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RESUMO 

 

 

O paradigma da complexidade referenciado por Edgar Morin ajuda-nos a compreender a 

perspectiva de articulação de diversos campos do conhecimento e colocar “a roda de Capoeira 

na roda do conhecimento humano” a partir da noção de transversalidade. A capoeira pode ser 

interpretada de diversas maneiras podendo adquirir formas e valores variados podendo 

possibilitar a interação social através de sua prática, da convivência com o grupo, através do 

ritual da roda e do jogo de capoeira. O jogo da capoeira aparece como principal fator de 

relação entre os praticantes desta arte, um verdadeiro diálogo, uma nova relação, harmônica e 

sistematizada por códigos e valores intrínsecos a prática da capoeira que muitas vezes são 

notadas apenas por seus praticantes. Neste sentido, esse estudo bibliográfico torna-se 

relevante por apresentar uma construção de conhecimento capaz de abrir outras possibilidades 

para a roda de capoeira e para a própria Educação Física que atualiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) educando crianças e adolescentes a partir da escola para uma 

convivência respeitosa e pacífica. O objetivo desse estudo é discutir a roda de capoeira como 

possibilidade efetiva de construção de conhecimento sobre transversalidade no currículo 

escolar. A Roda de Capoeira parece-nos apresentar possibilidade de renovação do cotidiano 

da escola por permitir problematizações acerca da violência, do respeito, da diversidade de 

saberes e comprometimento mútuo, produzida na rede de relações de diferentes sujeitos, 

sistemas vivos e sociais. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Roda de capoeira, Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), 

Transversalidade. 
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ABSTRACT 

 

 

The complexity paradigm referenced by Edgar Morin helps us to understand the perspective 

of the articulation of diverse fields of knowledge and places the "circle of Capoeira in the 

circle of human knowledge" from the notion of working the Capoeira in a transversal manner. 

Capoeira can be interpreted in several different ways and may also acquire lots of ways and 

values which can enable social interaction through its practice, the group itself, the ritual of 

the circle and finally through the game of capoeira. The game of capoeira is the main factor 

of the relationship between the practicings of this art. It is a true dialogue, it is a new 

relationship, harmonic and systematized by codes and intrinsic values to the practice of 

capoeira that are often noted only by its practicings. In this sense, this study becomes in a 

relevant literature to build knowledge and to allow it to open up other possibilities for the 

‘circle of capoeira’ and to Physical Education itself, which provides input and helps update 

the National Curriculum Guidelines (DCNs) educating children and teenagers starting at 

school to a respectful and peaceful coexistence. The aim of this study is to discuss the circle 

of capoeira as an effective prospect of building knowledge about mainstreaming the school 

curriculum. The circle of capoeira seems to introduce the potential of school routine renewal, 

allowing discussions about violence, respect, knowledge, diversity, and commitment to each 

other built into the network of relationships of different subjects, living and social systems. 

 

 

KEY WORDS: Circle of capoeira, National Curriculum Guidelines (DCNs), Transversal 

way. 
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1         INTRODUÇÃO  

 

 

Centralizado de uma maneira geral, no cotidiano de muitas escolas a organização dos 

currículos escolares coloca as disciplinas como realidades estanques, sem interlocução umas 

com as outras, dificultando a compreensão de um conhecimento como um todo integrado, ou 

uma percepção totalizante da realidade. Edgar Morin (2000), pai do pensamento complexo, 

propõe a reforma do pensamento como antídoto à separação exagerada entre os saberes das 

disciplinas. O autor parece sinalizar a necessidade de civilizar nossas ideias para reorganizar o 

processo de conhecimento, dando-lhe um novo sentido de forma a contextualizá-lo no debate 

contemporâneo. 

Com significados distintos, conceitos como transversalidade, 

multiculturalidade, transdisciplinaridade, complexidade e holismo  passaram a indicar uma 

nova tendência na educação, o que já vem sendo debatido e apresentado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais DCNs por meio dos "temas transversais". Entretanto, nem todos os 

professores têm a compreensão necessária ao encaminhamento dessa questão. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) como normas obrigatórias para a 

Educação Básica norteiam o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  Mas convém destacar que as DCNs se diferem 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). As primeiras são leis que apresentam as 

metas e objetivos de cada curso. Os PCNs , por sua vez, são apenas referências curriculares 

definidas pelo Ministério da Educação. (MENEZES et al., 2002). 

Desta forma, destaca-se aqui a importância das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(1996) por conterem as leis dos Cursos, em especial da Educação Física, conforme trataremos 

nessa dissertação. 

As Diretrizes Curriculares ressaltam as práticas educacionais bem como seu 

importante papel em nortear os princípios dos cursos, sejam eles Princípios Éticos da 

Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, os 

Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do exercício da Criticidade e do 

respeito à Ordem Democrática e os princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. 

Os “temas transversais” têm sido muito discutidos e aos poucos ganham espaço na 

prática pedagógica. No contexto da Educação Física, muitos ainda têm dificuldade em 
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transpor a teoria para prática. Afinal, como é possível concretizar a proposta das DCNs com 

suas leis, metas e objetivos na escola? 

Louro (2000) destaca que a escola é uma instituição social envolvida com as formas 

culturais e sociais de vivermos e constituirmos nossas identidades. É nesse sentido que Nas 

aulas de educação física, a capoeira se apresenta como um dos temas transversais propostos 

nos PCNs (BRASIL, 1997) e permite-nos a necessária transposição teórica das DCNS.   

Dentre as atividades possíveis de serem desenvolvidas durante as aulas de educação 

física escolar estão danças, jogos, esportes, brincadeiras e lutas, entre elas, a capoeira. Entre 

as diferentes manifestações existentes na capoeira, uma se destaca por sua forma 

globalizadora. É a “roda de capoeira”. Mas como se compõe uma roda de capoeira? Silva 

(2008) explana que, 

 

A capoeira é jogada em dupla. Além da dupla que joga, para formar uma roda de 

capoeira, é necessário um grupo de outros capoeiristas que batam palmas, cantem e 

toquem instrumentos. Portanto, a capoeira é um fenômeno social, em que existe uma 

constante interação entre os seus participantes. (SILVA, 2008, p. 58). 

 

 

A roda de capoeira é como um círculo composto por vários participantes, que muitas 

vezes são capoeiristas, outros apenas curiosos da comunidade em geral que atraídos pela 

musicalidade e pelo toque dos instrumentos da capoeira que se juntam ao ritmo envolvente do 

berimbau
1
. Dispostos em círculo, os praticantes e admiradores desta arte se juntam para 

executar o jogo de capoeira, tocar instrumentos, cantar ou simplesmente bater palmas e 

participar. Silve (2008) ainda complementa que, 

 

Assim, é essencial a presença de valores e fundamentos como cooperação, respeito e 

amizade. Quando se joga capoeira, deve haver respeito pela integridade física e 

moral dos colegas. Devem-se respeitar as regras, as tradições que envolvem a 

prática, o ritmo que a orquestra impõe, os mais velhos e os mais novos, todos com 

suas qualidades e dificuldades (SILVA, 2008, p. 58).  

 

Experiências particularmente vividas despertaram meu interesse em pesquisar e 

estudar este tema, pois como professor de educação física e instrutor de capoeira, percebi que 

esta manifestação afro-brasileira possui inúmeras possibilidades educionais. Para tanto, torna-

se necessário uma ampla discussão e compreensão sobre o que existe na Capoeira para a 

implantação da transversalidade curricular. 

                                                 
1
  Os dicionários apontam o berimbau como um instrumento de percussão usado na capoeira, de 

origem africana, composto de um arco de madeira retesado por um fio de arame preso nas duas 
extremidades, e uma cabaça, com abertura em um dos lados, presa à extremidade inferior do arco 
por um pedaço de corda. 
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Os PCNs destacam considerações importantes e de relevância social indicando a 

necessidade de se trabalhar com os conteúdos escolares nas três dimensões: atitudinal, 

conceitual e procedimental (BRASIL, 1998b). 

Na Educação Física Escolar, considerando sua trajetória histórica e o desenvolvimento 

de conteúdos está centrado na ordem procedimental. Mas para superar a fragmentação do 

conhecimento precisamos também envolver as dimensões atitudinal e conceitual. Para Ferraz 

(1996), 

 
A dimensão procedimental diz respeito ao saber fazer (...). No que diz respeito à 

dimensão atitudinal, está se referindo a uma aprendizagem que implica na utilização 

do movimento como um meio para alcançar um fim, mas este fim não 

necessariamente se relaciona a uma melhora na capacidade de se mover 

efetivamente. Neste sentido, o movimento é um meio para o aluno aprender sobre 

seu potencial e suas limitações (...). [A dimensão conceitual] (...) significa a 

aquisição de um corpo de conhecimentos objetivos, desde aspectos nutricionais até 

sócio-culturais como a violência no esporte ou o corpo como mercadoria no âmbito 

dos contratos esportivos (FERRAZ, 1996, p.17). 

 

Os PCNs da área da Educação Física sugerem que as atitudes, os conceitos e os 

procedimentos dos conteúdos sejam trabalhados de forma articulada envolvendo corpo, 

esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas (BRASIL, 1998). 

Na prática da sala de aula isso significa que o aluno deve aprender a jogar sabendo 

também os benefícios de tais práticas e também porque se pratica tais manifestações da 

cultura corporal. Mais do que ensinar a fazer, os alunos precisam aprender a se relacionar, 

reconhecer valores, respeitar as diferenças e a vida. Nem sempre uma “malhação” desmedida 

garante uma vida saudável. Nem sempre os modelos de corpo ditados pela mídia são 

sinônimos de saúde.  

Na verdade, os professores de maneira geral, e os professores de Educação Física em 

particular, ainda enfrentam inúmeras dificuldades com o trato da transversalidade (DARIDO 

et al., 2001). 

Como atualizar a transversalidade normalizada pelas diretrizes curriculares por meio 

da roda de capoeira? 

No que diz respeito à origem da capoeira, alguns estudiosos e historiadores indicam 

que ela surgiu no Brasil e outros que ela é originária de danças africanas. Bola Sete (1997) 

deixa claro: 

 
Não sabemos com certeza a origem da capoeira. Alguns mestres acreditam que foi 

uma criação dos africanos no Brasil. Entretanto, a maioria afirma que as raízes 

vieram da África, oriundas de antigos rituais. (BOLA SETE, 1997, p.19)  
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De acordo com Silva (2002), se analisarmos de um modo geral as opiniões referentes 

às diferentes origens da capoeira notaremos que, apesar de divergentes, elas ajudaram a 

construir uma imagem da Capoeira brasileira como um dos símbolos nacionais, 

independentemente de ser uma cultura negra ou mestiça. Para alguns intelectuais, o que 

importava era ressaltá-la pela sua representatividade da cultura popular brasileira. 

Aspectos históricos da capoeira não podem deixar de ser destacados, posto que seja 

justamente este um dos aspectos mais enriquecedores da Roda de Capoeira. Araújo (2002) 

salienta: 

 
Considerando que a tradição oral buscou sempre enquadrar a capoeira nos seus 

primórdios no Brasil como uma manifestação de cariz guerreiro, logo, como uma 

prática corporal compreendida no âmbito das expressões marciais, constituída, em 

princípio, para opor-se aos seus subjugadores nos combates corpo a corpo pela tática 

de guerrilha, foi essa, ao longo do tempo, a face das mudanças sociais ocorridas no 

Brasil colonial e imperial, adaptando-se a novos contextos e a novas formas de 

expressividade, sendo a dança, inicialmente, o seu veículo de sobrevivência social e, 

conseqüentemente, de preservação de valores culturais africanos ancestrais 

(ARAÚJO, 2002, p. 110). 

 

Da citação acima, observa-se que a capoeira tinha em seu princípio este fogueto 

guerreiro, de libertação, de volta às origens, de relembrar a mãe África indo contra os 

objetivos de branquização do negro na época, branquização religiosa, cultural, política, entre 

outras. E, de acordo com Morin (1997, p. 62), o pensador da complexidade, é “preciso resistir 

e manter viva a esperança de transformação, num mundo cada vez mais excludente e 

violento”. A resistência seria por assim dizer, “o outro lado da esperança”. A Roda de 

Capoeira parece-nos apresentar possibilidade de renovação do cotidiano da escola por 

permitir problematizações acerca da violência, do respeito, da diversidade de saberes e 

comprometimento mútuo, produzida na rede de relações de diferentes sujeitos, sistemas vivos 

e sociais (CAPRA,1996; MORIN, 2002a). 

A Educação Física, em seu contexto histórico, passou por várias tendências 

educacionais, dentre elas, segundo Darido (2005), podemos citar as fases higienista e 

esportivista identificadas entre as décadas de 1930 e 1970.  Nesse início de XXI ganhamos 

ainda mais espaço para o aprimoramento de conhecimentos práticos e metodológicos sobre a 

roda de capoeira, valorizando-a como parte da história do nosso povo (brasileiro). As 

mudanças curriculares hoje destacadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

passam a abordar a questão da transversalidade entre os objetivos do ensino fundamental, 

destacando que os alunos sejam capazes de: 
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Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional 

e pessoal e o sentimento de pertinência ao país (PCNs, 1998, p.06).  

 

Mas como a Roda de Capoeira pode ser abordada numa perspectiva unificadora, 

considerando a questão da transversalidade destacadas pelas Diretrizes Curriculares?  

Este estudo surge da necessidade de refletir a respeito destas questões. A capoeira 

apresenta-se como possibilidade não somente no campo da atividade física, mas também 

como uma prática pedagógica articuladora, por abrir possibilidades de problematização de 

conteúdos transversais.  

Refletir sobre o referido tema pode inaugurar no PE/UNIPLAC a discussão sobre 

transversalidade / transdisciplinaridade, conceito fundamental e tão destacado pela teoria da 

complexidade. Para tanto, foi preciso investir numa proposta de revisão desse conceito e de 

reflexões de forma não isolada do contexto da prática do professor de Educação Física. 

Assim, “As disciplinas integrar-se-iam através de temas. O currículo seria então entendido 

como currículo temático. Estes temas passariam a ser desenvolvidos por vários professores”. 

(BETTI, 1996, p. 14). 

A sugestão do autor acima referido, é que cada tema pudesse ser discutido sob 

diferentes perspectivas, seja sob o ponto de vista da sociologia, da filosofia, da anatomia, na 

fisiologia entre outros. O tema poderia ser situado historicamente no contexto sociocultural 

atual compreendendo a multidimensionalidade de suas perspectivas. A transversalidade exige 

uma nova postura daqueles que desenvolvem tanto o processo de construção do conhecimento 

como daqueles que atuam no sistema educacional porque diz respeito a uma reforma na 

educação e no Ensino; "essa reforma deve começar no ensino dos professores". (MORIN, 

2000, p. 36). Ou seja, é preciso investigar o processo desencadeado por aqueles que ensinam 

no ensino fundamental e médio, para enfim, propor a reforma dos pensamentos. 

Após essas considerações, apresentamos aqui nosso problema de pesquisa: “como o 

professor de educação física pode transformar a roda de capoeira em roda de conhecimento 

para temas transversais?”. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral discutir a roda de capoeira como 

possibilidade efetiva de construção de conhecimento sobre transversalidade no currículo 

escolar. 

 

 Por meio dos objetivos específicos, busca-se: 
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 Contribuir na reflexão sobre a roda de capoeira e transversalidade curricular; 

 Relacionar os quatro pilares da educação do futuro aos conteúdos escolares das três 

dimensões: atitudinal, conceitual e procedimental, indicadas pelos PCNs; 

 Apresentar possibilidades de articulação entre a roda de capoeira e a construção de 

conhecimento de temas transversais ao currículo escolar. 
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2 RODA METODOLÓGICA: O CAMINHO DO PESQUISADOR 

 

 

Figura 1 - Roda metodológica: o caminho do pesquisador. 

Fonte: Dreamtime. 

 

 

As figuras aqui inseridas são utilizadas para ilustrar o funcionamento de uma 

engrenagem de uma roda, entretanto, é importante lembrar que nossa compreensão caminhou 

na direção oposta à forma mecanicista, padronizada e alienada da máquina. Tivemos sim, o 

objetivo de mostrar a articulação existente na roda de capoeira onde todos os componentes se 

relacionam e aprendem, em rede e em interação constante. 

Este é um estudo bibliográfico que procurou investigar as interfaces e possibilidades 

transversais da roda de capoeira. Para tanto, buscamos analisar as muitas dimensões incluídas 

no conceito de Roda de Capoeira, bastante utilizada na prática educativa da educação física. 

Ao buscar as interfaces transversais da roda de Capoeira mostraremos também todo o 

processo de construção histórica do sujeito e da construção de sentido que direcionou esse 

estudo. 

Seguindo a orientação de Terrazzan (1992), acreditamos que deva existir uma abertura 

para a adoção de metodologias que sejam adequadas para cada tipo de estudo. Assim, nos 

sentimos à vontade para “refinar” a escolha metodológica de acordo com seu estilo, 

criatividade e esforço para a leitura do real que se apresenta “embaralhado”. A experiência na 

Roda de Capoeira instiga-nos à utilização de experiências de pensamento criativo como um 

recurso didático para a construção de conceitos difíceis. Neste sentido, estaremos utilizando a 

imagem da roda de capoeira para o encaminhamento da construção desse estudo. A Roda de 
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Capoeira propriamente dita é permeada de relações, um campo vasto de investigações e 

vivências passíveis de investigações. É nela, na roda de capoeira, que as relações sociais se 

fortalecem, lá não existe raça, cor, gênero; existe, sim, uma gama de possibilidades, onde se 

ressalta a diversidade.  

 

Dessa forma, no jogo da capoeira, pode-se desenvolver a consciência da 

individualidade e do respeito às diferenças, em que as crianças, jovens, adultos e 

idosos, brancos, negros, amarelos, índios, mulatos e caboclos, ricos e pobres 

interagem em constante dinâmica e desenvolvem um sentido real de democracia. 

(SILVA, 2008, p.58). 

 

 Como no cotidiano da escola, várias rodas acontecem para que haja a construção de 

um conhecimento. Da mesma forma, elas se sucedem e se entrelaçam, renovando e ampliando 

as possibilidades de conhecer. Estaremos nomeando por meio desta metodologia, os capítulos 

do trabalho como sendo três rodas articuladas. 

A RODA METODOLÓGICA que guiará o trabalho em si, RODA DO 

CONHECIMENTO; discussões epistemológicas que ampliam e inspiram a articulação e 

compreensão do conceito de transversalidade conforme Diretrizes Curriculares. E a RODA 

DE CAPOEIRA; resgate histórico, sua utilização na Educação Física, possibilidades e 

dificuldades na prática educativa. 

Essa pesquisa bibliográfica busca compreender e articular a Roda de Capoeira ao 

conceito de Transversalidade, aqui compreendido a partir de algumas orientações teóricas, 

entre elas, a de Edgar Morin. 

Intitulado pai da teoria da complexidade, esse autor busca integrar vários modos de 

pensar sinalizando sua oposição ao pensamento linear, fragmentado e reducionista. Em sua 

proposta, ele apresenta um pensamento que incorpora anexa e une todos os aspectos presentes 

no universo. Reconhece as incertezas e as contradições como parte da humanidade e o 

caminho para a junção, a ligação entre os saberes que se dá através da solidariedade e da ética. 

