
GISELE ROBERTA DRULA BONNETT 

CAPOEIRA: lJMA POSSiVEL CONTRIBlllçAo PARA O CURRicULO DO ClJRSO 
DE LlCENCIATURA DE EDUCAç.~O FjSIC1 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PAR.\NA 

Monografia apresentada como requisito parcial 
para conclusao do Curso de Licenciatura em 
Educaçao Fisica, do Departamento de 
Educaçao Fisica, Setor de Cièncias Biol6gicas, 
da Universidade Federai do Parana. 

ORIENTADORA: PROF" MS. VERA LlJlZA MORO 



SUMARIO 

RESUMO ..................................................................................................................... iii 

1 INTRODUçAO .......................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMA ........................................................................................................... 1 

1.2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 2 

1.3 OBJETIVO ............................................................................................................. 3 

1.3.1 Objetivo geral ..................................................................................................... 3 

2 REVISAO DE LlTERATURA ................................................................................... .4 

2.1 OS ESTUDOS SOBRE CAPOEIRA NA PRODUçAO TEORICA DA 

EDUCAçAO FiSICA. ........................................................................................... .4 

2.2 ANALISE DA PROPOSTA DE INCLUsAo DA CAPOEIRA NO 

CURRicULO DO CURSO DE LlCENCIATURA EM EDUCAçAO FisICA 

DA UFPR A PARTIR DA DÉCADA DE 80 ......................................................... 13 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS ............................................................... 18 

4 DISCUSSOES E CONCLUSOES ........................................................................... 19 

REFERENCIAS .......................................................................................................... 21 

ANEXOS ..................................................................................................................... 23 



RESUMO 

CAPOEIRA: LJMA POSSiVEL CONTRIBlJlçÀO PARA O CLJRRiCLJLO DO CLJRSO 

DE LlCENCIATLJRA DE EDlJCAçÀO FISICA DA lJNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANA 

A educaçao fisica em seu processo historico apresenta diversas mudanças, neste 
mesmo sentido a capoeira, desde seu surgimento em ambiente educacional, 
mostra-se vinculada às problematicas da educaçao ffsica. No mercado de trabalho, 
encontramos profissionais do meio académico ou muitas vezes profissionais 
informais - mestres de capoeira, contra-mestres ou até mesmo praticantes -
lecionando esta modalidade, o que denota uma preocupaçao, pois perde-se todo o 
processo de discussao que a capoeira, vinculada à educaçao fisica, vem 
produzindo. A proposta de repensar a capoeira como disciplina no curso de 
licenciatura em educaçao fisica da UFPR, tende a mostrar as possiveis 
contribuiçoes dessa para a formaçao académica. A partir da década de 80, muitos 
estudos sao produzidos na educaçao ffsica referentes à capoeira, apontando as 
direçoes que a capoeira pode tornar em ambientes escolares, e a atuaçao 
profissional nestes espaços diante deste conteudo, os quais ressaltam sua 
importancia como mais um conteudo que visa o amadurecimento da area e 
propoem discussoes mais aprofundadas sobre a tematica, no senti do de 
contribuiçao para a formaçao humana. Porém, no curso de licenciatura em 
educaçao fisica da UFPR, encontramos a capoeira na disciplina "Lutas aplicadas à 
educaçao fisica", o que pode reduzir a discussao que vém sendo produzida 
academicamente sobre a capoeira e sua possibilidade de conteudo escolar e de 
entendimento da nossa cultura, apenas reproduzindo, em ambiente escolar, os 
movimentos técnicos, ignorando assim, toda uma produçao teorica sobre esta 
modalidade. 
Palavras Chaves: capoeira, educaçao ffsica, formaçao profissional 



1 INTRODUçAo 

1.1 PROBLEMA 

A capoeira como manifestaçao da cultura corpora I do movimento, ja vem 

sendo objeto de discussao na Educaçao Fisica ha muito tempo conforme podemos 

observar um texto escrito por (MARINHO, 1956, p.1 02) 

Os poderes publicos, por intermédio do Conselho Nacional de Desportos ou da Divisao de 
Educaçao Fisica do Departamento Nacional de Educaçao, bem poderiam fazer qualquer 
coisa para ressurgir a capoeiragem, compilar os seus inumeros golpes, estudar 
cientificamente, as suas bases e integra-la no nosso folclore como um dos seus mais 
interessantes elementos. 

Contemporaneamente; e no que diz respeito aos documentos oficiais para o 

ensino da educaçao fisica e no caso dos Parametros Curriculares Nacionais (2000), 

para Educaçao Fisica, é citada a capoeira no conteudo lutas, como sendo 

fundamental para se trabalhar evidenciando técnicas e estratégias que propiciem 

aç6es de ataque e defesa. 

Com a persistencia em alguns documentos, sobre a inserçao da capoeira no 

curriculo escolar, depara-se com a falta de preparaçao e instruçao dos profissionais 

de Educaçao Fisica perante este conteudo, conforme nos mostram (FREITAS; 

FREITAS, 2002, p. 11) 

No caso concreto da capoeira, mais convictos disso ficaremos se os atermos à realidade 
escolar presente, em que a atuaçao dos professores de educaçao fisica, na grande maioria 
dos casos, se mostra ainda incompleta principalmente no que diz respeito à diversificaçao 
da oferta de atividades motoras, trazendo as 6bvias consequencias ao nivei do 
desenvolvimento motor. 

E no que diz respeito da contribuiçao da capoeira os mesmos autores ainda 

acrescentam "para uma explicitaçao da contribuiçao da capoeira (em funçao dos 

estudos de desenvolvimento motor) para o desenvolvimento integrai das crianças e 

jovens escolares, o que vemos como uma forma propria e eficaz de promover esse 

desenvolvimento o mais ho\[stico possivel e assi m fechar as lacunas de uma 

eventual (e frequente) atuaçao deficiente dos profissionais de educaçao fisica". 

A partir deste contexto, surge a indagaçao sobre as possiveis contribuiç6es 

da inserçao da disciplina capoeira no curriculo de licenciatura do curso de Educaçao 



Fisica da Universidade Federai do Parana, uma vez que est e curso tem como 

objetivo precipuo formar professores para atuar em espaços educacionais, o que 

inclui a escola e outros ambientes educativos. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo os (PARÀMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2000, p.62) a 

Educaçao Fisica 

[ ... ] é a area do conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura corporal do 
movimento, com finalidades de lazer, de expressao de sentimento, afetos e emoç6es, de 
manutençao e melhoria de saude. Para tanto. rompe com o tratamento tradicional dos 
conteudos que favorece aos alunos que ja tem aptid6es, adotando como eixo estrutural da 
açao pedag6gica o principio da inclusao, apontando para uma perspectiva metodol6gica de 
ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, da cooperaçao, da 
participaçao social e da afirmaçào de valores e principios democraticos. Nesse sentido, 
busca garantir a todos a possibilidade de usufruir jogos, esportes, danças, lutas e ginasticas 
em beneficio do exercicio critico de cidadania. 

No entanto os estudos de (FALCAO, 1991) indicam que as praticas 

pedag6gicas na escola nao tém evidenciado mudanças, mesmo a partir das novas 

proposiç6es para a Educaçao Fisica escolar a partir da década de 80, sendo que os 

conteudos trabalhados encerram-se nos conteudos esportivos como o voleibol, 

futebol, handebol, basquetebol, sendo poucas vezes trabalhados outros elementos 

da cultura corporal do movimento. 

