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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo compreender se a Capoeira é trabalhada em sala
de aula e se os professores abordam essa temática de forma a contribuir no estudo
da história e cultura dos povos de modo a atender a Lei 11.645 de 2008, que trata
da obrigatoriedade do ensino da cultura afro, afro-brasileira e indígena em escolas
públicas de Teresina-PI. O problema de pesquisa versou sobre “Na concepção e
entendimento dos professores é relevante trabalhar a temática Capoeira em sala de
aula como instrumento para atender a Lei 11.645 de 2008?” Utilizamos como
universo da pesquisa três escolas municipais da zona sul desta capital, tendo como
critério de escolha a oferta da prática da Capoeira para os alunos e comunidade em
seu espaço, seja semanalmente ou aos fins de semana. Para tanto realizamos uma
pesquisa de natureza qualitativa, por meio de uma pesquisa de campo, utilizando
como método de obtenção de dados a entrevista semiestruturada com professores
das referidas escolas, amparada numa análise documental dos livros didáticos
utilizados por estes professores participantes, fazendo cruzamentos das informações
obtidas. Fundamentamos nossas análises em alguns teóricos que desenvolvem
seus estudos na mesma temática, tais como, Rego (1968), Silva (2010; 2012), Lajolo
(1996), Comar e Ruaro (ano), D’ Amorim e Atil (2007), dentre outros. Os resultados
obtidos com as análises demonstram os avanços alcançados com Lei 11.645 de
2008 e a relevância concedida à história da Capoeira nas escolas, visto que, após
as mudanças ocorridas no ensino, a história das pessoas, práticas, etnias e classes
minoritárias conseguiram ser contempladas pelo método da Nova História, passando
a ser abordadas no livro didático, dada a diversificação de seus conteúdos
proporcionada por essa nova abordagem histórica, facilitando aos alunos a
possibilidade de ampliarem a visão crítica e reflexiva acerca da própria história. A
pesquisa indica, ainda, que os professores devem procurar desenvolver mais
autonomia, notadamente, na busca de novas fontes para ampliação dos
conhecimentos abordados, o que, por sua vez, remete ao entendimento de que
ainda há muito que se fazer para termos um ensino livre de preconceitos e que
aborde aspectos de nossa história social a partir do viés de quem realmente a
vivenciou e participou em sua construção.
Palavras-chave: Capoeira; Nova História; Livro didático; Professores.

ABSTRACT
The objective of this study was to understand if the Capoeira is worked in the
classroom and the teachers discuss this theme in order to contribute to the study of
the history and culture of the peoples in order to meet the Law 11,645 of 2008, which
deals with the obligation of the teaching of African culture, Afro-Brazilian and
indigenous in public schools of Teresina-PI.The research problem focused to "In the
conception and understanding of teachers is it relevant to work on Capoeira in the
classroom as an instrument to meet Law 11.645 of 2008?" .We used as research
universe three municipal schools in the south of this capital, having as a criterion of
choice the offer of the practice of Capoeira for students and community in their
space, either weekly or on weekends.In order to do this, we conducted a qualitative
research through a field research, using as a method of obtaining data the interviews
with teachers of these schools, supported on a documentary analysis of textbooks
used by these participants teachers, making crossings of the information
obtained.We base our analysis on some theorists who develop their studies in the
same subject, such as, Rego (1968), Silva (2010, 2012), Lajolo (1996), Comar and
Ruaro (year), D 'Amorim and Atil among others. The results obtained with the
analyzes demonstrate the progress made with Law 11.645 of 2008 and the relevance
granted to the history of Capoeira in schools, since, after the changes occurred in the
teaching, the history of the people, practices, ethnic groups and minority classes
managed to be contemplated by the method of New History, to be approached in the
didactic book, given the diversification of its contents provided by this new historical
approach, facilitating to the students the possibility of extending the critical and
reflective vision about the own history. The research also indicates that teachers
should seek to develop more autonomy, especially in the search for new sources to
expand the knowledge addressed, which, in turn, leads to the understanding that
there is still much to do to have a teaching free of prejudices and that addresses
aspects of our social history from the bias of who actually lived it and participated in
its constructionafforded by this new historical approach, making the students the
possibility of enlarging the vision critical and reflective about their own history.
Research indicates that teachers should seek to develop more autonomy, notably, in
search of new sources for extension of knowledge addressed, which, in turn, leads to
na understanding that there is still much to be done to have a teaching free of
prejudice and to address aspects of our social history from the bias of who really
experienced and participated in its construction.
Keywords: Capoeira; New History; Textbook; Teachers.
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INTRODUÇÃO
A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, altera a Lei n o 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura AfroBrasileira e Indígena”.
Essa Lei nos orienta que o conteúdo programático das disciplinas incluirá
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da
história da África e dos povos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil. Sendo os conteúdos ministrados no âmbito
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de
literatura e História Brasileira.
É notável que já existam diversos programas e projetos que levam várias
atividades da cultura negra para o ambiente escolar, como por exemplo, o “Escola
Aberta”, e o “Mais Educação”, programa do Ministério da Educação que visa uma
educação integrada nas redes públicas Municipais e Estaduais, levando aos jovens
atividades extraclasses, dentre essas atividades o programa inclui a prática da
Capoeira, como forma de construção de identidade e interação entres eles.
Segundo Silva (2012), a Capoeira carrega em sua história muitos aspectos
importantes, sociais e culturais, envolvendo todas as etnias aqui presentes (negros
brancos e índios).
A Capoeira é cultura do povo e é muito praticada por crianças e jovens de
comunidades carentes e sem acesso a uma educação e bens culturais de qualidade,
fazendo com que em muitos desses espaços periféricos, a Capoeira seja um
instrumento de aparelhagem social, que possibilita que essas crianças e jovens
tenham, em uma atividade única, a oportunidade de desenvolver musicalidade,
movimentos gestuais, a historicidade, esporte, lazer, brincadeira e, acima de tudo,
interação com pessoas de outras comunidades. Inclusive de outras pessoas fora do
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nosso Estado, por meio de eventos, tais como, batizados, participação de eventos
culturais com Capoeira, viagens de intercâmbio etc., como relata Silva (2016) em
seu livro intitulado “As narrativas dos mestres e a história da Capoeira em
Teresina/PI: do Pé do berimbau aos espaços escolares”.
Identificando essa importância e significância educacional da Capoeira,
despertamos o interesse para saber se a Capoeira é trabalhada articuladamente aos
conteúdos das disciplinas escolares e da abordagem em sala de aula pelo professor,
identificando de que forma é abordada, as características, importância, dentre outros
aspectos.
A partir daí surgiu à inquietação de investigar se as práticas de ensino da
Capoeira no âmbito escolar contemplam o que está na lei mencionada inicialmente.
Neste sentido levantamos o seguinte problema de pesquisa: Na concepção e
entendimento dos professores é relevante trabalhar a temática Capoeira em sala de
aula como instrumento para atender a Lei 11.645 de 2008?
Assim sendo, o objetivo central da pesquisa versa sobre compreender se a
Capoeira é trabalhada em sala de aula e se os professores abordam essa temática
de forma a contribuir no estudo da história e cultura desses povos de modo a
atender a Lei 11.645 de 2008 em escolas públicas de Teresina.
Para responder à questão de pesquisa e atender ao objetivo central optamos
pelo trabalho com o método qualitativo, desenvolvendo uma pesquisa de campo e
um estudo de análise documental no sentido de aprofundar a compreensão sobre
essa prática. A análise textual foi desenvolvida por meio da leitura e análise de livros
didáticos e outros manuais encontrados nas escolas, buscando identificar a
presença da Capoeira e a importância que assume enquanto ferramenta para a
compreensão da história social e cultural do Brasil.
A pesquisa de campo se concretizou pela inserção nos espaços escolares,
realizando entrevistas orais com professores para entender se eles trabalham ou
têm a preocupação com o ensino da história da Capoeira, dada a sua importância
histórica, enquanto componente curricular das disciplinas que ministram.
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As entrevistas aconteceram por meio da orientação de um roteiro com
questões abertas onde cada entrevistado teve espaço para se colocar livremente e
expor suas compreensões, a partir do qual foram feitas as transcrições das
oralidades para textos escritos, no sentido de analisar as respostas que buscamos
acerca do problema levantado.
O texto final do trabalho monográfico está organizado em três capítulos, além
da introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo fazemos uma revisão
bibliográfica situando a importância histórica e educacional da Capoeira, reflexões
acerca das propostas da Lei 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da história e
cultura Africana, Afro brasileira e Indígena nas escolas e findando com alguns
conceitos, compreensões e reflexões sobre o livro didático, no sentido de analisar
trechos relevantes para esta pesquisa nos livros utilizados pelos professores, para
que, assim, realizássemos um cruzamento entre as oralidades das entrevistas e os
conteúdos dos livros que norteiam a sua práxis.
O capítulo dois apresenta o caminho metodológico percorrido, os achados da
pesquisa e análises desses achados.
Finalmente o capitulo três discorre acerca de nossas compreensões acerca
dos achados e que nos conduzirá aos nossos resultados.
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1. CAPOEIRA, HISTÓRIA DE UM POVO E RESPEITO ÀS DIVERSIDADES
CULTURAIS
A miscigenação cultural que temos no Brasil é fruto das diferentes etnias que
aqui aportaram por volta do século XVII, em que diversos povos ao se juntarem à
população nativa, acabam contribuindo diretamente na formação de nossa
identidade nacional. Os portugueses colonizadores e os primeiros a chegarem, nos
trouxeram a noção da civilização européia, com uma bagagem recheada de novos
costumes que causavam estranheza dentre a população local, e logo em seguida os
povos negros africanos que, mesmo em uma migração involuntária, dada a condição
de servidão a eles imputada pelos Portugueses como mão de obra escrava, ao aqui
chegar contribuem efetivamente para o enriquecimento cultural brasileiro, com seus
costumes, tradições, manifestações artísticos e culturais, crenças e valores.
Uma contribuição dos negros oriundos da África que merece destaque é a
Capoeira, prática que representa a luta de um povo oprimido, marginalizado, sofrido
e escravizado pelos nossos colonizadores. Mas que foi pouco a pouco alcançando
seu espaço e hoje é considerado patrimônio imaterial e cultural do Brasil.
Porém em nosso processo histórico existiu muito preconceito e discriminação
para com as classes abastadas da nossa sociedade onde estão incluídos os negros
africanos e suas práticas e os nativos da terra ocupando apenas as brechas de
nossa história, pois, os detentores do poder, também detinham o controle sobre a
escrita das páginas de nossa história.
Contudo este silenciamento foi perdendo força, em virtude das inúmeras
manifestações ocorridas no país, com o intuito do reconhecimento da importância da
população marginalizada para a construção da identidade nacional. Um triunfo
alcançado foi a Lei 11. 645 de 2008, que regulamenta a obrigatoriedade do ensino
da cultura afro-brasileira e indígena, nas escolas públicas e privadas, de Ensino
Fundamental e Médio.
É a partir desta lei, e com os conhecimentos sobre a cultura afro-brasileira,
que a Capoeira passa a ser enfatizada por fazer parte da cultura negra,
genuinamente brasileira, bem como por estar enraizada na história do Brasil, o que
favorece seu uso para alcançar os objetivos propostos na lei destacada.

