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CAPOEIRA E PORTINARI: a experiência 
estética e o ensino das práticas corporais 
nos anos iniciais do ensino fundamental

Anderson José Libânio 
Fábio Machado Pinto 

RESUMO: Este texto trata de apresentar e problematizar uma experiência de ensino 
da capoeira numa turma do quarto ano dos anos iniciais, realizado em uma escola da 
rede pública de ensino de Florianópolis no período de setembro a dezembro de 2019. 
Essa experiência ocorreu no âmbito do “Projeto Experiências educativas: infância e 
educação do corpo na obra de Portinari” e do Estágio Supervisionado em Educação 
Física Escolar II, disciplina ofertada pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Tematizamos algumas obras de Candido Portinari e Debret que possuíam 
relações conceituais e estéticas com a questão étnico-racial, os aspectos teóricos e 
práticos da capoeira e entre outros aspectos da cultura de matriz africana. O ensino 
da capoeira contribuiu para o desenvolvimento de múltiplos aprendizados, inclusive 
��ȱ����à�����ǰȱ�����������ǰȱ���·�����ǰȱ·�����ȱ�ȱ�·������ǰȱ����������ȱ���ȱ��Ě�¡¨�ȱ��Ç����ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������Ȭ��ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ
crítica e ampliação dos conhecimentos sobre aspectos históricos sociais e do cotidiano 
das crianças, com ênfase no estudo sobre a formação social do povo brasileiro e da 
história do Brasil. 
PALAVRAS CHAVE: Capoeira. Ensino fundamental. Arte. Educação Física. Candido 
Portinari.

 doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.007

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.007
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CAPOEIRA AND PORTINARI: the aesthetic experience and 
the teaching of body practices in the early years of elementary 
education
ABSTRACT: This text aims to present and discuss an experience of 
teaching capoeira in a fourth-year class of early grades, held in a public 
school in Florianópolis from September to December 2019. This experience 
took place within the “Educational experiences project : childhood and 
education of the body in the work of Portinari” and the Supervised 
����������ȱ��ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ǰȱ�ȱ����������ȱ�ě����ȱ�¢ȱ���ȱ
Federal University of Santa Catarina (UFSC). We thematized some works 
by Candido Portinari and Debret that had conceptual and aesthetic ties 
to the ethnic-racial issue, the theoretical and practical aspects of capoeira 
and other aspects of the African rooted culture. The teaching of capoeira 
contributed to the development of multiple learnings, of historical, 
conceptual, aesthetic, ethical and technical nature, promoting a critical 
��Ě������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ
��Ě������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ��� �����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
children stand out, with an emphasis on the study of the social formation 
of the Brazilian people and the history of Brazil.

KEYWORDS: Capoeira. Elementary School. Art. PE. Candido Portinari.

CAPOEIRA ET PORTINARI : l’expérience esthétique et 
l’enseignement des pratiques corporelles dans les premières 
années de l’éducation primaire
RÉSUMÉ : Ce texte a le but de présenter et de discuter une expérience 
d’enseignement de la capoeira dans une classe de quatrième année 
de primaire, qui a eu lieu dans une école publique de Florianópolis de 
���������ȱ¥ȱ�·������ȱŘŖŗşǯȱȱ��Ĵ�ȱ�¡�·������ȱ�Ȃ���ȱ�·����·�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
du “Projet Expériences éducatives : enfance et éducation du corps dans 
le travail de Portinari” et le Stage Supervisé en Éducation physique à 
�Ȃ·����ȱ��ǰȱ���ȱ����������ȱ�ě����ȱ���ȱ�Ȃ���������·ȱ�·�·����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
(UFSC). Nous avons souligné quelques œuvres de Candido Portinari 
et Debret qui avaient des relations conceptuelles et esthétiques avec la 
question ethnico-raciale, les aspects théoriques et pratiques de la capoeira 
et d’autres aspects de la culture d’héritage africaine. L’enseignement de 
la capoeira a contribué au développement d’apprentissages multiples, 
notamment historiques, conceptuels, esthétiques, éthiques et techniques, 
����������ȱ ���ȱ �·Ě�¡���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ǯȱ �����ȱ ���ȱ �·�������ǰȱ ��ȱ �·Ě�¡���ȱ ��������ȱ ��ȱ �Ȃ·������������ȱ ���ȱ
connaissances sur les aspects sociaux et de la vie quotidienne des enfants 
��ȱ �����������ǰȱ ��Ĵ���ȱ �Ȃ������ȱ ���ȱ �Ȃ·����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ
peuple brésilien et de l’histoire du Brésil.
MOTS-CLÉS : Capoeira. École primaire. Arts. EP. Candido Portinari.

TRADUÇÃO INGLÊS E FRANCÊS: Luiza Salgado Mazzola, Bacharela em Letras - Francês, licenciada em Letras - Português e Letras 
- Inglês, mestra em Literatura (PPGLit - UFSC) e doutoranda em Literatura (PPGLit - UFSC).

REVISÃO TEXTUAL: Justina Sponchiado, Doutora em Educação, UFSC. 
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! INTRODUÇÃO

Neste texto apresentaremos e problematizaremos aspectos de uma 
experiência de ensino da capoeira nas aulas de Educação Física do quarto ano 
do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Florianópolis: EBM 
Beatriz de Souza Brito. Tal trabalho foi realizado, de setembro a dezembro 
de 2019 e apresenta resultados da nossa participação no Projeto Experiências 
Educativas: Infância e Educação do Corpo na obra de Portinari. O Projeto foi 
promovido pelo Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID, Educação 
Física, UFSC) e pela disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Física 
Escolar II (MEN 5322, CED/UFSC). O estágio supervisionado é uma disciplina 
que pressupõe ações em quatro etapas de trabalho: a Análise da Conjuntura 
Educacional; o Planejamento de Ensino; a Prática de Ensino; e a Sistematização, 
Relato e Socialização da Experiência de Estágio. Trata-se de um exercício de ação-
��Ě�¡¨�Ȭ�³¨�ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��¤����ȱ�������ǰȱ������������ȱ�ȱ�����³¨�ȱ
básica, formação inicial e continuada de professores.