A capoeira, segundo autores que a tem estudado (FALCAO, 1991, 1995, 

2006) (SILVA, 1993), (FREITAS, 1997), (SOARES, 2002), nasceu nas senzalas e 

teve sua trajet6ria caracterizada como Iuta de libertaçao de classe dominada em 

regime de escravidao na época. Atualmente, a encontramos em varios segmentos 

da sociedade, podendo estar inserido na realidade escolar do ensino fundamental, 

médio e superior. Porém, tem se mostrado pouco estudada e analisada como 

componente curricular nao somente para a busca de aptidao, mas como elemento 

da cultura corporal do movimento voltada para as atividades e procedimentos de 

autonomia, cooperaçao, entre outras. 

Portanto, se faz necessario um estudo sobre as possiveis contribuiç6es da 

capoeira para o curriculo dos cursos de formaçao em Educaçao Fisica, a partir de 

uma analise da literatura a respeito dessa produçao. 

É com o objetivo de trazer a tona às novas discuss6es em torno da capoeira 

como um conteudo da educaçao fisica, que extrapole somente a busca da aptidao 

fisica, que este estudo monografico se insere. 



1.30BJETIVOS 

1 .3.1 Objetivo Geral 

• Investigar as possiveis contribuiç6es da inserçao da capoelra no currfculo de 

Licenciatura em Educaçao Fisica, a partir da analise dos argumentos contidos na 

literatura especffica da area. 

• Analisar os argumentos contidos na proposta de inclusao da capoelra como 

disciplina do curriculo do curso de Licenciatura da Universidade Federai do 

Parana na década de 80, e sua possivel relaçao com as contribuiç6es teéricas 

atuais, com vistas a possivel reatualizaçao da proposta. 



2 REVISAo DE LlTERA TURA 

2.1 OS ESTUDOS SOBRE CAPOEIRA NA PRODUçAo TEORICA DA EDUCAçAo 

FisiCA 

No que diz respeito à Educaçao Fisica, nos deparamos muitas vezes com a 

pratica dos conteudos metodologicamente desenvolvidos, com enfase no carater 

técnico desses conteudos (SIEKLlCKI, 2005). No entanto, verificamos no ambiente 

academico, desde a década de 80 a discussao de novas abordagens 

metodol6gicas, denotando o descompasso entre a produçao te6rica, e a pratica 

efetivamente realizada nas escolas e em outros ambientes educativos. 

E dentro desse contexto de prevalencia mais técnica da Educaçao Fisica, 

onde os conteudos estao voltados 

[ ... ] ao desenvolvimento da aptidao fisica, à performance do aluno, ao esporte pelo esporte, 
à reproduçao dos valores e desigualdades sociais impostas pelas classes dominantes, ao 
autoritarismo e a uma opçao pedagogica acritica e alheia ao meio sociocultural dos aiunos 
[ ... ] (OLIVEIRA; SOUZA, 2001, p43-44). 

Eque nos motiva pensar a capoeira para além dessa perspectiva, pois a 

prevalencia do carater mais técnico das atividades corporais nao exclui a capoeira 

de se apresentar da mesma forma que outros conteudos da educaçao fisica, e 

ainda mais profundamente, eia pode estar caracterizada como um produto da 

industria cultural, conforme analisa Vieira (1989, p.62) 

A capoeira encaixa-se neste esquema geral com o processo homogeneizante que, em outro 
ensaio utilizando os conceitos desenvolvidos por H. Marcuse, chamamos de 
"unidimensionalizaçao da capoeira" (1987). Neste sentido, a capoeira caminha para a 
supressao das caracteristicas individuais. A "capoeira unidimensional" nega a vocaçao 
libertaria de um segmento social escravizado. 

Ja Silva (2001), em seu estudo, estabelece uma analise da inter-relaçao 

entre a capoeira e a educaçao fisica. Nesta analise, o autor vai constatar que a 

capoeira teve grandes aproximaç6es com a educaçao fisica, através dos métodos 

ginasticos europeus, buscando disciplinar corpos, fortalecendo-os para a produçao 

nas fabricas, melhoria da raça através da politica da eugenizaçao, além do 

desenvolvimento de planos higienistas para a melhoria de saude, sem a 

preocupaçao com uma pratica emancipadora e criativa. 



E Silva (2001) ainda ao tratar das relaçoes entre capoeira e a Educaçao 

Fisica através dos métodos ginasticos, quando nos coloca que "foi na instituiçao 

militar que apareceram os primeiros esboços para a transformaçao da capoeira em 

método ginastico nacional, desvinculando-a de sua origem africana", (ibid, p,136), 

Ainda, sobre as primeiras aproximaçoes da capoeira com a educaçao fisica 

através da ginastica Marinho (1956) identifica que as primeiras publicaçoes san 

datadas de 

1907, onde aparece um opùsculo intitulado 'O Guia da Capoeira ou Ginastica Brasileira', 
cujo autor se oculta sob as iniciais O.D.C. ( .. ,) 1928, Anfbal Burlamaqui publica um opusculo, 
sob o titulo 'Ginastica Nacional (Capoeiragem) Metodozida e Regrada'. (ibid, p.102). 

Nota-se através dos titulos acima citados que a influencia da ginastica 

realmente se confirma, porém aqui, com aspectos de nacionalismo, Silva (2001) 

admite esta questao em seus estudos relatando a forte necessidade de afirmaçao 

nacional, tentando constituir uma Naçao Brasileira, na qual a capoeira teve forte 

influencia, buscando o desenvolvimento das habilidades corporais, 

Nas produçoes academicas atuais sobre a capoeira no interior da educaçao 

fisica, encontram-se varios estudos, os quais tratam desde seu hist6rico até sua 

implantaçao como meio educacional, onde encontramos autores de fundamental 

importancia como, (FALCAO, 1991, 1995, 2006), (MELLO; SILVA, 2006), (LUSSAC, 

i996), (CAMPOS, 1996), (FREITAS, 1997). 

Preocupados com a inserçao da capoeira em ambiente escolar, Souza e 

Oliveira (2001), objetivam a estruturaçao da capoeira como conteudo da educaçao 

fisica no ensino fundamental e médio, justificando-a por ter sua origem afro

brasileira, diferente das modalidades presentes na escola avindas das culturas 

européia e americana: oriunda de movimentos comunitarios e Iuta de classes: 

transgressao dos c6digos das culturas dominantes; além de possuir conteudos 

significativos hist6rico-sociais. 

Além disso, Souza e Oliveira (2001), caracterizam 05 problemas da trajet6ria 

da educaçao fisica, e mais especificamente sobre a década de 80, com as 

propostas de novas estratégias metodol6gicas que começaram a surgir, procurando 

principios educativos e formativos em oposiçao as vertentes tecnici sta, esportivista e 

biologicista, assim a partir destas evidencias que a educaçao fisica passou e as 

vezes passa, que os autores propoem a capoeira, que segundo eles é uma 
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"manifestaçao esportivo-cultural genuinamente brasìleira, nascida como Iuta de 

classe dominada contra o regime de escravidao [ .. .)" (ibid, p.44). 