15

A Capoeira, como já foi dito anteriormente, é patrimônio imaterial e cultural do
país, é história viva e deve estar presente na escola e nos livros didáticos como
instrumento facilitador para compreensão de nossa história por fazer parte da cultura
e estar presente na vida de muitos alunos, pois ela tem material concreto, que são
os professores de Capoeira, os instrumentos, a história da Capoeira e seus
ensinamentos, tornando assim os estudos mais prazerosos, mais lúdicos e
pedagógicos.
E através disso foram surgindo alguns questionamentos que embasam esta
pesquisa, dentre eles: saber sobre o lugar que a Capoeira ocupa nas escolas a partir
da Lei 11.645/2008; se na concepção e entendimento dos professores de história a
Capoeira pode e deve ser considerada um elemento importante para ser inserido na
escola a partir do que propõe a Lei 11.645/2008, se é possível realizar uma
transposição dos conteúdos da Capoeira para os componentes curriculares das
escolas, tendo em vista que se trata de uma atividade tão próxima de nossa
realidade, trazendo material da Capoeira para ser um dos elementos de atendimento
à lei referida, mesmo porque isso não seria tão trabalhoso para os educadores e
nem tão distante do contexto no qual estamos inseridos socialmente, utilizando,
assim, uma prática significativa dos povos negros africanos para contar nossa
história.
Para alcançarmos os objetivos desta pesquisa faremos uma incursão sobre a
história da capoeira, dando ênfase na sua importância educacional e política;
posteriormente realizaremos algumas reflexões sobre a lei que trata da
obrigatoriedade do ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas nas instituições
de ensino e findaremos com alguns conceitos e compreensões sobre o livro didático,
considerados por muitos educadores como norteador de sua prática, afim de que
possamos realmente refletir se os afrodescendentes praticantes da Capoeira são
contemplados em algumas passagens desses materiais didáticos, bem como se, ao
contrário, são meros difusores de preconceitos das camadas populacionais
privilegiadas.
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1.1 Capoeira: História e educação
A Capoeira hoje tão conhecida, articulada e praticada em todo mundo,
considerada uma das mais importantes manifestações do povo brasileiro já teve
seus dias na obscuridade, em especial na luta por um espaço e liberdade de um
povo, se constituindo em significado de resistência do povo oprimido por uma
minoria detentora do poder.
No período colonial, com o surgimento do sistema comercial, através da
produção e exportações de matérias-primas, o negro africano foi uma peça chave,
sendo traficado da África e escravizado, foi considerado uma simples mercadoria,
um objeto sem direito a uma vida digna, ou melhor, sem ter direito sobre a sua vida,
sendo tratado como gerador de lucros exorbitantes para seus senhores e para a
construção das metrópoles coloniais.
Os negros eram capturados de seus países de origem na África e trazidos
para o Brasil de forma desumanas nos chamados navios negreiros, jogados como
objetos sem vida e, muitas vezes, não conseguiam completar a viagem, morrendo
dentro dos navios e seus corpos lançados ao mar, conforme a passagem a seguir:
As viagens do tráfico de escravos produziam lucros fantásticos para os
comerciantes da época e era dominada por formas subumanas no
transporte desses escravos. As viagens faziam parte de uma gigantesca
operação internacional que incluía a caça, transporte e distribuição de
escravos africanos em terras americanas onde, aproximadamente, 50%
morriam no caminho ou no processo de caça em terras africanas. (SILVA,
2010, p.30).

Ao aportarem por aqui, os escravos eram direcionados às Senzalas e ao
trabalho pesado em diversos setores, dentre eles as lavouras de café, nos engenhos
de açúcar e para os serviços domésticos e, até mesmo, sexuais nas casas grandes
de seus senhores, no caso das escravas.
Ao amanhecer, os escravos eram levados para a realização de seus trabalhos
vigiados minuciosamente por seus senhores e malfeitores. E no final do dia voltavam
para as Senzalas, onde se alimentavam com as migalhas oferecidas. Porém, com
criatividade, estes escravos enriqueceram nossa culinária com pratos hoje famosos
e saborosos como a feijoada e o acarajé.
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É válido destacar que os senhores optavam pela compra de escravos de
regiões, nações e línguas diferentes, para que assim não houvesse comunicação
entre eles e possíveis tentativas de fugas, porém isso não foi o bastante para que
eles se isolassem entre si, pelo contrário foi uma forma de aumentar e enriquecer
ainda mais a cultura destes povos.
E uma destas representações trazidas da África foi um tipo de ritual
conhecido como N’golo que significa Jogo da Zebra, ritual de passagem dos jovens
para a vida adulta, em que com pernadas e braçadas imitando as zebras os jovens
disputavam as moças para realização de futuros casamentos. Entretanto no período
em que eram escravizados, este ritual não pode mais ser executado com sua real
finalidade, pois eram seus senhores que escolhiam suas esposas.
O jogo da Zebra, para alguns a base para o surgimento da Capoeira, trazido
pelos povos Bantus da África, passa a ser uma dança considerada como lazer, mas
aos poucos foram introduzidos novos golpes e se tornou a forma de defesa dos
escravos, uma estratégia

para

se

fugir da opressão

sofrida

e com

o

descontentamento com a vida em cativeiro. E para melhor mascarar o real intuito
desta prática, o jogo passou a ser embalado ao som de palmas e canções, que
atraiam a atenção dos seus senhores com forma de lazer e entretenimento.
Nas tentativas de fugas, os escravos se escondiam próximos aos matos ralos
conhecidos popularmente como Capoeira. Segundo Rego (1968) este espaço era
estratégico para melhor desempenho durante os golpes contra os capitães do mato
responsáveis pela recaptura dos mesmos, e depois se direcionavam para os
quilombos onde aprimoravam ainda mais a Capoeira.
Os que conseguiam voltar diziam que enfrentaram os escravos na famosa
Capoeira, com a luta corpo a corpo, e assim a prática também ficou conhecida
popularmente de Capoeira.
Outra explicação do surgimento do termo Capoeira é sugerido por Soares
(2002), que afirma que Capoeira era um tipo de cesto, utilizado pelos negros para o
transporte de pequenos animais e alimentos, que era carregado nas costas, com o
termo designando o cesto e significando buraco fundo.
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E em meio a tantas outras significações que surgiram ao longo do tempo para
a origem do termo Capoeira, o significado de vegetação rasteira é o mais abordado
por se tratar de um dos mais aceitos pelos autores, praticantes e estudiosos desta
prática originária de terras brasileiras, pois não se observa nenhuma atividade
parecida, com exceção do N’golo na África.
Portanto, acreditamos que, de uma forma ou de outra, a Capoeira é
genuinamente brasileira, introduzida e praticada primeiramente pelos escravos
africanos, sendo a cultura do povo oprimido e escravizado transformada em
instrumento de defesa.
A participação dos capoeiras foi muito relevante em manifestações e na
participação em revoltas e lutas por emancipações políticas e guerras, como por
exemplo, a Revolta dos Mercenários e a Guerra do Paraguai ocorrida no século XIX,
esta última considerada o maior conflito armado internacional ocorrido na América
Latina, onde Paraguai estava em conflito com a “Tríplice Aliança”, composta por
Brasil, Argentina e Uruguai, no período compreendido entre dezembro de 1864 a
março de 1870, totalizando seis anos de luta. Neste conflito, possivelmente, muitos
capoeiras eram recrutados para combate, com a esperança de terem sua alforria em
mãos caso retornassem vitoriosos da guerra.
Com o passar dos anos e com o desenvolvimento se tornando evidente o
Brasil se ver obrigado abolir a escravidão por pressão de países europeus, sendo
que nosso país foi o último a abolir esta prática, quando da assinatura da Lei Áurea
pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1988. Os negros foram expulsos das
fazendas e casas onde viviam e foram se refugiar nas cidades principalmente no Rio
de Janeiro, mais precisamente nos morros, formando as periferias, construindo suas
moradias com materiais descartados pela população que tinha condições
econômicas favoráveis.
Após a abolição, os negros foram trocados pela mão de obra do imigrante
estrangeiro, na maioria das vezes por italianos. Por ocasião os ex-escravos se viram
em uma situação ainda mais delicada, porque não puderam vender mais a única
forma conhecida de sustento próprio e de sua família, a sua força de trabalho. Com
isto muitos deles entraram para a marginalidade, saqueando moradores,
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transgredindo as leis, fazendo parte das famosas Maltas, uma espécie de gangues,
utilizando a compreensão atuação.
Conforme D’Amorim e Atil (2007, p. 40), as Maltas seriam “grupo organizados
geográficos, com base geográfica ou espaços territoriais que eram defendidos até a
morte”. Esses briguentos eram considerados marginais, vadios e perigosos. Mas
essas Maltas não eram somente compostas por escravos, mas também por
indivíduos de diversas classes sociais e por outras etnias, como por exemplo, José
Elísio dos Reis, conhecido popularmente como Juca Reis, filho do Conde de
Matosinhos, milionário e dono do Jornal “O Paiz”, rapaz desordeiro, conhecido nas
vielas do crime, em conflitos e práticas de violências, e através da sua participação
nas Maltas, como relata Nestor Capoeira (1981). Alguns faziam serviços para
pessoas públicas principalmente políticos como cabo eleitorais ou como pessoas de
confiança e que faziam a segurança destes indivíduos.
A Capoeira passa a fazer parte do Código Penal Brasileiro, sendo proibida
sua prática e imputadas penas severas aos que fossem pegos a praticando, desde
surras em praças públicas, prisões até o desterro para a Ilha de Fernando de
Noronha. A partir disso, passa a perder um pouco de sua força e é quase que
totalmente silenciada. O Decreto que trata da proibição é o decreto nº 847 de 11 de
outubro de 1890, intitulado "Dos Vadios e Capoeiras", que traz no artigo 402ª a
seguinte redação:
ARTIGO 402 - Fazer nas ruas ou praças públicas exercícios de destreza
corporal conhecidos pela denominação de capoeiragem: pena de dois a
seis meses de reclusão. PARÁGRAFO ÚNICO - É considerada
circunstancia agravante pertencer a capoeira a alguma banda ou malta. Aos
chefes, ou cabeças, impor-se-á a pena em dobro.