Consideramos nessa experiência de estágio, a Base Nacional Comum 
Curricular (BRASIL, 2017), bem como a Proposta Curricular da Rede Municipal  
de Ensino de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2016) que trata de demarcar os 
����ę��ȱ�����à�����ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����Ç���ǯȱ��ȱ�����ȱ�����¨�ȱ
sobre os estudos da capoeira como conteúdo escolar, destacamos primeiramente 
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o que preconiza as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que alteram a Lei de Diretrizes 
�ȱ�����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����Ç����ȱ�ę����ȱ��ȱ¦�����ȱ
nacional - público e privado - a obrigatoriedade da presença da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. Na perspectiva da cultura, a 
capoeira foi declarada como Patrimônio Imaterial Brasileiro - IPHAN (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 15/07/2008 e como Patrimônio 
Imaterial da Humanidade - UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura) em 26/11/2014; trata-se, portanto, de preservar 
esse legado cultural e contribuir na formação da identidade do povo brasileiro. 
A capoeira é um dos conteúdos da cultura corporal e de movimento (BRASIL, 
BNCC, 2017) presente nesses documentos curriculares e é apresentada em sua 
historicidade, sugerindo um tratamento conceitual, estético, ético, articulados às 
�·������ȱ���������ȱ�����Çę���ȱ�����ȱ���������³¨�ȱ��������ǯȱǻ�������X�����ǰȱ
2016). 

�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����³¨�ǰȱ������ę�������ȱ��ȱ¤���ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ǰȱ
destacamos como referenciais teóricos-metodológicos do ensino da capoeira 
nas propostas crítico-superadora e crítico-emancipatória presentes nas obras do 
Coletivo de Autores (1992) e em Kunz e Cardoso (2009), com as quais temos 
certas convergências relacionadas ao conteúdo e formas de ensino, tendo 
����ȱ�����Ç����ȱ �ȱ ��������³¨�ȱ���ȱ �������������ȱ �ȱ �ȱ �����³¨�ȱ��ȱ ��Ě�¡¨�ȱ
autônoma e crítica dos conteúdos escolares. Os estudos de Paula e Bezerra (2014) 
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ressaltam que a capoeira por ser multifacetada favorece o desenvolvimento 
de diversas aprendizagens, pois os elementos que a constituem, inclusive os 
����à�����ȱ���������ȱ�ø�������ȱ��Ě�¡ä��ȱ��Ç�����ǰȱ ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
sociais e culturais da atualidade brasileira. Com isso, torna-se um conteúdo 
potencializador para um ensino interdisciplinar. A obra intitulada Matriz 
curricular para a "Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica" 
destaca, além de sua importância como símbolo de resiliência, a abrangência 
�ȱ�����������ȱ�ę������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱȃ��£ȱ�����ȱ��ȱ������à���ȱ��������ȱ����Ȭ
brasileiro, é um elemento de resistência da cultura negra no Brasil e, é praticada 
por brancos, negros e indígenas sem restrição”. (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 74).

A iniciativa interdisciplinar tem sido a tônica de nossas experiências 
de ensino na escola, referenciada na Proposta Curricular da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis (2016) ganhando destaque a partir da nova Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), em que demarca a Educação 
Física na área das linguagens, assim como Artes, Língua Portuguesa e Línguas 
Estrangeiras. Nesse contexto, nossa abordagem pedagógica priorizou uma 
����³¨�ȱ����ȱ��à¡���ȱ���ȱ�ȱ�����ø��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ������ę�������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻŗşŖřȬŗşŜŘǼȱ��ȱ���ȱ����Çę��ȱ����ǯȱ�ȱ�������ȱ
desse pintor brasileiro, um dos principais nomes do Modernismo, cujas obras 
alcançaram renome internacional, se deu pela sua íntima relação que mantém 
���ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����à���ǰȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ������ę�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
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a cultura popular. Sua obra revela a alma do trabalhador rural brasileiro, o 
����������ǰȱ�ȱ�����£�ǰȱ��ȱ��ę��������ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ
da seca e da miséria humana, mas também as infâncias, suas brincadeiras e 
encantos (FABRIS, 1990).

Em nossas aulas, que apresentaremos a seguir, tematizamos com as crianças 
aspectos da escravidão negra no Brasil, o cultivo da cana de açúcar, o tema 
da malandragem, as brincadeiras populares em meio às técnicas corporais, 
músicas, brincadeiras e jogo de capoeira. Nosso objetivo foi o de promover 
���������ȱ�����à�����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��Ě�¡¨�ȱ��Ç����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
e das questões étnico-raciais articulados à obra de Candido Portinari, como 
possibilidade para se conhecer e melhor compreender a formação social e 
cultural do "povo brasileiro" (RIBEIRO, 1995).