Porém, Souza e Oliveira (2001) nao analisam que a capoeira esteve ligada 

em muitos aspectos da educaçao fisica, principalmente em sua institucionalizaçao, 

como confirmam (SILVA, 2001), (VIEIRA, 1989), (MARINHO, 1956). 

A partir de uma analise mais aprofundada, Falcao (1991,1995) esteve 

atento em seus textos produzidos na questao da capoeira inserida na escola, sendo 

eia como forma de educaçao e implantada na educaçao fisica. Para chegar a estes 

pensamentos, houve uma analise hist6rica, desde a chegada da capoeira no Brasil 

até as primeiras aproximaç6es com o ambiente escolar. 

Com a preocupaçao da educaçao da época, Falcao (1991) faz uma analise 

das transformaç6es relevantes ocorridas naquele determinado momento, pedindo 

um plano coerente de educaçao. Um dos pontos levantados é a questao da 

participaçao da cultura popular nos conteudos curriculares, assim propondo a 

capoeira como parte integrante, pois existem elementos como o movimento 

corporal, a musica, a improvisaçao, a arte, a dança, violéncia, liberdade, Iuta de 

classes, contribuindo, portanto para a educaçao citada por ele como critica. 

Neste momento, F alcao (1991) possui um entendimento sobre a dicotom ia 

entre corpo e mente, fazendo ressalvas sobre a importancia da açao corporal para o 

conhecimento de um todo, nao havendo separaçao entre o intelecto e o corpo. 

Com relaçao à educaçao fisica, Falcao (1991) entende como 

[ ... ] urna atividade oriunda de todas as relaçoes corporais e mentais da criança com o 
mundo, e nao somente a preocuparia com o adestramento do corpo que tornariam estas 
crianças bloqueadas e mal relacionadas.(ibid, p.35). 

A respeito da capoeira, Falcao (1991) em seu ponto de vista tem a 

concepçao de 

[ ... ] urna das alternativas viaveis de pratica educativa libertadora, pois encerra conteudos e 
valores bastante significativos e acima de tudo, permite urna interaçao com varias disciplinas 
que compoem o currfculo escolar. como a hist6ria, geografia, sociologia, musica, etc. (ibid, 
p.35). 

Porém, Falcao (1991) reconhece que em ambiente educacional existem 

preconceito e discriminaçao perante a cultura local, as tradiç6es, pois ha uma falsa 
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idéia de sermos retr6grados, assumindo as culturas "importadas" de sociedades 

ditas mais evoluidas, tornando-se assim, membros de uma sociedade alienada, sem 

consciencia critica de seus reais valores. 

Somente mais tarde é que Falcao (1995) analisa como a capoeira em seu 

processo hist6rico-social, pode estar passando por diversas configuraç6es e 

incorporando as tendencias, os c6digos e os valores dominantes da educaçao fisica, 

assim confrontando com os pensamentos de Silva e Oliveira (2001) citados acima. 

O infcio da integraçao capoeira e educaçao fisica deram-se entre a Revoluçao de 30 

e o Estado Novo, com a capoeira Regional de Mestre Bimba, que tinha um carater 

militarista. Entre o periodo do golpe de 64 e o inicio da Nova Republica houve uma 

tendencia competitivista, através das atividades corporais para a detectaçao de 

talentos em honra a patria. 

A respeito da capoeira e a educaçao fisica, Falcao (1995) aponta 

Na relaç1'1o capoeira/Educaç1'1o Fisica muitos aspectos se aproximam e outros destoam. A 
capoeira n1'1o pode ser vista apenas como um conteudo eminentemente técnico. como 
geralmente s1'1o tratadas as demais modalidades desportivas ja consagradas no ambito da 
Educaçao Fisica, nem tampouco como uma manifestaç1'1o folcl6rica vista a partir de uma 
visao ahist6rica, que trata como produto pronto e acabado. A capoeira nao pode ser 
entendida como um produto, eia é também processo, ou seja, ha que se perceber o modo 
como eia é socialmente elaborada. A capoeira deve ser vista no ambito dessas duas 
perspectivas, enquanto produto (conteudo) e enquanto processo (forma). (ibid, p.11). 

Como tematica apresentada e numa mesma linha de raciocinio, Freitas e 

Freitas (2002) abordam a capoeira como uma alternativa presente na educaçao 

fisica escolar, a partir das configuraç6es atuais em que a sociedade se apresenta. 

Estas configuraç6es estao relacionadas com o processo de globalizaçao, 

distanciando muitas vezes das manifestaç6es culturais. Assim, em seu parecer, a 

capoeira se torna um elemento fundamental para aprendizagem, sendo que 

A capoeira é uma manifestaç1'1o com implicaç5es multiplas, sendo que todas as suas 
vertentes (mistica, revolucionaria, expressiva) redundam em aç5es gestuais de variedade 
estonteante, o que se devidamente relacionado com afirmaç5es quase consensuais dos 
estudiosos desenvolvimentistas, que revelam sobremaneira o papel das experiencias 
motoras (gestos) no desenvolvimento do ser humano, nos levara à conc!usao do quanto uti! 
a sua pratica podera ser para o referido desenvolvimento.(ibid, p.11). 

Porém, Freitas e Freitas (2002) ficam atento a diversas problematicas 

encontradas para a inserçao da capoeira na escola, a deficiencia da atuaçao dos 



profissionais de educaçao fisica, que geralmente se remetem aos conteudos 

"importados" eque nao representam em moldes culturais baixas complementaç6es, 

ficando apenas sendo desenvolvidos acervos motores para aqueles que se adaptam 

a tais conteudos. Vale lembrar, que a capoeira encontra-se um pouco distanciada 

do universo acadèmico, pois enquanto encontramos capoeiristas formados (apenas 

em capoeira) suprindo as lacunas dos professores de educaçao fisica, encontramos 

o dilema, estes possuem o conhecimento empirico, porém nao detém dos 

conhecimentos minimos de pedagogia e didaticos, principalmente na educaçao 

infantil e vice-versa, assim, provocando a falta de conhecimento, no mundo 

acadèmico, dos saberes empiricos e cientificos de ensino, que deveriam ser 

capazes de incentivar e promover sua pratica, podendo ser justificavel sua 

introduçao nos curriculos educacionais. Outra justificativa que o autor ressalta, é 

sobre a capoeira nao necessitar de materiais dispendiosos para a sua 

implementaçao, podendo auxiliar para uma educaçao complementar em prol do 

sistema educativo. 