Porém no ano de 1934, com Getúlio Vargas no poder e com o intuito de
ganhar a simpatia da população nacional que andava meio descontente por contas
de vários fatores, essa história toma outro rumo. Depois de assistir a uma
apresentação de um conhecido Mestre da Capoeira, Manoel Reis Machado, famoso
como Mestre Bimba e responsável pelo desenvolvimento do primeiro método
pedagógico de ensino da Capoeira, denominado de Capoeira Regional Baiana, o
Presidente torna extinto o Decreto nº 487 que proibia a prática da Capoeira, o que
permite que essa prática possa ser realizada em academias, por qualquer pessoa,
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de etnias e classes sociais distintas, inclusive por muitos universitários. Atualmente,
por esse feito, Mestre Bimba é considerado o pai da Capoeira moderna. É sobre
este Mestre o comentário a seguir:
Mestre Bimba contribui de forma significativa para a superação da
concepção da capoeira como cultura marginal, trabalhando em sua
academia (Centro de Cultura Física Regional – CCFR) a capoeira quanto
forma de ginástica associada a uma conscientização cultural, identitária
desta pratica com arte genuinamente brasileira, culminando com o registro
do CCFR, nº 305/1937/APP/NCL, de 09 de julho de 1937, junto à Secretaria
de Educação, Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia. (CAMPOS
apud SILVA, 2010, p. 56)

Com isso a Capoeira deixa, oficialmente, de ser atrelada à prática de marginal
e de vadios, para se tornar uma atividade de cunho esportivo e sério, pois para
frequentar a academia de Mestre Bimba o aluno tem que ter ocupação fixa e sua
carteira de trabalho assinada.
Após essas mudanças positivas a Capoeira é reconhecida como uma prática
desportiva e cultural e passa a ser praticada em diferentes lugares: escolas, praças
públicas, clubes, associações de moradores, dentre outros, fazendo parte da rede
ensino, a fim de auxiliar no desenvolvimento pleno das pessoas em diversos
aspectos, cognitivo, sensorial, motor, cooperativo, dentre outros.
1.2 A Lei 11.645 de 2008 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro
brasileira e indígena nas instituições escolares.
O multiculturalismo que faz parte da gênese da história do povo brasileiro
advindo desde o início da colonização do Brasil e com a abertura de nossas
fronteiras ao mundo, com a chegada dos portugueses em 1530 para habitar e
explorar nosso território fez com que o Brasil se tornasse um país miscigenado
culturalmente.
Esse pluralismo cultural fortemente arraigado em nossa sociedade é
consequência da chegada, a princípio, dos portugueses, mas não se pode deixar de
mencionar a presença dos africanos e de outros povos, tais como, ingleses,
italianos, espanhóis, dentre outras nações que fazem parte deste processo cultural.
Nessa diversidade cultural, o que mais marcou e continua vivo até hoje é a
figura do negro advindo da África, sendo explorado, discriminado, marginalizado nas
terras brasileiras, sem nenhum valor para a sociedade da época, exceto para o
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trabalho escravo. Infelizmente essa visão preconceituosa contra o povo de pele
negra não acabou com o fim da escravatura em 1888. A discriminação racial é algo
ainda muito forte nos dias de hoje como afirma Silva (2010. p.31):
Neste país, a discriminação racial ainda existe; às vezes de forma sutil,
outras vezes de forma clara. Indicadores sociais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE de 2003 afirmam que enquanto um trabalhador
branco ganha, em média, 3,9 salários mínimos mensais, um negro ganha
1,9 salários mínimos; enquanto um branco passa, em média, 8,3 anos na
escola, um negro passa 06 anos. Por outro lado, dados do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 2001) afirmam que o número total
de indigentes brancos é de 30,73% e o de negros indigentes é de 68,85%.
A população de pobres no Brasil, de cor branca, é de 35,95%; já a
população de pobres negros é de 63,63%; isto em um universo populacional
onde 45,33% são considerados ou se consideram negros e 54,02% se
consideram branco.

O fato é que muitas vezes tentamos mascarar ou até mesmo nos
conformarmos com algumas ações que tentam maquiar a efetivação da valorização
e o respeito pelos negros do Brasil, não só das desigualdades salariais como foi
mencionado acima, e nos poucos anos que frequentam a escola, mas, por exemplo,
nas propagandas midiáticas quando claramente percebemos que de quatro pessoas
que fazem a publicidade três geralmente são brancas e uma é negra, até mesmo
nos cartazes das escolas públicas, em que, mesmo com significativa parcela dos
alunos com a pele negra, os cartazes confeccionados, muitas vezes pela própria
escola, retratam quase sempre a figura do branco. Temos, também, nas próprias
novelas televisivas o papel de bandido quase sempre vivido por negro.
No entanto muitas vezes essas posições não são vistas como inferioridade,
ou algo discriminatório, pelo contrário, a mensagem que se quer passar, e
geralmente a que fica mesmo, é que o negro, que antes era marginalizado, tem
ganhado muito espaço. Ou seja, “O racismo brasileiro [...] na sua estratégia e nas
suas táticas agem sem demonstrar a sua rigidez, não aparece à luz, ambíguo,
meloso, pegajoso, mas altamente eficiente nos seus objetivos”. (MOURA 1994 apud
NASCIMENTO, 2010, p.3)
Apesar do negro ainda ser tratado de forma inferior, especialmente no Brasil,
não

podemos

dizer

que

as

tentativas

pelo

respeito

e

valorização

aos

afrodescendentes não tenha avançado, várias foram as reivindicações organizadas
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por eles, entre elas podemos destacar a Frente Negra brasileira fundada em 1928
com o objetivo de:
[...] integrar o negro à estrutura de classes e a ascendência social, com
estímulo a implantação de políticas que garantissem ao negro trabalho,
estudo, casa própria, além da elevação da autoestima e da construção de
sua identidade, em um movimento que se configurava como fortemente
mobilizador e altamente corajoso. (SILVA, 2010, p.33).

Apesar desse engajamento na luta pelos seus direitos, a organização negra
sofreu um retrocesso “[...] no período que perdurou entre o Estado Novo e o Golpe
Militar de 1964, quando sofre uma maior e mais enfática política de silenciamento e
de repressões extremas”. (SILVA, 2010, p.33). Sendo proibido qualquer tipo de
manifestação sobre o preconceito racial.
No entanto a luta dessa classe não parou por aí; os negros inconformados
com o desprezo que sofriam se uniram e criaram o Movimento Negro Unificado
(MNU) no ano de 1978, reivindicando o fim da discriminação racial e que todos
fossem respeitados e tratados de forma igualitária, independentemente de cor, raça,
religião etc. Mediante o exposto, acreditamos que fica evidente o quanto a
população negra enfrentou dificuldades para alcançar seus objetivos, ainda faltando
muito para que a concretização desse direito de igualdade seja efetivada na prática.
Apesar da homologação de leis que tratam do respeito às diversidades
culturais como o Conselho Nacional de Educação que instituiu as Diretrizes
Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino da
história e cultura afrobrasileira e africana, através da resolução CNE/CP número
1/2004, a própria Constituição Federal de 1888 que assegura o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, na prática a efetivação dessas leis ainda deixa muito a desejar.
Estamos amparados legalmente, o que precisa mudar é a concretização do
que a lei institui, pois de nada adianta ter o direito assegurado se as ações não
mudam. E por falar em mudança, nada mais conveniente do que essa mudança
começar pela escola, sobretudo por ser um ambiente que possibilita múltiplas
relações entre indivíduos de culturas diversificadas, um espaço oportuno para se
trabalhar o resgate da história de nosso povo, a contribuição das diferentes culturas
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e etnias para a formação do povo brasileiro como retrata a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação/LDB no parágrafo 4°.
Entendendo a influência que a escola tem na vida dos alunos e as
contribuições dos afrobrasileiros na formação de nossa identidade nacional foi
sancionada a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre a História e
cultura Afro-brasileira, posteriormente alterada pela Lei 11.645 de 2008 que
estendeu a obrigatoriedade para o ensino da história e cultura indígena, entendendo
que negros e índios convivem com problemas de natureza semelhante. Torna-se
então obrigatório o ensino da história e cultura Afro-brasileira e Africana e Indígena
em todas as escolas públicas e particulares de ensino. E como afirma Comar e
Ruaro, (2010, p.3):
[...] na política educacional brasileira a promulgação dessa lei significou o
estabelecimento de novas diretrizes e de práticas pedagógicas que
reconheçam a importância dos africanos e dos afro-brasileiros no processo
de formação nacional, portanto, deve ser encarada como parte fundamental
do conjunto das políticas engajadas com uma educação de qualidade para
todos.

Quando falamos no ensino da história e cultura Afro-brasileira e Indígena, não
se resume em comemorar o dia da consciência negra, ou o dia do índio e o dia do
folclore, vai muito além disso; o objetivo é promover uma educação dignificante e de
valorização de nossa identidade nacional fruto da contribuição dos afrobrasileiros no
desenvolvimento da nação.
O

resgate

dessa

contribuição

deve

ser

feito

com

implementações

pedagógicas curriculares reais e não improvisados. No entanto “para que essa
educação seja realmente efetivada depende de [...] condições físicas, materiais e [...]
de ações que favoreçam o ensino aprendizagem de todos os alunos”. (COMAR;
RUARO, 2010, p. 6). Trata-se de desenvolver ações, sobretudo, no ambiente
escolar para que o preconceito seja extinto, para que as crianças de cor negra não
sejam vistas como inferiores, como pequenos marginais, filhos de traficantes,
ladrões mirins. Pois é sabido que apesar do estabelecimento de leis que primam
pelo respeito, e criminalizam a discriminação racial ainda estamos bem longe de
sermos efetivamente um país livre do preconceito.
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Considerando que a Lei 11.645 de 2008, que altera a LDB 9394/96 em seu
artigo 26-A (§1° e § 2°), aborda a obrigatoriedade de inserir em todo o currículo
escolar a história e cultura afrobrasileira e indígena, a contribuição que estes povos
tiveram na formação da sociedade brasileira e da necessidade de se resgatar essas
contribuições tanto na área social, econômica e política para os alunos, foi pensado
porque não utilizarmos a Capoeira, ícone representativo da identidade de nosso
povo e patrimônio cultural imaterial brasileiro para mostrar a nossos alunos as raízes
de nossa nação, a história de luta desses povos e consequentemente o respeito e
valorização ao povo de cor negra já que é uma cultura que está inserida fortemente
nas escolas brasileiras, praticada por nossos alunos e que é rica em valores éticos?
Fazendo assim estamos valorizando uma cultura que é nossa e ao mesmo tempo
contando a historia de nossa gente as novas gerações, pois como afirma Silva
(2010, p. 66)
[...] a capoeira caracteriza-se em uma atividade que traz em seu bojo
aspectos relevante da historia do povo, da historia brasileira, cantada pela
ótica das pessoas oprimidas, das pessoas que não tiveram e ainda não tem
a oportunidade de falar de sua própria existência, de contar sua historia, de
suas lutas e de seus anseios mais relevantes, aspectos estes que se
encontram aquém da historia contada oficialmente nos currículos escolares.

