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RESUMO 

Ao  longo  do  tempo  os  escravos  desenvolveram  técnicas  de  proteção  contra  a 
violência e repressão advindas do sistema criado pelos  colonizadores brasileiros. 
Não  demorou  muito  para  que  os  senhores  de  engenho  proibissem,  por  questões 
óbvias a prática de qualquer tipo de luta entre os escravos. Como consequência direta 
desta retalhação, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças para 
camuflar a luta que hoje conhecemos como Capoeira. Esse nome é uma referência ao 
local  aonde  eram praticados  os  movimentos  da  luta.  Este  foi  o  marco  inicial  da 
resistênia  física  e  cultural  que  veio  a  contribuir  para  a  liberdade  dos  escravos 
brasileiros. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a utilização do método global, 
no ensino da Capoeira e sua influência no grau de aprendizagem de um grupo de 
alunos  praticantes.  Foram  selecionados  sete  alunos  da  escola  São  Judas  Tadeu, 
praticantes de Capoeira com um mínimo de doze meses de prática. Posteriormente os 
alunos  foram avaliados  em quatro  movimentos  básicos  da Capoeira  (aú,  martelo, 
gancho e  meia  lua de compasso).  Por meio  de classificação por  escores  em uma 
escala  de  nível,  para  cada  movimento  previsto  no  estudo,  de  um  a  três  níveis, 
passando os alunos por esta escada, e analisando em qual posição esta cada aluno, 
avaliando primeiramente o conhecimento prévio de cada um, detectando o nível de 
aprendizagem filmando os mesmos antes do começo da pesquisa,  para analisar os 
movimentos  e  classifica-los.  Logo  ministrando  dois  meses  de  aulas  sobre  as 
perspectiva do método de ensino e aprendizagem global. Terminado o processo de 
ensino aprendizagem pelo método estabelecido, passando novamente os alunos pela 
escala de avaliação estaremos obtendo, o gral de evolução de cada aluno pesquisado, 
traçando assim uma analise subjetiva de cada um, comparando as filmagens no inicio 
da pesquisa com as do final, avaliando o desenvolvimento do aluno, para qual nível 
evolui-o ou se não por que. 