No que diz respeito a defender a capoeira na escola e confirmando com 

(FALCAO, 1991,1995) e (FREITAS; FREITAS, 2002); Castro Junior, Abib, Santana 

Sobrinho (2000) afirmam que a capoeira é um fundamental elemento pedag6gico, 

que deve ser inserido tanto na educaçao fisica, e vai além dizendo que também 

devera estar inserido em projetos de demais disciplinas para a ampliaçao desta. A 

capoeira, segundo os autores, nao se torna apenas urna atividade corporal, passa

se a ter um significado de pratica socia\. abrangendo quest6es de classes sociais, 

aproximando do cotidiano, fazendo com que objetivasse a valorizaçao da identidade 

e da auto-estima dos jovens, considerando e fortalecendo a hist6ria de seu povo e 

de sua cultura, como ressaltam 

Essa riqueza de significaç6es, quando devidarnente contextualizada e historicizada, da à 
Capoeira urna identidade rnuito forte e profunda, construfda através de toda urna hist6ria de 
Iuta por libertaçao, e sobretudo pela afirrnaçao de urna cultura que se recusa a ser 
subjugada, ernbora rnuito se tenha feito ern nosso pafs para que isso se concretizasse. (ibid, 
p.162-163) 

Quando inserida na escola a capoeira para Castro Junior, Abib, Santana 

Sobrinho (2000) havera urna construçao concreta de soluç6es criticas e criativas 

como alternativas pedag6gicas de intervençao, principalmente as camadas mais 

baixas da populaçao. 
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Na mesma linha de pensamento dos autores acima citados, Campos (1996) 

retoma a importancia da capoeira na escola mostrando-a de diversas formas, como, 

Iuta, dança e arte, folclore, educaçao, lazer, filosofia de vida, sendo esta 

denominada de um "método de ginastica genuinamente brasileiro", que vinculada à 

educaçao fisica vem alcançando grandes espaços nas instituiç6es de ensino, 

avaliando assi m, estudos perante a qualificaçao de profissionais para a transmissao 

de conhecimentos de fundamentos concretos, unificando os exercfcios ffsicos e a 

cultura. Sua preocupaçao esta centrada na preservaçao do ensino da capoeira na 

escola, de forma abrangente, buscando elementos da cultura, do ser humano e sua 

relaçao com a sociedade. 

Um pouco mais tarde e defendendo a sequéncia de ensino-aprendizagem 

de Bimba, Campos (1998), analisa as formas pedagogicas com as quais Bimba se 

utilizou eque teve uma presença notoria, pois deixou de ser uma pratica marginai 

para se tornar respeitada e difundida na sociedade brasileira. Desde sua 

regulamentaçao, a capoeira vem conquistando muitos espaços de academias até 

universidades. 

Em contraposiçao e numa analise mais aproximada com a trajetoria 

historica da capoeira, Mello e Silva (2006) analisam o surgimento da Capoeira 

Regional no periodo do Estado Novo, caracterizada por um modelo de educaçao de 

regime dos corpos, constituindo uma sociedade auto-regulada e controlada. Para 

que a capoeira transpassasse de marginalizada aos moldes da sociedade da época, 

tornado-se mais regrada e controlada, deixando-a mais académica, desportiva e 

cientifica, confirmando um dos pontos levantados pelos autores sobre o processo de 

descaracterizaçao da capoeira com a criaçao da Capoeira Regional, evidenciando 

que 

A capoeira regional surge em uma sociedade voltada para o trabalho e preparaçao de mao
de-obra, no qual cada individuo deveria desempenhar seu papel na sociedade e também era 
compelido a regular sua conduta de maneira estavel e uniforme. Mas a integraçao da pratica 
corporal com aquele momento hist6rico nao se da com a capoeira dos moldes tradicionais, 
no qual as rodas e o todo o seu processo de aprendizagem eram feitos nas ruas. Devido as 
transformaçoes sociais que ocorreram, o individuo (e também a capoeira) passa a regular 
sua conduta de maneira mais estavel e diferenciada. (ibid, p.3) 

Neste mesmo sentido e fazendo uma critica, discordando de Campos (1998) 

perante a metodologia de ensino da capoeira, Lussac (1996) discute a Capoeira 

Regional manifestada por Mestre Bimba, em 1929, tendo a escassez da parte 



lO 

filosofica e historica para fazer a abertura da técnica e sistematiza-Ia, conforme dito 

que 

l ... ] Bimba era um bom capoeira e legitimo, mas seus alunos e seguidores nao absorveram 
a verdadeira essencia da Capoeira, e achando que a Capoeira era s6 treino de Iuta, as 
sequencias de Bimba deixaram de absorver os conhecimentos passados verbalmente pelos 
Grandes Mestres [ ... } (ibid, p.36). 

Neste caso, o autor retoma a capoeira-mae, a angola, que ainda cultiva a 

verdadeira essencia da capoeira. Assim, nos dias atuais muitos professores e 

adeptos da capoeira, pouco contribuem para a cultura e para educaçao, o que neste 

sentido eia poderi a auxiliar. 

Para tanto, Lussac (1996) esta atento aos pontos cruclals de reflexao 

perante a capoeira na escola e a trajetoria a qual eia vem caminhando, 

principalmente o surgimento da capoeira no curriculo de educaçao fisica, que talvez 

alavancasse mais a elitizaçao da modalidade, fazendo com que bons mestres - na 

maioria favelados e sem acesso à educaçao de ensino secundario e superior - nao 

pudessem transmitir os reais conhecimentos da capoeira. Outro problema, perante a 

metodizaçao de seu ensino, é que muitos grupos sao formados, adquirindo suas 

proprias filosofias, tornado-se fragmentarias, nao havendo trocas, o que as tornam 

mais sem controle e organizaçao, promovendo assim, um obstaculo para a criaçao 

de Ligas e Federaç6es. 

Conforme Lussac (1996) a capoelra no ambiente escolar deveria se 

apresentar junto ao curriculo escolar acompanhada da historia do negro, 

[ ... ] a capoeira é um folguedo que pode ser muito bem usado, assim como outras 
manifestaçoes culturais de origem brasileira, para fins educacionais e como um método 
educativo que englobe a Educaçao Fisica, Hist6ria e Musica simultaneamente! (ibid, p.37). 

Ambos autores, Mello e Silva (2006) e Lussac (2001) retornam a discussao, 

pensando que historicamente a capoeira em ambiente escolar ou academico neo 

obteve uma consciència critica ou libertadora como citam (SILVA, 2001), (FALCAO, 

1991), (FREITAS; FREITAS, 2002), pois eia esteve relacionada com os modelos de 

educaçao da época e foi se configurando ainda mais ao longo do tempo. 

Assim, percebendo o que acontece com a trajet6ria da capoeira, Zulu (1989) 

retoma sobre as novas perspectivas da capoeira em ambiente escolar, propondo 

uma nova roupagem descrita por ele como um "Ideario Beribazu" que neste possui 
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as seguintes dimensoes e enfoques: antropol6gica de cunho etnografico: 

sociol6gica, buscando as questoes pollticas, economicas e SOClalS das formas 

hist6ricas dominantes da capoeira; filos6fica preponderando às caracterfsticas 

essenciais da capoeira; educativa, que por objetivo expressa-se em educar 

criativamente e criticamente o corpo-mente através dos movimentos, do esquema 

simb61ico e da instruçao do meio; pedag6gica; conceituando por conjunto de 

métodos e processos para educar através da capoeira; preparativa, assim 

denominado para o aproveitamento e/ou desenvolvimento racional e pratico da 

forma fisica, habilidade motora e da gestualidade espedfica; estética, a qual 

exprime a materializaçao gestual do sentimento e da apreciaçao do belo expressa 

peio estilo do capoeirista; e Iudica que propoe a exteriorizaçao coletiva e prazerosa 

