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RESUMO 
 

Essa pesquisa irá orientar futuras convivências nas escolas podendo 

utilizar a capoeira como um método de ensino abre mais uma vertente de 

ensino, focalizando os conhecimentos que a capoeira possibilita como 

instrumento nas aulas de Educação Física. Os levantamentos realizados e a 

respostas obtidas, permite ao graduando em Educação Física ter em mão a 

realidade de como vem ocorrendo o ensino de capoeira na cidade de Jataí com 

relação ao conhecimento dos professores/mestres de a respeito da motricidade 

de seus alunos. Buscaremos demonstrar a importância da capoeira através de 

sua historia, de luta e libertação, sua criação no Brasil com origens africanas e 

sua evolução ao longo do tempo. Para isso será preciso responder o que é a 

capoeira essa herança africana legada à cultura brasileira, o jogo da Capoeira 

significa valioso contributo à formação da nossa identidade cultural. Na leitura 

desse trabalho monográfico amplia as possibilidades de compreensão da 

nossa história, onde se insere a Capoeira e que preservou a lembrança das 

lutas sociais que forjaram a cidadania brasileira. Este trabalho é importante 

para se promover o resgate das tradições da Capoeira divulgando essa bela 

expressão nacional. Como poderemos observar a capoeira possui uma grande 

importância social e possui meios que possibilitam a transmissão e valorização 

de uma identidade sócio-cultural, já que de acordo com Falcão (2004) a 

disciplina capoeira pode ser exercida e praticada como complexo temático e 

deve ser mediada por conhecimento útil, levando em conta a transformação 

social e o desenvolvimento do homem, possibilitando formação de profissionais 

com consciência da realidade em que vão atuar tendo adequada 

fundamentação teórica permitindo ações coerentes e consistentes com uma 

satisfatória instrumentalização técnica. Falaremos sobre a motricidade e a sua 

importância na capoeira, entendemos como motricidade a expressão corporal, 

o movimento do corpo, o jogo fisionômico, o olhar, os gestos que fazem a 

comunicação. A necessidade do ser humano em se comunicar. A motricidade 

enquanto constituidora do homem possui uma relação direta com a capoeira. 

Na roda de capoeira quanto melhor combinados os movimentos mais bonito 

fica o jogo. 


