
e os sujeitos envolvidos nesse contexto os praticam como uma filosofia de vida, eis
aí a grande diferença na aprendizagem significativa.
Atendendo as expectativas de uma educação mais ampla e desenvolvida
aliando o esporte a uma perspectiva pedagógica, a Capoeira, com seus atributos
persuasivos como o jogo/dança, a musicalidade e a culturalidade, surge como um
importante recurso a ser trabalhado nas escolas.
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Ao analisar os discursos teóricos apresentados nesta pesquisa e interagir
por meio de observações no universo da Capoeira na Educação Infantil podemos
compreender que a união entre eles se adequa às necessidades das crianças nesta
fase.
Podemos concluir, por meio da pesquisa, que a Capoeira enquanto práxis
pedagógica possui relevância e amplia conceitos acerca do uso esporte, da cultura e
arte como instrumentos do ensino e aprendizagem significativos em crianças na
Educação Infantil.
Sobre o problema proposto na pesquisa, em compreender se a Capoeira se
adequa ao currículo em uma educação institucionalizada para crianças na fase da
Educação Infantil, podemos concluir que os resultados encontrados trouxeram
importantes informações que nos levam a acreditar que a Capoeira não só se
adequa ao currículo como traz consigo propostas inovadoras capazes de contribuir
significativamente na educação de crianças nessa etapa.
Acreditamos que esta pesquisa traz consigo uma eficácia privilegiada por
tentar descortinar uma proposta que foge aos temas corriqueiros sugeridos durante
todo o processo educacional.
Foi um longo percurso onde por mais que se pesquisasse não cabiam
contradições aos questionamentos, todos levando às mesmas compreensões, sendo
que no início não conhecíamos ao certo o quanto a Capoeira poderia contribuir para
a Educação Infantil, podendo afirmar que conseguimos agregar informações
capazes de ampliar o vasto repertório de tudo aquilo que uma criança necessita para
ter uma aprendizagem significativa, através de algo que nasceu em suas próprias
raízes, não sendo algo transposto de outros contextos culturais, de um novo modelo
ideológico, mas pura e simplesmente da Capoeira, como prática inovadora no
cotidiano na educação de crianças.
Diante disto aludimos ao fato de que a Educação Infantil pode adequar a
Capoeira ao seu contexto educativo, buscando no profissional de Capoeira mais um
sujeito que possa agregar conhecimento aos alunos através da ludicidade e da
interatividade que este esporte apresenta.
No universo físico escolhido como local da pesquisa, observamos que
necessita apenas de uma estrutura mais ampla e um piso adequado para a prática
de Capoeira, e no que se refere à participação das crianças e colaboração da
escola, funcionam de forma satisfatória, propiciando às crianças da escola um meio
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divertido de aprender, que não deixa a desejar nos vários aspectos exigidos pelo
currículo da Educação Infantil.
Refletimos acerca de tudo o que foi visto e acreditamos que faz-se
necessário que os agentes de instituições da Educação Infantil conheçam essa
proposta inovadora que aos poucos vai ganhando seu espaço e mostra de forma
satisfatória um grande progresso na aprendizagem das crianças, para uma
aceitação efetiva por parte dos gestores das escolas, sendo importante que estes
estejam abertos a novas propostas e desafios sob uma nova ótica da linguagem
corporal. Não falamos aqui sobre algo mecânico e estereotipado como entregar uma
bola para os meninos e a dança para as meninas, a Capoeira desempenha essa
quebra de paradigmas reforçando o contato entre todos contribuindo para a
socialização e cultura desses pequenos.
Só será possível adequar a Capoeira ao currículo se os gestores das
escolas compreenderem através de suas práticas quantos e quais os benefícios que
esta prática pode agregar na Educação Infantil; alertamos, também, para a interação
dos profissionais das escolas e professores de Capoeira, para que ambos possam
auxiliar um ao outro nas deficiências dos alunos, pois, em relação à educação das
crianças, é imprescindível que todos os profissionais caminhem de mãos dadas.
Diante do que foi exposto nesta pesquisa e de todo o caminho percorrido
cabe ressaltar que a ação de pesquisar nos proporcionou maiores conhecimentos
acerca da compreensão sobre o objeto de nossa investigação.
Observar, ler e trabalhar em diferentes espaços nos torna mais responsáveis
e curiosos nos dando a concepção de que devemos sempre buscar meios para
ajudar a sociedade em que vivemos, através de nossa melhor arma, o
conhecimento, e como cidadãos e profissionais da Educação devemos nos mobilizar
diante das várias possibilidades existentes, visto que, para aqueles que anseiam por
transformações no mundo, aceitar os desafios propostos faz-se imprescindível,
sendo a ação de pesquisar uma forma privilegiada de deixar nossa contribuição para
o mundo.