 

Entende o homem como um ser complexo, capaz de se auto-organizar e de 

estabelecer relações com o outro, e é nessa relação de alteridade que o sujeito 

encontra a autotranscendência, superando-se, interferindo e modificando o seu meio 

num processo de auto-eco-organização a partir de sua dimensão ética que reflete 

seus valores, escolhas e percepções do mundo. (PETRAGLIA, 2002). 

 

O Paradigma da Complexidade referenciado por Edgar Morin (2002) ajuda-nos a 

pensar numa perspectiva de articulação de diversos campos do conhecimento para construir 

uma investigação sobre “a roda de Capoeira na roda do conhecimento humano” a partir da 
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noção de Transversalidade. Este estudo bibliográfico torna-se relevante por apresentar uma 

construção de conhecimento em torno de outras possibilidades para a roda de capoeira e da 

própria Educação Física que acaba por atualizar as DCNs, educando crianças e adolescentes a 

partir da escola para uma convivência respeitosa e pacífica. 

As rodas funcionam de forma articulada para a compreensão e construção do 

conhecimento. E, no encaminhamento desse estudo as “rodas” foram imagens escolhidas para 

a construção desse conhecimento que dependerá dessa articulação das partes na composição 

do todo. De acordo com Morin (2002) não existe conhecimento “espelho” do mundo objetivo. 

Este é sempre tradução de uma construção. Resultando daí que todas as observações e todas 

as concepções devem incluir o conhecimento do observador-conceptualizador. Não ao 

conhecimento sem autoconhecimento.  

 

                  

 

Figura 2 – Engrenagem dos povos. 

Fonte: Dreamtime. 

 

Essa é a tradução particular de um professor de educação física na reflexão sobre Roda 

de Capoeira e Transversalidade. Apenas uma possibilidade de conhecer. O conhecimento aqui 

proposto se dá de dentro para fora e vice-versa, e a troca de conhecimentos e experiências 

vividas se dá de forma constante. 

O educando aprende olhando, observando, praticando, questionando, buscando novas 

soluções para os questionamentos que se apresentam durante a roda de capoeira. Trata-se de 

um jogo de perguntas e respostas, onde durante a roda de capoeira, a livre expressão de 

mundo se dá permanentemente, através da livre expressão que se dá no jogo da capoeira, na 
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música da capoeira, na participação daquele pequeno círculo social que é a roda de capoeira, 

que se apresenta como um espaço globalizado, multi-étnico. Que se apresenta como uma 

possibilidade de transversalidade pela sua riqueza de informações, de aspectos plurais e 

multidisciplinares. 

 
[...] a complexidade indica que tudo se liga a tudo e, reciprocamente, numa rede 

relacional e interdependente. Nada está isolado no Cosmos, mas sempre em relação 

a algo. Ao mesmo tempo em que o indivíduo é autônomo, é dependente, numa 

circularidade que o singulariza e distingue simultaneamente. (PETRAGLIA, 2002, 

p. 01). 

 

 Evidencia-se, desta forma, a importância de se refletir a respeito dos questionamentos 

da humanidade, da crise humanitária, com o fim de sermos participantes das decisões políticas 

e sociais de nosso tempo. Cidadãos participantes, atuantes social e culturalmente. Deve-se, 

portanto, preservar todas as formas de aprendizagem culturais. Ainda de acordo com Petraglia 

(2002) devemos, sim, incentivar e estimular esse direito de cidadania, e esse dever do cidadão 

é função de toda organização de aprendizagem e de todas as linguagens, quer artísticas, quer 

míticas, racionais ou empíricas.   

 

Trata-se da transcendência do pensamento linear que, sozinho, é reducionista. 

Transdisciplinaridade é a prática do que une e não separa o múltiplo e o diverso no 

processo de construção do conhecimento. A transdisciplinaridade pressupõe também 

a utilização de diversas linguagens. Destacamos aqui as artes – nem sempre tão 

valorizadas pelos sistemas educacionais - para a facilitação da aprendizagem do 

aluno. (PETRAGLIA, 2002, p. 01) 

 

Aqui se apresenta a educação dita complexa. Ela possibilita ou busca possibilitar uma 

vivência ética e solidária, em que o ensino fragmentado e reducionista, tão comuns no século 

XIX, não possibilitava considerar a emancipação do sujeito.  Desta forma, a escola deve 

incentivar o diálogo entre as diversas áreas do saber e a busca do relacionamento entre os 

campos do conhecimento rompendo as barreiras que aprisionam, distanciando o educando da 

verdadeira aprendizagem. 
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3 RODA DO CONHECIMENTO 

 

 

 

Figura 3 –Sinergia - círculo dos povos que giram nas engrenagens. 

Fonte: Dreamtime. 

 

 

Desdobrando o caminho do pesquisador, cabe nesse capítulo, retomar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais, suas especificidades e relação 

para melhor focalizar os Temas Transversais. 

Ao se falar dos Parâmetros Curriculares Nacionais têm-se neles uma possibilidade de 

ensino de qualidade para o Ensino Fundamental e Médio no Brasil. Os parâmetros foram 

elaborados pelo Governo Federal e entre seus principais objetivos encontra-se possibilitar 

subsídios para propiciar ao aluno uma aproximação entre ensino e a sociedade. Esta 

aproximação se dá através da apresentação de idéias de como ensinar e o que ensinar. É 

importante lembrar, conforme já fizemos na introdução desse trabalho, que os PCNs não são 

leis ou regras a serem seguidas, mas orientações no que dizem respeito a busca da 

transformação dos conteúdos e da didática de ensino voltados para a cidadania do aluno. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, por sua vez, são normas obrigatórias, leis 

dirigidas a toda a Educação Básica e foram fixadas pelo CNE, ou seja, o Conselho Nacional 

de Educação. As DCNs têm sua origem na LDB – Lei de Diretrizes e Bases Nacionais de 
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1996, que ressaltam a incumbência da União em colaboração do Distrito Federal, os estados e 

os municípios em estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e médio buscando assegurar uma formação básica comum a todos.  

Sendo assim, os DCNs valorizam a escola de forma que lhe dão certa autonomia, 

possibilitando e até mesmo incentivando que ela, a escola, monte seu currículo, buscando 

dentro das áreas do conhecimento conteúdos de seu interesse que subsidiem a formação de 

competências explicitadas nas DCNs. Para tanto, a escola trabalha o conteúdo que melhor lhe 

couber, relacionada com o tipo de pessoas que esta atende bem como a região em que está 

inserida entre outros aspectos relevantes. 

 

 

3.1 A RELAÇÃO ENTRE DCNS E PCNS: FOCALIZANDO OS TEMAS 

TRANSVERSAIS 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) responsável pelas (DCNs, 1996) Diretrizes 

Curriculares Nacionais e o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) responsáveis pelos 

(PCNs, 1996), Parâmetros Curriculares Nacionais, são fundamentais nas questões 

relacionadas ao currículo educacional. Sem pretender esgotar o assunto, buscaremos retomar 

breves apontamentos necessários à compreensão dos mesmos para focalizarmos aqui os temas 

transversais. 

A questão curricular, desde a época da Constituinte e mesmo depois da promulgação 

da atual Constituição Federal – CF/88, sempre foi objeto de polêmicas e até mesmo 

de disputas entre os atores políticos das diferentes esferas administrativas. Isso 

ocorreu e continua ocorrendo porque todos reconhecem no currículo escolar um 

poderoso instrumento de ideologização que pode servir tanto a quem está no poder e 

nele pretende se manter, quanto a quem deseja alcançá-lo ou, ainda, dar-lhe 

configuração mais democrática. Fato concreto que comprova esta questão política, 

foi a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

– PCNs que, por iniciativa do MEC, antecipou-se à elaboração das DCNs pelo CNE. 

(Silva, p.07, 2009). 

 

 O que ocorreu então foi uma disputa política entre CNE e MEC, órgãos da União que, 

equivocados quanto aos princípios federalistas, optaram por percorrer caminhos paralelos na 

construção da política curricular de nosso país. O resultado disto é uma certa confusão por 

parte de professores e gestores causadas pela falta de informação. Torna-se importante então 
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ressaltar essa revisão tendo em vista a possibilidade de atualização dos profissionais da área 

da educação. Para Bonamino (2002), 

 

As evidências mais fortes da omissão do MEC em relação à elaboração curricular do 

CNE podem ser encontradas na seção Bibliografia, da Introdução aos PCNs (p. 159-

172). Na Bibliografia, com mais de 260 títulos, uma nota de pé de página esclarece 

que “Em todos os documentos que compõem os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

a bibliografia apresentada inclui apenas os títulos de obras que foram consultadas no 

seu processo de elaboração (...)” (p. 159). Nenhum documento elaborado pelo CNE, 

no entanto, figura entre as obras consultadas. (BONAMINO, 2002, p. 01). 

 

Importante destacar que os PCNs não são normas mandatórias, é uma proposta de 

orientação, mas não é obrigatória. Já as Diretrizes, têm caráter mandatório, ou seja, os 

Sistemas de Ensino e as escolas ao formularem sua proposta de ensino, devem tomá-las como 

principal referência. Sendo assim, as escolas podem debater, aprimorar, questionar, 

redimensionar, articular, incorporar e criar, baseando-se nelas, mas não podem descumprir o 

que ali está exposto. Bonamino (2002) ainda complementa que, 

 

Em síntese, a análise do processo de elaboração das DCNs permitiu-nos perceber 

que as tensões provocadas pelas diferentes perspectivas político-institucionais, 

sustentadas pelo MEC e pelo CNE a respeito do papel que cabe ao Estado em 

relação à elaboração curricular, levaram o CNE a afirmar o “caráter não-obrigatório” 

dos PCNs. Essa tomada de posição dos atores políticos do CNE pode ser confirmada 

por meio da análise das DCNs, que evidenciou a exclusão dos PCNs das referências 

mediadoras da definição de princípios e diretrizes curriculares para o conjunto do 

ensino fundamental no âmbito da Câmara de Educação Básica. (BONAMINO, 

2002, p. 01). 

 

Com a evolução da educação brasileira, a criação de leis, diretrizes e Parâmetros 

buscou melhorias no sistema educacional. Apesar de suas divergências políticas foram 

inseridos em ambos a possibilidade de se trabalhar Temas Transversais que têm, entre seus 

objetivos, discutir temas de abrangência nacional. Nos Parâmetros Curriculares encontram-se 

descritos temas como Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e 

Trabalho e Consumo. Nas Diretrizes Curriculares encontram-se a saúde, sexualidade, vida 

familiar e social, meio ambiente, trabalho, ciência e tecnologia, a cultura e as linguagens. Tais 

temas têm como intuito gerar questionamentos e mudanças no currículo escolar. Do ponto de 

vista de Silva (2009): 

 
Muitas vezes, a possibilidade da utilização de temas que transversalizam o currículo 

escolar, passando por dentro de todos os conteúdos, é vista como um problema para 

alguns professores. Isso ocorre porque costumam interpretar como uma incumbência 

a mais de planejamento. No entanto, como muitos outros, entendemos a 

transversalidade como uma oportunidade para a problematização dos problemas 



 

 

 

 

21 

sociais, mas, também, para a adoção de metodologias de trabalho escolar que 

promovam a interdisciplinaridade, superando as barreiras impostas pelo excessivo 

recorte curricular observado em algumas instituições. (SILVA, p.10, 2009).   

 

 

Desta maneira, Bonamino (2002) reforça a ideia de que, 

 

Finalmente, a sétima diretriz diz respeito a propostas pedagógicas capazes de zelar 

pela existência de um clima escolar de cooperação e de condições básicas para 

planejar os usos do espaço e do tempo escolar. Essa diretriz diz respeito, assim, às 

condições de possibilidades da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, do 

sistema seriado ou por ciclos, do currículo, da relação de a escola com a sociedade 

serem objeto de planejamento e avaliação constantes da escola e de sua proposta 

pedagógica (Brasil, 1998b, p. 11). (BONAMINO, 2002, p. 01). 

 

A ênfase que as DCNs dão ao relatar seus princípios destaca, entre eles, a liberdade de 

pesquisar, aprender, ensinar e divulgar a cultura e a arte, bem como priorizar o pluralismo de 

idéias e concepções pedagógicas, respeitando a liberdade o apreço e a tolerância, valorizando 

o trabalho e as práticas sociais, as experiências extra-curriculares dos educandos e dos 

educadores.   

 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

 

As escolas deverão ainda, estabelecer como norteadores de suas ações pedagógicas:  

 

a) Os Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum;  

 

b) Os Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do exercício da 

Criticidade e do respeito à Ordem Democrática;  

 

c) os Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, e da Diversidade de 

Manifestações Artísticas e Culturais. (RESOLUÇÃO CEB Nº 2, 1998).  

 Considerando o que Silva (2009) sinaliza como “os temas que transversalizam” e o 

que Bonamino (2002) destaca como possibilidades abertas à interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, ampliaremos a seguir a diferenciação entre esses conceitos para enfim, 

focalizarmos a transversalidade no currículo escolar. 
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3.2 MULTI, INTER E TRANSDISCIPLINARIDADE: FOCALIZANDO A 

TRANSVERSALIDADE NO CURRÍCULO ESCOLAR 

 

 

De acordo com o desenvolvimento desse estudo, chegamos a um ponto que exige a 

distinção entre os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade interdisciplinaridade, 

para, enfim, estabelecermos a estreita relação entre transdisciplinaridade e transversalidade. 

 A disciplinaridade diz respeito às diferentes disciplinas que compõem nossa grade 

curricular. Existe aqui uma visível separação em que o contato entre elas é inexistente, 

quando existem fronteiras visíveis, ou seja, certa compartimentalização do conhecimento. 

Segundo Santos (2008) as disciplinas compartimentadas (método cartesiano) 

provocam a incapacidade de relacionamento entre os conhecimentos obtidos. Sendo assim, os 

alunos saem da escola com a cabeça bem cheia (Morin 2000) de conhecimentos justapostos. 

Esta compartimentalização do conhecimento dificulta a compreensão do mundo como 

um todo, possibilitando apenas o conhecimento de fragmentos aleatórios e dispersos. É como 

um jogo de quebra-cabeça em que a falta de algumas peças faz com que não se obtenha o 

verdadeiro sentido da figura. Neste caso as disciplinas não interagem de forma alguma 

fazendo com que as peças do quebra-cabeça não se ajustem, ficando dispersas e fragmentadas.  

Retomando o exemplo das disciplinas escolares, sabe-se que elas levam a uma ampla 

compreensão do temas específicos de cada área, porém, o aluno não consegue relacioná-los 

muitas vezes com os conteúdos de outras disciplinas. Apesar dos conteúdos serem 

abrangentes em todas elas, a interlocução entre as mesmas se torna algo difícil por parte da 

instituição e dos educadores, e quando esta interlocução acontece, não demonstra a verdadeira 

abrangência existente. 

 

(...) a soma do conhecimento das partes não é suficiente para se conhecer as 

propriedades do conjunto, pois o todo é maior do que a soma de suas partes. Além 

disso, quando se toma o todo não se vê a riqueza das qualidades das partes, por 

ficarem inibidas e virtualizadas, impedidas de expressarem-se em sua plenitude. Daí 

que o todo é menor do que a soma de suas partes. As relações das partes com o todo 

são dinâmicas, portanto, o todo é, ao mesmo tempo, menor e maior que a soma das 

partes (MORIN, 1991, p. 123). 

 

Não há dúvidas de que o método cartesiano proporcionou grandes avanços em 

diversas áreas, não se pode simplesmente desdenhá-lo deixando-o a sombra do conhecimento. 

Porém, tal fragmentação vem gerando certo distanciamento afetivo social e moral das coisas. 
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Na multidisciplinaridade, destaca-se o estudo de um mesmo objeto por várias 

disciplinas, sem a necessidade de integração entre elas, sem uma troca de saberes o que 

dificulta a articulação do processo do conhecimento, o como funciona. 

Ou seja, buscam-se as mais variadas informações de uma disciplina (matéria) para se 

estudar certo tema, certo conteúdo, sem que a preocupação esteja voltada a unir as disciplinas. 

Assim, cada disciplina compreende o “tema” de uma forma e a falta de diálogo entre elas faz 

com que a compreensão da realidade ainda se dê em fragmentos dispersos.   

 

Na Multidisciplinaridade, recorremos a informações de várias matérias para estudar 

um determinado elemento, sem a preocupação de interligar as disciplinas entre si. 

Neste caso, cada matéria contribui com suas informações pertinentes ao seu campo 

de conhecimento, sem que houvesse uma real integração entre elas. Essa forma de 

relacionamento entre as disciplinas é a menos eficaz para a transferência de 

conhecimentos para os alunos. (SILVA, 2005, p. 2). 
 

Apesar de ser uma abordagem interessante, ela ainda trata o conteúdo de forma 

fragmentada dificultando a transferência de conhecimentos por parte dos educandos, 

dificultando sua ligação. 

Quando tratamos da interdisciplinaridade, é necessário ressaltar a importância de um 

planejamento baseado em uma coordenação que busque integrar os objetivos das disciplinas, 

proporcionando desta forma o intercâmbio locutor que irá possibilitar o tão almejado diálogo 

entre elas. 

É possível observar, nessa proposta, uma real valorização do diálogo e do 

planejamento dada a relevância da interlocução entre a teoria e a prática. Busca-se, assim, 

certa unificação do conhecimento entre as disciplinas. O diálogo que aqui é enfatizado baseia-

se em uma troca de informações em sala de aula, quando se busca aproveitar as experiências 

educacionais e de vida do educando. Segundo Oliveira (2000), 

 
A interdisciplinaridade e a contextualização, segundo a reforma, devem ser o recurso 

para conseguir superar o arbítrio da proposição de áreas, ou agrupamentos de 

conteúdos, adequando-as às características dos alunos e do ambiente 

socioeconômico. Assim, a interdisciplinaridade e a contextualização, segundo 

propõe a reforma, podem possibilitar a reorganização das experiências dos agentes 

da escola, de forma que revejam suas práticas, discutam sobre o que ensinam e como 

ensinam.  (OLIVEIRA, 2000. p. 72) 

 

A questão principal aqui está ligada a unificação do conhecimento em que não existe 

mais espaço para a compartimentalização e a fragmentação dos conhecimentos. Faz-se 

necessário uma coordenação que integre os objetivos, proporcionando desta maneira o 

diálogo, um certo intercâmbio que possibilite a unificação do conhecimento. 
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Ela possibilita que uma área do conhecimento utilize saberes de outras áreas do 

conhecimento proporcionando, desta maneira, uma parceria que pode resultar em uma maior 

flexibilidade dos conhecimentos. 

Por sua vez, a transdisciplinaridade é uma proposta pedagógica recente, vinculada à 

teoria da complexidade, tratada com propriedade por Edgar Morin. Nela busca-se abolir de 

vez as fronteiras existentes entre as disciplinas, entre as áreas do conhecimento.  

 
O conhecimento transdisciplinar associa-se à dinâmica da multiplicidade das 

dimensões da realidade e apóia-se no próprio conhecimento disciplinar. Isso quer 

dizer que a pesquisa transdisciplinar pressupõe a pesquisa disciplinar, no entanto, 

deve ser enfocada a partir da articulação de referências diversas. Desse modo, os 

conhecimentos disciplinares e transdisciplinares não se antagonizam, mas se 

complementam. (SANTOS, 2008, p.75). 

 

Ao tratar da transversalidade, Silva (2005) destaca que as relações entre as disciplinas 

consistem em proporcionar aos alunos, aos adolescentes que vão enfrentar o mundo do 

terceiro milênio, uma cultura que lhes possibilitará articular, religar, contextualizar, situar-se 

num contexto e, se possível, reunir os conhecimentos que foram adquiridos em toda à sua 

vida. 