Trabalhar a capoeira nas escolas, além do resgate histórico de nossa cultura
anteriormente falado, contribui para que nossas crianças compreendam outros
valores como o respeito por hierarquias, noção de regras, interação social, a
disciplina, além do contato com a música e instrumentos, favorecendo ainda a
construção de homens e mulheres “livres, libertos de racismos, preconceitos e
discriminações” capazes de atuar mais respeitosamente no meio onde vivem.
(SOUZA, SOUZA, TROIAN, 2012, p.4).
2.3 Reflexões acerca do livro didático
Nesta subseção trataremos do livro didático que mesmo com as inovações
tecnológicas e surgimento de outras fontes de pesquisa, ainda continua sendo uma
ferramenta indispensável à prática dos que estão em exercício de sala de aula.
Considerado, por muitos, como fio condutor de seu trabalho o livro didático era para
ser apenas um complemento pedagógico para professores e alunos, e não para
deixa-los alienados e servindo à ideologia que por vezes vem contida nestes
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manuais escolares, notadamente, aos que o utilizam sem fazer consultas a outras
ferramentas de conhecimento.
Conforme Verceze e Silvino (2008, p.3),
[…] o livro não deve ser considerado como única fonte de conhecimento
disponível para o educando, mesmo sendo utilizado didática e corretamente
em sala de aula, pois o professor deve ter consciência da necessidade de
um trabalho diversificado e, para tanto, é preciso buscar, em outras fontes,
informações ou conteúdos que venham a complementar e enriquecer o livro
didático.

Tendo em vista que, ao buscarmos novas fontes de conhecimento estamos
aumentando de forma significativa nossa compreensão sobre os saberes exigidos,
sobretudo no contexto sala de aula e ao mesmo tempo aperfeiçoando e propondo
novas mudanças a fim de melhorar e diversificar cada vez mais o processo ensinoaprendizagem.
Considerando a importância do livro didático como principal instrumento
norteador da prática dos professores, sobretudo de escolas públicas de Teresina, e
sendo conhecedoras do que dispõe a Lei 11.645/08 sobre a obrigatoriedade de
inserir nos currículos escolares a história e cultura africana afrobrasileira e indígena,
resolvemos fazer uma análise dos livros de História utilizado por professores de 4°e
5° ano do Ensino Fundamental. Desta maneira, buscaremos compreender se os
capoeiras são contemplados nos manuais escolares e como eles são abordados,
tendo em vista a relevância da Capoeira como componente indispensável para
compreensão da história de nossa gente, tanto educacional como cultural.
Dessa forma, através da Nova História – campo que vem ocupando maior
espaço, em detrimento da historia tradicional, onde entra em cena a compreensão
histórica dos sujeitos das camadas mais populares, visto que, numa perspectiva da
história tradicional esses sujeitos eram silenciados ou até mesmo esquecidos,
elevando apenas os grandes heróis e pessoas oriundas da burguesia elitista, cabia
aos alunos a memorização de datas, movimentos e fatos históricos que por muitas
vezes em nada influenciam na sua vida ou os fazem refletir sobre os fatos.
A perspectiva da Nova História não trata o aluno como algo capaz apenas de
memorizar, mas pessoas capazes de pensar criticamente sobre os fatos ocorridos
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ao longo do tempo o que possibilita melhor convívio em sociedade. Sobre esse novo
olhar da história Oliveira e Leal (2009. p.58) nos esclarecem que:
A história tradicional foi, aos poucos, “cedendo” lugar a uma história
problematizadora, denominada Nova História, a qual tem valorizado as
análises socioculturais. Assim, a partir das novas concepções e
perspectivas, “os chamados temas malditos, ou seja, quase todos que
tratam dos excluídos sociais, sejam pobres, vagabundos, prostitutas,
negros, mulheres, índios, etc., encontraram guarida nesta Historiografia.

No que se refere à história tradicional estes autores explicam que esta é uma
historiografia que trabalha com o discurso umanimista dos grupos dominantes,
sendo construída uma história de heróis e grandes nomes da sociedade, deixando
de lado as minorias sociais como agentes formadores do processo histórico.
Mas à frente nesta obra os autores afirmam que esse novo jeito de tratar a
história acaba por preencher os espaços que a história tradicional vai deixando,
dando voz às minorias sociais, que por muito tempo não tiveram nenhum espaço de
destaque na historiografia ensinada em sala de aula.
Uma dessas mudanças foi à abordagem da Capoeira, oriunda dos grupos
marginalizados e da minoria da sociedade daquele tempo. Nos manuais escolares e
nos discursos apresentados pelos professores essa temática não tinha fato notável,
vinha a ser uma visão estereotipada. Seguindo esta mesma linha de pensamento,
de modo mais amplo, podemos observar também na questão do preconceito aos
povos negros que somam a maior parte populacional do nosso país, porém não
tinham seu devido lugar contado na história.
Com isso acaba por se criar uma imagem de estranhamento ou
representação equivocada do outro. Precisamos reconstruir nossa visão de
educação e priorizar alguns aspectos como propõe Silva, (2010. p.4). Dentre eles:
•

Novos critérios de avaliação dos livros didáticos, identificando visões
estereotipadas e preconceituosas sobre a população negra.

•

Implementação de políticas de ação afirmativa na educação para garantia
de acesso e da permanência da população negra nas universidades.

•

Realização de campanhas de combate ao racismo e à discriminação.

•

Revisão do currículo da Educação Básica, visando à inclusão da história
e da cultura da África e dos afro-brasileiros .

27

•

Parcerias entre cada estado e as organizações do Movimento Negro para
a formação das/os educadores/as, considerando as produções
acadêmicas,
metodológicas
e
as
experiências
educacionais
complementares de combate ao racismo e à promoção da igualdade
engendrada por todo o país.

•

Nomeação de representantes da temática indígena e negra para o
Conselho Nacional de Educação.

Diante dessas necessidades aqui elencados entendemos que não basta
termos Leis e Diretrizes a favor da educação, estas por si só não consegue resolver
o problema das desigualdades étnico racial existente na sociedade e principalmente
na escola, embora sendo uma conquista muito valiosa temos muito a fazer,
sobretudo, pelas novas gerações.
É necessário desmistificar esse preconceito, esse olhar ideológico de que
tudo que vem do negro tem menos valor do que as coisas dos brancos e
começarmos a valorizá-los e respeitá-los como povos que muito contribuíram para
formação social e cultural desta nação.
No Próximo capítulo descreveremos o caminho metodológico percorrido na
pesquisa.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O capítulo metodológico desvela o caminho que percorremos para alcançar
os objetivos de nossa pesquisa. Para tanto discorreremos sobre abordagem e o tipo
da pesquisa, o campo e os sujeitos estudados e, por fim, os instrumentos adotados
para a produção dos dados que nortearam as análises efetivadas.
2.1 Tipo de Pesquisa

Nossa pesquisa se desenvolveu por meio da abordagem qualitativa, por
entendermos se tratar da mais adequada para alcançar os objetivos propostos, em
especial, porque o estudo realizado se propôs à atribuição de significados às
informações

obtidas,

pois,

como

pesquisadores

participativos,

buscamos

compreender e interpretar as informações levantadas.
A este respeito Minayo (2001, p. 21) afirma:
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores, e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos, e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

A pesquisa se caracteriza enquanto uma pesquisa de campo, submetida a um
processo de análise teórica baseada nos marcos teóricos conceituais propostos por
Minayo (2001), Chizzotti (2007), Trivinõs (1987), Kaufmann (2013), dentre outros.
A pesquisa de campo centra-se na busca de informações diretamente com a
população pesquisada, exigindo dos pesquisadores um encontro direto na realidade
investigada, contato in loco, ou seja, se faz necessário e imprescindíveis idas
efetivas ao espaço onde o fenômeno acontece ou aconteceu, reunindo o maior
número possível de informações para documentação posterior, atentando para a
natureza do problema investigado (GONSALVES, 2001).
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2.2 Sujeitos e o Campo da pesquisa

Os sujeitos desta pesquisa são três professores de ambos os sexos, que
ministram várias disciplinas, dentre as quais História; são graduados em distintas
áreas da educação, lecionam em três escolas do Ensino Fundamental da zona sul,
na rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, capital do estado do Piauí.
As escolas participantes, que compõem o campo onde buscamos os dados
para análise, foram: Escola Municipal Nossa Senhora da Paz, localizada na Vila da
Paz; Escola Municipal Benjamim Soares de Carvalho, situada no bairro Macaúba; e
Escola Municipal Extrema, no bairro Tancredo Neves.
E para via de informação, sigilo e preservação de identidade dos participantes
desta pesquisa foram utilizados codinomes envolvendo os golpes praticados pelos
capoeiras, definidos posteriormente.
2.3 Instrumentos de coleta de dados
Conforme ressaltado, realizamos uma pesquisa de campo, em escolas da
Rede Pública de Ensino do Município de Teresina, tendo como propósito identificar
os fatores que determinam ou contribuem para que ocorram certos fenômenos, ou
seja, explicar as causas e/ou razões dos fatos estudados.
Utilizamos como técnica de pesquisa a entrevista semiestruturada, tendo
como instrumental um roteiro de perguntas abertas e aplicado a três professores
lotados nas escolas pesquisadas, que lecionam as disciplinas de História.
A entrevista semi estruturada, é aquela que, basicamente,
[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à
medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador,
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVINÕS,
1987. P.146).
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Assim sendo, utilizamos um roteiro pré-definido, mas com a liberdade de
colocar em pauta para os entrevistados outras questões que surgissem no decorrer
da entrevista. Como afirmam Boni e Quaresma (2005, p. 8):
As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas,
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto.
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas,
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa
informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou
ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido”
ao tema ou tenha dificuldades com ele.