Convidamos à leitura dessa aventura, mergulhados na escola pública, 
envoltos por ideais, sonhos, utopias, de mãos dadas com as crianças e professores 
para uma roda de capoeira com a presença dos mestres Portinari, Debret 
entre tantos outros. Como cantamos nas rodas de capoeira: "Esta arte que me 
encanta. Não consigo mais sair. Aprendi a capoeira que vem lá dos ancestrais. 
Salve, salve o meu mestre. Quem me ensinou o ABC". (Mestre Barrão, 2021). 
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" ASPECTOS SOBRE A ESCOLA, A TURMA E A EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR.

Nossa experiência de ensino teve como tarefa inicial uma análise da 
conjuntura educacional da escola e da turma em que realizamos as atividades 
do projeto. Realizamos observações de nove aulas de Educação Física e algumas 
outras em disciplinas diversas, de alguns momentos de pátio e de reuniões 
pedagógicas. Realizamos também entrevistas e conversas com os professores 
����������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �¤����ȱ �ę����ȱ �ȱ ���ȱ
arquivos escolares, com objetivo de compreender o clima escolar.

Elegemos para nosso trabalho a turma 41, do quarto ano matutino, composta 
por vinte e cinco crianças matriculadas, todos entre nove e onze anos de idade - 
sete de nove anos, dezessete de dez anos e apenas um de onze anos -, sendo onze 
meninas e quatorze meninos, a metade residente no bairro da escola e a outra 
metade em bairros do entorno. Menos da metade da turma se autodenomina de 
origem europeia ou branca. Por outro lado, treze se consideram não-brancos, 
sendo quatro como de origem africana, cinco de origem indígena e quatro de 
origem asiática. Quando perguntados sobre as brincadeiras mais apreciadas, as 
crianças destacaram as atividades de pegar e esconder, seguidas pelos jogos de 
bola (Futebol). Jogar Bolita, Queimada e Pular Corda foram jogos mencionados 
uma única vez cada. Essa turma é caracterizada pelos professores e professoras 
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como tranquila e produtiva, porém em certos momentos ocorrem alguns 
���Ě����ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ�����³��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ø����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
acalma. Vale destacar que a turma possui um professor de Artes especialista 
em Música, mas com quem pouco tivemos contato e não realizamos nenhuma 
atividade conjunta. 

Na turma 41 a Educação Física é ministrada duas vezes na semana (45 
minutos), terça (uma aula no quinto período iniciando às 11h) e quarta-feira 
(as duas primeiras aulas começando às 7h45) por um professor efetivo. Ele 
considera que – “na Educação Física é necessário estar sempre repensando 
e buscando novas práticas e com isso contribuir com a vida dos discentes, o 
objetivo é combater a mesmice porque a área em que atua proporciona diversos 
conteúdos para intervenção.” Para o professor,1 a Educação Física – “deve 
desenvolver a autonomia dos alunos ao invés de promover práticas em que 
����ȱ���������³¨�ǲȱ�ę����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ę������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
uma aula o educador deve saber respeitar essas variantes”. 

A relação do professor com as crianças mostrou-se frequentemente 
tranquila e sua presença era acolhida com entusiasmo pelas mesmas. A turma 
�������Ȭ��ȱ���¦����ȱ�ȱ�������������ǰȱ���ę������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ě����ȱ
e excessivas conversas paralelas, centrados em alguns poucos meninos, o que 
atrapalha o desenvolvimento de algumas aulas. A dinâmica dos encontros 

1  Entrevista realizada com Professor de Educação Física no ano de 2019.
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obtinha como rotina uma introdução com a explicação da atividade, jogos 
de estafetas, brincadeira de pega-pega e foi abordado também como tema 
�����������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���Ě����ǯȱ ����ȱ
observação inicial permitiu uma melhor compreensão sobre a relação do 
professor com as crianças e os conteúdos, sobre a rotina escolar e aspectos do 
sentido da experiência docente e das aulas de Educação Física para as crianças, 
o que fortaleceu nossa formação e contribuiu para o planejamento de ensino e 
�����£�³¨�ȱ��ȱ���¤���ȱ��������ȱ���ȱ��ę��������ǰȱ���ȱ����·�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
crianças e da turma em si.

�ȱ�������ȱ�������ȱ���¤ȱ������£���ȱ���ȱ���¡��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ���ę����ȱ
num rico campo experimental, com avaliações positivas na Prova Brasil e um 
IDEB acima da média municipal. A unidade atende turmas de primeiro ao nono 
ano do ensino fundamental, totalizando aproximadamente quinhentos e trinta 
escolares residentes no bairro Pantanal e em diversas outras comunidades do 
seu entorno. O corpo docente é formado por quarenta e oito professores, sendo 
dezesseis admitidos em caráter provisório (ACT) e possui ainda doze outros 
trabalhadores e trabalhadoras, a maioria terceirizados que atuam nos setores de 
�����£�ǰȱ�������³�ȱ�ȱ��������³¨�ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ę����ȱ
infraestrutura, porém sua utilização permanecia prejudicada devido a um longo 
e complicado período de obras que se iniciaram em 2012. Alguns ambientes 
estavam isolados e os canteiros de obras proporcionavam riscos permanentes à 
população escolar.
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Notou-se, por outro lado, um esforço permanente de funcionários e gestores 
para manter a escola sempre limpa, disponível e adequada, com laboratórios, 
sala de informática, refeitório e cozinha, amplo auditório e biblioteca “Paulo 
Freire”, sala de leitura, ginásio e quadra poli esportiva, entre outros. Para o 
uso da Educação Física há uma sala de materiais com cordas, coletes, skates, 
bolas, prancha de surf, cones, colchonetes, raquetes de badminton, peteca, 
bastões de madeiras entre outros, maioria doados pelo programa PIBID do 
governo federal. As primorosas áreas verdes com suas diversas árvores são 
muito apreciadas pelas crianças, que brincam e se exercitam em contato com a 
natureza. A acessibilidade para os diferentes espaços de aprendizagem da sala 
se dá por meio das escadarias e rampas de acesso, que também são utilizadas nas 
aulas. Para o uso da quadra e ginásio, com seus vestiários, há um revezamento 
entre os professores de Educação Física, e nos dias de chuva ambos podem 
dividir o local coberto (ginásio). Isso tudo demonstra uma qualidade rara em 
termos de espaço escolar em nosso município, limitado apenas pela falta de 
comprometimento e responsabilidade das empresas que assumem a gestão 
das obras licitadas por meio de edital púbico.