De acordo com Petraglia (2002), o indivíduo está na sociedade e a sociedade está no 

indivíduo. As pessoas fazem parte de uma comunidade, e esta faz parte das pessoas com suas 

normas, linguagens e culturas que, ao mesmo tempo, são produtos dessa sociedade e 

produtora de sua manutenção e do status quo. Status quo é um princípio da epistemologia da 

complexidade em que a parte está no todo assim como o todo está na parte. Cada parte, por 

um lado, conserva suas qualidades próprias e individuais, mas, por outro, contém a totalidade 

do real. 

Ela alerta para a importância vital da contextualização e da integração das partes num 

todo evitando a separação total dos conteúdos e das áreas do conhecimento, relacionando-as, 

ligando-as. Segundo Arruda (2008), deve-se, sim, criar movimentos que propiciem o 

estabelecimento de relações entre as mesmas, tendo como ponto de convergência a ação que 

se desenvolve num trabalho cooperativo. 

Esta visão “trans” busca enfim romper a compartimentalização, além de relacionar o 

conhecimento de forma global. 

 

A transdisciplinaridade maximiza a aprendizagem ao trabalhar com imagens e 

conceitos que mobilizam, conjuntamente, as dimensões mentais, emocionais e 

corporais, tecendo relações tanto horizontais como verticais do conhecimento. Ela 

cria situações de maior envolvimento dos alunos na construção de significados para 

si. (SANTOS, 2008, p.76). 
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De acordo como a educação escolar vem se dando, demonstra que, tanto a nossa forma 

metodológica quanto nossa atitude conceitual se apresentam desarticuladas, não sendo, desta 

maneira, suficientes para suprir as necessidades do mundo contemporâneo. De acordo com 

Santos (2008), uma vez percebidas as relações entre o todo e as partes, revela-se o sentido do 

conhecimento para a vida: o elo perdido. 

Os saberes devem estar conectados e é isto que estes dois pensamentos vêm a abordar 

nestes últimos anos, esta articulação entre os saberes que busca fazer com que o conhecimento 

se torne realmente efetivo, se relacione, se complete chegando a uma compreensão real do 

mundo.  Para Santos (2008), 

 
A contextualização é necessária para explicar e conferir sentido aos fenômenos 

isolados. As partes só podem ser compreendidas a partir de suas inter-relações com a 

dinâmica do todo, ressaltando-se a multiplicidade de elementos interagentes que, na 

medida da sua integração, revela a existência de diversos níveis da realidade, 

abrindo a possibilidade de novas visões sobre a mesma realidade. (SANTOS, 2008, 

p. 74). 

 

 Rompe-se, desta forma, os paradigmas existentes na lógica clássica, abalando as 

estruturas, resultando na permanente resistência existente por parte de estudiosos em se negar 

a transdisciplinaridade, pois, desta forma, ela trabalha com algo que antes era contraditório, 

mas na verdade faz parte da realidade. Sendo assim, a transdisciplinaridade busca transcender 

o “sim” e o “não” para dar espaço a um terceiro termo que resulta da união do “sim” e do 

“não” do “é” e do “não é”. 

  
Ao articular, o terceiro termo incluído sempre leva a um outro nível de realidade, 

diferente do nível anterior da lógica da não-contradição, abrindo a possibilidade de 

uma nova visão da realidade. (SANTOS, 2008, p. 75). 

 

Surge aqui o interesse de um relacionamento em uma rede de conexões, em que o 

conhecimento sobre um tema em questão por diversos pensadores de áreas diferentes levam a 

um conhecimento geral deste tema. Este tema, por sua vez, geralmente é algo em evidência, 

um tema global, um tema globalizado e globalizador. Continua Santos (2008), 

  
O conhecimento transdisciplinar associa-se à dinâmica da multiplicidade das 

dimensões da realidade e apóia-se no próprio conhecimento disciplinar. Isso quer 

dizer que a pesquisa transdisciplinar pressupõe a pesquisa disciplinar, no entanto, 

deve ser enfocada a partir da articulação de referências diversas. Desse modo, os 

conhecimentos disciplinares e transdisciplinares não se antagonizam, mas se 

complementam. (SANTOS, 2008, p. 75). 
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Demonstra-se aqui a importância de um aprender a realidade articulada por partes 

diferentes, sobre diferentes visões, de diversas áreas, mas sobre conteúdos em comum. Cada 

pesquisador, cada abordagem, cada conteúdo tem o seu ponto de vista sobre aquele tema, e a 

união destes pontos de vista irão resultar em um outro ponto de vista, e isto, sucessivamente. 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto.  

Buscando um comparativo entre a Educação Disciplinar ainda em evidência em 

muitas instituições de ensino e a Educação Transdisciplinar aqui ressaltada, enfoca-se o 

quadro exposto por Venturella (2005): 

 

Educação disciplinar 

in vitro 

Educação transdisciplinar 

in vivo 

Aceitação de apenas uma instância de 

realidade, de uma visão simplificadora 

da realidade, um único olhar. 

Aceitação de múltiplas instâncias de 

realidade, de múltiplos olhares, de uma 

visão complexa dessa realidade, e da 

lógica do terceiro incluído. 

Separação entre o mundo externo 

(objeto do conhecimento) e o mundo 

interno (sujeito que se dispõe a 

conhecer) 

Integração entre o mundo externo 

(objeto de compreensão) e o mundo 

interno (sujeito que tenta compreender) 

Foco no conhecimento Foco na compreensão 

Envolvimento da inteligência racional Envolvimento do indivíduo integral: 

uma relação dialógica entre a mente, o 

corpo, os sentimentos, o espírito, a 

intuição e a imaginação. 

Orientação para disputas de poder e 

para o consumo 

 

Orientação para o permanente 

encantamento, o encontro do próprio 

lugar no mundo e a partilha. 

Desconsideração de valores Consciência e prática dos valores 
Figura 4 – Quadro comparativo entre educação disciplinar e transdisciplinar. 

Fonte: Própria. 

 

 

 O quadro expõe as principais diferenças entre a educação disciplinar e educação 

transdisciplinar. Na primeira proposta, observamos uma linearidade, um olhar reducionista, a 

simplificação da realidade traz um acomodamento, indica a previsibilidade e certeza, mas as 

relações humanas são permeadas de incerteza e as dúvidas são inerentes ao ser humano. As 

modificações são constantes, nada fica estagnado, a história é dinâmica e comporta 

turbulências de toda a ordem. Assim também se movimenta o conhecimento, nunca é 

definitivo porque está sempre ligado a circunstâncias históricas e vivências, conforme nos diz 

Boaventura Santos: 
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O conhecimento não está estagnado, ele é dinâmico. Seu desenvolvimento, ao longo 

da história, consolidado nos modos de pensar da humanidade, tem-se orientado pelo 

paradoxo clausura-abertura. A ciência, fenômeno marcante da era moderna, constrói 

e desconstrói a sua própria construção. 

O conhecimento resulta do enredamento dos aspectos do físico, do biológico e do 

social, considerados inseparáveis e simultâneos. Tudo o que existe no ambiente 

influencia o ser, que o capta e integra no processo mental de interação e construção. 

(BOAVENTURA 2008, p. 80). 

 

Ao reproduzirmos formas pedagógicas tradicionais, como por exemplo, os sistemas de 

avaliação, repetimos uma forma elitizada de educar, quando mais uma vez a educação serve 

como forte meio de disseminação de ideologias não condizentes com as idéias 

contemporâneas de educação.  

 

O ser humano aprende tendo por base conhecimentos já estruturados, não apenas 

conhecimentos objetivos, mas também as sensações, as emoções e as intuições. A 

aprendizagem emerge de dentro do sujeito cognoscente. Como indica a noção de 

autopoiese, o sujeito estabelece relações com o novo na produção da vida, 

reestruturando o seu próprio organismo. O novo enreda-se no velho, reestruturando 

as sinapses neuronais. (SANTOS, 2008, p. 81). 

 

O humano não vive sobre e sob uma estrutura rígida e organizada de conhecimentos, 

porém, se faz presente uma estrutura de auto-regulação, uma estrutura de adaptação por assim 

dizer, uma estrutura enraizada em um meio ecológico que o permite interagir e assumir 

responsabilidades. Desta forma, a educação rompe as barreiras da lógica clássica integrando-

se cada vez mais ao todo.   

 
Esse conceito de aprendizagem não visa à acumulação de conhecimentos, mas 

pretende que os alunos dialoguem com os conhecimentos, reestruturando-se e 

retendo o que é significativo. (SANTOS, 2008, p. 81). 

 

 

 A possibilidade desse diálogo está nos temas transversais. Para tanto, sinalizamos aqui 

a importância de compreendermos o termo transversalidade associado ao conceito de 

transdisciplinaridade. 

A seguir, refletiremos a dinâmica curricular no Curso de Educação Física. 

 

 

3.3       A DINÂMICA CURRICULAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

  

Como será visto no próximo capítulo quando trataremos da Educação Física no Brasil 

e suas correntes pedagógicas, o contexto de transformações educacionais vem sempre ligado a 

mudanças políticas e sociais. 
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Conforme Busso (2005), até a década de 1980 se destacava dentro das escolas 

brasileiras uma concepção esportivista que mantinha a supremacia das práticas esportivas 

como conteúdo principal a ser transmitido nas aulas escolares, desprovida de objetivos, 

planejamento e relação com o contexto escolar. 

Entre as correntes pedagógicas que se destacam dentro da Educação Física a partir dos 

anos 80, verifica-se aqui a proposta oferecida pela obra Coletivo de Autores 1992 com o livro 

“Metodologia do Ensino da Educação Física” que é desenvolvida por alguns pesquisadores 

como Carmem Lúcia Soares, Celi Nelza Zulke Taffarel, Maria Elizabeth Medicis Pinto 

Vargal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega e Valter Bracht com a proposta denominada 

Concepção Pedagógica Crítico Superadora (CPCS). 

Esta abordagem pedagógica está de acordo com o progresso da educação brasileira, 

busca dar embasamento a cientificidade da área da Educação Física, dando ênfase a 

importância da mesma em ambiente escolar.  

Segundo Busso (2005), o Coletivo de Autores (1992) mostra um currículo escolar 

vinculado a um projeto político-pedagógico em que a escola é entendida como parte 

constituinte das condições dignas da existência humana em sociedade. As pedagogias surgem 

da crise originada do conflito entre os interesses antagônicos e diferentes das classes 

proprietária e proletária, e são entendidas como disciplinas capazes de suprir a complexidade, 

globalidade, dificuldades e especificidade da educação. 

A dinâmica do currículo escolar deve ser considerada numa perspectiva 

epistemológica tendo em vista os conteúdos a serem trabalhados na escola. De acordo com 

Busso (2005), o currículo é um processo com a função social de ordenar a reflexão 

pedagógica de forma que o educando pense a realidade social, desenvolvendo determinada 

lógica, apropriando-se do conhecimento científico, confrontando-o com o saber que o aluno já 

traz de suas vivências de seu cotidiano e de outras referências do pensamento humano, como 

as ideologias e as relações sociais. 

Os conteúdos devem estar associados à realidade social do aluno, sendo estes, 

conteúdos contemporâneos incorporados pela humanidade, que passam por um constante 

processo de avaliação e reavaliação.  

Destaca-se, assim, a importância do processo de seleção de conteúdos a serem 

trabalhados na escola. Estes conteúdos devem estar ligados à realidade sócio-histórica do 

aluno enfatizando a sua condição social.   
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O conteúdo advém da cultura corporal e é selecionado em função de sua 

contemporaneidade. A forma de trabalho e intervenção é dialógica, comunicativa, 

produtivo-criativa, reiterativa e participativa. A avaliação do eixo curricular é o 

fundamental norteador do projeto pedagógico que se materializa nas aprendizagens 

dos alunos. (BUSSO, 2005, p. 9) 

 

O Coletivo de Autores (1992), ao tratar do currículo escolar, juntamente com a 

realidade social dos alunos, vinculam-se a outros princípios. Entre eles destaca-se o da 

relevância social do conteúdo
1
, contemporaneidade do conteúdo 

2
, a adequação as 

possibilidades sócio-cognitivas do aluno
3
, simultaneidade de conteúdos enquanto dados da 

realidade
4
 e a provisoriedade do conhecimento

5
. 

Outros fragmentos nos dão conta da: 

 
(...) relevância social do conteúdo

1. 
Deverá estar vinculado a explicação da realidade 

social concreta e oferecer subsídios para a compreensão dos determinantes sócio-

históricos do aluno. Contemporaneidade do conteúdo 
2
A seleção de conteúdos deve 

garantir o conhecimento do que de mais moderno existe no mundo contemporâneo. 

(...) a adequação as possibilidades sócio-cognitivas do aluno
3
adequar o conteúdo a 

capacidade cognitiva e à prática social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às 

suas possibilidades enquanto sujeito histórico. 

(...) simultaneidade de conteúdos enquanto dados da realidade
4
Busca uma 

perspectiva dialética com ênfase no princípio da simultaneidade onde se desenvolve 

a compreensão do que são dados da realidade que não podem ser pensados nem 

explicados separadamente.  

(...) a provisoriedade do conhecimento
5
Nele e exposto ao aluno que a produção 

humana expressa um determinado estágio da humanidade e que não foi e nem será 

assim em outros momentos históricos. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 31- 

33).  

 

Assim sendo, observamos que a grande chamada desses apontamentos está na 

necessidade de selecionar os conteúdos encontrando formas de organizá-los e sistematizá-los 

a fim de vinculá-los ao currículo escolar, pois estes devem estar associados de forma que se 

vinculem indissociavelmente a significação histórica e social. 

 

Inicialmente ressalta-se o princípio do confronto e contraposição de saberes, ou seja, 

compartilhar significados construídos no pensamento do aluno através de diferentes 

referências: o conhecimento científico ou saber escolar é o saber construído 

enquanto resposta às exigências do seu meio cultural informado pelo senso comum. 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 31). 

 

A escola colabora com o conhecimento científico na medida em que o confronta com 

o senso comum, com as experiências de seus alunos. De acordo com o Coletivo de Autores 

(1992), o saber científico proposto pela escola é fundamental para a reflexão pedagógica, pois 

isto instiga o aluno a ultrapassar o senso comum e construir formas mais elaboradas de 

pensamento. 
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 Busso (2005) comenta que a metodologia implica em um processo que ressalte na 

dinâmica da sala de aula, a intenção prática do aluno para apreender a realidade e o 

conhecimento específico da EF e os diversos aspectos das suas práticas na realidade social em 

que está inserido. 

Assim, o currículo escolar vem a se materializar conforme interage com a realidade do 

aluno, penetrando em seu pensamento e se materializando conforme se aproxima do objeto de 

estudo, ou seja, “tal qualidade vai sendo construída através de aproximações sucessivas do 

sujeito que pensa com o objeto pensado, mediado pelo conhecimento”. (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p. 33). 

O conhecimento fragmentado, a forma cartesiana de se trabalhar o conhecimento na 

escola, dificulta a assimilação global do conhecimento. Leva, sim, a um conhecimento 

provisório desvinculado da realidade histórica do educando, o que dificulta a sua assimilação. 

A perspectiva dialética da construção do conhecimento permite ao educando 

compreender como se dá o percurso da construção do conhecimento, tendo novas 

compreensões a respeito da realidade e sua participação nesta construção da realidade. É 

dessa forma que o educando pode compreender como o conhecimento foi construído 

historicamente pela humanidade e o seu papel na história dessa construção. 

As mudanças propostas através do currículo escolar ampliado advêm de uma 

consciência crítica, possibilitadas através do confronto entre as práticas cotidianas do 

educando e o conteúdo proposto pela escola. Desta maneira, ao invés do aluno estar somente 

aceitando os conteúdos, ele se torna sujeito problematizador, não mais simplesmente objeto 

deste conteúdo, mas sim, agente modificador da realidade inserido em diferentes realidades 

sociais.  

     Importante destacar que toda proposta está baseada em uma estrutura básica apoiada 

em pressupostos teóricos e epistemológicos, ou seja, com base em critérios de uma ciência 

humana e social. Ao longo do tempo, observamos no ensino da Educação Física 

diferentes abordagens de ensino surgidas a partir dos anos 1980 no Brasil. 

De acordo com Muñoz (2001), no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, 

realizado em setembro de 1997, em Vitória/Espírito Santo, foi apresentado um relatório por 

Castellani Filho e Taffarel no qual identificaram a existência de três grandes correntes de 

pensamento na Educação Física: 

 



 

 

 

 

31 

a. Uma, com traços eminentemente positivistas, ainda impregnada do viés 

da neutralidade da ciência (relacionada com o modelo da Aptidão Física e do 

Esporte Rendimento); 

b. Outra de caráter cientificista e historicista em que o contexto sócio-histórico 

ou é subestimado ou relativizado, e; 

c. Em posição de minoria, a discussão da ciência e da Educação Física no 

âmbito da dialética materialista-histórica das suas relações de produção, na 

atualidade, nas relações capitalistas. (MUÑOZ. 2001, p. 01). 

 

Assim, o Coletivo de Autores (SOARES et al., 1992) já tinha mencionado a 

necessidade e importância de tratar os grandes problemas sociais nas aulas de Educação 

Física. Retomar a reflexão sobre estes problemas é algo necessário se existe a pretensão de 

entender a realidade social, interpretando-a e explicando-a a partir dos interesses de classe 

social. 

Sem ter como meta o aprofundamento dessas questões, observamos que alguns anos 

depois dessa importante publicação, os PCNs  passaram a sugerir que as atitudes, os conceitos 

e os procedimentos dos conteúdos fossem trabalhados de forma a integrar corpo, esportes, 

jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas (BRASIL, 1998). Por isso, 

acreditamos ser importante refletir sobre outras possibilidades que se abrem para a educação 

física, em especial para o trabalho a partir da Roda de Capoeira. Ao pensar sobre 

“transversalidade” fomos ao encontro da teoria da complexidade junto a qual buscamos 

relacionar os “Temas transversais”. 

Retomando a ideia já trabalhada na introdução desse trabalho, de que os conteúdos 

escolares devem articular três dimensões: atitudinal, conceitual e procedimental (BRASIL, 

1998) nos apoiamos na proposta da transdisciplinaridade para pensar a necessidade de 

superação da fragmentação do conhecimento. A proposta interdisciplinar nos leva à 

transversalidade, pois nos mostra outras múltiplas circunstâncias de integração ao permitir 

relações cada vez mais enriquecedoras. A transversalidade integradora, compreendida como 

transdisciplinaridade, contém faces antagônicas, concorrentes e complementares (princípio 

dialógico), que se se articulam recebendo e influenciando as áreas de conhecimento (MORIN, 

2000). Assim, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são áreas do conhecimento 

complementares (MORIN, 1992).  

Abaixo buscamos traçar um paralelo entre esses suportes teóricos, destacando suas 

distinções e articulações para garantir o movimento da roda do conhecimento. Currículos 

Transversais seriam currículos que levariam a pequenas revoluções na educação na medida 



 

 

 

 

32 

em que se norteassem por fundamentos de reflexão sobre novas atitudes, conceitos e 

procedimentos: 

 

Concepção 

curricular 

apoiada 

Critico-superadora 

(Coletivo de autores 

1992) 

Pensamento complexo (MORIN, 2000) 

Temática Busca contribuir para a 

afirmação dos 

interesses de classe das 

camadas populares, 

através do 

desenvolvimento de 

uma reflexão 

pedagógica baseada na 

“perspectiva da 

reflexão da cultura 

corporal, a expressão 

corporal é uma 

linguagem, um 

conhecimento 

universal, patrimônio 

da humanidade que 

igualmente precisa ser 

transmitido e 

assimilado pelos alunos 

na escola” 

(COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p. 