Criamos um ambiente de interação que permeou as entrevistas, uma espécie
de atmosfera de influência entre quem pergunta e quem responde, proporcionando
um clima de estímulo e de aceitação mútua, fazendo com que as informações
fluíssem de maneira notável e autêntica, ganhando vida através do diálogo.
A respeito dessa técnica Chizzotti (2006) nos informa que a “entrevista
semiestruturada, [...] se desenrola a partir de um esquema básico, porém aplicado
rigidamente, permitindo que o entrevistado faça adaptações necessárias”. Dessa
forma foi gerado um clima de confiança e de autonomia aos informantes. Portanto, a
partir da utilização deste instrumento, conseguimos ampliar e enriquecer os dados
coletados e analisados.
Para complementar as informações obtidas através da entrevista semiestruturada, de maneira a enriquecer o leque de informações, foi realizada uma
análise documental, com que se pretendeu “ratificar e validar as informações
obtidas”. (CHIZOTTI, 1998). Tendo como material explorado os livros didáticos de
História a fim de elucidar se nestes manuais existem passagens que contemplam o
objeto da pesquisa, como também realizar um cruzamento de dados das oralidades
com os materiais de apoio utilizados pelos entrevistados.
Sobre a análise documental conforme utilizada em nosso estudo, é
novamente Chizzotti (2006, p.38) quem comenta que pode se constituir numa
técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, de forma a complementar as
informações obtidas por outras técnicas, revelando aspectos novos de um tema ou
problema.
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Com isso, esta pesquisa foi organizada em três fases que compreendem:
✓ Primeira fase, consistiu na delimitação estrutural dos espaços
escolares onde os sujeitos pesquisados estão inseridos, com o
seguinte critério: todos devem oferecer em seu currículo as aulas de
Capoeira, seja em dias úteis ou nos finais de semana;
✓ Segunda fase, onde foram aplicados os instrumentais, as entrevistas e
a coleta dos manuais escolares, para a posterior análise documental,
para a obtenção dos dados investigados;
✓ Terceira fase, temos a análise das informações adquiridas no campo
de pesquisa, embasado em alguns teóricos que trabalham com a
temática apresentada, a partir do qual foram feitas as transcrições das
oralidades em textos escritos, no sentido de analisar as respostas que
buscamos acerca do problema levantado.
No capítulo seguinte apresentaremos as análises e interpretações dos dados
realizados na pesquisa, os quais serviram de fundamento para a elaboração das
considerações finais.
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3. ANÁLISES DOS DADOS
Neste capítulo serão apresentadas as análises dos dados coletados e
produzidos no estudo, momento em que trazemos à tona o percurso e a dinâmica na
qual nos assentamos para efetivar a organização destes dados e a conseqüente
descrição e interpretação daquilo que entendemos como fundamental a partir dos
objetivos da pesquisa.
Os dados foram coletados em três Escolas da rede Municipal de Ensino de
Teresina que são elas: Fundação Nossa Senhora da Paz, Escola Municipal
Benjamin Soares de Carvalho e a Escola Municipal Extrema. Todas localizadas na
zona sul da cidade, sendo entrevistado um professor de cada escola.
A escolha pelas escolas se deu pelo fato destas instituições ofertarem em seu
currículo da prática da Capoeira – objeto de estudo dessa pesquisa. Quanto à
escolha dos professores optamos pelo trabalho com os que lecionam principalmente
no 4° e 5° ano do Ensino Fundamental - nível em que são trabalhados temas
referentes ao processo de colonização do Brasil até a atualidade. Os dados foram
coletados entre os meses de agosto de 2016 a janeiro de 2017.
Considerando a presença da Capoeira nas instituições que fizeram parte
desta pesquisa investigamos se os professores se utilizam dessa ferramenta como
um instrumento para contar a história social e cultural do Brasil, sobretudo, de modo
a atender a Lei 11.645 de 2008, ou seja, quais os conteúdos e procedimentos
utilizados por eles em sala de aula para trabalhar a história e cultura africana, afrobrasileira e indígena de modo a minimizar a discriminação racial ao mesmo tempo
em que é apresentado aos alunos o pluralismo cultural que temos hoje resultante de
todo um processo histórico e se, dentre estes, constava algum referente à Capoeira.
Para tanto foi elaborado um roteiro norteador da entrevista que inicialmente
traça o perfil dos sujeitos em relação a nome, idade, formação e tempo de exercício
da profissão e atuação na escola.
Apesar de não ter havido resistência quanto a revelar os nomes, optamos
pelo uso de codinomes, como foi citado anteriormente, para preservação da
identidade dos sujeitos. Dessa forma as escolhas pelos nomes fictícios surgiram
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durante a construção do referencial teórico em especial quando lemos sobre os
movimentos utilizados pelos capoeiristas. Escolhemos, então, três nomes de golpes
para nomear os sujeitos da pesquisa, o professor da Escola Municipal Nossa
Senhora da paz aqui é identificado por Martelo, a professora da Escola Municipal
Benjamim Soares de Carvalho por Ginga e, por fim, a professora da Escola
Municipal Extrema identificada por AÚ.
Sobre a formação de Martelo, ele tem 34 anos é licenciado em Matemática,
Bacharel em Música Sacra e está cursando Direito pela Universidade Federal do
Piauí (UFPI). No que diz respeito ao tempo de carreira em sala de aula, tem dois
anos, é efetivo e ministra aulas de 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental.
A Ginga afirmou ter 37 anos, formação em Pedagogia, especialização em
Gestão Escolar e atua a quatro anos em sala de aula, atualmente lotada nas turmas
de 4° e 5° ano do Ensino Fundamental.
Por sua vez Aú tem 48 anos, possui formação em Pedagogia e possui 12
anos tempo de exercício em sala de aula; atualmente leciona nas turmas de 4° e 5°
ano do Ensino Fundamental.
Após caracterização do perfil profissional dos sujeitos foram lançadas as
perguntas de nossas inquietações, seguindo um roteiro elaborado previamente. A
primeira questão contextualiza a história da Capoeira no Brasil, seus avanços e
retrocessos e em seguida questiona o professor sobre a utilização ou não da
temática Capoeira em sala de aula para contar a história do Brasil.
Sobre esta questão Martelo responde:
“Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente faz com que o aluno
entenda que o Brasil é resultado de uma mistura de povos, e a gente busca valorizar
a contribuição de cada um desses povos. E de maneira muito significativa a questão
da contribuição da cultura africana para a construção de nossa identidade. Quando
víamos aqueles livros didáticos mais antigos, você via pouca abordagem, hoje em
dia já os livros não cometem tanto esse erro e vê basicamente a valorização, uma
história crítica, mostrando como realmente os negros eram explorados e que esse
país foi construído à base do trabalho e do suor e sangue dos escravos africanos. A
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gente mostra que a Capoeira foi um movimento de resistência, ela é uma espécie de
dança, ao mesmo tempo em que é uma luta, uma arte marcial, a gente mostra ela
realmente como um movimento de resistência, que geralmente é apresentado o
negro como aquele que aceitava passivamente a escravidão, e a gente mostra para
a criança, que não, que ele não aceitou, que ele lutava. Eu não trabalho
propriamente a Capoeira em si, a gente valoriza as diversas manifestações culturais,
a influência da culinária, a influência da nossa culinária, da culinária africana, os
temperos, as formas de a gente comer, a questão da influência das palavras. Hoje
mesmo eu estava trabalhando, já em língua portuguesa a influência das palavras
africanas no nosso português, no nosso idioma, a gente faz esse recorte de
valorização da cultura africana, a gente até estava com um videozinho sobre lendas
africanas, é muito importante a gente fazer que eles se valorizem enquanto
brasileiro, herdeiro dessa matriz africana, é muito importante isso. ”
Sobre a mesma questão Ginga diz:
“A gente utiliza sim por conta do conteúdo que já vem no livro e ai vem no
livro a questão da cultura dos africanos, especificamente no 4º ano né! Eles
trabalham, esse é o livro deles (neste momento a entrevistada aponta para o livro
didático de história utilizado em sala de aula), livro didático, e ai veio a questão dos
escravos, ai veio toda aquela questão cultural e ai a gente apresenta para eles a
questão das danças, das músicas, das famílias, então assim [...]...muita coisa para
eles, eles ficaram até, assim, admirados de saber que certas coisas que eles fazem
vieram dos escravos, [...] a questão da comida, feijoada, Capoeira que eles gostam
bastante. Assim, aí agente, com certeza, trabalha e aí mostra esse lado bom e
positivo da cultura. ”
Por sua vez, Aú afirmou que:
“Sim, a gente trabalhou até agora mesmo. Tem um conteúdo no livro que foi
trabalhado sobre isso, e é interessante que eles associam, a Capoeira a outros tipos
de dança, eles já sabem todos os instrumentos, [...] dos instrumentos né!? Tem
instrumento que nem eu sabia que nome era e eles sabem o que é! (Risos). Vem [no
livro] só o instrumento e não vem o nome [do instrumento] né!? Aí eu ficava meus
Deus! Que instrumento é esse aí? Aí eles disseram. ”
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Nesta primeira questão podemos observar a relevância desta temática para
os professores, pois os mesmos afirmam que se utilizam da Capoeira dentro dos
conteúdos, porém, de modo geral, isso foi possível especialmente graças às
abordagens contidas nos livros didáticos, que após a nova reformulação que
sofreram trouxeram à tona temas que, como o primeiro entrevistado nos coloca,
anteriormente não era dado tanta ênfase e, assim, passaram a ser trabalhados na
história do Brasil, por exemplo, as classes menos favorecidas, esquecidas e
“marginalizadas” da sociedade, que por vezes foram, e ainda são, tomadas pelo
preconceito.
Analisando os livros de história utilizados em sala de aula por Martelo, da
coleção Ligados.com - Editora Saraiva, observamos que de fato estes livros trazem
a questão da Capoeira, embora de modo bem resumido, onde, por exemplo, tanto o
livro do 4° como o do 5° ano do Ensino Fundamental possuem a mesma imagem
para representar a Capoeira, o que é uma falha significativa tendo em vista a grande
contribuição dessa arte para a construção da identidade nacional como o livro
utilizado por AÚ nos coloca, na unidade seis intitulada “A era Vargas”, em que é
apresentado em foto que tomam as páginas 80 e 81, uma representação da prática
da capoeira, como nos mostra a imagem 1.
Imagem 1: Roda de Capoeira Angola

Fonte: livro didático de História “Projeto Buriti”, editora Moderna, 2014.
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Nas páginas que se seguem, do livro “Projeto Buriti”, utilizado por Aú, temos
mais uma vez a Capoeira sendo discutida, no tema 3, intitulado “A construção da
identidade nacional, concebendo três símbolos do Brasil: o Samba, a Capoeira e o
Futebol.
Na parte que nos interessa analisar, temos algumas linhas que abordam
sobre a temática, indagando seu significado, perseguições e reconhecimento como
prática genuinamente brasileira, como também as imagens de dois mestres
considerados referenciais no mundo da Capoeira, Manoel dos Reis Machado
(Mestre Bimba) e Vicente Ferreira Pastinha (Mestre Pastinha), como podemos ver
na imagem 2:
Imagem 2: A Construção da Identidade Nacional

Fonte: livro didático de História “Projeto Buriti”, editora Moderna, 2014.