# SOBRE O PLANEJAMENTO DE ENSINO

Esse contato preliminar com a realidade escolar, analisando as condições 
de trabalho, os sujeitos e seus projetos de ensino e aprendizagem, nos 
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��������ȱ ��ę���ȱ �������ȱ ������·����ȱ �ȱ ������������ȱ �����à�����ȱ ����ȱ �ȱ
ensino da capoeira na turma. Como inspiração, indicamos alguns aspectos da 
abordagem Crítico-superadora que trata da cultura corporal (COLETIVO DE 
�������ǰȱŗşşŘǼǰȱ�ȱ���ȱ�����³�ȱ�ȱ������¦����ȱ��ȱ��Ě�¡¨�ȱ�ȱ��������³¨�ȱ�����ȱ
do conhecimento para a emancipação humana e compreensão da realidade 
social, complexa e contraditória em que vivemos. Nessa perspectiva, o 
ensino da capoeira na escola nos permite explorar o estudo e a criatividade 
������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ �ȱ �ę���³¨�ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ
�ȱ ����ȱ �������³¨�ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ������ǰȱ ���ȱ ę�ǰȱ ����������ȱ ��ȱ
princípios da solidariedade, cooperação e emancipação humana. Entendemos 
a capoeira como uma manifestação cultural afro-brasileira e sua história 
revela aspectos da história dos trabalhadores brasileiros. Essas características 
enfatizam também o potencial dos temas que vinculam a capoeira e a obra de 
Portinari, demarcando o contexto em permanente contradição e luta social. 
O conhecimento da arte e da cultura popular, tematizados na escola, buscam 
a superação do senso-comum no sentido da relação pedagógica que valoriza 
��ȱ �¡����¹�����ǰȱ �ȱ��������ȱ��ȱ ��Ě�¡¨�Ȭ�³¨�ǰȱ �ȱ �³¨�ȱ ��������ȱ �ȱ�������������ǰȱ
que incentiva a curiosidade, com mediação fundamental do professor para a 
��������³¨�ȱ���ȱ�����������ȱ�����Çę���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������¨�ȱ��ȱ���������ȱ
e da natureza.
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Na abordagem crítico-emancipatória proposta por Kunz e Cardoso 
(2009) a capoeira é um dos conteúdos da cultura de movimento e seu estudo 
proporciona ampliação do repertório corporal das crianças e do seu diálogo 
com o mundo. Nessa perspectiva o ensino é centrado nas experiências das 
�����³��ǰȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ ȃ��Ȭ����������Ȅǰȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ �����ę����ǰȱ
em vista da emancipação e autonomia humanas. A abordagem ética proposta 
pelas perspectivas progressistas destaca valores de solidariedade, cooperação, 
liberdade de expressão dos movimentos e emancipação que se fazem presentes 
também na capoeira. 

�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŝǼȱ�ę���ȱ���ȱ��ȱ��¤�����ȱ
corporais devem também ser entendidas como fenômeno cultural dinâmico, 
�������ę����ǰȱ����������������ǰȱ��������ȱ�ȱ���������à���ȱǻ�����ǲȱ�������ǰȱ
2014). A capoeira é multifacetada e favorece o desenvolvimento de múltiplas 
aprendizagens, fator este que potencializa o ensino interdisciplinar. Os 
elementos que constituem essa manifestação cultural, inclusive os históricos, 
����������£��ȱ���ȱ��Ě�¡¨�ȱ��Ç����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ø�����ǰȱ
cantos, ritmos, técnicas corporais, fundamentos artísticos ou marciais nos 
��������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ
áreas da linguagem, aumentar a capacidade de abstração dos estudantes 
e compreensão dos modos de se expressar e participar na realidade social 
(BRASIL, 2017).
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Nosso planejamento foi construído pensando também no tema da "Infância 
no Plural" (SAYÃO, 2002), buscando no brincar e nos brinquedos a inspiração 
para promover atividades de tematização dos conteúdos. Nesse mesmo 
sentido, a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(2016) reconhece as crianças como sujeitos de cultura e da história, que se 
desenvolvem na linguagem e se apropriam de conceitos também ao brincar. 