56

REFERÊNCIAS

BARCELLOS, Vitor Andrade. Currículo e Capoeira: negociando sentidos de cultura
negra na escola. 188 f. Dissertação (Mestrado em Educação)- Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Programa de Pós Graduação em Educação, Rio de Janeiro,
2013.
BARROS. Kaled Ferreira. Capoeira na educação infantil: teoria de ensino e
atividades práticas. - São Paulo: Phorte, 2012.
BENGOZI, Andréa. A importância da pesquisa na formação e ação docente.
Pedagogia
Faculdade
Catuai,
Cambé,
2012.
Disponível
em:
<
http://faculdadecatuai.com.br/somosmais/> Acesso em: 04 jul. 2016.
CAMPOS, Ana Cristina. Roda de Capoeira recebe título de Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade. EBC, Brasília, 2016. Disponível em: <
file:///E:/EBC%20_%20Roda%20de%20capoeira%20recebe%20título%20de%20Patr
imônio%20Cultural%20Imaterial%20da%20Humanidade.html> Acesso em: 10 abr.
2017.
D’ AMORIM, Eduardo; ATIL, José. A Capoeira uma Escola de Educação. Recife:
Ed. do Autor, 2007.
FERREIRA NETO, José Olímpio. Capoeira no contexto escolar: instrumento
facilitador da aprendizagem. 29 f. Monografia (Especialização em Metodologia do
Ensino Fundamental e Médio) - Universidade Estadual Vale do Acaraú,
Fortaleza/CE, 2009.
______. A Capoeira na sala de aula: Relações com a Educação Física e outras
disciplinas.
Portal
da
Educação,
Fortaleza.
2014.
Disponível
em:
<http://www.portaldaeducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/55889/a-capoeira-nasala-de-aula-relacoes-com-a-educacao-fisica-e-outras-disciplinas.> Acesso em 04
set. 2016.
GONÇALVES, Daienne et al. As possibilidades do ensino de capoeira na Educação
Infantil: um relatório de experiência. Psicologia UFSC, Santa Catarina, 2010. Anais
do V Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte. UIVALI/Itajaí: SC, 23 a 25
de
setembro
de
2010.
<Disponível
em:
http://www.rbceonline.org.br/congressos/index.php/vcsbce/vcsbce/schedConf/presen
tations> Acesso em: 01 jul. 2016.
GROMOWSKI, V.; SILVA, J. Psicomotricidade na Educação Infantil.
PSICOLOGADO.
2014,
Paraná.
Disponível
em:
<https://psicologado.com/atuacao/psicologia-escolar/psicomotricidade-na-educacaoinfantil>. Acesso em 04 set. 2016.
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL- IPHAN.
Registro da capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Bahia, 2008. Disponível em
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/66>. Acesso em 09 set. 2016.
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães de; CASTRO, Paula Almeida de. Etnografia e
educação: conceitos e usos. Campina Grande: EDUEPB, 2011.

57

OLIVEIRA, Audrey: Reinventando a sua prática na educação infantil. São Paulo:
Rideel, 2010a.
OLIVEIRA. Zilma de Moraes Ramos: Educação infantil: fundamentos e métodos. 5.
ed. São Paulo: Cortez, 2010b. (Coleção Docência em Formação).
PLACEDINO, Fernando Campiol. Capoeira escolar: a arte popular para uma
educação. 100 f. Dissertação (Mestrado em Educação)- Faculdade de Educação da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.
PONSO, Caroline Cao; ARAÚJO, Maíra Lopes de. Capoeira: A circularidade do
saber na escola. Porto Alegre/RS: Editora Sulina, 2014.
REGO, Waldeloir. Capoeira Angola: ensaio sócio- etnográfico. Salvador/BA:
Itapoan, 1968.
SILVA, Robson Carlos da. Capoeira: o preconceito ainda existe?. Porto Alegre:
Armazém Digital, 2010.
TEIXEIRA, Hélio. Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Lev Vygotsky,
TUBINO, José Gomes; LUSSAC, Ricardo Martins Porto. Pesquisando a capoeira
sob a perspectiva da Ciência da Motricidade Humana. Efdeportes/Revista Digital,
Buenos
Aires,
ano.
13,
n.
144,
set.
2008.
Disponível
em:
<http://www.efdeportes.com/> Acesso em: 19 set. 2016.
VIEIRA, Luiz Renato. O jogo da Capoeira. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
ZANATA, J.A.; COSTA, M. L. Algumas reflexões sobre pesquisa qualitativa nas
ciências sociais. PEPSIC. 2012, Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180842812012000200002>. Acesso em 04 set. 2016.