42). 

 

 

Busca contribuir na construção de um 

pensamento que compreende a relação 

entre aspectos que, ainda são 

considerados antagônicos e 

dissociados. Tem como fundamento a 

integração entre as várias dimensões 

que constituem a condição humana 

(física, emocional-afetiva, mental-

espiritual e sócio-histórico-cultural) 

evidenciando a relação complexa entre 

estas instâncias, reunindo-as numa 

reflexão acerca da corporeidade 

humana. 

O homem é ao mesmo tempo bio-

psico-social, para tanto a educação 

física necessita de um projeto 

pedagógico integrador e transversal. A 

dimensão cultural do corpo está 

articulada às demais dimensões  

humanas. 

Iniciativa transdisciplinar 

caracterizando-se como um grupo de 

especialistas que buscam integrar os 

conteúdos escolares juntando as três 

dimensões: atitudinal, conceitual e 

procedimental, sem deixar de 
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Iniciativa 

interdisciplinar, 

caracterizando-se como 

um grupo de 

especialistas que 

trabalham juntos 

buscando problematizar 

a cultura corporal. 

problematizar a dimensão cultural do 

corpo. 

Conteúdos Jogos, esporte, 

ginástica, dança e luta 

para tratar os diferentes 

temas da Cultura 

Corporal, pois o homem 

também constrói sua 

realidade pessoal e 

social por ser sujeito de 

ações condicionadas 

e/ou determinadas 

socialmente. 

Jogos, esporte, ginástica, dança e luta 

como possibilidade de trabalhar os 

temas transversais pois o homem não é 

só sujeito de ações condicionadas e/ou  

determinadas socialmente, ele pode 

refletir e se educar a partir da 

compreensão humana, de um novo 

conceito e mudar atitudes e  

procedimentos. 

Teoria de 

base 

Materialismo histórico 

dialético 

Teoria da complexidade 

Requisitos da 

concepção 

Projeto-político 

pedagógico, crítica à 

cultura corporal. 

Projeto pedagógico capaz de enfatizar 

as dimensões “bio-psico-sociais” como 

integrantes do conhecimento 

transdisciplinar/transversal (sem 

desprezar o conhecimento disciplinar). 

Perspectiva Transformação social 

Segundo Busso (2005), 

o currículo é um 

processo com a função 

social de ordenar a 

reflexão pedagógica de 

forma que o educando 

Aprendizado contínuo e transformação 

social contínua. A 

transdisciplinaridade(transversalidade) 

assumida como a aptidão para pensar e 

criar estratégias em situações de 

complexidade, avaliando alternativas 

de responsabilidade pelas decisões e 
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pense a realidade social, 

a partir de uma 

determinada lógica. 

 

 

Dialética 

suas consequências, assumindo uma 

dimensão coletiva, com capacidade de 

reaprender a aprender, de reconhecer 

as forças com potencial determinista e 

os próprios erros e, a partir destes, 

desconstruir e reconstruir planos de 

ação (Morin, 1998). 

Dialógica 

  Figura 5 – Paralelo entre suportes teóricos. 

  Fonte: Própria. 

 

Mas como o professor de educação física pode transformar a roda de capoeira em roda 

de conhecimento para temas transversais? 

Como resposta a essa questão, tentamos traçar algumas estratégias de pensamento para 

colocar a roda da capoeira na roda do conhecimento, conforme anunciamos nesse capítulo. De 

que forma o pensamento transdisciplinar nos permite trabalhar o comportamento? A atitude?  

Ao considerarmos as competências indispensáveis à vida social, pessoal e produtiva 

ressaltamos aqui os quatro pilares da educação do futuro
2
. Estes quatro pilares buscam 

possibilitar a realização plena do educando quanto aos seus direitos humanos proporcionando 

uma reflexão capaz de juntar as três dimensões: atitudinal, conceitual e procedimental, sem 

deixar fora a dimensão cultural do corpo. 

Não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo a desigualdade social existe, não 

são todos que têm acesso a oportunidades iguais. Desta forma surgem como uma 

possibilidade os quatro pilares da educação que buscam guiar as necessidades da educação 

brasileira. 

Os quatro pilares podem ser compreendidos como competências a serem 

desenvolvidas e que na prática da Educação Física podem ser problematizados a partir do 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a viver. 

 

3.3.1 Para aprender a conviver (dimensão atitudinal) 

 

                                                 
2
  Os quatro pilares da Educação são conceitos de fundamento da educação baseado no Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por 
Jacques Delors(1996). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors
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Aprender a Conviver está ligado aos aspectos relacionados ao outro, ao respeito às 

divergências, aos sentimentos de derrota e a vitória, aos limites, a interação, ao convívio em 

grupo a relação com o outro. 

Bullyng, palavra da moda nas escolas, ressalta a importância dada a este tema 

polêmico presente há muito tempo em toda sociedade e que se sobressai e evidencia-se mais 

diretamente na escola. O professor um mediador voltado a estimular o respeito, a convivência, 

a solidariedade e a cooperação está em destaque neste aspecto. Cabe a ele tomar as devidas 

precauções para que as tensões do simples estar junto não se agravem. Cabe, portanto, 

proporcionar momentos que possibilitem não somente o aprender a conviver, mas sim o 

aprender a relacionar-se tanto no âmbito interpessoal quanto social. 

A escola comprometida gera um contexto socializador, que busca gerar atitudes de 

conhecimento que envolvam o professor, os educandos, as escolas e a sociedade. A 

compreensão destas relações de atitudes, valores e normas dos conteúdos escolares faz com 

que seja comunicado de forma inconsiderada. 

Neste sentido, a Roda de Capoeira trabalha valores como responsabilidade, 

pontualidade, assiduidade, dedicação, respeito e atenção e são ressaltados e valorizados por 

todos os participantes e praticantes. É responsabilidade de cada um o bem estar do grupo, 

quando a dedicação deve ser espontânea e o retorno vem em forma de aprendizado. A 

responsabilidade é problematizada com o grupo, cada um tem o seu papel e este é 

fundamental para o bom andamento da roda de capoeira. 

 Buscando um ambiente harmônico, o aprendizado flui como uma troca direta de 

conhecimentos e experiências. As atitudes éticas possibilitam o bom humor fator, 

fundamental na prática pedagógica, proporcionando momentos de reflexão e criatividade. 

 O professor pode instigar o educando a buscar soluções sobre as dúvidas que surgem 

durante a prática da capoeira, relacionando momentos históricos e contextualizando com 

experiências vividas pelos educandos. 

 As músicas da capoeira por vezes relatam sobre a responsabilidade que cada um deve 

ter sobre o compromisso existente entre o grupo, um compromisso que não é escrito, um 

compromisso que não é assinado, mas sim, um compromisso que existe a partir do contato e 

da integração que se dá na roda de capoeira.  

 O conhecimento é construído pelo grupo, quando o professor e o educando aprendem 

juntos e buscam as soluções diariamente.    
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3.3.2 Para aprender a fazer (dimensão procedimental) 

 

O Aprender a Fazer é onde está a criatividade, a forma de se manifestar se expor. 

Relacionado ao trabalho da capoeira, este aspecto busca despertar o educando preparando-o 

para um mundo competitivo e exigente, mas também tolerante. Em um mundo cada vez mais 

veloz e tecnológico, o aprender a fazer ressalta a importância de se preparar o aluno para seu 

futuro profissional. Sendo assim, enfatizam-se competências importantes para a futura 

inserção no mercado de trabalho. 

O professor, consciente da necessidade desse aprendizado, instiga o aluno ao exercício 

de reflexão sobre as atividades propostas em contextos variados de forma a tornar claro a 

importância de posturas e comportamentos tolerantes e funcionais.   

     A comunicação clara e tranqüila, pode existir nesse exercício, seja através dos 

cânticos, seja através da comunicação instrumental da capoeira, seja  pelo diálogo existente 

entre os jogadores praticantes dentro da roda de capoeira. 

     A avaliação é feita de forma cautelosa e verdadeira buscando compreender as 

dificuldades e as facilidades existentes e estimulando os alunos a se expressarem quanto aos 

seus resultados, com objetivos almejados, resultados esperados e metas alcançadas. Com 

destaque à uma avaliação individualizada capaz de apontar qualidades e as dificuldades 

(defeitos).  

Muitas vezes o praticante é o condutor do grupo, o qual direciona a roda de capoeira 

que ressalta a importância de ser um tutor hábil. Ao manejar, elaborar, experimentar, 

construir, aplicar, experimentar, testar, reconstruir e executar, o aluno vivencia a importância 

de ser o ator principal na elaboração, o modificador, o criador, o artista principal do ato de 

fazer acontecer o real.  

   O professor age como um problematizador através de intervenções que contemplem 

questões “biopsicossociais” direcionadas com o objetivo de instigar discussões entre os 

estudantes, levantando hipóteses para o que pode acontecer a partir de atitudes 

inconsequentes, aguçando a capacidade crítica e a curiosidade. Hábil na mediação, no sentido 

que saber intervir quando necessário frente às atitudes e comportamentos desencadeados. É 

dessa forma que todos aprendem na roda de Capoeira, os imprevistos exigem atenção e tato 

de todos. 

   Na busca da evolução do grupo, a auto-avaliação é ressaltada, daí a necessidade de 

incentivar uma “crítica” sem a necessidade de justificativa, mas sim, uma reflexão que surge 

também no exercício da capacidade de receber críticas de forma construtiva. 
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Assim, não somente os fatores biológicos devem  entrar nesta auto-avaliação, mas 

também aspectos psicossociais que detalhados por meio de perguntas podem ser explorados 

na atividade proposta. 

 

3.3.3 Aprender a conhecer (dimensão conceitual) 

 

O Aprender a Conhecer é onde estão os fatores cognitivos, ou seja, a linguagem, a 

análise, a interpretação, a criticidade, a forma de interpretar o aprender relacionado à sua 

existência e a seu meio. Cabe aqui, como nos outros aspectos, considerar  o papel do educador 

e da escola como agente despertador de interesse do educando, seja através da curiosidade, 

seja através das vivências e ou das experiências vividas. Segundo Hassenplug (2004) é a 

herança de conhecimentos produzidos pela humanidade que faz com que as pessoas 

compreendam melhor o ambiente e que sejam capazes de analisar criticamente atuando no 

sentido de sua transformação ou preservação das conquistas sociais. 

Falcão (2004), por sua vez, ressalta que, se na prática da capoeira se manifestam 

aspectos psicológicos, políticos, culturais, econômicos da vida em sociedade, é porque ela 

pode ser problematizada, teorizada e reconstruída coletivamente, a partir da análise das 

condições de vida dos sujeitos envolvidos.  

O sentido que a experiência tem para cada pessoa depende diretamente do contexto em 

que esta está inserida, sua interpretação varia de acordo com seus objetivos, suas expectativas, 

sua vida e seu conhecimento adquirido. 

 A capoeira, no seu surgimento, aparece num contexto polêmico de agressividade, de 

violência e de luta, esse é um aspecto enriquecedor e curioso a ser tratado pelo professor ao 

incentivar esse conhecimento. Essa busca pela pesquisa pode melhorar a evolução do grupo, o 

progresso e aperfeiçoamento do conhecimento, o compromisso com as normas do jogo, da 

adaptação ao método, levantando questões de aprendizagem com enfoque nas necessidades de 

saúde, de socialização, de cuidado e respeito. 

  Esse momento exige o referencial teórico e indicação de fontes de pesquisa sobre a 

capoeira, e estimula, a síntese e o raciocínio. 

  Propor que os alunos busquem imagens e referenciais, que tratem a respeito dos temas 

que compõem a capoeira, valoriza o conhecimento prévio que os alunos têm ou buscam e 

amplia a reflexão daqueles que estão conhecendo o processo pela primeira vez. 

  



 

 

 

 

38 

3.3.4 Aprender a ser (dimensão humana e cultural) 

 

O Aprender a Ser está relacionado aos fatores em que se destacam os aspectos de 

competências pessoais, a valorização da vida, uma visão de confiança quando a auto-estima, a 

autoconfiança se destacam entre outros aspectos pessoais. 

Destaca-se aqui o ser global, capaz de compreender o mundo e contextualizar com 

seus conhecimentos adquiridos durante toda a vida. De acordo com Morin (2000) o ser 

humano é ao mesmo tempo singular e múltiplo. Dissemos que todo ser humano, tal como o 

ponto de um holograma, traz em si o cosmo. 

Para tanto, é necessário que elaborem pensamentos autônomos, críticos formulando 

seu próprio caráter, seu juízo. Sendo cada homem um ser único em suas experiências tendo 

em vista as diversas circunstâncias de vida e a complexidade de suas relações sociais. 

Segundo Morin (2000) todo ser humano carrega, de modo cerebral, mental, 

psicológico, afetivo, intelectual e subjetivo, os caracteres fundamentalmente comuns e ao 

mesmo tempo possui as próprias singularidades cerebrais, mentais, psicológicas, afetivas, 

intelectuais, subjetivas... 

Na abordagem da capoeira, o respeito a individualidade é enfatizado, busca-se 

evidenciar o lado ético e humano do jogo, a troca a reciprocidade fazem com que o grupo 

reflita sobre essas questões. O professor procura associar a dimensão cultural, assim como o 

lado humano das ações impostas pela metodologia. Enfatiza a capacidade de desenvolver um 

processo de aprendizado baseado na reciprocidade, interação e compartilhamento de 

conhecimento, compreensão e carinho. Problematiza a cultura corporal e propõe diálogo sobre 

as formas de praticar esporte. 

      A alegria, a descontração e o diálogo propiciam um ambiente harmônico e criativo, 

quando a livre expressão corporal, a manifestação da criatividade  em grupo, permite ao 

participante integrar-se à atividade iniciada pelo outro, uma dança em dupla que 

continuamente se revezam os parceiros de forma a permitir diferentes diálogos harmônicos e 

contínuos.  

   As possibilidades criadoras, de respeito e integração possibilitam uma melhora no 

convívio em grupo e em sociedade. 

 

É fundamental compreender que, no trato com o conhecimento da capoeira, como 

no trato com qualquer outra cultura corporal, o sujeito deve ser concebido como 

uma unidade indivisível, que se expressa pela existência cultural, política, social, 

afetiva, emocional etc. (FALCÃO, 2004, p. 6)  



 

 

 

 

39 

 

Em resumo, ao praticar a capoeira os alunos realizam as atividades em grupo e podem 

desenvolver as competências citadas nos pilares da educação. Eles praticam atividade física, 

exercitando-se de forma afetiva, adquirindo uma experiência do convívio em família. A 

prática da capoeira também valoriza os aspectos culturais possibilitando ao educando o 

despertar do interesse por uma atividade por vezes curiosa, trabalhando, desta forma, o 

aprender a conhecer.  

 

 

4 RODA DE CAPOEIRA: CAPOEIRA A REALIDADE BRASILEIRA 

 

 

Neste capítulo busca-se desenvolver um paralelo entre a história do Brasil e a história 

da capoeira relacionadas com a educação física brasileira. 

 

 

4.1 A ORIGEM DA CAPOEIRA 

 

 

 

Falar sobre a origem da capoeira é falar junto sobre a história do Brasil. Desta forma, 

neste capítulo busca-se fazer uma relação entre a capoeira e sua realidade no contexto 

nacional. A capoeira acompanha a história no nosso país e se modifica de acordo com suas 

manifestações sociais e políticas. Como afirma Silva 2003 “(...) a Capoeira é fruto das 

mudanças que o nosso país teve e tem dentro da história”. 

Tida como uma luta, uma brincadeira praticada por escravos, a capoeira durante muito 

tempo foi cercada de preconceitos, preconceitos estes que levaram a sua proibição, 

preconceitos estes que fizeram a capoeira durante muito tempo estar marginalizada e ser 

desvalorizada, passou da marginalidade a esporte nacional, de luta a ginástica nacional, para 

hoje ser reconhecida pelos brasileiros como uma cultura de nosso povo. 

Da mesma forma que a capoeira foi passando por mudanças através dos anos, a 

Educação Física em seu trajeto histórico brasileiro manteve estreitas relações com o 

pensamento político-ideológico vivido em cada época. Conforme Silva (2002) foi possível 

notar que a Capoeira assimilou os discursos e métodos provenientes da prática educativa 

gerada pela educação física. Isso se refletiu na incorporação, na década de 1930, dos valores 
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inerentes à educação física, detectando nesta ação a possibilidade de seu reconhecimento 

social e de sua liberalização. No entanto, estes valores, ao serem incorporados pelo meio 

capoeirístico, foram por ele simultaneamente reconceituados, dando trato ao que se chamou 

de a reinvenção da tradição da Capoeira. 

É importante ressaltar que as relações aqui dispostas entre a capoeira e a Educação 

Física nunca se deram por completo, tanto que a classe social em que a capoeira estava 

inserida durante muitos anos era totalmente o reverso da classe social mantenedora da 

educação física. Mas, mesmo assim, é de fundamental importância ressaltar tais aspectos já 

que estes de alguma forma colaboraram nas relações existentes entre as duas áreas naquele 

momento e talvez perdurem até hoje mesmo que minimamente.  

Quanto a Educação Física, serão feitas apenas algumas abordagens, já que, enquanto 

disciplina, refletiu o pensamento da época através de sua prática pedagógica e seus objetivos. 

Destacam-se aqui algumas das metodologias mais evidentes em cada época, para que através 

delas possamos traçar um parâmetro sobre a historicidade da capoeira. 

No início do século XX destacava-se no Brasil o método ginástico europeu, na década 

de 1940 até meados de 1960 o método desportivo generalizado e em 1960 e 1970 o técnico 

esportivo. A partir da década de 1980 surgem novas perspectivas de cultura corporal. Como 

esclarece Iorio (2005), 

 
Da mesma maneira, a Educação Física escolar enquanto disciplina refletiu o 

pensamento vigente de cada época, transformando sua prática pedagógica, seus 

objetivos, estratégias e discursos conforme a política adotada. Como exemplos, 

podemos citar a utilização dos métodos ginásticos europeus (início do século XX), 

do método desportivo generalizado (década de 40 e 60) e do esporte na escola 

(década de 60 e 70), correspondentes aos pensamentos políticos adotados em cada 

época. (IORIO, 2005, p.137). 

  

Estas classificações não são estagnadas em seu tempo, e sim devem ser compreendidas 

com cautela, pois as tendências que se apresentam em um período podem ser observadas 

esporadicamente, já as tendências que desapareceram foram, em parte, incorporadas pelas 

outras. 

Neste estudo, ao tratarmos da Capoeira, daremos maior importância a partir do século 

XX, pois foi nele que tal manifestação passou pelas mais severas mudanças, apresentando-se 

como arma de escravo em busca da libertação a cultura nacional. Como visto anteriormente, a 

capoeira encontra-se relacionada às transformações do contexto político de cada época e 

perpendicularmente as tendências acima relatadas. Em seus primórdios, era a capoeira escrava 

no século XVII e XVIII. A marginalização no final do século XVIII se tornou algo 
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incontrolável. Neste período a capoeira se destacava por entre as maltas e logo após a 

abolição ser decretada no Brasil, em 1888, a capoeira foi colocada fora da lei no Código Penal 

da República, quando: 

 
Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal 

conhecidos pela denominação de capoeiragem” acarretará pena de prisão celular de 

dois a seis meses; sendo circunstância agravante pertencer a alguma malta ou bando; 

“aos chefes ou cabeças” seria imposta pena em dobro; os reincidentes poderiam ter 

uma pena de até três anos; se o capoeira fosse estrangeiro, deveria ser deportado 

após cumprir a pena. (CAPOEIRA, 1999, p. 43). 