Diante disso, os oito encontros (doze aulas) foram planejados para atender 
���ȱ�����ȱ������ȱǻĚ�¡Ç���Ǽȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Ě�¡¨�ȱ�ȱ��������³¨�ȱ
dos conhecimentos. Num primeiro momento, buscamos apresentar os conteúdos, 
objetivos e estratégias das aulas. Essa apresentação era precedida de um diálogo 
com as crianças. No momento seguinte, realizávamos atividades com intuito de 
��������ȱ�����³ä��ȱ��ȱ�������£����Ǳȱ�¡���Ç����ǰȱ�������ǰȱ������������ǰȱ����ę��ǰȱ
��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��Ě�¡ä��ȱ���ȱ�����������ȱ����ä��ȱ�ȱ����¡���³ä��ȱ
�����ȱ������ȱ�ȱ�ȱ��¤����ǯȱ���ȱę�ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱȈ����Ȉǰȱ����ȱ
aproveitar o ensejo da capoeira, buscamos promover a rememoração dos 
���������ǰȱ ������³¨�ǰȱ ��Ě�¡¨�ȱ �ȱ �Ç������ȱ ������à����ǯȱ ����ȱ �������ȱ ����·�ȱ
buscava ampliar as percepções conceituais e estéticas acerca dos temas e objetos 
(pinturas, letras, músicas) estudados. A tematização como estratégia pedagógica 
é proposta pelo Coletivo de Autores (1992) como forma de organizar o tempo e 
espaço pedagógico garantindo o ritmo da turma na relação com os saberes.
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$ SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINO

O planejamento para intervenção foi estruturado em módulos de ensino com 
�����ȱ��ę�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����à����ȱ��ȱ�������£����ǯȱ
Quanto às atividades, tentou-se oportunizar construções imagéticas para 
experienciar de forma lúdica por meio da estética, episódios da realidade.

Cabe ressaltar que o conceito de estética utilizado neste trabalho é pensado a 
partir de Walter Benjamin, no qual citado por Silva (2013) destaca a possibilidade 
��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ę��ȱ
aisthésis, cuja tradução se relaciona com os sentidos, as percepções e sensações 
����������£����ȱ��Ě����ȱ�ȱ�����³¨�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱȃ�����Ȅȱ�����������ȱ
de educação humana. 

EPISÓDIO 1: Educação Física encontra as Artes 
Ao dar início às atividades, num primeiro módulo foi anunciado que 

antes de levá-los ao pátio para realizar algumas brincadeiras precisaríamos 
nos apresentar e mostrar a proposta de trabalho. Na continuidade realizamos 
���ȱ���������³¨�ȱ���������¤ę��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
pessoais para uma aproximação com as crianças; em seguida apresentamos 
�ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ¹�����ȱ �ȱ ������ę�ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ
obras, que seriam o tema a ser trabalhado junto às questões étnico-raciais 
problematizadas a partir do conteúdo capoeira. 
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Aproveitando que o dia estava chuvoso - até por isso houve menos 
������¹����ȱ���ȱ�����³��ȱ��ȱę���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���·�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¤���ȱȬȱ�����£��Ȭ
se a sala informatizada. Com o vídeo já pronto, destacou-se a importância 
da apresentação quando se conhece uma pessoa. Um slide preparado para a 
ocasião era apresentado, e neste foi comentada a única foto de um dos estagiários 
sobre sua infância num bairro de Florianópolis em uma vila de pescadores de 
onde é natural. Este estagiário comentou suas fotos da praia onde mora até 
hoje, da família e de algumas brincadeiras que realizava quando criança. Foi 
perguntado às crianças se conheciam as brincadeiras apresentadas e apenas o 
carrinho de caxeta e o taco não eram conhecidas, estas que são caracterizadas 
como brincadeiras de rua. Avaliamos que sejam menos conhecidas devido à 
falta de espaços públicos seguros para as crianças brincarem nos dias atuais em 
centros urbanos. Seguiu-se com o estagiário comentando o Futebol de bairro, 
a produção familiar da farinha de mandioca e início na capoeira. Algumas 
�����³��ȱ ę�����ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ ��£���ȱ ���������ǰȱ ������ȱ �����������ȱ
paralelamente e desviavam a atenção da turma. Com a turma um tanto agitada 
foi-se intervindo com troca de lugares e pedidos de silêncio. A ansiedade 
do estagiário em dar conta do conteúdo planejado e de mostrar tudo que 
tinha preparado talvez tenha o levado a falar cada vez mais rápido, o que 
tornava a atmosfera da aula barulhenta e cansativa, pois as crianças também 
se mostravam agitadas. Sem se dar conta, ainda que incomodado, prosseguiu 
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�¡��������ȱ���ȱ������ę�ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����³¨�ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ȱ
e Capoeira, sempre mostrando imagens dos lugares onde já havia ministrado 
aulas. Nesse momento, dedicou especial atenção à apresentação de fotos do 
estágio I realizado na mesma escola no semestre anterior, numa turma do 
segundo ano. 

Vencido o tema da apresentação pessoal, destacou-se a rotina da aula 
que seria implementada nas próximas semanas e iniciou-se a exposição de 
um plano sobre os conteúdos da capoeira que iriam ser estudados. Utilizou-
��ȱ����ȱ�����¹����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ĵȱ��������ǰȱ���������� Capoeira 
(1835), para expressar a característica multifacetada de jogo, dança e luta 
dessa manifestação cultural afro-brasileira. 
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������ȱŗȱȬȱ������ȱ����ĵȱ
Rugendas. Jogar Capoeira (Danse 
de la guerre), 1835. Fonte: �Ĵ��ǱȦȦ

pt.m.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Rugendasroda.jpg  

Acesso: em 23 jun. 2021.