da totalidade do manifesto capoeira 

E, segundo sua visao sobre a capoeira Zulu (1989) afirma 

A capoeira é excelente manifestaçao cultural brasileira coadjuvante na construçao da 
inteligencia e do comportamento do homem; eia transcende qualquer expectativa de quem 
nao viveu seu dominio experencial, pois a relevancia de seu conteudo abrange um universo 
de oito dimens6es: antropol6gica, sociol6gica, filos6fica, educativa, pedag6gica, preparativa, 
estética e Iudica. Eia é arte-Iuta que comunga, sem dicotomia, com as necessidades do 
corpo e da mente do brasileiro; a técnica dos seus movimentos é o reflexo de um ritmo 
gimnlco que nasce espontaneamente de dentro para fora, marcando a cadencia de cada 
movimento; o ritmo musical, o ritmo vocal, o ritmo das palmas, o ritmo gimnlco e os seus 
valores correlatos sao fatores que, mediante um processo de cartase, livram o individuo de 
obstaculos interno sem um plano muito mais alto e eficiente, ou seja fisiol6gica e 
psicologicamente; além disso tudo a capoeira trabalha quase que a totalidade das vMas 
qualidades flsicas e dos componentes do desenvolvimento psicomotor; a gestualidade, o 
simbolismo, as intenç6es, as configuraç6es e as operaç6es estao cristalizadas de forma tao 
especial na Capoeira, que nos fazem asseverar ser eia um manifesto integrante do alento da 
alma do povo brasileiro. (ibid, p. 67). 

Dentre os aspectos da capoeira em ambiente escolar que devem ser 

observados na educaçao fisica, destaca-se segundo Souza e Oliveira (2001), a 

historicidade, a qual fundamenta a pratica, enfatizando sua origem, a cultura 

corporal, propondo a autonomia, cooperaçao, participaçao social e a afirmaçao de 

valores e prindpios democraticos, obtém uma caracterfstica de patrimonio cultural, o 

trabalho com a diversidade, na qual meninos e meninas participam juntos, 

descobrindo as diferenças, porém nao reproduzindo relaçoes estereotipadas, 

autoritarias e machistas, a relaçao da capoeira com o cotidiano, a 

multidisciplinariedade, fazendo um trabalho conjunto com as demais disciplinas, a 

disposiçao de espaço, podendo trabalhar em diversas salas, campos, quadras, 
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terrenos ou similares, nao dispondo de muitos materiais, além de poder ser 

construldo com materiais alternativos. 

No campo universitario, Falcao (2006), no levantamento bibliografico feito foi 

o unico a estudar a capoeira como disciplina no curriculo do curso de educaçao 

fisica, fazendo uma analise de inserçao com iniciativas de mestres e professores de 

capoeira que ficam vislumbrados a trabalhar com esta modalidade. O inserçao da 

capoeira foi bastante conflituosa, pois eia so mente esteve neste meio academico a 

partir de uma nova reformulaçao de sua pratica, como estudos ja vistos de Mello e 

Silva (2006) e Lussac (2001), através de Mestre Bimba, que a partir da década de 

70, os pr6prios estudantes universitarios procuravam os mestres para aprenderem a 

modalidade, sendo que mais tarde propunham a inserçao da capoeira no currfculo 

através de projetos de extensao e de disciplinas escolares. 

As primeiras universidades que inseriram a capoeira em seu curriculo, 

segundo Falcao (2006) foi na Bahia e no Rio de Janeiro, por reivindicaçao de 

estudantes, e os professores que ministravam as aulas eram ex-discfpulos de 

Bimba. Os primeiros concursos para professor da disciplina capoeira ocorreram a 

partir da segunda metade da década de 90, com exceçao da Universidade Federai 

do Rio de Janeiro (UFRJ) que ocorreu na década de 80. O primeiro curso superior 

de capoeira aconteceu em 1998, na Universidade Gama Filho (UGF) e somente 

duas turmas a conclufram. Em nivei de p6s-graduaçao, algumas iniciativas ja se 

concretizaram, a Universidade de Brasilia (UnB), em 1997, com o curso de 

especializaçao de capoeira na escola e a Universidade Gama Filho (UGF), em 2002, 

com especializaçao em Bases Metodol6gicas e Fisiol6gicas Aplicadas à Capoeira. 

Porém, como analisa Falcao (2006), na maioria dos casos, a capoeira esta 

inserida no contexto universitario através de projetos de extensao ou atividade 

extracurricular, por grupos ja consolidados na comunidade capoeirana, provocando 

tal discurso "[ ... ] nao existe uma capoeira da universidade [grifos do autor], mas a 

capoeira de um determinado grupo funcionando dentro de uma universidade".(ibid, 

pA). 

É a partir desta reflexao que Falcao (2006) entende as contradiç6es que a 

capoeira se encontra em meio academico e conclui dizendo 

Entendemos que uma disciplina é legitima ou relevante quando a presença de seu objeto de 
estudo é fundamental para a reflexao pedagogica do estudante, e a sua ausencia 
compromete a perspectiva de totalidade dessa reflexao. A capoeira pode atender esse 
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requisito desde que possibilite uma açao-reflexao-açao evolvendo quest5es mais amplas, 
como preconceito, racismo, discriminaçao, exclusao social, exploraçao, etc. Ao ser tratada 
como um complexo tematico, pode efetivamente contribuir com o processo de formaçao 
integrai dos estudantes. (ibid, p.7). 

2.2 ANÀLlSE DE PROPOSTA DE INCLUsAo DA CAPOEIRA NO CURRicULO DO 

CURSO DE LlCENCIATURA EM EDUCAçAo FisICA DA UFPR A PARTIR DA 

DÉCADA DE 80 

Neste capitulo pretendemos apresentar a proposta de implantaçao da 

capoeira no currfculo do curso de educaçao fisica da UFPR, na década de 80. 

Analisando os objetivos, justificativa e argumentos disponiveis no projeto, 

apresentado no intuito de estabelecer um dialogo entre essa proposta, e os 

argumentos existentes na produçao teorica mais recente, objetivando assim, uma 

atualizaçao da proposta com vistas às possiveis contribuiçoes a futuras 

reformulaçoes curriculares. 

No final da década de 80, foi realizada uma ampia reforma do curriculo do 

curso de licenciatura em educaçao fisica da UFPR, motivada pela Resoluçao n° 

03/87 - do Conselho Federai de Educaçao, a qual apresentava indicadores que 

deveriam caracterizar o desenvolvimento dos cursos de graduaçao em educaçao 

fisica, em nivei nacional. Um dos indicadores que interessa para este trabalho 

monografico, diz respeito à estrutura curricular e os minimos de conteudo exigiveis 

para os cursos de graduaçao em educaçao fisica. 

Para Moro (1998), segundo esse indicador: 

Fica estabelecido pelo parecer o minimo de 4 anos ou 8 semestres letivos, e o maximo de 7 
anos, ou 14 semestres letivos, com tempo total. E como tempo util, foram estabelecidas o 
minimo de 2880 horas/aula, nas quais deverao estar computadas as horas destinadas à 
formaçao pedag6gica. (ibid, p. 53). 

E continua, 

Fica definido que os curriculos, deverao respeitar a caracterizaçao proposta e o perfil 
delineado, que compreenderao duas partes: uma destinada à Formaçao Geral (humanistica 
e técnica) e, outra, ao Aprofundamento de Conhecimentos. (MORO, 1998, p.53). 