 

Considerando que a capoeira era realizada em sua grande maioria por negros, o 

conceito de eugenia presente na época podia ser um fator determinante quanto aos reais 

motivos de sua proibição. Sabe-se que a eugenia, o pensamento hegemônico, apresenta um 

certo controle racial. Eugenia, desta forma, se refere ao controle social dos agentes que podem 

melhorar ou empobrecer as qualidades raciais física ou mentalmente. Este pensamento 

Hegemônico perdurou com mais força até o final do século XIX e início do século XX. 

Segundo Silva (2002) a política, aliada à eugenia, proporcionou a configuração de uma classe 

social pautada nos ideais burgueses e racistas, que deteve o poder político e econômico no Brasil 

do século XIX ao início do XX. O mais provável é que, com a grande disseminação da 

Capoeira, em fins do século XIX, as inter-relações entre ela e os métodos ginásticos tenham 

se estreitado, culminando com as propostas higienizadoras e disciplinadoras. 

Relatos anteriores que vinculem a capoeira a sua origem, ou qualquer forma didática 

de aprendizagem são difíceis de se encontrar, onde de acordo com Costa (2010), Rui Barbosa, 

na época conselheiro, mandou queimar toda documentação referente a escravidão negra no 

Brasil. Durante o governo do General Deodoro da Fonseca a resolução tem o seguinte teor: 

 
Considerando que a nação brasileira, pelo mais sublime lance de sua evolução 

histórica, eliminou do solo da pátria a escravidão – a instituição funestíssima que 

por tantos anos paralisou o desenvolvimento da sociedade, inficionou-lhe a 

atmosfera moral considerando que a República está obrigada a destruir êsses 

vestígios por hora da pátria, e em homenagem aos nossos deveres de fraternidade e 

solidariedade para com a grande massa de cidadãos que pela abolição do elemento 

servil entraram na comunhão brasileira; 

Resolve: 

1.º - Serão requisitados de tôdas as tesourarias da Fazenda todos os papéis, livros e 

documentos existentes nas repartições do ministério da Fazenda, relativos ao 

elemento servil, matrícula de escravos, dos ingênuos, filhos livres de mulher escrava 

e libertos sexagenários, que deverão ser sem demora remetidos a esta capital e 

reunidos em local apropriado na recebedoria. 

2.º - Uma comissão composta dos Srs. João Fernando Clap, presidente da 

confederação abolicionista, e do administrador da recebedoria desta capital, dirigirá 

a arrecadação dos referidos livros e papéis e procederá à queima e destruição 

imediata dêles, o que se fará na casa de máquina da alfândega desta capital, pelo 

modo que mais conveniente parecer à comissão. 
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Capital Federal, 15 de dezembro de 1890. – Ruy Barbosa (REGO, 1968, p.10).        
 

Desta forma, por vários motivos, muitos dados históricos referentes à escravidão até a 

data de 1890, se perderam. Segundo Falcão (2004) logo no final do século XIX, surgiram as 

primeiras propostas metodológicas do ensino da capoeira, quando até este momento se 

aprendia “de oitava” como dizia Mestre Bimba. “Aprender de oitava era quando os 

capoeiristas encontravam-se para jogar a capoeira sem a preocupação de ensinar ou aprender, 

porém aprendiam e ensinavam, educavam e eram educados, sem uma forma sistemática, não 

intencional”. 

Com o desenvolvimento do pensamento hegemônico e higienista, na virada do século 

XX, o Método Ginástico Europeu já se fazia presente no Brasil e suas principais finalidades 

variavam entre produzir corpos aptos para o trabalho em fábricas, melhoria da saúde e 

melhora da raça. Conforme afirma Silva (2002) a capoeira em relação a educação física deu 

seus primeiros passos no início do século XX, quando foi incorporada a ela uma série de 

valores que visavam disciplinar os corpos para o fortalecimento do Estado Nacional.  

 

No início do século XX, os métodos ginásticos europeus já haviam chegado ao 

Brasil com toda força, com as mesmas finalidades de seus países de origem qual 

seja: disciplinar corpos para o trabalho em fábricas, melhoria da saúde 

(higienização) e melhoramento da raça (eugenização). (DARIDO, 2005, p.138) 

 

Destacava-se, quanto à educação física, a ginástica, em particular o método ginástico 

alemão (Ginástica Alemã 1860) nos primórdios das Forças Armadas Brasileiras sendo desta 

forma o princípio formativo dos primeiros instrutores de ginástica. 

 

 

4.2 A CAPOEIRA INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

 

A capoeira por sua vez, ainda estava cercada por todos os lados. Por um lado, leis que 

proibiam sua prática e, do outro lado, o preconceito racial. Mesmo assim a capoeira buscava 

se desvincular das amarras escravagistas buscando formas de se manifestar livremente. 

Segundo Silva (2002), 

 

É desnecessário dizer, a partir desta colocação, que a educação física desempenhou 

um papel importante no controle da classe subalterna, uma vez que coube a ela a 

responsabilidade de ditar as regras para a composição do corpo desejado pelo 

sistema. Além disso, outros mecanismos de controle e marginalização foram 

desenvolvidos no intuito de subjugar a classe trabalhadora que resistia de alguma 
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forma as leis que lhe eram impostas, corno já pudemos observar no caso da 

Capoeira. (SILVA, 2002, p.70). 

 

Esta nação (Brasil), recém formada, deveria exaltar determinados tipos de corpos, 

diferentes daqueles existentes nas sub-raças, indígenas e negras. Porém, grande parte da 

população brasileira era formada por estas raças. Deste entrave surgem questionamentos de 

como fazer com que uma população de origem afro e indígena se equivalesse aos cidadãos de 

uma civilização ocidental sendo que estes se diferenciavam dos parâmetros desta raça. 

Neste âmbito, surge o discurso nacionalista que buscava valorizar a miscigenação do 

povo brasileiro, sendo que esta miscigenação era válida a partir do momento em que existia a 

branquização do povo em busca de reforçar a classe dominante. Esta branquização ganhou 

força com a vinda incentivada da imigração européia com a vinda para o Brasil de uma raça 

branca pura, a raça ariana. 

Da mesma forma se dá em vários setores da nação, entre eles a educação física que 

sofria influência das culturas estrangeiras. Dentre elas, o método ginástico europeu e, em 

destaque, o método sueco e francês. Estes aspectos acabam sofrendo pressão por parte de 

intelectuais, militares e profissionais da área médica, transformando-as, buscando exaltar a 

qualidade do que é nacional, em busca de uma identidade própria.   Silva (2002) ainda 

salienta que, 

 
Nesse contexto, a Capoeira passa a ser apontada como uma solução na busca de um 

método ginástico nacional ou mesmo um Esporte de procedência tupiniquim. 

Porém, para inseri-la de maneira ideal no sistema, ela não poderia ser aquela 

praticada pelas camadas mais baixas da sociedade, vinculada às raças "inferiores", 

como a negra, desafiando a ordem pública e exercendo pressões políticas diante do 

aparato governamental e policial. Ela tinha que ser modificada, regrada, metodizada, 

higienizada, elitizada... E assim alguns estudiosos deram início ao que podemos 

chamar disciplinarização da capoeira. (SILVA, 2002, p. 71). 

 

Surgem, neste contexto, alguns aspectos fundamentais em busca da transformação da 

capoeira em uma prática digna. Em 1907, surge o livreto apócrifo denominado Guia do 

Capoeira ou Gymnástica Brasileira, de autoria anônima provavelmente devido à perseguição 

que sofriam os capoeiras da época. Como referência do autor, as iniciais "O.D.C." que 

significam: ofereço, dedico e consagro. Ainda de acordo com Silva (2002) foi o parlamentar 

Coelho Neto, um cultor desta manifestação, que organizou um movimento de oficialização de 

seu ensino nas Forças Armadas, no mesmo momento histórico em que centenas de capoeiras 

eram presos e processados. 

Ainda sobre a obra de 1907, Silva (2002) comenta que a capoeira é tratada como uma 

luta de defesa pessoal, quando no primeiro capítulo, o autor nos mostra duas posições da 
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ginga, e nos capítulos posteriores enumera e explica os golpes e defesas da luta, alertando 

para os detalhes de aplicação de cada movimento. 

Este primeiro movimento de incorporação da capoeira em cenário nacional se deu 

através de uma aproximação da mesma às Forças Armadas Brasileiras, surgindo de forma 

íntegra um movimento de “legalização” da capoeira, que buscava incorporá-la como símbolo 

nacional, da mesma forma que estão caracterizadas até este momento o Kung Fu como uma 

arte Chinesa, o Karatê para o Japão, o Savate para a França, entre diversas outras lutas, danças 

e jogos que são representados como culturas de outros países.  

Neste processo, a capoeira começa a surgir como uma possível marca de símbolo 

nacional. Mesmo proibida e muito criticada, é iniciado um processo de estudos e de 

abordagens a respeito da capoeira. Surge a “Capoeira Ringue” vinculada restritamente ao 

aspecto de luta, voltada ao processo de expansão das artes marciais de outros países. A 

capoeira adentra os ringues de forma grandiosa, tendo como destaque uma luta travada entre 

Cyriaco X Conde Koma, em que o desafio travado foi entre o lutador de jiu-jitsu japonês e o 

brasileiro Cyriaco que trabalhava como estivador e era conhecido como exímio capoeira. 

Cyriaco, neste combate se destacou vencendo o desafio em território nacional. Aqui a 

capoeira é vista como “Defesa Pessoal”, passa a ter um caráter muito mais voltado para a luta, 

para o ringue propriamente dito, que vai ter seu ápice na década de 1920.  

É importante ressaltar que segundo o Coletivo de Autores (1992) [...] no Brasil, nas 

primeiras décadas do século XX, se destacavam os Métodos Ginásticos e da Instituição 

Militar. Neste período, a Educação Física escolar era uma atividade exclusivamente prática, 

não diferenciando-se da instrução militar. 

Dando continuidade ao percurso realizado pela capoeira, naquela época, em 1920, 

como reflexo da revolução industrial e advindo do capitalismo, alguns aspectos relacionados à 

estética são drasticamente alterados. Antes era cultuado o corpo flácido e robusto, aqui aos 

parâmetros se alteram enfatizando um corpo atlético, bronzeado e higienizado.  

Nesta época, é notório o movimento de esportivização da capoeira quando:  

 

O fenômeno do esporte vinha atender a uma série de necessidades decorrentes da 

industrialização e urbanização brasileiras. Ele congregava em seu interior as 

possibilidades de formação do ser humano ideal para o fortalecimento e estruturação 

da nação, além de reforçar o caráter higienista em voga naquele momento histórico.  

(SILVA 2002, p. 76). 

 

Na década de 1920, destaca-se no Rio de Janeiro Agenor Moreira Sampaio, o 

Sinhozinho. Ele, assim como Bulamarqui, foi outro apoiador da esportivização da capoeira, 
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formando exímios lutadores de ringue. Segundo Silva 2002 no fim da década de 20 e início de 

30, os desafios entre as modalidades de luta eram comuns e os espetáculos oferecidos ao 

público ocupavam lugar privilegiado nos jornais. [...] Notamos que Sinhôzinho, tal como 

Zuma, inspirava-se nos métodos ginásticos europeus para prescrever os exercícios 

preparatórios de Capoeira. (SILVA, 2002, p.86). 

 

A Capoeira no ringue, como vimos anteriormente, teve grande repercussão no Rio 

de Janeiro, criando seu público cativo e muitos debates nas sessões esportivas dos 

jornais. Em Salvador, essa febre tomou corpo na década de 30, do século XX, 

também formando sua massa de assistentes e adeptos da luta brasileira. (SILVA, 

2002, p.90) 

 

De acordo com Silva 2002, existem registros que, em 1930, no Rio de Janeiro, foi 

fundada a 1° Federação de Pugilismo do Brasil que ficou subordinada, a partir de 1933, à 

Confederação Brasileira de Pugilismo, quando entendia-se por pugilismo todos os desportos 

praticados em ringues tais como Box, Jiu-Jitsu, luta livre, romana, brasileira (capoeiragem), 

etc.,  sendo que tal informação levava a refletir sobre a força que a Capoeira de ringue exercia 

naquela época, sendo que esse fortalecimento com certeza era derivado do fenômeno esporte 

que cada vez mais ocupava um espaço significativo no Brasil. Um fato curioso é que, talvez 

para burlar a lei n. 402/1890 do código penal, não se utilizou o termo capoeira abertamente 

no artigo 3, da Confederação de Pugilismo, mas sim a denominação luta brasileira e a palavra 

capoeiragem entre parêntesis. (SILVA, 2002, p. 87). 

De acordo com Falcão 2004 em 1928, o escritor Coelho Neto (1928) publicou o artigo 

“Nosso Jogo”, em que sugere uma proposta de inclusão da capoeira nas escolas civis e 

militares, chamando a atenção para a excelência desta como ginástica e estratégia de defesa 

individual. 

 

Essas propostas metodológicas para o ensino da capoeira expressavam uma 

concepção elitista de educação e estavam sintonizadas com os códigos nacionalistas, 

higienizadores e eugênicos que hegemonicamente impregnavam as propostas e os 

programas para a educação brasileira do final do século XIX e início do século XX. 

(FALCÃO, 2004, p. 03). 

 

Em 1928, destaca-se aqui uma obra intitulada Gymnástica Nacional (Capoeiragem) 

Methodizada e Regrada que surgira no Rio de Janeiro sendo Janeiro o primeiro Código 

Desportivo de Capoeira. Esta obra, de autoria de Aníbal Burlamaqui (Zuma), foi dividida em 

cinco capítulos que tratavam a respeito da história: considerações sobre os esportes, métodos 

e regras, golpes e contra golpes e, em seu último capítulo, exercícios e requisitos para a 

aprendizagem da Gymnastica Nacional. Bulamarqui foi pioneiro ao se referir a capoeira como 
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uma luta surgida nos quilombos, mais precisamente, segundo ele, em Palmares. (SILVA
2
, 

2002, p. 77). 

 

Percebemos que Burlamaqui foi pioneiro em propor a metodização da Capoeira 

admitindo sua origem escrava, porém remeteu ao plano metafisico seu valor moral e 

utilizou amplamente o discurso nacionalista para justificá-lo. (SILVA, 2002, p. 71). 

  

Silva 2002 ainda afirma que Bulamarqui havia tido experiências com outros tipos de 

luta como o boxe, luta Greco-romana e a ginástica sueca além de ter tido contato com o 

samba e o batuque e, é claro, a capoeira. Quanto ao método desenvolvido por ele e descrito 

em sua obra [...] Notamos nas recomendações de Annibal Burlamaqui uma forte influência 

dos métodos ginásticos europeus que vigoravam no Brasil naquele período.  (SILVA, 2002, p. 

79) 

 

Foi a partir dessa sua admiração pela capoeiragem que descreveu seu método, que, 

para a surpresa do leitor desavisado, recebeu o nome de método Zuma. (SILVA, 

2002, p.78)  

No entanto, o método Zuma aproximava-se muito do boxe. As regras, as 

vestimentas, os critérios de pontuação, posições de enfrentamento dos adversários, a 

conduta do juiz, enfim, todos estes elementos remetiam a Gimnastica Nacional a um 

tipo de Box Brasileiro. (SILVA, 2002, p.79). 

 

Burlamarqui reconheceu o valor da capoeira e pretendia tirá-la da marginalidade. É 

importante relembrar o contexto em que se desenvolve tal pensamento, pois aqui a atividade 

física, seja o jogo, a luta ou o esporte, como vistos anteriormente, eram apenas uma prática, 

longe ainda de sua fundamentação científica e filosófica. A capoeira ainda era praticada 

clandestinamente e, por muitas vezes, restrita a maltas e vadios denominados malandros da 

capoeira. Desta forma, Bulamarqui relata:  

 

As famílias brasileiras tem uma certa aversão à capoeiragem porque não sabem o 

valor inegualável que este bello jogo contêm para a defesa pessoal do homem[ ... ] 

Ah! que bello seria se todos os verdadeiros brasileiros tivessem a iniciativa de 

aprendel-a, estudando os menores segredos que este jogo puramente brasileiro tem, 

fazendo-a uma arma, uma defesa própria, um sport como os demais, orgulhando-se 

de possuir a melhor arma, o mais bello jogo, o mais inteligente sport 

(BURLAMAQUI, 1928, p. 15 apud SILVA, 2002, p. 78). 
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4.3 A CAPOEIRA COMEÇA A CONQUISTAR SEU ESPAÇO 

 

 

Na década de 1930, importa ressaltar que o pensamento Higienista prevalecia no meio 

da Educação Física. Nesta tendência se sobressaia o pensamento que buscava eleger a 

Educação Física como agente de saneamento público, um meio profilático que buscava uma 

sociedade livre de vícios degradantes a saúde e ao caráter do homem. De acordo com Silva 

(2002), 

 

A Revolução de 30, como ficou conhecida esse golpe de Estado [...] adotou-se uma 

onda repressiva que instituiu mecanismos de censura à livre expressão da população 

(imprensa, músicas, etc.) e controlou as esferas ligadas à classe trabalhadora (como, 

o aliciamento dos sindicatos). Na realidade, o grande desafio do governo totalitário 

brasileiro era convencer a classe trabalhadora da extinção da luta de classes, ou 

melhor, de sua não existência, procurando mostrar que todos juntos, operariado e 

patrões deveriam construir uma nação forte e competitiva. (SILVA, 2002, p.95). 

 

Aqui a capoeira já havia ganhado muito espaço. Após um período tenso, marcado pela 

marginalização, veio um período menos conturbado em que a capoeira era vista com outros 

olhos. Trata-se aqui da legalização da capoeira, de sua libertação oficial. É importante 

ressaltar que este processo de legalização da capoeira não se deu de uma hora para outra, mas 

como podemos ver no decorrer deste capítulo, foi algo que se deu aos poucos e de forma 

gradual, devido ao apoio por parte das classes dominantes. 

 

Esse processo - o de tirar a Capoeira da ilegalidade - não tem seu início exatamente 

em 1936, em Salvador, pois, anos antes já existiam manifestações desta prática nas 

ruas, embora de forma ilícita, através das rixas entre grupos ou indivíduos - fato que 

prejudicava sua valorização - nas exibições das festas de largo e nas escolas 

clandestinas que começavam a se disseminar por volta dos anos de 1920. No 

entanto, podemos dizer que foi a partir das demonstrações de Capoeira oficializadas 

que sua liberalização ganha força. (SILVA, 2002, p.91). 

 

Foi o presidente Getúlio Vargas que, buscando o apoio da população mais carente, 

permitiu que a capoeira fosse praticada em recintos fechados com alvará de funcionamento 

expedido pela Secretaria da Educação, Saúde e Assistência de Salvador, revogando o artigo 

402 do Código Penal de 1890, e desta maneira tirando a capoeira do Código Penal Brasileiro. 

Silva 2003 descreve que o estilo de Bimba obteve tanto sucesso que foi uma 

oportunidade política, quando foi dado a Mestre Bimba a oportunidade de se apresentar 

oficialmente perante o público. Isto pareceu para o presidente contribuir para seu poder, 
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assim, [...] é decretada por Getúlio a prática livre da Capoeira, que agora é considerada 

esporte genuinamente brasileiro. (SILVA, 2003, p.53).  