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rugendasroda.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rugendasroda.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rugendasroda.jpg
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Na continuidade tentou-se expor um vídeo, mas houve problemas técnicos, 
os quais mesmo com o auxílio dos supervisores não foram superados. Nesse 
momento tentou-se retomar a apresentação e houve problemas com a turma 
que se agitava rapidamente, não atendia as chamadas, mesmo num tom de voz 
mais alto. O supervisor de estágio ajudou, nesse instante, a acalmar os ânimos 
da turma; posicionado frente a todos falando mais baixo que o estagiário. Ele 
conversou com as crianças sobre as consequências do comportamento da turma 
����ȱ�ȱ�������£���ȱ��ȱ�����ø��ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������¤���ȱ�������ȱę����ȱ
com eles. O tom de voz, o foco nas crianças mais agitadas e o conteúdo do 
diálogo tornaram a atmosfera da aula mais tranquila, com as crianças prestando 
a atenção e dialogando com o professor. 

Após essa mediação, continuamos com a apresentação da obra de Debret 
chamando sua atenção para uma curiosidade da obra intitulada Moenda de Cana. 
Nessa gravura a posição de saída do bagaço de cana da moenda induz a pensar 
que há um erro de Debret.
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Figura 2 - Jean Baptiste Debret. 
Moenda de cana, 1822. 24,5 cm 
x 17,6 cm Fonte: �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ
�������ę�ǯ���Ȧ����ȏ��������ȏ

debret/  
Acesso em: 23 jun. 2021.

https://www.ebiografia.com/jean_baptiste_debret/
https://www.ebiografia.com/jean_baptiste_debret/
https://www.ebiografia.com/jean_baptiste_debret/
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Mas uma das crianças, de nove anos, que estava aparentemente dispersa e 
tinha sido chamada atenção pelos professores por estar de costas e conversando, 
levantou a mão e comentou: “Olha, mas ali atrás tem outra pessoa”. Ele sugeria 
que não haveria erro algum, pois era possível que a pessoa atrás do moinho 
estivesse auxiliando na retirada da cana da máquina. O exemplo mostra a 
complexidade das relações em sala, crianças que aparentemente não estão 
prestando atenção, mas que ainda assim estão atentas ou podem vir a se engajar 
rapidamente com a mediação do professor. 

����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������Ȭ��ȱ��ȱ����Ç����ȱ����³ä��ȱ�����ȱę�����ȱ��ȱ������ȱ
e as pinturas de Portinari; nesse momento foi destacada a perspectiva do pintor 
brasileiro que ressalta em suas obras, os braços, mãos e pés e proporcionam 
um nova visão panorâmica para a importância do trabalho realizado pelo povo 
negro no Brasil. Outro aspecto destacado da obra de Candido Portinari foram as 
pinturas das brincadeiras em lugares públicos, nos morros, largos, entre outros 
e que ajudaram a aproximar os quadros do pintor com a realidade vivida pelas 
�����³��ǯȱ��ȱę���ȱ��ȱ�¡����³¨�ȱ����������ȱ�Ç����ȱ��ȱ ��������ȱ �ȱ����������ȱ�ȱ
continuidade do trabalho fora da sala: Brincadeira de quebra-cabeça com obras 
de Debret e Portinari.

Ao chegar no ginásio constatamos que o local estava sendo utilizado por 
outra turma, o que não impediu de dar continuidade às atividades, mas tomou 
algum tempo até chegar num acordo de que parte do ginásio poderia ser utilizada 
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para atividade programada. Utilizamos de forma improvisada uma das laterais 
da quadra para realizar a proposta, que consistia em uma disputa entre duas 
�������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ����³��ȱ���ȱę����ȱ��ȱę���ȱ��ȱ
��������ǯȱ����ȱę���ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ �����³�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��³�ȱ
��ȱę����ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ ������ȱ ��·ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ ��ȱ ����������ȱ�ȱ ����ǰȱ
����������ȱ��ȱ����³�ȱ��ȱę��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��£ȱ��ȱ��à¡���ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ
formasse primeiro o quebra-cabeça venceria a disputa. Realizou-se uma rodada 
��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱę����£�³¨�ǯȱ������ǰȱ��������Ȭ��ȱ
em roda e unindo as mãos saudaram-se com um grito de “Capoeira”. 

Ao analisar essa primeira aula pudemos perceber os objetivos alcançados 
de apresentação do estagiário, de introdução ao tema da capoeira relacionado 
às obras de artes de artistas consagrados como Debret e Portinari, com uso de 
uma diversidade de recursos didáticos: vídeo, slides, brincadeiras, com diálogo 
permanente sobre os temas e questões que foram formuladas para promover 
�ȱ��Ě�¡¨�ȱ���ȱ�����³��ǯȱ��������Ȭ��ȱ�ȱ��¨�ȱ����������ȱ�¨�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
se produzem durantes os encontros por mediação dos professores, com isso 
destacou-se a necessidade de as crianças e professores buscarem um clima 
mais tranquilo e agradável para favorecer as aprendizagens. 
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EPISÓDIO ": Portinari, abrindo as portas da nossa história

Em nosso segundo encontro o dia estava ensolarado e a turma nos esperou 
ansiosa para a aula no último horário da manhã. Planejamos utilizar um espaço 
no pátio da escola, visto que o ginásio estava ocupado por outra turma. Na 
����ȱ��ȱ�����³��ȱ�����ȱę����£����ȱ��ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ��¹�����ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ
o professor de Educação Física pediu para que as crianças sentassem, mas eles 
continuaram conversando. Assim os estagiários assumiram a aula e foi escrito no 
quadro a atividade do dia: Ginga, toques dos instrumentos, música de capoeira 
e ritmo, e abaixo, foi feito dois círculos. 