Dentro deste contexto, propoe-se entao, uma proposta de projeto para 

implantaçao da capoeira como disciplina no curso de Licenciatura em Educaçao 
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Fisica da UFPR, proposta por Freitas e Berno (1988), os quais a época, eram 

estudantes graduandos em educaçao fisica, sendo que Freitas era Mestre de 

capoeira; afirmando que o curso procurava novas propostas de curriculo, buscando 

refletir e modificar sua pratica, pois na sua grade curricular constavam na grande 

maioria as modalidades esportivas, tendo a necessidade de amplia-Ias fazendo 

relaçao com a cultura nacional. Neste sentido, a capoeira se mostra presente como 

proposta de disciplina, alegando ser um dos meios de educaçao bio-psico-social, 

dentro de uma perspectiva psicologica advinda da influencia da psicomotricidade, 

sendo uma caracteristica daquele momento, pois envolve a pratica corporal aliado 

com o conhecimento historico e filosofico. 

A proposta de Freitas e Berno (1988) esta organizada em resumo, 

introduçao, justificativa, objetivos, ementa, carga horaria, recursos, consideraçoes 

finais, os quais serao aprofundados ao longo desta pesquisa. 

Na parte introdutoria da proposta, Freitas e Berno (1988) resgatam a 

situaçao da educaçao na sua referida época, que se encontrava em crise, e remete 

à importancia da Universidade Brasileira no processo de transformaçao social, 

sendo este iniciado através da alteraçao curricular que atende as necessidades da 

clientela que é afetada. Cita a Escola Nova como uma tendéncia da renovaçao de 

ensino através de métodos e técnicas, melhorando o processo de enslno 

aprendizagem interrelacionada com as dimensoes metodologicas e ética

profissional, de maneira complementar. 

Na mesma medida, a Educaçao Fisica passa a ter 

Papel de destaque, pois num enfoque de proporcionar a educaçao por meio de atividades 
bio-psicomotoras, permite ao individuo, independente da faixa etaria e nivei s6cio-cultural, 
encontrar respostas às suas necessidades corporais e intelectuais através da concepçao 
trabalho-jogo e de jogo-trabalho.(FREITAS; BERNO, 1988, p.2). 

Mostra-se assim, que segundo Freitas e Berno (1988) a capoeira como 

pratica da educaçao fisica esta bem relacionada com a historia do Brasil. 

No desenvolvimento da proposta, Freitas e Berno (1988) faz um resgate 

historico, evidenciando os principais aspectos, desde a origem da capoeira e as 

influéncias que propiciaram sua trajetoria até seu desenvolvimento no campo 

educacional. Logo apos, apresenta os aspectos e as caracteristicas da capoeira, 

dividindo-a em biologica, social, psicologica, cultural, evidenciando assim, algumas 
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linhas que a capoeira pode assumir, sendo estas, capoeira Iuta, dança e arte, 

folclore, esporte, educaçao, lazer, filosofia de vida e musica. 

No que diz respeito à capoeira e educaçao fisica, (FREITAS; BERNO, 1988, 

p.6) citam 

Sendo fruto de nossa cultura a capoeira apresenta-se como uma atividade fisica por 
excelencia, desenvolvendo as habilidades fisicas de base ao mesmo tempo que atua com 
eficacia na melhoria das condiçoes gerais do individuo, estimulando a coragem, a 
autoconfiança e a formaçao do carater e da personalidade. 

Na justificativa da proposta, F reitas e Berno (1988) inicia sua argumentaçao 

mencionando a capoeira como uma manifestaçao cultural, tendo uma ativa açao no 

despertar de inumeros jovens e crianças, porém, na maioria das vezes, sao mestres 

capoeirista - autodidatas - que mantém vivo esta atividade. A partir do 

reconhecimento da capoeira como uma pratica desportiva, abriu-se concursos para 

docentes a nivei superior de capoeira. Sao a partir destes parametros, que se 

justifica a necessidade da capoeira estar inserida como disciplina no curso de 

licenciatura em educaçao fisica na UFPR, aliando ao saber especifico da capoeira 

com a formaçao pedagogica. 

Os objetivos contidos na proposta, segundo Freitas e Berno (1988) se 

subdividem em dois, a nivei institucional "incluir a capoeira como disciplina 

obrigatoria no Curriculum de Licenciatura em Educaçao Fisica da UFPR" .(ibid, p.1 O). 

E a nivei discente "2.1 desenvolver habilidades intelectuais, sociais e psicomotoras 

através da pratica da capoeira; 2.2 iniciar o individuo na pratica da capoeira abrindo

ihe perspectivas futuras de aprofundamento". (ibid, p.1 O). 

Na proposta de ementa, Freitas e Berno (1988) sugerem os aspectos da 

historia da capoeira, métodos e técnicas especfficas (Anexo 1), recursos materiais 

que seriam os instrumentos musicais especfficos e procedimentos didaticos para o 

ensino da capoeira. Sua carga horaria seria de tres horas semanais, sendo duas 

aulas praticas e uma teorica. Para os recursos humanos preponderia a formaçao em 

educaçao fisica com habilitaçao em capoeira. Os materiais necessarios para os 

instrumentos seriam, berimbaus, atabaques e/ou tumbadoras, pandeiros e agog6s 

e/ou reco-recos, além de textos de apoios, filmes e slides. Os espaços ocupados 

seriam as areas livres, tanto internas como externas 

Nas consideraç6es finais, Freitas e Berno (1988) concluem que a capoeira, 
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atividade da educaçao fisica e genuinamente brasileira, possui um numero 

significativo de seguidores no Estado do Parana; ha uma grande estimulaçao 

biopsicomotora e social; é uma pratica simples e economica, nao dispondo de 

materiais caros e nem grandes instalaçoes; nao visa a formaçao de grandes 

mestres, mas sim de profissionais com condiçoes minimas iniciais para estimulaçao 

da area de interesse; resgata um modelo de educaçao e educaçao fisica no e para 

o Brasil; torna-se necessario uma formaçao para a camada popular com 

competencia técnica aliada ao saber pedagogico, principalmente nas necessidades 

fisicas e psico-sociais, E assim, termina suas consideraçoes, mais objetivamente, 

argumentando 'l,,1 conclui-se sobre a viabilidade e necessidade de se reavaliar o 

atual curriculo do curso de Educaçao Fisica da UFPR, abrindo-se perspectivas da 

implementaçao da CAPOEIRA como disciplina obrigatoria [" ,]" (ibid, p13), 

Na proposta de Freitas e Berno (1988), est e ve ligada às discussoes 

pertinentes ao curso de educaçao fisica da UFPR, os quais ocorriam na época e 

que houve uma necessidade de mudança curricular, retirando disciplinas com 

carater mais técnico-desportivo para um aspecto mais humanistico, 

Em ambito academico, principalmente na década de 80, a educaçao fisica 

encontra-se numa crise de identidade, tendo a necessidade e reivindicaçao de 

novas propostas pedagogicas especificas, confrontando com o exclusivo 

desenvolvimento da aptidao fisica promovendo a educaçao integrai do ser humano, 

para a educaçao do/pelo movimento, ou em outros casos motricidade humana, o 

que esta pesquisa nao busca aprofundar (BRACHT, 1996), 

É importante ressaltar, que encontramos na proposta, Freitas e Berno 

(1988), termos vinculados ap pensamento da época, como a utilizaçao do bio-psico

socio-cultural em varios momentos do texto para a inclusao da capoeira, a 

psicomotricidade envolvida com o movimento em forma de comunicaçao com o 

mundo, construindo cultura (BRACHT, 1996), 

Cabe lembrar, que o intuito desta pesquisa bibliografica juntamente com 

analise de proposta da capoeira no curriculo do curso de educaçao fisica da UFPR, 