De acordo com Silva (2002), o esporte vinha atender a uma série de necessidades 

decorrentes da industrialização e urbanização brasileiras. Ele congregava em seu interior as 

possibilidades de formação do ser humano ideal para o fortalecimento e estruturação da nação, 

além de reforçar o caráter higienista em voga naquele momento histórico. 

Mestre Bimba, o Manoel dos Reis Machado, se destacava das demais capoeiras por ser 

o primeiro a descrever um sistema de ensino para a capoeira; se preocupava muito com a 

imagem da capoeira chegando a não permitir que frequentasse sua academia aqueles que não 

trabalhassem nem estudassem. Segundo Sergipe (2006, p. 38), Mestre Bimba é tido como um 

homem sábio que ensinava através de suas palavras e sua postura, um verdadeiro educador. 

De acordo com Silva (2008), 

 
Em meados de 1930, Manoel dos Reis Machado, o mestre Bimba, inicia uma nova 

era da história da capoeira, passando a ensiná-la em um recinto fechado. Mestre 

Bimba funda a sua academia de capoeira denominada Centro de Cultura Física 

Regional. (SILVA, 2008, p.57). 
 

Em seu sistema de ensino, Mestre Bimba introduziu sequências no treinamento da 

capoeira parecidas com sequências pedagógicas que buscavam fundamentar o jogo de 

capoeira com os seus movimentos tidos como fundamentais. Seus alunos distinguiam-se em 

três níveis de praticantes “iniciantes”, “formados” e “formados especializados”. 

Em 1936 é fundado o Departamento de Luta Brasileira (Capoeiragem). Até aqui a 

vinculação do nome capoeira ainda está presente no código penal. Em 1937, Mestre Bimba 

funda o Centro de Cultura Física e Luta Regional. Sergipe (2006) explana que, 

 
Qualificando o ensino da capoeira como educação física, o Inspetor Técnico Dr. 

Clemente Guimarães da Inspetoria de Ensino Secundário Profissional expediu o 

certificado de registro à academia de capoeira do Mestre Bimba, em 09 de julho de 

1937. (SERGIPE, 2006, p.38) 

 

Vinculado ao contexto político desta época, a Educação Física era, segundo Silva 

2002, o canal para a formação eugênica das massas e docilização do trabalhador, e é nesse 

contexto que a Capoeira vai novamente estreitar seus laços com a educação física. Pode-se 

dizer que essa aproximação ocorreu de duas formas distintas: 

 

 A primeira se deu através dos mestres baianos, que propuseram sua prática 

pautada nos preceitos afro-brasileiros, dividindo-se em duas linhas, uma com índole 

regional - Capoeira Regional- e outra étnica- Capoeira Angola 
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 A outra ocorreu dentro do que podemos chamar de proposta "branca e 

erudita”, que, através de um dos mais famosos intelectuais da área - Inezil Penna 

Marinho -, tentou incorporá-la ao sistema pedagógico de educação física para 

sistematizá-la como uma luta nacional de defesa pessoal. (SILVA, 2002, p.97). 

 

Existem algumas distinções entre as duas principais formas de capoeira: uma 

intitulada da Capoeira Angola, a capoeira tradicional que tem como ícone de sua 

representatividade Mestre Pastinha; e outra, chamada de Capoeira Regional Baiana, criada por 

Mestre Bimba, seu mais fiel representante. 

Entre estes dois grandes mestres existiam vários embates. Entre eles sobre a origem da 

capoeira, onde segundo Falcão 2004 comenta que, para Mestre Bimba, a capoeira surgiu na 

região do Recôncavo Baiano. Daí o Regional, portanto, brasileira. Para Mestre Pastinha, ela 

teria sua origem em Angola, a partir de uma dança-luta de iniciação sexual chamada N’golo, 

portanto, africana. 

Na Capoeira Angola, destacava-se um aprendizado “sem escola” na rua, sem meios, 

formas ou didáticas, prévias, sem métodos ou gestos técnicos pré- determinados. O saber 

existente na capoeira não é um saber constituído somente como gestos técnicos, mas sim, uma 

certa leitura de mundo que busca continuamente uma resposta a ele. 

A seguir, uma citação referente a diferença entre as duas principais formas de 

capoeira. Esta citação é feita pelo Mestre Bola Sete, mestre e representante da Capoeira 

Angola Tradicional. Segundo Sete (1997),   

 
Portanto, o que difere realmente a angola da regional é, principalmente, a filosofia 

empregada nas duas escolas. O mestre angoleiro procura passar ao seu discípulo o 

culto aos rituais e preceitos existentes na capoeira angola. Ao mesmo tempo, 

procura prepará-lo para defender-se, sem interferir no seu potencial de criatividade, 

dotando-o de uma grande dose de malícia, baseada na calma e na velocidade de 

impulso, em que o capoeirista só deve atacar no momento oportuno; o mestre 

regional prepara seu discípulo visando, principalmente ao ataque, tornando-o mais 

agressivo que o angoleiro, pois o seu objetivo maior, além da defesa pessoal, é 

torná-lo um eficiente desportista, pronto para competir. (SETE, 1997, p.189).    

 

Existe pequena resistência por parte dos capoeiristas mais tradicionais (Capoeira 

Angola) ao se tratar deste assunto, pois, comenta-se sobre uma descaracterização da capoeira 

quando esta passa a incorporar novas formas, novos fundamentos e novos movimentos. Para 

Rego (1968): 

 
Durante o jogo, uma coisa importante a ser observada é o comportamento do 

capoeira, onde os mesmos não se ligam uns aos outros e nem se arreiam ao chão e a 

si mutuamente. Somente na capoeira regional é que os jogadores se ligam, devido 

aos golpes ligados ou cinturados, provenientes do aproveitamento de lutas 

estrangeiras na capoeira. (REGO, 1968, p.57). 
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Quanto a esta citação, é importante lembrar que na metodologia de “Zuma, 1928”, 

anteriormente relatada, já abordava alguns golpes cinturados, provenientes de outras 

manifestações negras. Ainda a respeito das metodologias ou da forma de ensinar referente a 

diferenciação entre a regional e a tradicional Cruz (Mestre Bola Sete) trata que: 

 
Como podemos observar, as sequências nunca foram uma exclusividade do estilo 

regional, mesmo porque seria impossível ensinar capoeira sem a utilização delas. A 

diferença é que o mestre Bimba, ajudado por alguns de seus alunos, foi o primeiro a 

colocá-las no papel, em letra de forma. (CRUZ, 2006, p.35). 

 

Falcão (2004) comenta que os dois estilos de capoeira se complementam, quando a 

capoeira Angola mostra grande apelo à tradição, africaneidade, religiosidade, mandinga, etc; 

mas a Regional tem um apelo maior à eficiência corporal, que se traduz em performance, 

racionalidade, marcialidade. 

De 1930 até meados de 1945 se sobressai a tendência Militarista. Nesta tendência 

nacional, a Educação Física era vista como forte auxiliar no fortalecimento do estado e um 

meio de aprimoramento da raça. Aqui a prioridade era o preparo para a defesa da nação contra 

o comunismo e para subsidiar o processo de industrialização. Silva (2002) comenta que a 

idéia primordial de mestre Bimba, ao criar a Luta Regional Baiana, era de elevar o status da 

Capoeira, e para isso ele se apropriou de vários elementos provenientes das instituições legais 

vigentes no período, como a escola formal e os órgãos ligados ao esporte e educação física.  

 
Na Educação Física Militarista, a ginástica, o desporto, os jogos recreativos etc. só 

tem utilidade se visam à eliminação dos “incapacitados físicos”, contribuindo para 

uma “maximização da força e poderio da população”. A coragem, a vitalidade, o 

heroísmo, a disciplina exacerbada compõem a plataforma básica da Educação Física 

Militarista. (JUNIOR, 1994, p.18). 

 

Tendo em vista que a capoeira se dava em ambiente fechado e era regulada pela 

polícia, os quesitos básicos necessários à sua prática estavam de certa forma dentro dos 

moldes militaristas por ser fácil de ser controlada, observada e regulada. Por sua vez, a 

Educação Física também se mostrava militarista priorizando a formação de um homem 

obediente e adestrado. Assim, existia equivalência, uma analogia entre essas atividades 

desportivas e a atividade militar. 

Desta maneira, Mestre Bimba cria a famosa “Sequência de Bimba” que se caracteriza 

por ser uma série de exercícios que, desligados do ambiente da roda e da rua, irão aprimorar seu 



 

 

 

 

51 

praticante, tal como nas aulas de educação física, nas quais existia (e ainda existe) uma série de 

exercícios para o aprimoramento físico. (SILVA, 2002, p. 104). 

Percebemos nessa metodologia algumas semelhanças com os métodos ginásticos 

aplicados no Brasil, que faziam da repetição dos gestos, descontextualizados de seu 

sentido, uma forma de aprender os movimentos motores e fortalecer o corpo. 

Todavia, à medida que os golpes, contragolpes e defesas são apresentados no 

contexto da roda de Capoeira ou nas situações de defesa pessoal, entendemos a 

superação desses métodos, pautados em gestos alienatários, porque diante de 

situações inusitadas, o capoeirista se vale de sua criatividade para superar os 

obstáculos. (SILVA, 2002, p. 105). 

 

Em 1941, com o Decreto Lei n. 3199, que estruturou a configuração da organização 

esportiva no país foi criado o Departamento de desporto profissional e não profissional 

vinculado à Divisão do Desporto Educacional. 

Em 1952 é fundado o Centro Desportivo de Capoeira Angola, em Salvador, 

celebrizado por ter à frente o Mestre Vicente Ferreira Pastinha. Seu enfoque é eminentemente 

esportivo e civilizador da capoeira. Em 1953, o Conselho Nacional de Desportos expede a 

resolução 071, estabelecendo critérios para a prática desportiva da capoeira. Este foi o 

segundo reconhecimento desportivo oficial. 

Após esta breve abordagem, superficial a respeito destas duas formas da capoeira é 

muito importante que se observe este apontamento feito por SILVA, 2002, p.100).  

 

[...] a criação da Capoeira Regional pode ser entendida como um processo no qual a 

camada subalterna de Salvador, nesse caso representada por uma parcela da 

comunidade negra, atendeu a determinadas solicitações por parte da classe 

dominante, ao mesmo tempo que implementou, no bojo de suas manifestações 

culturais, sua marca característica. Se extrapolarmos a criação da Capoeira 

Regional, podemos concluir, também, que a Capoeira Angola, anos depois, utilizou 

o mesmo mecanismo, porém de forma diferenciada, talvez com maior liberdade para 

imprimir um número maior de características ligadas às raízes culturais africanas, 

pois já existia um caminho aberto pelo embate travado com o outro estilo de 

Capoeira - a Regional - e os desejos da classe detentora do poder. (SILVA, 2002, p. 

100) 

 

Como visto, a Capoeira Regional e a Capoeira Angola se criaram praticamente dentro 

dos mesmos contextos. Na década de 1920, Mestre Pastinha já ministrava aulas de capoeira. 

Mestre Bimba se baseou nas normas sociais daquela época, mas não se desvinculava das 

raízes da capoeira. A capoeira sempre foi uma só e foi passando por uma série de alterações e 

modificações, buscando se adequar ao momento histórico. 

A capoeira se apresentava para a sociedade assim como um dançarino que dança 

vários ritmos ou um malabarista que maneja diferentes instrumentos. A capoeira se esquivava, 
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se disfarçava, se modificava, mas nunca abandonava em seu íntimo um caráter guerreiro e 

cultural. 

 

Dessa forma, cada um ao seu modo, mesmo com divergências, construiu as 

características de base para a Capoeira que praticamos atualmente. Foi a partir 

desses dois mestres que ela adquiriu elementos comuns na sua prática, sendo 

realizada em rodas, com acompanhamento de instrumentos musicais e cantos. 

(SILVA, 2002, p. 126). 

 

Outra proposta pedagógica da capoeira surgiu com Inezil Pena Marinho que publicou em 

1945 os “Subsídios para o estudo da Metodologia do Treinamento da Capoeiragem”. Seguindo o 

caminho iniciado por Bulamaqui Marinho, 1945, busca enfatizar a capoeira como a Ginástica 

Brasileira a exemplo da Ginástica Francesa, da Ginástica Sueca ou da Ginástica Alemã.      

De acordo com Silva (2002) em 1945, quando é publicada a obra de Inezil Penna 

Marinho, intitulada Subsídios para o estudo da metodologia do treinamento da capoeiragem98, o 

Brasil estava saindo do regime ditatorial de Getúlio Vargas e entrando em uma fase de 

governo democrático. 

Esta proposta, como citado anteriormente, se tratava de uma proposta “branca e erudita” 

como tentativa de sistematizar a capoeira como uma luta nacional de defesa pessoal. 

Silva (2002) ao analisar o livro do Prof Inezil Pean Marinho, relata que nele percebe 

que sua intenção era de sistematizar uma forma de treinamento para Capoeira visando o 

aprimoramento daqueles praticantes lutadores que já sabiam realizar seus golpes e 

contragolpes. Ele encara esta prática como uma forma de luta que tem seu valor porque foi o 

meio de defesa pessoal criado no Brasil. Revela-se, portanto, como um esporte 

genuinamente brasileiro. 

Inezil Pena Marinho tinha tido a mesma formação militarista, fazendo coadjuvante dos 

governos anteriores. Ele refez o trajeto histórico percorrido pela capoeira e se baseou em 

livros escritos anteriormente através de uma revisão bibliográfica. 

Ele se referia aos praticantes desta arte, bem como aos seus mestres com certo 

desprezo e tratava que os verdadeiros mestres desta arte seriam os professores de Educação 

física. Mesmo que distante dos verdadeiros objetivos presentes neste trabalho, se pode dizer 

que este foi o primeiro passo dado no sentido de se aproximar à capoeira da Educação Física 

escolar. 

 
Dessa forma, o objetivo do Pro f. Inezil Penna Marinho era de realmente 

transformar a Capoeira em uma modalidade de luta. E caberia à Educação Física a 

tarefa de recuperar a capoeiragem, sendo o professor de educação fisica o 

responsável pela administração de seu treinamento, ajudado por monitores de 
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Capoeira, médicos especializados e outros profissionais afins. (SILVA2, 2002, 

p.137). 

 

Nesta busca pela valorização da capoeira por diferentes concepções, ela ganha alguns 

espaços e perde alguns espaços ao mesmo tempo. Segundo Silva (2002) neste movimento de 

renovação a capoeira passa a ser mais requisitada para demonstrações e espetáculos, 

configurando-se, assim, em uma alternativa para a disseminação de suas qualidades, 

admitindo em suas exibições o caráter de luta, esporte, arte, dança, folclore e, até mesmo, 

filosofia de vida. Como explica Rego (1968), 

 
 [...] o agente negativo no processo de decadência da capoeira, sociológica e 

etnograficamente falando, foi o órgão municipal de turismo. Detentor de ajuda 

financeira, material e promocional, corrompeu o mais que pôde. Embora o referido 

órgão tenha por norma a preservação de nossas tradições, os titulares que por ele 

têm passado, por absoluta ignorância e incompetência, fazem justamente o 

contrário, direta ou indiretamente [...] (REGO, 1968, p.361). 

 

Como defesa da capoeira contra este processo de mercadorização que vai ser 

ressaltado e ter seu ápice na década de 1980 e 1990, surgem Mestres preocupados em resgatar 

e preservar as raízes históricas da capoeira. Neste aspecto, REGO (1968) ressalta que a 

Capoeira é uma modalidade de luta que se distingue de qualquer outra modalidade esportiva. 

E é lógico que se refere à Capoeira Angola, a legítima capoeira trazida pelos africanos, e não 

à mistura de Capoeira com Box, luta livre americana, judô, jiu-jitsu, etc. 

A capoeira ringue vinha declinado gradativamente devido a vários aspectos, entre eles, 

a violência de suas lutas e o crescimento gradual do interesse por outros tipos de lutas e artes 

marciais. Sendo assim, a capoeira a partir da década de 1950, começa a, gradativamente, 

assumir novas posturas. 

Nota-se que no decorrer da história da capoeira traçada até aqui, sempre existiu a 

presença do mestre, do educador do professor de capoeira. Este muitas vezes era valorizado 

não somente pelo seu treino físico, mas valorizado, sim, de uma forma mais íntegra, através 

de seus ensinamentos, de suas palavras e de sua filosofia de vida. 

Entretanto, apesar de todas as metodologias empregadas até aqui darem os primeiros 

passos em direção a pedagogização da capoeira, não tiveram a mesma repercussão que a 

metodologia de Mestre Bimba e a proposta de Mestre Pastinha: 

 
Essas referências concretas dão o passo inicial e uma maior visibilidade ao processo 

de pedagogização da capoeira. Se, por um lado, as propostas de Moraes Filho, 

Coelho Neto, O.D.C., Aníbal Burlamaqui e Inezil Penna Marinho não adquiriram 

grandes repercussões no meio capoeirano, a famosa metodologia de Bimba e a 

engajada proposta de Pastinha ganharam os quatro cantos do mundo, embora em 

níveis distintos de inserção e divulgação. (Falcão, 2004, p. 05). 
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Em 1962 foi publicado um método de aprendizado de capoeira que era intitulado 

“Capoeira Sem-Mestre” do 1º tenente Lamartine Pereira da Costa, fazendo com que a 

capoeira se tornasse parte da preparação de praças e oficiais da marinha brasileira. 

De acordo com Silva (2002) ao tratar da obra referida anteriormente, Costa 1962, em 

um dos capítulos de seu livro, trata de enumerar as possibilidades que a Capoeira é como luta 

e aponta como deve ser treinada (roupa adequada, local, etc.) e o modo como deve ser 

desenvolvido o treinamento. 

 
Pela análise realizada, percebemos que o Prof. Inezil Penna Marinho e o I o tenente 

Lamartine Pereira da Costa propunham a metodotização desta prática para servir a 

um só propósito, o de preparação dos homens brasileiros para o engrandecimento da 

Nação, indo ao encontro dos desejos dos detentores do poder e procurando manter a 

ordem e a paz social. Além disso, eram também unânimes em subjugar a capacidade 

de pessoas que não haviam freqüentado o curso de educação fisica, que eram as 

detentoras do saber da arte da capoeiragem. (SILVA, 2002, p. 153).  

 

Em 1960, a capoeira ganha o mundo nas imagens do filme “Pagador de Promessa
3
” 

que foi Palma de Ouro em Cannes, em maio de 1962. No filme, o jogo de capoeira aparece 

como uma cultura popular.  

Aproximadamente entre os anos de 1960 e 1970 na Educação Física Escolar se 

destacava o método Técnico Esportivo quando entre seus principais objetivos se destacavam o 

jogo, seleção dos mais aptos, descobrir talentos esportivos e no esporte e os valores em 

destaque eram o treinamento, as competições e as regras alem, é claro, dos gestos técnicos. 