Em seguida, explicamos as atividades e demos início ao módulo "Cana de 
�³ø���Ȉǰȱ��ȱ���ȱ������Ȭ��ȱ��Ě����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������³ä��ȱ
do povo negro no desenvolvimento cultural e econômico do Brasil. Também 
foi lembrado e problematizado os acordos feitos na primeira aula, como a 
participação e solidariedade das crianças entre si, o respeito e valorização das 
diferenças. As imagens das obras trabalhadas na aula anterior também estavam 
previstas como forma de visualizar o trabalho escravo e a produção de alimentos. 
Foram mostradas as pinturas do Artista e perguntado: – Vocês lembram quem 
era o Portinari? Uma das crianças lembrou que possui um perfume com nome 
de Portinari e outro destacou que pode ser em homenagem ao grande pintor. 
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�����ȱ��Ç���ȱ��ȱ����ȱ��ȱę��ȱ��������ȱ�ȱ�ø����ȱ��ȱ��������ȱNavio Negreiro 
e simulando estar num navio. Ao chegar ao local da aula formaram-se duas 
equipes em roda e iniciou-se o toque do pandeiro. A combinação feita com 
as crianças era de que, ao parar o toque do pandeiro eles deveriam colocar as 
obras no mural e depois a letra de uma música na sequência correta. Iniciamos 
a atividade e quando o toque parou, as crianças realizaram o proposto de forma 
tranquila e correta. Enquanto gingavam foi introduzido alguns movimentos 
como Meia-lua, Aú e Cocórinha. Pedaços das letras de capoeira eram 
penduradas em grampos e formavam a música que estava sendo aprendida. 
Algumas meninas se excluíram e demonstraram desinteresse na atividade, 
mas os estagiários buscaram motivá-las a voltar e tiveram sucesso. Era nítido o 
envolvimento maior de uma das equipes, e com o tempo aumentou o número 
��ȱ�����³��ȱ���ȱ��ȱ�¡���Ç��ȱ��ȱ���������ǯȱ��à¡���ȱ��ȱę���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
todos para uma conversa, mas antes cantamos a música aprendida. Com o calor 
do sol já incomodando as crianças, preferimos ir para sombra da árvore com o 
�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ�ȱ�����ȱę����£����ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ
logo soou o sinal e as crianças começaram a se retirar espontaneamente.

Nesse encontro voltou-se a ter contato com imagens dos artistas, o que 
possibilitou a introdução dos temas sobre o trabalho escravo e as contribuições 
do povo negro, tendo sido utilizadas duas músicas de capoeira: Tem cana pra 
cortar; Ê canaviá, ê canavieiro. O interesse pela capoeira e seus fundamentos 
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ę���ȱ �Ç����ȱ ����ȱ �ȱ�������ȱ ���ȱ �����³��ǯȱ ����������ȱ ����·�ȱ �ȱ �����������ȱ
��ȱ��ȱ��Ě������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ����³�ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����à���ȱ�������Ȭ��ȱ
desconfortável devido ao horário e exposição ao sol. Com a abordagem da cana 
de açúcar pode-se ensinar a letra de uma música de capoeira e retomar o contato 
com as imagens das obras dos pintores que tratam do mesmo tema.  

EPISÓDIO #: A doce Educação dos Sentidos

No Primeiro horário escolar (às 7h45min) num dia nublado e levemente 
chuvoso iniciou-se as duas aulas do terceiro encontro, no qual demos 
continuidade ao módulo Cana de Açúcar. Na mochila de um dos estagiários 
havia canas de açúcar colhidas em sua lavoura e isto logo mobilizou a 
curiosidade das crianças. 

Explicamos que todos poderiam provar a cana e que fariam uso dos restos 
da mesma para elaboração de um grande painel sobre o tema. As crianças 
escolheram fazer a aula na quadra aberta no fundo da escola. O trajeto foi 
tranquilo e contou com a colaboração das crianças para carregar o material. Na 
quadra organizamos uma roda e explicamos o que eram canaviais, usinas e o 
trabalho dos negros na época da escravidão. Mais uma vez apreciamos a obra 
sobre a Cana-de-açúcar (1938) de Portinari. 

Neste dia descascamos a cana e entregamos às crianças para segurar, provar 
e cheirar. Ao mesmo tempo registramos seus comentários sobre a degustação. 
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Figura 3 - Candido Portinari. 
Cana, 1938. 280 cm x 247 cm. 
Fonte: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ

org.br/#/acervo/obra/1749/
detalhes  

Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1749/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1749/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1749/detalhes
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Para alguns era a primeira vez que provavam a cana. Logo em seguida iniciaram 
a atividade de representar no cartaz, através de desenhos e pinturas, aquilo que 
haviam aprendido até essa aula. Formaram dois grupos e logo foram surgindo 
ideias e pinturas. Houve algumas discussões e desentendimentos sobre o uso 
das tintas, mas com um reforço na explicação e o início do exercício começaram a 
entender que se tratava de uma obra coletiva, da turma. Como não havia pincéis 
para todos foi autorizado que pintassem também com as mãos, e percebeu-se 
que as crianças gostaram do contato com a tinta e da sensação de pintar com 
as mãos. Apenas uma menina se mantinha longe, triste, pelo desentendimento 
recente com um colega. Depois da mediação do estagiário ela retornou para 
a atividade. A criatividade e concentração das crianças eram notáveis. Aos 
poucos houve dispersão e outros lugares começaram a ser pintados, mas os 
estagiários explicaram a importância do trabalho coletivo e da organização do 
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱę���ǰȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¨��ȱ�ȱ�ȱ�����ǰȱ
quando iniciou leve chuva. A avaliação e conclusão da atividade se deu, então, 
nos corredores cobertos do pátio da escola com a colagem no painel da imagem 
da obra e da música. 
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Figura 4 - Exercício artístico 
das crianças do quarto ano, 