na década de 80, fazem relaçao com a problematica proposta neste documento, 

pois retomam as discussoes historicamente construidas da educaçao fisica com a 

trajetoria da capoeira em ambiente educacional, levantando possiveis contribuiçoes 

deste conteudo, se este estivesse na grade curricular do curso de licenciatura em 

educaçao fisica da UFPR, mesmo esta modalidade estando na disciplina "Lutas 
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aplicadas à Educaçao Fisica", que em seu plano de ensino trata das diversas 

modalidades de lutas como meio da educaçao fisica, trabalhando os aspectos 

interdisciplinares e multidisciplinares da area de lutas com as demais areas de 

conhecimento, através da historia, sociologia, filosofia, pedagogia, jogos e 

brincadeiras, esporte, biomecanica, fisiologia e metodologia do treinamento 

desportivo, fazendo uma analise, através deste contexto, das diversas 

manifestaç6es, espontaneas, das lutas em crianças, perante o pnsma do jud6, 

wrestling (Iuta olimpica), capoeira, esgrima e outras lutas. Os procedimentos 

didaticos serao através de exposiçao verbal, discussao e intervençao pratica do 

conteudo exposto, utilizando-se de recursos audiovisuais, recursos pedag6gicos de 

distintas matizes para entendimento e analise do movimento a ser proposto nas 

aulas praticas, além de desenvolvimento de pesquisas e seminarios acadèmicos. 

Tendo como objetivos, das competèncias dos alunos, identificar e caracterizar as 

diversas manifestaç6es de lutas no contexto da educaçao fisica, sob o ambito 

pedagogico escolar e esportivo e de esporte de alto rendimento, tendo 

possibilidades de elaborar formas de atuaçao profissional, com um melhor 

embasamento teorico-pratico, inseridas neste contexto (Anexo 2). 

Portanto, nao remete as discuss6es que devem ser fomentadas aos 

acadèmicos, ampliando uma visao critica, exprimindo a capoeira apenas como mais 

uma disciplina pratica, mas sim a aliando com o processo historico da educaçao 

fisica e sua importancia na sociedade. 



3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Essa pesquisa monografica apresenta-se como um trabalho de cunho 

bibliografico e documentai, para tanto a primeira fase sera através de pesquisa 

bibliografica, em que a revisao de literatura buscara situar as discuss6es te6ricas a 

respeito da capoeira, incluindo as finalidades dos estudos produzidos, verificando 

ainda as relaç6es com a educaçao e suas principais contribuiç6es para a formaçao 

academica. Dentro desta perspectiva, alguns autores serao de fundamental 

importancia para a contribuiçao dos estudos, (SILVA, 1993), (FREITAS, 1997), 

(SOARES, 2002), (FALCAO, 1991, 1995, 2000, 2006), pois estiveram preocupados 

em posicionar a capoeira no enfoque da educaçao, considerando que as 

contribuiç6es estiveram concentradas a partir da década de 90, conjuntamente com 

as novas metodologias que a Educaçao Fisica propunha na época. Este 

levantamento bibliogré3fico se dara através de textos produzidos em peri6dicos, 

anais de eventos realizados na area, entre outros, que tratam da problematica aqui 

abordada. 

Num segundo momento fazer-se-a uma analise documentai da proposta 

para a inserçao da capoeira como disciplina no curriculo do curso de Licenciatura 

em Educaçao Fisica da Universidade Federai do Parana a partir da década de 80, 

buscando o entendimento do seu pressuposto e justificativas, tentando verificar as 

relaç6es com os estudos recentes e a possibilidade de reatualizar tal proposta para 

novas discuss6es curriculares. 



4 DISCUSSOES E CONCLUSOES 

Como vimos, a capoeira, em seu surgimento, teve como caracterfstica 

importante às manifestaç6es de Iuta, enraizadas pela libertaçao, trazendo como 

componente de sua identidade cultura!, o ludico, afirmado através do jogo. Sua 

expressao maior esteve centrada nas resistencias sociais e culturais. Sofreu por 

longos anos repress6es e sua pratica tornou-se crime. E é, a partir desta reflexao 

hist6rica que varios autores, Souza e Oliveira (2001); Falcao (1995), Lussac (1996), 

Campos (1998), justificam a capoeira em ambiente educacional, pois eia é parte 

integrante das manifestaç6es culturais brasileira 

Mais adiante, a capoeira, para estar inserida no contexto educacional. 

passou por varios processos de mudanças, deixando de ser uma manifestaçao com 

grande poder de expressao, para se aliar aos modelos de repressao da época, 

principalmente a partir do Estado Novo. Recebendo forte influencia da educaçao 

fisica, desmobilizou-se através de gestos marcados pelas lutas sociais e culturais, 

tornando-se apenas movimentos repetitivos com objetivos utilitaristas, sofrendo as 

demarcaç6es militaristas, competitivista, esportivista, conforme evidenciam os textos 

de autores como: Mello e Silva (2006); Lussac (1996). 

É importante ressaltar que a retomada da trajet6ria da capoeira, em sua 

genese até seu campo educacional, levantam pontos essenciais para enriquecer o 

estudo sobre a educaçao fisica 

Um dos problemas levantados por Falcao (2006), é de nao termos 

profissionais qualificado para tal estudo, tanto em ambiente academico como 

escolar, pois a disciplina capoeira encerra-se na aprendizagem de golpes e 

movimentos, esquecendo da discussao do contexto hist6rico. Outro ponte bastante 

relevante é a questao dos profissionais inseridos em grupos, tais como a Muzenza, 

Abada Capoeira entre outros, os quais possuem uma filosofia e muitas vezes, estao 

mais preocupados em disseminar sua "marca", promovendo assim, sua inserçao na 

sociedade. Neste sentido, nao ha uma capoeira pensada para formaçao 

profissional, preocupada com elementos de formaçao, e com um carater 

pedag6gico, mas sim grupos atuando nos espaços universitarios, preocupados em 

melhorar e aprimorar sua pratica. 

A partir destas reflex6es, entende-se a importancia da capoeira compor o 

currfculo do curso de licenciatura em educaçao fisica da UFPR. Na década de 80 ja 
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existia uma proposta de inclusao da capoeira no currfculo do entao curso de 

licenciatura em Educaçao FIsica, com todos os impasses e discuss6es que a area 

da educaçao fisica e o proprio currfculo estavam passando, dando abertura na 

época, para modificaç6es curriculares e novas discuss6es. No entanto, a proposta 

nao obteve aprovaçao, transformando-se naquele momento em um curso de 

extensao universitaria intitulada "A Dimensao Educacional da Capoeira", com o 

intuito de resgatar a mesma abordagem da proposta para inserçao de disciplina no 

currlculo de educaçao fisica da UFPR e manter o debate. Atualmente, a capoeira 

encontra-se reduzida à disciplina "Lutas aplicadas à educaçao fisica", sendo 

estanque as discuss6es basicas da trajetoria que a capoeira se configura dando 

uma formaçao apenas técnica para se aplicar no campo educacional, isto quando 

eia é tratada. 