Vale ressaltar que o livro do 5° ano utilizado por Aú é o mais rico em
conteúdos sobre a Capoeira, e se diferencia dos demais pelo tipo de abordagem
contida nele, enquanto que no livro do 4° ano não se observa nenhuma passagem
sobre os capoeiras.
Observamos também que apesar de a Capoeira ser pouco discutida nos
demais livros didáticos, estes, possuem conteúdo bem vasto sobre a história dos
povos africanos, sobre a questão da escravidão sofrida pelos negros, de forma que
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os alunos possam ter conhecimento sobre a passagem desses povos e a valorizar
essa gente e sua cultura, como foi bem esclarecido por Martelo.
Achamos importante, também, enfatizar que no livro “Ligados.com” do 5º ano
adotado por Martelo, no capítulo dois, intitulado “Os negros conquistam direitos”
quando traz em seu conteúdo a questão da proibição do tráfico de africanos, das
mobilizações que ocorreram para o fim da escravatura, das fugas, formação de
quilombos, da vida difícil dos ex-escravos e das várias formas de resistências
elaboradas por eles, a Capoeira se insere como prática cultural afro-brasileira
considerada patrimônio imaterial da humanidade, conforme podemos observar na
imagem 3 abaixo, da página 76 do livro “Ligados.com”:

Imagem 3: A Resistência no Cotidiano

Fonte: livro didático Ligados.com do 5º ano, editora Saraiva, 2014.

Prosseguindo com a análise das falas de Martelo, este demostra que trabalha
a história do Brasil de forma abrangente através de várias vertentes e das várias
manifestações culturais que existem, fala da comida, da dança da herança
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linguística, tudo com objetivo de levar o aluno a conhecer e entender as variações
culturais existentes em nosso país, salientando a importância de conhecer,
compreender

e,

consequentemente,

respeitar

o

multiculturalismo

brasileiro.

Apontando a Capoeira como forma de resistência do negro perante a escravidão
que sofriam conforme vem expresso no Livro Didático citado.
Já Ginga afirma que trabalha a Capoeira em sala de aula, considera
importante, como também fala da motivação expressa pelos alunos quando se trata
da temática, no entanto demostra certa dependência com relação às informações
fornecidas pelo manual didático escolar, deixando entendido que caso não tivesse
destaque no livro, a história desses povos ficariam no esquecimento continuando o
silenciamento como retrata (SILVA, 2010, p. 15) na seguinte passagem:

As representações políticos-culturais da capoeira, nestes livros, são
marcadas pelo silenciamento e pelo esquecimento e, quando muito,
aparecem atreladas à idéia de folguedo ou dança folclórica,
descontextualizada e fragmentada de seus valores e fundamentos mais
tradicionais.

De fato, as imagens retratadas no livro didático especialmente no livro
“Aprender Juntos” da Editora SM, utilizado por Ginga, nos passam a ideia de que os
negros são povos bastante sofridos, apresentando sentimento de tristeza e miséria.
No entanto, dentro do corpo dos textos trazidos no livro como foi dito anteriormente,
são enfatizadas as formas de resistência dos negros mostrando, como exposto por
Martelo, que o negro não aceitou ser escravizado passivamente, houve tentativas de
preservação das tradições culturais de suas origens, como a música, a comida a
herança linguística e a própria Capoeira. É lamentável o pouco espaço que a
Capoeira ocupa nas páginas dos livros didáticos. Onde, por exemplo, a foto a seguir
é a única que retrata a Capoeira neste manual. Vejamos a imagem 4 do conteúdo do
livro:
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Imagem 4: Resistindo à escravidão

Fonte: livro didático de história do 5° ano “Coleção Aprender Juntos” da Editora SM, 2014.

Analisando as narrativas de Aú em relação à Capoeira percebemos um
precário conhecimento referente à temática e certo menosprezo perceptível na
entonação da fala. Durante o discurso ela deixa evidente que o livro didático é o
principal instrumento orientador da sua prática pedagógica quando, por exemplo,
revela ter trabalhado a Capoeira em sala e diz não conhecer o nome dos
instrumentos musicais utilizados pelos capoeiras expresso através de fotos no livro
adotado em sala e não demonstra alargar esses conhecimentos buscando outras
fontes de pesquisa para consolidá-los.
De fato, o livro adotado por Aú em sala de aula, “Projeto Buriti”, da editora
Moderna, não revela o nome dos instrumentos como foi mencionado por Aú, porém
traz indagações a respeito dos instrumentos, fazendo com que os alunos reflitam
sobre as imagens que estão vendo e construam suas próprias respostas sobre o
assunto proposto, como vimos na imagem 1, apresentada anteriormente.
Compreendemos que o livro didático por obedecer a uma sequência de
conteúdos e ser um instrumento disponível para o professor, isso acaba contribuindo
para que essa ferramenta seja um verdadeiro guia de suas práticas em sala de aula.
Dessa forma como afirma Freitag (apud SILVA 2010, p. 123):
[...] professores e alunos acabam tornando-se escravos do livro
didático, ao invés de o utilizarem como instrumento de contribuição
para o desenvolvimento da autonomia e do senso critico, tornando- o
roteiro principal, ou exclusivo, do processo de ensino-aprendizagem,
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pois, mesmo diante do entendimento de que ele deixa muito a
desejar, todos concordam que o livro didático ainda é indispensável
em sala de aula.

Outro teórico que comenta sobre a utilização do livro didático de forma
bastante reflexiva é Romanatto, citado por Vianna, Chaves e Bernardi (2009, p. 8),
afirmando que:
o livro didático ainda tem uma presença marcante em sala de aula e muitas
vezes como substituto do professor quando deveria ser mais um dos
elementos de apoio do trabalho docente [...] os conteúdos e métodos
utilizados pelo professor em sala de aula, estariam em uma dependência
dos conteúdos e métodos propostos pelo livro didático adotado. [...]