Durante o período ditatorial brasileiro, a capoeira esteve em ascensão e de acordo com 

Reis (1997), um fato marcante se deu em 1972, quando a capoeira foi reconhecida pelo 

Ministério Nacional de Desportos, incluindo-a como um processo de burocratização e 

institucionalização, processo este voltado a promover sua prática nacional de forma 

homogênica. Inicia-se a fundação das Federações Estaduais de Capoeira, sob a jurisdição do 

Departamento Nacional de Capoeira da Confederação Brasileira de Pugilismo. Para Cardoso 

(2010): 

 
O reconhecimento da capoeira como desporto também trouxe mudanças 

interessantes no que diz respeito à difusão de sua prática no Brasil. Em 1975, é 

realizado, em São Paulo, o primeiro torneio nacional. Para a realização deste, é 

construído um regulamento técnico estabelecendo regras para o mais novo esporte 

brasileiro, alem de uma nomenclatura unificada para os golpes aliada a uma 

intervenção pedagógica nacional. (CARDOSO, 2010). 

 

                                                 
3 Peça de teatro de Dias Gomes  ganhadora de inúmeros prêmios e que, transformada em filme, recebeu a Palma de Ouro no 

Festival de Cinema de Cannes. 
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E o mesmo estudioso, ao concluir seu estudo sobre a fase da ditadura, comenta: 

 
A partir disto, conclui-se que o período ditatorial foi uma fase marcante 

positivamente em vários aspectos da capoeira, como na afirmação dela como 

prática, como a criação de academias e de competições desta modalidade, mas 

também um pouco negativa, em vista da certa desmistificação da capoeira enquanto 

ritual histórico-social. (CARDOSO, 2010). 

 

 Ainda na década de 1970, a Educação Física demonstra um certo esforço por parte de 

sua comunidade científica, liderança revogada ao médico Victor Keihan Rodrigues Matsudo, 

grupo este interessado principalmente na antropometria e na fisiologia do movimento. 

 
Na área pedagógica da educação física, uma das primeiras referências a ganhar 

destaque entre os profissionais foi a psicomotricidade, por meio das traduções das 

primeiras obras de Jean Le Bouch e de sua vinda ao Brasil em 1978. (DAOLIO, 

1998, p. 46). 

 

 A psicomotricidade buscava, por fim, ir de forma contrária aos pensamentos voltados 

ao rendimento motor e a automatização expressos como visto anteriormente nas perspectivas 

de esportivização da Educação Física. Desta forma, a capoeira ganha força, principalmente 

nas séries iniciais, com a preocupação com a educação motora. 

 

Se na década de 1970 foram incorporados à área elementos da pedagogia, ainda que 

em sua versão tecnicicta, os anos 80 viram surgir a perspectiva da educação física 

como prática social. Além da perspectiva de consenso que era predominante na área, 

foi incluída a educação física na década de 1980 a perspectiva de conflito. 

(DAOLIO, 1998, p. 45). 

 

 Ao tratar da capoeira a partir da década de 80, comenta-se que: 

 
Neste período, na Educação Física Escolar, a capoeira aparece nos discursos de 

alguns pesquisadores que voltam os seus olhares e fazem críticas ao modelo 

técnico/esportivo. Surgem novos ideais em relação à Educação Física com 

perspectivas de mudanças sociais, através de uma formação crítica dos alunos. Neste 

caso, ha um avanço no sentido da formação integral do aluno, considerando 

questões políticas, históricas, culturais e outras que compõem o universo 

escolar.(DARIDO, 2005, p.141).   

 

Nos anos de 1990, a capoeira já estava praticamente consolidada nacionalmente, sua 

prática já era efetiva nas academias propriamente de capoeira ou não, centros culturais, 

escolas, clubes e praças. Praticada em todo o território nacional, ganhou espaço no contexto 

internacional. Apesar de já ser objeto de estudo em ambiente escolar, a capoeira ainda parecia 

necessitar de um pouco mais de aprofundamento quanto à metodologia para se adentrar na 

escola. 

Em 23 de outubro de 1992, a Capoeira se desvinculou da Confederação de Pugilismo 

através da criação da Confederação Brasileira de Capoeira – CBCA - uma entidade nacional 
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que busca regulamentar o esporte no Brasil. A Confederação Brasileira de Capoeira é 

reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro que é a entidade máxima do esporte no Brasil.  

Em 1995, a capoeira é reconhecida e vinculada a Confederação Brasileira de Capoeira 

e ao Comitê Olímpico Brasileiro. Em 1999 é realizado o Terceiro Congresso Técnico 

Nacional de Capoeira e o Primeiro Congresso Técnico Internacional de Capoeira. Neles são 

tratados temas referentes ao aprofundamento, padrões técnicos bem como a difusão desta arte 

para o exterior. Na cidade de São Paulo destaca-se a criação da Federação Internacional de 

Capoeira e a fundação da Associação Brasileira de Árbitros de Capoeira.    

 

 

4.4 A CAPOEIRA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

A respeito de seu reconhecimento internacional, no ano de 2005 Falcão comentou: 

 
O fato é que o principal motivo da saída de uma avalanche de mestres, professores e 

iniciados em capoeira do Brasil para o exterior é determinado por fatores 

econômicos e está relacionado com a busca de melhores opções de trabalho, 

reconhecimento e prestígio. (FALCÃO, 2005, p.119).   

 

De acordo com Silva (2002), hoje a capoeira virou mercadoria, dezenas de lojas que 

vendem artigos sobre a capoeira, milhares de academias espalhadas pelo Brasil e o mundo, 

seus praticantes são aproximadamente três milhões de pessoas que, em 2002, a capoeira se 

fazia presente em 132 países. 

Desta forma, pode-se dizer que a capoeira ganhou o cenário internacional, é valorizada 

e reconhecida mundialmente como cultura brasileira que se originou na época da escravidão 

caracterizando a capoeira tal qual conhecemos atualmente. Para as pessoas que veem a 

capoeira como uma manifestação cultural de grande valia nacional pelos seus aspectos sócio-

históricos, esta mercantilização da capoeira descaracteriza suas verdadeiras origens e se 

vincula ao mundo capitalista e tal qual vivemos hoje em dia. 

 
Ela e mais uma série de atividades denominadas por alguns autores de "atividades 

de entretenimento" movimentam uma enorme fatia do mercado consumidor na 

chamada "indústria do lazer", que no país faturou, somente no ano de 1996, cerca de 

250 milhões de dólares. (SILVA, 2002. P.11). 

 

Apesar de por vezes serem degradantes, foram estes aspectos mercadológicos e sua 

valorização internacional, os fatores primordiais no que diz respeito à valorização da capoeira 



 

 

 

 

57 

no cenário nacional. No dia 15 de julho de 2008 a capoeira foi denominada patrimônio 

cultural brasileiro. Depois de cerca de 300 anos de história do Brasil, começa a ser realmente 

reconhecida no cenário nacional.  

Sabemos, porém, que a indústria de materiais (revistas, roupas, CDs...) não são 

acessíveis a todas as pessoas, ainda mais em um país como o Brasil onde existe diferença 

entre a renda de seus habitantes. Encontra-se aqui a possibilidade e a necessidade de 

incorporar a capoeira na escola de forma que seja acessível a todos, e que se posa incorporar a 

ela os objetivos existentes no contexto educacional brasileiro. Assim, silva explica, 

 
No caso da Capoeira, percebemos que alguns segmentos de seu meio se colocam em 

sintonia com a indústria do entretenimento, pois adotam urna postura ligada à sua 

"rnercadorização" ou "elitização". Notamos que essa tendência vai, justamente, no 

sentido contrário ao da origem escrava da Capoeira e de sua prática, que durante 

muitos anos, se fez presente somente na camada social de baixo poder aquisitivo. 

(SILVA, 2002. P.12). 

 

Esta globalização da capoeira se torna algo inevitável, porém, não devemos nos abster 

das mazelas causadas por tal aspecto. A globalização da capoeira nos leva a pensar a respeito 

de padronização da capoeira, em que os capoeiristas e demais adeptos da modalidade devem 

seguir as regras. Gingar de certa forma, usar roupas iguais, cordas para distinguir seu grau de 

aprendizagem, mas também sua hierarquia, cantar da mesma forma, isso tudo com a 

finalidade de se manifestar igualmente em qualquer parte do mundo. 

 
Além disso, ocorre uma homogeneização nos modos de elaboração desta 

manifestação cultural, já que para ser aceito nos grandes grupos, toma-se necessário 

atender a exigência de praticá-la de acordo com que é imposto pelo mestre que é 

"dono do grupo". (SILVA, 2002. P.17). 

 

 A homogeneização referida anteriormente está em processo de crescimento e expansão 

mundial cada vez maior, pois os mestres e professores de capoeira buscam formar cada vez 

mais adeptos, e estes, ao se formarem devem estar aptos a realizar sequências de movimentos, 

toques padronizados, vestimentas e ritos, que muitas vezes se desvinculam e descaracterizam 

a capoeira tradicional ou mesmo a capoeira de bimba. 

Ainda de acordo com Silva (2002) sabe-se que há outros setores que buscam uma 

forma diferente de ver, pensar e praticar essa manifestação cultural. As pessoas que fazem 

parte dessa ala estão constantemente repensando sua prática e lutando para transformar as 

condições materiais desse sistema social. Tal grupo incorpora nessa luta a valorização cultural 

e, conseqüentemente, a valorização da Capoeira como uma manifestação cultural 

revolucionária buscando não desvinculá-la do contexto o qual a originou.  
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No desenvolvimento deste capítulo, podemos observar a capoeira no contexto sócio-

histórico brasileiro. O caminho percorrido por esta manifestação cultural no desenrolar dos 

anos mostrou que o sistema político vigente em cada época tem influência direta sobre sua 

manifestação, sua fundamentação e aplicabilidade pedagógica. 

Observa-se que ela sofreu influência das mais variadas formas sejam nos métodos 

ginásticos, lutas estrangeiras, formas políticas o que serviu para que algumas pessoas 

adentrassem e se manifestassem socialmente através desta arte. 

Dados estes aspectos, sente-se a necessidade de se buscar formas de incorporar a 

capoeira na escola e que se possa incorporar a ela os objetivos existentes no contexto 

educacional brasileiro.  Segundo Silva (2002), o surgimento de novas idéias para o ensino e 

fruição da Capoeira poderá servir como um instrumento contra-hegemônico o qual não 

considera o ser humano como criador de cultura e dono de seu destino. 

 É muito importante lembrar que os aspectos históricos aqui relatados buscaram a 

capoeira e seus aspectos históricos no Brasil, e estes aspectos são fundamentais para uma 

crítica sistemática em relação ao conhecimento produzido, veiculado e que transita nas 

instituições acadêmicas. 

 Tais considerações buscam contribuir para um estudo mais profundo a respeito da 

capoeira, já que esta não deve ser vista somente como uma prática  mecânica, desconectada da 

realidade sócio-histórica e do contexto do educando. Mas podendo ser vista como um 

processo no qual, diferentes fatores se conectam e dialogam em suas dimensões históricas, 

sociais, afetivas e motoras, criando assim, um processo contínuo de troca e de aprendizado. 

 

 

5 A CAPOEIRA E A DINÂMICA CURRICULAR 

 

 

Este estudo enfatiza a união de conteúdos, marcado pela dúvida, pela incerteza e pelo 

questionamento. Estas contradições fazem parte do ser humano, quando a ética e a 

solidariedade são caminhos de ligação entre o saber e o ser. A educação é um dos principais 

meios de se adquirir autonomia e de preservação de valores da sociedade, portanto, este 

capítulo irá tratar da cultura escolar.  

A caracterização da escola como instituição se dá através da cooperação e da 

comunicação global. Isto forma a cultura escolar, criando globalmente uma cultura maior, 

uma cultura macro. A escola está inserida em meios culturais, sociais e históricos únicos que 
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acabam por ilustrar a sociedade e promove os valores que esta quer transmitir. Como explica 

Carvalho (2006): 

      
Salienta-se a escola enquanto organização idiossincrática, com capacidade de 

reinterpretação e adaptação dos elementos que compõem a cultura macro. Começa-

se por abordar o conceito de cultura organizacional como elemento que poderá ser 

descritivo e aplicável à escola e à realidade escolar sendo, depois de assinalada a 

importância da escola como veículo socializador e transmissor de cultura. 

(CARVALHO, 2006, p. 01).  

      

A escola, como reprodutora da cultura, assume papel fundamental quanto aos valores 

sociais a serem interiorizados pelos indivíduos, desempenhando assim um papel de 

socializadora da cultura e assumindo posicionamento básico no que diz respeito aos valores 

que trilham o caminho da sociedade futura.  A educação, desta forma, se torna um reflexo do 

momento histórico em que está situada proporcionando experiências pedagógicas e 

metodológicas organizadas. A escola, portanto, estabelece uma profunda relação com os 

aspectos econômicos, políticos e sociais formando assim uma esfera participativa em relação 

ao desenvolvimento como seu compromisso social. 

Porém, não se pode tratar a escola como uma mera reprodutora cultural. De acordo 

com Carvalho (2006) não se pode considerar a cultura escolar como uma espécie de sub-

cultura da sociedade em geral. 

Segundo Laraia (2001), cultura é definida pela primeira vez por Tylor quando:  

 
[...] tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. (LARAIA, 2001, 

p.14 apud TYLOR, 1871). 

 

Cultura é à base do funcionamento organizacional de uma sociedade, formada por 

quesitos básicos, desenvolvidos por grupos adaptando-se ao meio, através da solução de 

problemas. A cultura a que nos referimos aqui é algo público, que se espalha tornando-se 

consenso entre os grupos. Para Morin (2000): 

 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, 

proibições, estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se transmite de geração 

em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e 

mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana, arcaica ou 

moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre existe a 

cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por meio das culturas. (MORIN, 

2000, P. 56). 

 

De acordo com Silva (2002, p. 21) pode-se ainda dizer que a Capoeira, entendida 

como uma manifestação cultural, guarda em si uma série de ambigüidades e relações sociais 
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complexas, pois é um produto concebido culturalmente e fruto de processo de elaboração 

diferenciados, o que pode resultar na compreensão, reprodução ou mesmo, superação do 

sistema social vigente. Sendo assim, para entendermos como ela se estruturou no decorrer dos 

tempos, precisamos conhecer mais sobre essa manifestação cultural. 

Trata-se aqui de um tema importante para a sociedade, a sociedade global. Apesar das 

experiências de culturas de outras nacionalidades serem de grande valia, observa-se que 

devemos manter crenças, cultos, ritos, formas, vestimentas, entre outras formas de expressão 

cultural brasileiras a fim de preservar a identidade individual de nossa nação. Salienta 

Carvalho (2006), 

 
Se considerarmos a educação como um processo contínuo que acompanha, assiste e 

marca o desenvolvimento do indivíduo, e que envolve a preservação e a transmissão 

da herança cultural, rapidamente se deduz a importância que o sistema educativo, 

em geral, e a escola, em particular, assumem na socialização e perpetuação da 

cultura. (CARVALHO, 2006, p.3). 

     

O ser humano é um ser marcado pela complexidade, dotado de uma capacidade de 

auto-organização que estabelece relações com o meio e com o outro, e a partir do momento 

que estabelece estas relações, encontra um meio de superação. 

Agora, de que forma esta manifestação cultural deve adentrar na escola, como deve ser 

tratada a fim de se incorporar ao contexto escolar da forma mais enriquecedora possível? 

Apesar de, na proposta interdisciplinar se encontrar inúmeras possibilidades que serão 

tratadas a seguir, sabe-se que esta se refere a dimensão didática dada através da rejeição da 

concepção em que o conhecimento é como um conjunto de dados estáveis. 

 
A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de 

conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a interrelação e 

a influência entre eles — questiona a visão compartimentada (disciplinar) da 

realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. 

(PCNs 1998, p.30). 

 

Na interdisciplinaridade é questionada a compartimentalização que a escola se 

constitui quando se refere à realidade, porém, a interdisciplinaridade ainda trabalha 

considerando as disciplinas. Já a tranversalidade se refere à compreensão dos diferentes 

objetos do conhecimento, abordando a realidade dos alunos como referência. 

 

Ambas — transversalidade e interdisciplinaridade — se fundamentam na crítica de 

uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados 

estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. Ambas apontam a 

complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os 

seus diferentes e contraditórios aspectos. Mas diferem uma da outra, uma vez que a 

interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos de 
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conhecimento, enquanto a transversalidade diz respeito principalmente à dimensão 

da didática. . (PCNs 1998, p.29). 

 

A educação escolar em vigência denota uma compartimentalização das áreas do saber, 

com suas disciplinas, suas áreas, cursos e departamentos, porém, na proposta interdisciplinar 

se deve levar em conta a importância do relacionamento entre estes, incentivando a 

comunicação e as relações entre estes campos de conhecimento.  Para Morin (2002), 

 
É preciso substituir um pensamento que isola e separa, por um pensamento que 

distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um 

pensamento do complexo no sentido originário do termo complexus: o que é tecido 

junto. (MORIN, 2002, p. 89) 

 

A aprendizagem está em toda parte, em todo o tempo, por isso é tão importante hoje 

em dia se escutar a particularidade, as histórias particulares, pois a partir deste é possível se 

ver que a parte é integrante do todo e o todo também pode ser encontrado nas partes. Pensar o 

ser sozinho é reduzir a realidade, a transdisciplinaridade, aqui compreendida como 

transversalidade, busca relacionar e unir a diversidade no processo de construção do 

conhecimento. 

Por sua vez, o currículo escolar é político e cultural, permeado de relações de interesse 

e poder, historicamente comprometido com a exclusão das diferenças e a produção de 

determinadas identidades e subjetividades. Busca-se atualmente o desenvolvimento de um 

currículo comprometido na produção a partir de múltiplos referenciais, envolvido na 

construção de subjetividades plurais. 

Pensando nisso, as DCNs trataram de dar mais autonomia para que os professores 

possam debater, decidir e estabelecer as intenções curriculares mais vinculadas a realidade 

dos alunos, permitindo desta maneira que se estabeleçam os conteúdos, as matérias de ensino 

e os componentes curriculares. Silva (2009) complementa: 

 
Essa autonomia, quando exercida de forma democrática, leva ao reconhecimento de 

que a escola, mesmo sendo uma unidade de ensino com vida própria, integra uma 

grande rede educacional e se vincula a sociedade em geral. (SILVA, 2009, p. 03).  

 

As Diretrizes fazem um trabalho de mediador quando existe a garantia que a 

autonomia não favoreça um isolamento educacional em um país tão vasto, isolamento este 

indesejável, sendo que se priorizam valores mais amplos de uma sociedade democrática. 

Sendo assim, as escolas podem questionar debater, aperfeiçoar e complementar os 

fundamentos das diretrizes, mas não podem descumprir as leis nela expostas.  
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A valorização das experiências extracurriculares proposta pela vinculação entre 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais dos alunos visam o preparo do educando 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para Silva (2009): 

 

É possível olhar essa teia de relações institucionais como uma tentativa de ação 

conjunta para a melhoria da qualidade do ensino e em benefício da aprendizagem 

escolar. Uma teia complexa e repleta de conflitos que se amplia e se multiplica, 

produzindo caminhos distintos, articulando diferentes atores e, ao mesmo tempo 

abrindo espaços para que a escola faça valer sua autonomia. Essa é a função das 

diretrizes curriculares: estabelecer sim, mas provocando, desafiando e instigando 

cada escola a se desenhar e redesenhar constantemente. (SILVA, p. 05, 2009).  

 

Para o mesmo autor entende-se por teia, 
 

Para dar conta dessa questão, as DCNs foram pensadas em termos de abrangência, 

especificidade e transversalidade. É por isso que para tratar igualmente nossos 

alunos, precisamos levar em conta suas necessidades básicas, suas diferenças e os 

problemas sociais comuns a todos os públicos. (SILVA, p. 03, 2009). 