As contribuiç6es que a capoeira pode dar, com posslvel inserçao dessa no 

curso de licenciatura em Educaçao Fisica da UFPR, so podera auxiliar a formaçao 

profissional, se como a literatura mais atualizada sobre esse tema nos indique, 

enfocar sobre as relaç6es desta modalidade com a educaçao fisica e suas 

atribuiç6es com os aspectos sociais e culturais, suas aproximaç6es com as classes 

mais pobres, priorizando estes estudos e tornado-se secundarios os golpes e 

movimentos técnicos seu conteudo deixou de levar em conta também essa 

dimensao. O entendimento e a construçao da pratica da capoeira e sua 

contextualizaçao para os dias atuais, além das representaç6es construldas dentro 

de um jogo de capoeira, conhecendo seu corpo, o corpo do outro e seu dialogo com 

a sociedade. Estas sao as posslveis contribuiç6es que a capoeira pode empregar, 

direcionada ao pedagogizar, pois é o que falta ao professores de educaçao fisica 

em sua formaçao academica perante a capoeira, e pela qual torna-se um conteudo 

completo para auxiliar na educaçao fisica. 
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ANEXO 1 - PROPOSTA DE PLANO DE ENSINO 

OBJETIVO (s) CONTEUDO (s) SUGESTÀO DE ATIVIDADES 
1. Proporcionar 1. A Capoeira 1. Palestras 

conhecimentos gerais 

da capoeira 

2. Desenvolver 

habilidades para 

execuçao da ginga em 

diferentes ritmos. 

3. Desenvolver 

habilidades para 

execuçao dos 

movimentos basicos 

defensivos (defesa). 

Evidenciar 

coordenaçao, agilidade 

e senti do ritmico na 

execuçao dos 

movimentos defensivos. 

• Historico 

• Métodos 

• Caracteristicas 

Importancia da pratica 

• Regras do Jogo 

• Mestres 

Paranaenses 

• Conhecimento do 

material 

• Filosofia da 

Capoeira 

• Capoeira como 

instrumento de 

educaçao 
2. Ginga (movimento 

fundamental) 

3. Au simples 

• Cocorinha 

• Negativa de fuga 

• Esquivas 

• Quedas 

• Bloqueios 

• Floreios ou fintas 

• Resistència 

• Entrevistas com 

capoeiristas 

• Projeçao de filmes e 

slides 

• Pesquisa e discussao 

dos resultados 

• Visitas às Academias 

• Debates 

• Analise de textos 

• Dinamicas de grupos 

• Dramatizaçao 

2. Processo pedagogico da 

ginga, individuai ou em duplas 

e em diferentes ritmos (angola, 

Sao Bento grande, Barra

vento, etc). 
3. Exercicios especificos dos 

movimentos defensivos, 

individualmente e em grupos. 

Exercicios combinados. 

Sequència de movimentos. 



4. Desenvolver 

habilidades para 

execuçao dos gestos 

desportivos, dos golpes 

de ataque (ofensivos). 

4. Golpes de ataque 

traumatizantes 

• Meia-Iua com 

apolo 

• Meia-Iua sem 

apoio 

• Bençao 

• Queixada 

• Cutilada 

• Martelo 

• Chapa 

• Joelhada 

• Cabeçada 

il Tapona 

• Godeme 

• Galopante 

:I Arrastao 

• Meia-Iua de 

compasso 

• Soco 

• Dedos no olho 

• Cotovelada 

li Rabo de arraia 

• Desequilibrantes 

• Rasteira deitado 

• Rasteira em pé 

• Tesoura de 

negativa 

• T esoura jogada 

• T esoura de frente 

li Vingativa 

• Boca de calça 

• Passa-pé, dois 

lados 
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4. Exercicios de ataque 

individualmente ou em duplas. 

• Combinaçao de 

movimentos basicos de 

defesa 

• Combinaçao de 

movimentos ofensivos, 

defensivos, em forma de 

contra-ataque. 



5. Executar pequenas 

sequencias com 

movimentos aprendidos. 

6. Desenvolver 

habilidades para o uso 

dos instrumentos 

basicos na pratica da 

capoeira. 

5. Sequencia de 

movimentos 

5. Exercfcios individuais, em 

duplas. 
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• Festa de batizado Execuçao de pequenas 

• Fogo de capoeira sequencias criadas 

espontaneamente. 

"festa do Batizado" - para 

alunos que jogarao pela 

primeira vez na roda. 

Jogo de capoeira, utilizando 

todos os golpes aprendidos. 
6. Uso dos instrumentos 6. Exercfcios com 

• Canticos instrumentos, individualmente 

e/ou em grupos. 

Aprendizagem dos canticos, 

individualmente e/ou em 

grupos. 
7. Conhecer as regras 7. Regras oficiais da 7. Leitura e discussao dos 

oficiais da CBP, quanto Capoeira 

à pratica da Capoeira. 

conteudos. 

Analise de competiç6es. 

Arbitragem de pequenas 

competiç6es. 
8. participar de grupos 8. grupos folcl6ricos 8. Participaçao em grupos 

folcl6ricos e de 

competiç6es 

academicas, 

demonstrando as 

habilidades adquiridas. 

• Competiç6es folcl6ricos escolares. 

Participaçao em competiç6es 

escolares locais e 

ìnterestaduais. 
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ANEXO 2 - PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA LUTAS APLICADA A 
EDUCAçAo FisICA 

Disciplina: Lutas Aplicadas a Educaçao Fisica 

Validade: Ano Letivo de 2005 

Curso: Bacharelado e Licenciatura em Educaçao Fisica 

C6digo: BE 080 

Semestre: 10 e 20 semestre 

Local: DEF 

PROGRAMA 

• As diversas modalidades de Lutas como meio da Educaçao Fisica 

• Aspectos interdisciplinares e multidisciplinares da area de Lutas com 

demais areas de conhecimento da Educaçao Fisica: 

o Hist6ria 

o Sociologia 

o Filosofia 

o Pedagogia 

o Jogos e brincadeiras 

o Esporte 

o Biomecanica 

o Fisiologia 

o Metodologia do treinamento esportivo 

• Analise, a partir do contexto acima citado, das diversas manifestaç6es, 

espontaneas, das lutas em crianças, sob o prisma do Judò, wrestling 

(Iuta olimpica), capoeira, esgrima e outras lutas. 
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PROCEDIMENTOS DIDATICOS 

• Exposiçao verbal, discussao e intervençao pratica do conteudo exposto, 

utilizando-se de recursos audio-visuais, recursos pedagogicos de 

distintos matizes para entendimento e analise do movimento a ser 

proposto nas aulas praticas. 

• Desenvolvimento de pesquisas e seminarios academicos. 

OBJETIVOS (competencia do aluno) 

Identificar e caracterizar as diversas manifestaç6es de Lutas no contexto da 

Educaçao Fisica, sob o ambito pedagogico escolar e esportivo e de esporte de 

alto rendimento, tendo possibilidades de elaborar formas de atuaçao 

profissional, com um melhor embasamento teorico pratico, inseridas neste 

contexto. 
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