Isto poderia ser justificado pelo fato de que esse material é o mais concreto e
real em sala de aula, sendo de fácil acesso, ou muitas vezes pela má formação ou
falta de motivação do professor para ir além, em busca de novas fontes de pesquisa,
tendo em vista muitos fatores, por exemplo, carga horária exaustiva, remuneração
precária, desinteresse, dentre outros. Os professores devem ter consciência de que
mesmo o livro sendo considerado um dos melhores dentre as ferramentas didáticss,
não deverá ser utilizado sem adaptações e complementações (LAJOLO, 1996).
Percebemos que apesar da Capoeira ser um assunto presente nos livros
adotados pelos três sujeitos, segundo depoimento dos mesmos e constatação in
loco, a atenção pedagógica dada a esse instrumento ainda é fragmentada, haja vista
sua relevância propulsora na vida social e educacional dos alunos tanto no que diz
respeito à construção de uma identidade histórica, social e cultural genuinamente
brasileira, como a viabilidade dessa arte de luta para se trabalhar a liberdade,
resistência, emancipação e conscientização, a luta por libertação e contra a
opressão do povo negro escravizado no Brasil, elementos constituintes na história
dessa cultura. (SILVA, 2010). Contribuindo assim com o alargamento do
conhecimento dos nossos alunos ao mesmo tempo sobre o processo histórico de
construção do nosso país.
Seguindo para a segunda questão da entrevista com os professores, a qual
versou sobre a presença da Capoeira nas escolas, foi questionado sobre a
participação de alunos dos professores nas aulas práticas de Capoeira, sendo que,
no caso de resposta afirmativa, descrevessem se existiram mudanças perceptíveis
na vida dos alunos que praticam o esporte.
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Sobre esta questão segue Martelo nos diz:
“Que eu saiba não. Se tem aluno que vá, que participe, geralmente os
meninos daqui, do fundamental 1; eles ficam muito no badminton e no judô. Aí eles
comentam muito ‘olha professor ganhei a medalha do judô (risos)’. Eu tinha um
menino no ano passado que ele estava no ranking mundial de badminton, que me
fugiu o nome agora mais o menino é bom”.
Em seguida, Ginga afirma que:
“A Iasmim falou pra mim que participa de um grupo. Eu observei que ela teve
um pouco mais de concentração, né, porque, tipo assim, de concentração nas aulas
[...] e a questão do respeito, a gente vê que ela, né, os alunos que fazem este tipo
de esporte, eles começam a ter um pouco mais de respeito em questão de xingar
(falar mal) menos os outros, a gente observa isso. ”
Por fim, Aú nos informa:
“Tenho dois (alunos) do 5° ano que participam. (Sobre as mudanças
observadas ou não desses alunos que praticam a Capoeira ela afirma). Não. Até
porque eles começaram agora, está com mais ou menos uns dois meses que eles
começaram, e até por conta assim [...] porque o Júlio Cesar é um menino que é
muito inquieto e não dá para ver a mudança dele por conta que [...] ele falta demais.
Mas o outro menino mudou. Ele era muito disperso. Ele é muito inteligente, mas era
muito disperso agora ele mudou. Já nas atividades dele dá para ver muita diferença
no comportamento.”
Apesar de Martelo ter afirmado trabalhar a temática Capoeira em sala de
aula, na segunda questão ele demonstra um distanciamento com o esporte, quando
não consegue afirmar com precisão sobre a participação ou não de seus alunos nas
aulas praticas de Capoeira, ou seja, mesmo tendo aulas de Capoeira na própria
instituição onde os alunos estão inseridos, demonstra certa indiferença ao esporte
apesar de sua rica contribuição na “construção de valores éticos, culturais e sociais,
notadamente aqueles mais ligados às nossas raízes históricas e que são
indispensáveis para uma formação identitária” de nossos alunos (SILVA, 2010, p. 6).
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Nos parece ter ficado evidente, também, que os alunos não são incentivados
pelo professor a participarem dos esportes que a escola lhes oferece, uma vez que o
professor entrevistado menciona relatos vagos dos alunos sobre suas vivencias no
badminton e no judô e não faz referência a Capoeira.
Por outro lado, Ginga afirma ter uma aluna que pratica Capoeira e fala das
mudanças comportamentais expressas na escola adquirida a partir de sua
participação no esporte. Isso vem reafirmar que “a Capoeira consegue construir
junto a seu aluno conceitos de disciplina, lealdade, respeito e afetividade”. (SOUZA;
SOUZA; TROIAN, 2012. p. 3.)
Aú inicia seu discurso negando a ocorrência de mudança na vida de seus
alunos, no entanto, finaliza explicando que um dos dois alunos mencionados falta
com muita frequência às aulas. E fala da melhoria na concentração nas atividades
escolares do segundo aluno citado. Percebemos uma acentuada e significativa
contradição na afirmação de Aú, visto que quando perguntamos sobre a ocorrência
de mudança na vida de seus alunos que praticam a Capoeira, AÚ de forma muito
taxativa afirma que não, já no final da fala se contradiz afirmando que um de seus
alunos que praticam o esporte era disperso e agora se concentra melhor nas
atividades propostas em sala de aula.
Diante do exposto, apesar das afirmações sobre os alunos praticantes da
Capoeira, o que se percebe é a pouca valorização desse esporte por parte de
alunos e professores, isso fica evidente, por exemplo, quando o primeiro sujeito diz
não ter conhecimento de alunos seus nas aulas de Capoeira e não só isso, Ginga
afirma ter apenas uma aluna entre as turmas de 4° e 5° ano que participa da
Capoeira, enquanto, por outro lado, Aú afirma contar com dois alunos integrantes da
Capoeira, sendo um deles pouco frequente.
A respeito dessa questão sobre a valorização de uma cultura como a
Capoeira, podemos nos orientar na afirmação seguinte: “A Capoeira como
patrimônio cultural tombado desde 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), é a principal manifestação cultural existente em nosso
país por isso deve ser valorizada”. (SOUZA; SOUZA; TROIAN, 2012. p. 8). A citação
em destaque contribui para que possamos entender que faz-se necessário a
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conscientização, seguida da valorização, a respeito de culturas que, como a
Capoeira, já ocupam lugar central em nossa história recente, inclusive, ocupando
status importantes em vários segmentos de nossa sociedade.
Dando continuidade às entrevistas, a terceira questão foi assim enunciada: A
lei 11.645 de 2008 que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afrobrasileira e indígena vem contribuir para a valorização e compreensão sobre a
contribuição desses povos no processo de formação nacional, fazendo com que
além de nossos alunos passarem a conhecer a história de nosso país, passem a
respeitar essa diversidade cultural que temos. Em sua opinião, o que mudou com a
promulgação dessa lei? O preconceito racial existe nas escolas? De que forma é
trabalhada essa temática? A Capoeira pode ser um instrumento valido a ser utilizado
para minimizar a discriminação contra o negro?
Fazendo uso da palavra Martelo, afirma que:
“Realmente no Brasil essa questão do preconceito é muito forte, ela é muito
forte, questão de que você diz que o Brasil é uma democracia racial, isso aí fica só
no discurso, quando vemos na prática tudo que é do negro é menosprezado,
minimizado, então eu acho que a lei realmente foi importante para vermos uma
mudança significativa nos livros didáticos, até na própria questão de como a gente
está falando de história e geografia, até na própria historiografia, na maneira de
abordar a história, os movimentos dos negros, como os negros fizeram parte de
movimentos de rebelião, buscando, já vendo lá na frente a oportunidade da abolição
da escravatura, é fundamental. O interessante é o seguinte: a gente deve promover
sempre a cultura africana, o que eu não concordo é o reducionismo de cultura
africana, a religião africana, me entenderam? Eu valorizo totalmente, porque se você
reduz a questão simplesmente da religiosidade, porque eu sou contra a questão de
você julgar a religiosidade africana como uma coisa menor; como qualquer outra
deve ser respeitada, você deve conviver e deve ter esse ambiente. Agora eu
discordo só da questão de reduzir o discurso ao religioso.”.
Considerando a fala de Martelo quando coloca que o preconceito ainda é bem
marcante em nossa sociedade, buscamos saber que tipos de atividades a escola
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desenvolve para atender a Lei 11.645/2008 e conseqüente minimizar a
discriminação racial. Sobre esta questão Martelo faz a seguinte afirmação:
“É mais na disciplina de História e Geografia; a gente passa vídeos, utilizamos
livros didáticos, livros paradidáticos, é isso que a gente tem feito.”.
Ainda na mesma questão, perguntamos se a Capoeira, por ser um
instrumento dessa cultura afrodescendente, ajuda a minimizar esse aspecto do
preconceito na visão de Martelo. Ele afirma:
“Perfeito, é uma ferramenta muito eficaz, minha sobrinha praticava Capoeira e
é uma coisa linda, que muda a pessoa e parece que ela começa a ter mais
responsabilidade, até na escola muda os resultados, isso é impressionante, eu tenho
uma sobrinha que praticava a Capoeira, e agora ela está praticando judô (risos).”
Ainda sobre utilizar a Capoeira como componente que possibilita ou não a
questão da minimização da discriminação racial, Martelo respondeu:
“Eu concordo que sim, porque você está valorizando, porque na Capoeira
você vai ter, as músicas que são de origem africana, você vai ter os passos que
recebem nomes africanos, então ali toda a cultura é valorizada, celebrada e eu acho
que é válido, é importante sim e vale a pena, minimiza muito e a própria Capoeira
tem ganhado mídia, você vai nos programas de esportes, está lá a Capoeira, nome
de vários atletas, nos Estados Unidos, é muito aceito na Europa, é muito
interessante para a gente que é professor de história e geografia; dá até pra você
trabalhar a questão da identidade dos povos, povos que vieram para o Brasil, a
gente pensa que veio só o negro, falam assim ‘vieram só os negros’, quando vieram
vários povos e a partir da Capoeira dá para o professor trabalhar isso, porque você
tem Capoeira Angola, que é de um povo e tradição, você já tem uma outra Capoeira
que já vem mas daquela outra região mais sul da África é interessante.”.
Ginga se colocou da seguinte forma:
“A valorização do povo negro com certeza as crianças é [...] começaram a ter
assim, uma noção maior de tudo, que eles foram importantes pra história do Brasil
em geral e também para você né! Demonstrar para eles essa questão de diminuição
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das discriminações pela cor que ainda existe muito nas escolas, né! Assim as
crianças ainda trazem muito das famílias essa questão. Então é muito importante
sim abordar esses temas nas escolas para as crianças entenderem, valorizarem,
respeitarem principalmente o respeito a esse povo e as suas tradições.”
Em seguida, perguntamos como Ginga trabalha essa questão do preconceito.
E assim ela faz a seguinte colocação:
“O preconceito a gente trabalha assim, eliminado, criando [...] sempre
conversando, conscientizando as crianças que assim, [...] como são alunos de
escolas públicas, e assim a escola aqui ela tem um público muito diversificado e
muito difícil por conta da falta de apoio das famílias, a gente não tem muito apoio
das famílias nesse sentido, né, de está colaborando com a gente na formação da
criança, então a gente precisa mesmo, tipo assim, usar dos nossos métodos da
nossa questão mesmo pedagógica. É [...] então assim, há o racismo, mas a gente
procura sempre conscientizar as crianças e mostrar pra elas que não existem
diferenças, né, sempre mostrando que eles são iguais que eles são [...], todos tem o
seu valor, todos temos defeitos, qualidades. Então assim basicamente é essa a
questão de conscientização mesmo.”.
Referente à mesma questão, Aú assim se expressa:
“Acho que essa lei, ela abrange mais é [...] com que a gente pode trabalhar os
conteúdos né!? E [...] até de forma mais ampla, porque antigamente a gente não
conhecia essa lei, a gente trabalhava[...] o geral né!? E assim, pegava aqui um
assunto. Aqui nos livros dificilmente vinha abordando isso. Até sobre a consciência
negra, o negro que vinha era trabalhar só ali, a parte de escravidão né!? E agora
não ele já vem já na parte de consciência negra, já vem muita foto com Capoeira, a
gente pode está introduzindo e até trabalhando a interdisciplinaridade né!? Dos
conteúdos. ”.
Perguntamos, em seguida, se a escola desenvolve alguma atividade de
orientação, conscientização para minimizar a discriminação racial que temos hoje.
Sobre essa indagação Aú faz a seguinte afirmação:
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“Não. A gente trabalha o preconceito [...] já trabalhamos. É [...] assim, fizemos
projeto envolvendo a escola toda no ano passado foi feito e a gente envolveu o
problema também de bullying porque tinha muito aqui na escola né!? Ai foi feito
assim. Aí aproveitando isso foi feito uma passeata que é considerado um dia pela
paz e foi trabalhado cartaz.”.
Continuando na mesma linha de pensamento foi questionado para Aú se a
Capoeira pode ser um instrumento válido para ajudar na prevenção de atitudes
preconceituosas, tendo em vista seu lugar na nossa história nacional. Aú apresenta
seu pensamento assim:
“Eu acho que dá. Até pela forma assim [...] porque muita gente tinha
preconceito, até pelos professores que a maioria dos professores vem com aqueles
cabelos com [...] não é!? (neste momento ela está se referindo ao preconceito que
partia dos outros professores sobre o olhar preconceituoso em relação aos
professores de capoeira). Ai, muita gente tinha aquela consciência que [...] eu vi
muita gente falando que eles eram sujos, que a pessoa não lavava o cabelo, tinha
aquele preconceito. E hoje eu não vejo mais aquele preconceito que tinha. Assim
pelo menos eu não vejo mais comentário sobre isso.”.
É importante atentar para o que Martelo diz no início de seu discurso quando
coloca que embora se alimente a ideia de que o Brasil é uma democracia racial,
segundo ele essa democracia não acontece, justificando que tudo que é do negro é
menosprezado, minimizado. Ou seja, “a ideologia de uma “democracia racial” é
posta no país como motivo de orgulho, onde na verdade o que existe mesmo é uma
fachada para despistar a realidade do tratamento dado à população negra”.
(NASCIMENTO, 2010, p. 3).
Entendemos que, para se lutar por uma causa, é necessário antes de tudo
assumir a existência do problema, ou seja, considerar o Brasil como uma
democracia racial, são tentativas de se fechar brechas para o discurso das relações
preconceituosas contra o povo negro.
Nessa mesma perspectiva Martelo demonstra ser conhecedor do racismo na
sociedade e fala das estratégias que utiliza em sala de aula para trabalhar o tema.
Graças ao reconhecimento da discriminação e racismo tão presente no Brasil e das
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incansáveis lutas do negro por reconhecimento e respeito que surgiram leis que
obrigassem as escolas do Fundamental e Médio a implantar nos currículos
escolares o ensino da história e cultura dos africanos, afrodescendentes e índios
para que as novas gerações, além de compreender a contribuição destes no
processo de formação do país, fossem também orientadas a respeitar a diversidade
étnica racial que forma nosso bojo nacional.
Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua
descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender
seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas
de desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau
gosto sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura
de seus cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. Implica criar
condições para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude
da cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus antepassados terem
sido explorados como escravos, não sejam desencorajados de prosseguir
estudos, de estudar questões que dizem respeito à comunidade negra.
(BRASIL, CNE/CP 003/2004. p. 12)

Embora tenham surgido leis que apoiassem o reconhecimento do negro na
construção da sociedade brasileira estas por si só não dão conta de acabar com a
discriminação e racismos no país. É necessário um trabalho interligado com todas
as instituições que direta ou indiretamente contribuem para a formação do aluno, o
que,
Requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias
pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a
desigualdade étnico-racial presente na educação escolar
brasileira, nos diferentes níveis de ensino. (BRASIL, CNE/CP
003/2004).
A citação destaca iniciativas fundamentais e necessárias para que o negro
seja reconhecido como parte integrante de grande relevância para a formação do
Brasil de fato e de direito.
Martelo considera ter havido avanços com a promulgação da Lei acima
referida, sobretudo no que diz respeito à maneira como os livros didáticos abordam
a questão do negro e sua participação na história do país “[...] na própria
historiografia, na maneira de abordar a história, os movimentos dos negros, como os
negros fizeram parte de movimentos de rebelião, buscando, já vendo lá na frente à
oportunidade da abolição da escravatura, é fundamental”.
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Fica claro, na fala de Martelo, que após a implementação da Lei a história do
negro vem ganhando espaços nos manuais escolares. Pois considera que antes
dela, muitos assuntos sobre a etnia negra eram de certa forma levados a um
reducionismo, mostrando que ideologias eram mantidas e as classes abastadas
sofriam preconceito de tal maneira que nem tinham importância. Sobre isso Janz
reforça:
Consideramos que até 2003, os livros didáticos, em sua maioria trabalharam
com o ensino de História numa perspectiva eurocêntrica, destinando um
espaço pouco relevante a temas relacionados à história e cultura afrobrasileira e africana. Esses temas, quando apareciam, eram retratados de
maneira reducionista, reforçando uma ideia de superioridade branca
européia em detrimento do negro africano [...]. (JANZ, 2014, p. 11.).