 

A abrangência diz respeito aos níveis escolares quando estes devem ser garantidos a 

todos os educandos no que se refere aos conhecimentos e habilidades existentes em cada 

etapa da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) sem 

diferenciação e indistintamente.   

A especificidade se refere à modalidade de ensino, ou seja, Educação Especial, 

Educação Básica no Campo e Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena. Sendo 

assim, as DCNs se referem ao que deve ser garantido nas mais diferentes situações peculiares.  

Quanto à transversalidade as DCNs se referem além das etapas (abrangência) e da 

modalidade (especificidade) ao caráter mandatório ao tratar da educação escolar. Segundo 

Silva (2009) “(...) dentre elas: educação ambiental, educação para o trânsito, educação das 

relações étnico-raciais”. 

Essas diretrizes suprem as necessidades de inclusão obrigatória dos temas transversais 

que devem ser levados em conta na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola bem 

como o plano de aula dos professores das mais variadas disciplinas. Estes temas buscam a 

promoção da igualdade e da responsabilidade da vida social aqui em evidência. Como 

exemplo, pode se citar a Educação das relações Étnico-Raciais existentes nas Diretrizes na 

obrigatoriedade do ensino da cultura Afro-Brasileira e Africana.   

Através desta abordagem, se faz necessário que se trate na escola a respeito da luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, resgatando assim as contribuições destes povos na 

formação da identidade nacional, sejam elas contribuições nas áreas sociais, econômicas e 

políticas referentes a história do Brasil.     
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Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

 

Os outros temas transversais se fazem presentes nas DCNs de forma subjetiva 

inseridas nos mesmos.  

 
[...] a própria noção de transversalidade indica que é possível trabalhar com 

temas/conteúdos/conceitos clássicos obrigatórios, a partir de outros temas que 

representam problematizações da sociedade contemporânea, e das quais a escola não 

pode ficar distante. (SILVA, p. 03, 2009).   

 

De acordo com as diretrizes do Ministério da Educação: 

 
As Diretrizes Curriculares foram desenvolvidas a partir de uma concepção interativa 

de conhecimentos pautados nas tradições cultural e cientiíica do nível e/ou da área 

de formação, que são estabelecidos a partir das questões que emergem do cotidiano. 

A intenção é possibilitar a transformação da compreensão sobre o mundo vivido, e 

oportunizar a construção de conhecimentos significativos que se reorganizam em 

forma de teorias, experiências, habilidades, competências e atitudes. (MINISTERIO 

DA EDUCACAO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, 2004, p.07). 

 

A transversalidade se propõe a pensar a não hierarquização dos saberes, mas superar a 

visão fragmentada dos saberes, possibilitando a flexibilidade dos conteúdos escolares a fim de 

remeter a uma articulação entre eles. 

 
Currículos transversais seriam, assim, currículos que não teriam simplesmente o 

poder de diferenciar, de classificar, de organizar, de incluir e de excluir, mas 

levariam a micro revoluções na educação. Revoluções moleculares que permitiriam 

mobilidade, flexibilidade, abertura entre os saberes e trânsito por conhecimentos que 

se desvinculam da tentativa de homogeneização, de modelo, de uno, para o 

reconhecimento do múltiplo e da diferença. Não se comprometendo mais com a 

produção do igual, o currículo pode se envolver na construção de subjetividades 

plurais, a partir de múltiplos referenciais, em processos de heterogênese, de 

singularização que afirmam as diferenças. (MATIAS, 2008, p. 63). 

 

Um currículo escolar articulado e comprometido, baseado nestes múltiplos 

referenciais, estaria também possibilitando a produção de subjetividades singulares e 

autônomas, se distanciando de possíveis tendências massificantes de disciplinarização e 

controle. 

 
O processo de singularização, segundo Guattari (1999), consiste em outras maneiras 

de ser e de perceber que são contrárias à produção de subjetividades capitalísticas, 

que parte de uma leitura da própria situação de grupos marginalizados, rumo à 

possibilidade de criação e de autonomia. No entanto, o que se verifica é a existência 

de arranjos, por parte de diferentes profissionais, e, em especial, dos professores, na 

tentativa de encaixar todo o processo de singularização que é da ordem da criação, 

da ruptura e do novo nos registros de referências dominantes. Essa crítica, em 

relação aos docentes, pode ser estendida ao currículo escolar, à medida que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
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privilegia determinados conteúdos em detrimento de outros, numa relação de poder 

que os diferencia. (MATIAS, 2008, p.71 Apud GUATTARI, 1999). 

 

A capoeira surgiu dentro deste fogueto, contrária ao sistema político, marginalizada, 

mas com uma ampla possibilidade de criação e autonomia. Desta forma, cabe buscar no 

ambiente escolar, formas de se abordar a capoeira a fim de se resgatar valores históricos e 

culturais de uma parte da ancestralidade de nosso povo. Ao se tratar deste resgate na 

disciplina de Educação Física. Conforme encontra-se no PCN (2001): 

 

Necessário se faz superar a supremacia tecnicista, ainda presente na ação 

pedagógica dos profissionais da área, e direcioná-la para uma práxis centrada na 

reflexão, compreensão e superação da realidade, visando à melhoria da qualidade de 

vida, terá como tema central o movimento humano entendido como objeto de estudo 

da Educação Física. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2001, p. 153). 

 

Aqui fica evidente o papel da educação vista no sentido da complexidade, ética e 

solidária, uma educação que surge da necessidade de se analisar, investigar e enfatizar 

modelos reducionistas fragmentados presentes e evidentes nos dias de hoje. A capoeira seria 

como um elemento articulador, pois, a transdisciplinaridade sugere a utilização de formas de 

linguagem diversificadas, entre elas a dança e a música, expressões artísticas que buscam a 

facilitação da aprendizagem do educando. 

 
As artes levam-nos à dimensão estética da existência e – conforme o adágio que diz 

que a natureza imita a obra de arte – elas nos ensinam a ver o mundo esteticamente. 

Trata-se, enfim, de demonstrar que, em toda grande obra, de literatura, de cinema, 

de poesia, de música, de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a 

condição humana (MORIN, 2002, p.45).    

 

Segundo Petraglia, as artes despertam sensibilidade e a afetividade que, além de 

aprimorarem o desempenho crítico e reflexivo, também atuarão na ampliação de capacidade 

criativa e lógica das pessoas.  

 

Uma das outras funções educativas da arte é a utilização de seus conteúdos – o 

conteúdo objetivo - a letra de uma música ou uma poesia, por exemplo, e o conteúdo 

subjetivo – intuição, prazer, sonho, fantasia, alegria - apreendidos na observação 

atenta e despretensiosa de uma escultura ou de uma pintura. (PETRAGLIA, 2002, p. 

63). 

 

A Educação Física é uma das atrações da escola, principalmente nas turmas das séries 

iniciais quando se apresenta como uma disciplina prazerosa, alegre e descontraída. Já no 

ensino fundamental ela começa a perder um pouco do interesse por parte de seus alunos, 



 

 

 

 

65 

quando a repetição extenuante de seus conteúdos faz com que os alunos percam o interesse 

por esta disciplina.  

A escola pode e deve acompanhar a evolução de seus tempos. Novas possibilidades 

educacionais surgem a cada momento, novas tecnologias, novas vivências geram uma gama 

de experiências aos educandos.  

Desta a forma, a Educação Física pode e deve encontrar cada vez mais atividades com 

amplas possibilidades de vivências motoras, que sejam atraentes e inovadoras e que, ao 

mesmo tempo, estejam ligadas ao contexto histórico, social e econômico de seus educandos, 

não vindo desta maneira a se desvincular da realidade em que este está inserida. 

Os atrativos das aulas podem ser os mais variados, nas mais variadas disciplinas, e nas 

aulas de Educação Física não é muito diferente. Entre os principais fatores que influenciam as 

aulas podem ser citados os recursos materiais, a formação profissional, o espaço físico 

disponível na escola e os conteúdos trabalhados.  

Para Silva (2008), a forma que a capoeira é oferecida nas escolas se diferencia de uma 

instituição para a outra. Onde na maioria das vezes é oferecida de forma extracurricular, onde 

o professor especialista nesta área, mestre ou instrutor de capoeira trabalha com seus 

educandos fora do horário das aulas ou mesmo no horário de aula quando são separados pelas 

modalidades que escolheram praticar. Entre elas se pode citar: o basquetebol, o voleibol, 

futebol, handebol, natação, entre outros e a capoeira. Silva (2008) complementa: 

 

Em uma outra situação, a capoeira pode ser utilizada como conteúdo das disciplinas 

escolares por um professor que já trabalhe na escola e que possua conhecimento de 

capoeira, podendo ser professor de Educação Física (o que é mais comum) ou de 

qualquer outra área: Educação Artística, Português, História, Geografia, etc. 

(SILVA, 2008, p.41).  

 

A escola deve, portanto, privilegiar outras maneiras de encarar a prática da Capoeira. 

Afirma Kunz (1998), que se faz necessário, na escola, que estas temáticas privilegiem outros 

valores fundantes para a construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, como a 

solidariedade, a cooperação, o respeito e a amizade. 

Cabe, portanto, uma abordagem que assuma o ensino da Capoeira sob uma perspectiva 

crítica, com um projeto político-pedagógico de transformação social materializado pela 

instituição escolar, mesmo considerando que nem a escola, nem a capoeira têm poderes para 

transformar radicalmente a realidade social. Conforme continua Kunz (1998) existe um 

interesse utópico de construir uma ressignificação do sentido da capoeira, que além de 

vincular conteúdo ideológico de conotação racista e machista, ela vem incorporando-se, 

sistematicamente, à lógica da mercadorização e da esportivização. 
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  Desta forma, há a proposta existente nos DCNs referente a Pluralidade Cultural do 

povo brasileiro e presente no cotidiano dos alunos, possibilitando assim, através dela, se 

criarem possibilidades de aprendizagem a partir deste referencial (a capoeira). 

De acordo com Fylyk (2010) se faz necessário perceber a importância da Educação 

Física no contexto escolar, onde através de movimentos em todos os eixos trabalhados sejam 

eles jogos, esportes, danças, lutas e ginástica formam quando bem aplicadas não só uma 

cultura corporal ou cultura física, que é de extrema importância, mas também um indivíduo 

capaz de exercer sua cidadania com respeito mútuo, crítico e com uma consciência sobre sua 

própria qualidade de vida que se será levada também fora da vida escolar. 

Destas indagações sobre novas possibilidades que podem ser enriquecedoras e 

inovadoras no contexto escolar, foi que surgiu a idéia de refletir sobre a capoeira no ambiente 

escolar. Embora não seja uma idéia nova, a estratégia de repensar a roda de capoeira permitiu-

nos estabelecer relações de forma a inovar o ambiente escolar no que diz respeito às aulas de 

educação física. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa bibliográfica, buscamos refletir a capoeira e suas 

possibilidades para a escola chegando à conclusão provisória que são diversas as dimensões a 

serem exploradas de forma transversal ao currículo escolar.  

A capoeira é plena de possibilidades por congregar aspectos sociais, históricos e 

culturais presentes nas mais diferentes regiões do Brasil. Pode envolver diferente público 

possibilitando a inclusão de alunos especiais e grupos com grande diversidade. Neste sentido, 

a idéia de “transversalidade” nos levou ao encontro da teoria da complexidade junto a qual 

relacionamos “Temas transversais e transdisciplinaridade”. 

Propomos, então, a construção de um pensamento que compreende a relação entre 

aspectos considerados antagônicos e dissociados. Buscamos integrar as mais diferentes 

dimensões que constituem a condição humana, sejam elas as dimensões física, emocional-

afetiva, mental-espiritual e sócio-histórico-cultural almejando reuni-las em uma reflexão 

acerca da corporeidade humana. 

Os conteúdos propostos para as aulas de educação física como jogos, esporte, 

ginástica, dança e luta permitem ao professor trabalhar os temas transversais. Numa 

abordagem transversal se vê o homem não somente como um agente de ações condicionadas, 

mas sim, como um ser crítico e reflexivo, capaz de se educar pela compreensão humana, 

capaz de aprender novos conceitos, de tomar novas atitudes e de assumir novos 

procedimentos. 

A transdiciplinaridade vem sendo apresentada como sendo mais que uma teoria. Trata-

se de uma abordagem traduzida numa postura, comportamento e articula vários saberes. 

Como proposta que busca superar processos cartesianos, fragmentados e alienantes, se 

contrapõe a formas pedagógicas baseadas na transmissão de conhecimento. 

Os quatro pilares da educação do futuro colaboraram na reflexão e na busca de uma 

relação com a proposta dos PCNs, buscamos criar um sistema de reflexão significativo, por 

meio do qual também os pesquisadores aprendem. 

Se a capoeira possibilita de forma prática o desenvolvimento de aspectos motores, 

históricos, culturais, econômicos e políticos da vida em sociedade, na proposta aqui pensada, 

ela pode ser reconstruída coletivamente e continuamente, tendo como base as condições e 

objetivos da vida e da escola. 
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A educação transdisciplinar segundo Edgar Morin surge como um desafio reflexivo e 

prático ao proporcionar uma vivência ética e solidária visando a emancipação do sujeito, o 

que não é possível através de um ensino fragmentado. Desta forma, “a roda da Capoeira” aqui 

evidenciada, abrange diferentes aspectos relacionados ao mundo global contemporâneo, a 

perspectiva de reflexão sobre violência, falta de respeito, necessidade de diálogo e outros. 

A capoeira relacionada à teoria da complexidade, a busca de compreensão da 

transversalidade curricular por meio da transdisciplinaridade possibilitou-nos perceber a 

necessidade de tecer ligações entre os diferentes saberes para facilitar olhar de todo sobre o 

mundo e a escola. 

Buscamos pensar uma escola pautada no diálogo entre as áreas disciplinares na 

tentativa de aproximar cada vez mais as áreas do conhecimento, compreendendo como a 

transversalidade pode se instaurar efetivamente no currículo escolar.   

Ao se tratar das leis que regem a educação brasileira, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais valorizam a regionalidade de cada escola, bem como a sua particularidade do 

contexto em que se encontra, permitindo certa autonomia no que diz respeito construção do 

currículo escolar.Assim, a escola pode buscar dentro de seu contexto social conteúdos de seu 

interesse para trabalhar as competências explicitadas nas DCNs. 

Quanto à relação existente entre as Diretrizes Curriculares e a teoria da complexidade, 

destacamos que ambas buscam incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender 

possibilitando a integração de conteúdos voltados para a autonomia e a cidadania. A 

transversalidade surge como fundamento para abordar e ligar saberes isolados, com uma 

proposta de educação e integração das dimensões da realidade.  

Para compreender o contexto específico da educação física e a forma de utilização da 

transversalidade, tentamos traçar um paralelo entre a concepção crítico superadora cuja 

reflexão pedagógica é baseada na “perspectiva da cultura corporal” partindo de uma iniciativa 

interdisciplinar, e o pensamento complexo fundamentado na teoria da complexidade e 

conceito de transdisciplinaridade. Esse ousado exercício permitiu-nos articular a roda de 

capoeira aos pilares da educação do futuro. Os quatro pilares funcionam como competências 

indispensáveis à vida social e permitiram a realização de reflexões referentes aos seus direitos 

humanos e às três dimensões destacadas pelos PCNs, comentadas ao longo do trabalho, ou 

seja, as dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais necessárias à transversalidade 

curricular por estabelecerem elos entre os saberes e disciplinas desenvolvidas na escola. 

Os quatro pilares na prática da Educação Física permitiram-nos integrar o aprender a 

ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a viver. Estas competências quando 
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trabalhadas na roda de capoeira facilitam a abordagem transdisciplinar, pois, a riqueza desta 

atividade cultural abrange as mais variadas áreas do conhecimento humano. Os educandos 

ganham a chance de se chegar ao conhecimento através das trocas de experiências, vivências 

e conhecimentos para construção de atitudes próprias ao convívio em grupo, e da 

socialização. 

Os integrantes são incentivados à pesquisa e à busca de conhecimento a respeito da 

constituição da roda de capoeira. Ao ser instigado a “aprender a conhecer” o educando filtra 

as informações e realiza uma releitura da realidade levando seu conhecimento e suas 

experiências para a “roda da capoeira” formando a “roda do conhecimento”. 

Em atividades diferenciadas, várias qualidades podem ser despertadas fazendo com 

que os educandos se deparem com dificuldades de aprender o diferente, de estabelecer 

relações com os demais integrantes e de intervir de forma respeitosa no grupo e em sociedade.   

Desta forma, a roda de capoeira aqui proposta tende a fortalecer o conhecimento e as 

aprendizagens possíveis de serem trabalhas na capoeira na escola.  

O Aprender a Conhecer se relaciona a forma como o educando aprende a construir o 

conhecimento, a roda de capoeira, como parte da cultura brasileira, permite que se preserve 

essa identidade e sua expressão através dos mais variados sentidos, seja pelo som, pela visão, 

pelo tato entre outros. 

O Aprender a Fazer, segundo Paulo Freire (1997), é um conhecimento construído em 

processo de interação com os outros, permitindo o ato criativo na 

produção/construção/reconstrução de conhecimento. 

Aprender a viver com os outros/conviver sempre foi algo mais problemático e 

desafiador em ambiente escolar. Hoje, temos a questão do bullying, algo tão evidenciado em 

nossas escolas, que precisa ser trabalhado. 

Na “Roda da Capoeira” temos a oportunidade de expressar diferenças e a 

individualidade de cada um. Assim, os conhecimentos tidos como os pilares da educação do 

futuro, não estão isolados, uns depende do outro e este último depende do desenvolvimento 

dos outros três quando a educação deve se reter em um desenvolvimento total do ser humano. 

A capoeira assim relacionada pode ser incorporada a escola como um pilar transversal 

a todos os conteúdos, pois se associa ao contexto e objetivos da educação brasileira. 

Ressalta-se que o educador tem papel ativo e relevante na promoção destas 

aprendizagens, já que cabe a ele buscar propostas inovadoras, criativas e que despertem o 

interesse constante do educando para o aprendizado.    Sendo assim, entre as possibilidades 

que podem ser enriquecedoras e inovadoras no contexto escolar, a roda de capoeira destaca-se 
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por não deixar de lado valores sociais, históricos e culturais, e por contextualizar a realidade 

social, possibilitando a abordagem de temas transversais e inovando o ambiente escolar por 

juntar e articular saberes na formação do educando. 

 Desde 1995, o Ministério de Educação e Desporto (MEC) vem promovendo um 

debate sobre os PCNs cuja maior ênfase está nos temas transversais. Portanto, há dezessete 

anos estamos sendo chamados ao debate. Esses temas não constituem novas áreas, mas 

demandam um tratamento integrado, e poucos professores conseguiram transformar a sua 

prática pedagógica numa prática transversal. Mas ao colocar a roda da capoeira na roda do 

conhecimento, buscamos ampliar e favorecer esta reflexão. 

Ao final desse trabalho, concordamos com Nahas (2001) quanto ao cuidado que 

devemos tomar com a aplicação dos esportes com fins próprios e de rendimento, para que se 

evite a exclusão dos indivíduos menos dotados de um bom desempenho motor. Nesse sentido, 

as idéias que aqui defendemos e propomos para a Educação Física é que ela possa ser sempre 

inclusiva e, a roda de capoeira apresenta-se como estratégia de abordagem geral seja da 

concepção de movimento, corpo, cidadania, cultura e saúde, sempre de forma articulada aos 

PCNs. 
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