Isso porque de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, o Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de
desenvolvimento excludente. Fato que acarreta até hoje a discriminação e o racismo
contra as populações afrodescendentes em todo país e, sobretudo, nas escolas
brasileiras.
Ampliando o discurso, mas na mesma linha de pensamento, foi perguntado
sobre a relevância ou não da capoeira enquanto instrumento para minimizar a
discriminação racial na escola. Sobre isso Martelo afirmou ser a Capoeira uma
ferramenta eficaz para aquisição de valores tanto sociais, educativo como cultural
quando diz: [...] porque você está valorizando, [...] as músicas que são de origem
africana, você vai ter os passos que recebem nomes africanos, então ali toda a
cultura é valorizada [...] é uma ferramenta muito eficaz, minha sobrinha praticava
Capoeira e é uma coisa linda, que muda a pessoa e parece que ela começa a ter
mais responsabilidade, até na escola muda os resultados [...].
Sua fala pode segue o raciocínio de que:
A capoeira no contexto escolar é uma ferramenta pedagógica valiosíssima
para o combate do racismo, preconceito e discriminações, ela deve ser
usada de forma a construir no aluno valores como respeito, afeto,
sensibilidade e amor ao seu próximo seja ele negro, pardo, indígena, de
outro credo, preferência sexual ou de classe social inferior. (SOUZA,
SOUZA e TROIAN, 2012, p. 3).
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Diante do exposto diríamos que é significativa a riqueza que a Capoeira tem a
somar para o desenvolvimento integral do aluno, notadamente caso seja dada a esta
arte sua devida importância principalmente no âmbito escolar. Muito se apregoa
sobre a escassez de recurso ou materiais, sobretudo nas escolas públicas que
possibilite uma educação de qualidade.
Vimos, porém, durante esta pesquisa que embora a Capoeira estando
presente nas três escolas elencadas o que se notou foi um distanciamento ou
indiferença a esse bem gratuito tanto por parte dos professores como dos alunos.
Seguindo a análise da fala dos sujeitos no que se referem às mudanças pós
Lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura Africana, afro-brasileira e
indígena nas instituições escolares, Ginga afirma que os alunos começaram a
compreender a importância do negro na construção do país.
Entretanto, Ginga faz uma ressalva sobre a forte presença de discriminação
racial ainda presente na escola e fala da ausência de parceria entre a escola e as
famílias dos alunos o que segundo ela dificulta o processo, visto que a escola e a
família, neste caso, não andam juntas.
Perguntada sobre de que forma trabalha a questão do preconceito, Ginga
deixa evidente que o assunto só é discutido quando há manifestação de atitudes
preconceituosas e a única maneira de intervenção se dá por meio da
conscientização através do diálogo. “O que fica subentendido é que, nas sociedades
modernas, mesmo existindo uma lei que proíbe os atos discriminatórios, em função
da cor da pele, a discriminação continua presente”. (NASCIMENTO, 2010, p. 4).
Por outro lado, Aú embora tenha afirmado a existência de mudanças na
abordagem dos conteúdos do livro didático após a promulgação da lei, demonstra
precário conhecimento em relação ao tema abordado. Tornando o discurso
descontextualizado e superficial.
Perguntamos, então, quais as estratégias que a escola utiliza para atender a
lei e, consequentemente, minimizar o preconceito existente. A respeito da questão,
Aú relatou um projeto realizado um ano atrás no dia da consciência negra. Ao
comentar sobre o uso da Capoeira como ferramenta para trabalhar a questão do
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racismo nas escolas, Aú afirma acreditar na possibilidade, no entanto, não demostra
familiaridade com a temática.
Diante da fragilidade das informações é valido destacar, novamente, que não
basta que a história da contribuição cultural e social do negro seja uma
obrigatoriedade de ensino regida por Lei.
Acreditamos que, para que as Leis sejam efetivadas, sobretudo nas
instituições escolares e seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, faz-se indispensável à presença de professores competentes
que dominem os conteúdos de ensino, bem como saibam se comprometer com a
educação de negros e brancos, notadamente assentados em relações de respeito,
assim como capacitados a corrigir posturas e atitudes desrespeitosas e
discriminantes.
Isso demonstra a necessidade constante de, enquanto educadores, estarmos
nos aperfeiçoando para atender as exigências próprias da profissão de educar para
a vida em sociedade, o que exige, não só o conhecimento dos conteúdos, mas,
também, os temas transversais que, na atualidade, permeiam as salas de aula de
forma significativa.
A seguir apresentaremos nossas considerações finais.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o processo de desenvolvimento desta pesquisa buscamos investigar
como a Capoeira, devida sua riqueza histórica, social e educacional presente em
escolas publica de Teresina poderia ser utilizado de modo a contribuir com a
aprendizagem dos alunos em relação a história do Brasil ao mesmo tempo, ser um
instrumento importante para se trabalhar no combate e prevenção de atitudes
preconceituosas no ambiente escolar como propõe a Lei 11. 645 de 2008 e verificar
como a história e cultura Africana e Afro brasileira vem sendo trabalhada nas três
escolas pesquisadas.
Neste percurso o que podemos observar é que em relação aos professores
utilizarem-se da capoeira em sala de aula para auxiliar os alunos na compreensão
do processo de construção de nossa identidade nacional, que de modo geral estes
afirmaram ser sim a Capoeira um recurso importante e de grande valor cultural para
ser explorado em sala de aula de modo a mostrar aos alunos a contribuição dessa
arte genuinamente brasileira para a construção de nossa identidade brasileira.
Por outro lado, os professores demonstraram frágil propriedade em relação à
temática Capoeira, e deixam evidente que mesmo essa arte sendo praticada por
seus alunos na própria escola onde estão inseridos, só é feita referência à Capoeira
quando o conteúdo do Livro Didático a ser trabalhado no dia aborda o assunto.
Quanto a utilizar-se da capoeira para trabalhar a questões da discriminação e
do preconceito nas instituições escolares os professores afirmaram que ao trabalhar
com essa ferramenta toda uma cultura é valorizada, que os alunos que praticam
esse esporte se tornam pessoas melhores, sobretudo nas atividades escolares, mais
respeitosas, mais humanas e comprometidas com os estudos, no entanto, observouse que apesar desses relatos positivos, os professores não incentivam seus alunos
para a prática desse esporte que dizem valorizá-lo.
No que diz respeito à forma como a cultura Africana e Afro- Brasileira vem
sendo discutida em salas de aula podemos observar nas falas dos sujeitos da
pesquisa que, de modo geral, o que mudou com a existência da Lei 11.645 de 2008
foram as abordagens sobre as diversas manifestações culturais que passaram a ser
mais evidentes nos Livros Didáticos e, portanto tendendo a serem mais discutidas.
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Outro momento também em que acontece a orientação através do diálogo,
sobre a necessidade de manter relação respeitosa entre as pessoas e destacada
pelos professores, quando, durante as aulas ocorre alguma manifestação
preconceituosa entre os alunos. No entanto não se evidenciou a preocupação entre
os professores de reformular suas praticas pedagógicas após existência da Lei que
os obriga a inserir em todo o currículo escolar aspectos sobre a Historia e cultura
Africana, Afro-brasileira, e a luta e cultura dos negros no Brasil.
De modo geral nos impressionou muito durante a pesquisa o momento em
que apresentávamos nosso problema de

pesquisa,

onde os professores

demonstravam concordar com o fato de ser a Capoeira uma ferramenta importante
para ser discutida em sala de aula, onde, ao mesmo tempo em que essa temática
proporciona discussões sobre a importância da luta dos negros no Brasil e suas
conquistas, é trabalhada também a questão do respeito às diferenças, valorização
de uma cultura que é nossa, ao mesmo tempo em que a Lei é alcançada. Isso
devido aos vários aspectos da nossa cultura que essa arte de luta, dança e
musicalidade comporta.
O caminhar de toda essa pesquisa, a oportunidade que tivemos de nos
debruçar sobre essa temática veio reafirmar o quanto podemos fazer se
aproveitarmos as armas que temos para fazer o ensino mais significativo. Muito se
apregoa sobre a falta de recursos e materiais pra se desenvolver um trabalho de
qualidade, no entanto o que percebemos é que mesmo com os professores
afirmando que reconhecem a relevância da Capoeira na vida dos alunos e diversas
maneiras de se trabalhar esse conteúdo, o que identificamos foi que a valorização
dada a esse esporte ainda é insignificante perto de sua riqueza pedagógica.
Acreditamos que é necessário incentivar os alunos a conhecerem essa
prática que é ofertado gratuitamente em muitas escolas públicas para que assim
como foi relatado pelos professores, tenhamos cada vez mais alunos respeitosos,
comprometidos e que saibam valorizar melhor nossa cultura.
Esperamos que essa pesquisa possa ajudar educadores e estudiosos da
temática a valorizar pedagogicamente esse bem cultural que é a Capoeira, e que
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possamos despertar para a contribuição que o essa arte/cultura certamente possui
para contribuir efetiva e significativamente para a aprendizagem integral dos alunos.
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ANEXOS
ANEXO 1- IMAGENS DO LIVRO DIDÁTICO UTILIZADO PELO PROFESSOR
MARTELO

Legenda: Livro do Professor Martelo 4º ano à esquerda, e a direita página 118, que trata da
Capoeira.

Legenda: livro do professor Martelo 5º ano à esquerda, e à direita página 76, que trás a
Capoeira.
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ANEXO 2 – IMAGENS DO LIVRO UTILIZADO PELA PROFESSORA GINGA

Legenda: livros da Coleção Aprender Juntos do 4º e 5º ano e conteúdo sobre Capoeira.
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ANEXO III – IMAGENS DOS LIVROS UTILIZADOS PELO PROFESSOR AÚ:

Legenda: livro Projetos Buriti História 4º e 5º ano e páginas referentes à Capoeira.