E.B.M. Beatriz de Souza Brito. 
�����Ǳȱ�������ę�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

Acadêmico  
Anderson José Libanio.
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Em sala foi realizado um diálogo sobre o tema e solicitado que as crianças 
comentassem a aula e o seu conteúdo. Como resposta, registraram que: 

“A aula foi legal, mas tinha algumas pessoas que pintaram roupa, cabelo, pele e pintaram 
o muro”; “Bom, eu gostei muito da aula, por que tinha música, nos ajudou a nos inspirar 
fazer os desenhos”; “Eu achei muito legal, mas também achei meio chato, por que as 
�������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�ȱę£����ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȅǲȱȃ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ
aula, me diverti bastante e consegui fazer várias coisas e gostei muito de chupar a cana, 
muito bom”; “Eu gostei muito da atividade e de sujar a parede, e pintar a mão”; “Eu gostei 
de pintar com as mãos, e foi bem legal e foi legal sujar a parede e o chão”; “Eu gostei muito 
de pintar, comer a cana e pintar com o pincel e com a mão a nossa arte, sei lá como fala, é 
arte, é arte”; “Eu gostei de fazer bagunça”; “eu não gostei muito da aula, por que algumas 
pessoas pintaram a parede e até minha roupa, aí então eu gostei um pouco, mas gostei 
da cana, também gostei de pintar com a mão e com o pincel e gostei pintar com o cartaz, 
foram as melhores coisas que aconteceram na aula”; “Eu achei a aula legal, divertida, eu 
gostei de pintar ali no cartaz, ajudar pra fazer a pintura, eu achei legal que o professor fez 
uma aula mais diferente”; “A sabe, eu achei bem legal por que a gente trabalhou com a 
����ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����³�ǰȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��£ȱ����ȱ���ȱ��£ȱ���ȱę����ȱ
ř�ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱę���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����Ȅǲȱȃ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ
a gente fez umas obras de arte, que a gente pegou palha, o negócio da cana e foi muito 
legal”; “Então a gente pegou a cana, chupou tal, descascou, sentiu o cheiro das cascas, 
depois a gente fez a pintura das músicas que falava sobre cana e o desenho do Portinari, 
e por causa da chuva, não deu pra fazer a corrida de revezamento”; “É... eu achei a aula 
muito legal, por que mexeu com tinta, chupamos cana e o ruim que deu chuva, que daí a 
gente não pode brincar das brincadeiras”.

Com a chegada da professora na sala pedimos que cuidassem do painel, 
para que na semana seguinte pudéssemos registrar uma foto com todos 
������ǯȱ �ȱ ����ȱ ę���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ
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módulo constatamos o envolvimento com o tema proposto. Com a abordagem 
conseguiu-se explorar uma diversidade de proposições artísticas e atividades 
pedagógicas em torno do tema do trabalho escravo, da cana de açúcar e da 
origem da capoeira enquanto manifestação cultural afro-brasileira. O episódio 
destaca a educação dos sentidos tanto no reconhecimento dos materiais quanto 
na produção de uma obra coletiva com a reciclagem dos mesmos. 

EPISÓDIO $: A Escravidão, a luta e a liberdade 

�����ȱ������������ȱ¥ȱ��Ě�¡¨�ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������³ä��ȱ
do povo negro no desenvolvimento econômico e cultural do Brasil, iniciamos 
essa aula retomando os conteúdos antes trabalhados e apresentando a proposta 
do dia. O deslocamento para o pátio continuou sendo feito ao som da música 
Navio da capoeiraǰȱ ���ȱ����ę��ȱ �Ç�����ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ������·���ȱ
continuamos a brincar com as obras de arte e as letras de músicas. Foi proposto 
uma nova brincadeira inspirada no jogo Pique Bandeira, com montagem das 
estrofes inspiradas nos objetos apresentados no dia “corrente e calçado”. 

Essa aula foi realizada no último horário da manhã, num dia ensolarado e 
contou com uma aluna que retornava à turma. A quadra onde realizaríamos as 
atividades encontrava-se encharcada, mas os estagiários tomaram a iniciativa 
de secá-la. Iniciamos a explicação sobre a brincadeira, porém a bandeira fora 
substituída por um "tênis" para fazer alusão aos escravos libertos e que poderiam 
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adquirir calçados, e a "corrente" para representar os escravos e a prisão. Foi 
permitido manipular os objetos da atividade (calçado e a corrente) e depois 
solicitado que escrevessem umas palavras que tivesse ligação com esses objetos e 
os conteúdos ministrados. Como resultado tivemos as seguintes frases emitidas 
pelas crianças: 

Sobre a corrente: “Representa o sofrimento”; “eu penso que a corrente é tipo 
a vida dos negros do Brasil, da escravidão”; “quando eu vejo essa corrente eu 
lembro dos prisioneiros”; “escravidão”; “o quadro do Portinari que falava sobre 
a escravidão”; “eu acho que a corrente, é os antigos que eram escravizados”; 
“essa corrente lembra prisão”; “a corrente lembra a amizade”.

Sobre o calçado: “O sapato representa a amizade de correr e a força de 
andar muitos quilômetros”; “quem tinha tênis tinha mais riqueza, e os escravos 
não tinham dinheiro para comprar o tênis, daí eles andavam descalços”; “me 
lembro que eles não tinham tênis pra usar, ir para roça”; “naquela época não 
tinha tênis e eles andavam descalços”; “eles sofriam por que machucavam os 
pés nas pedras”; “lembro que eles tinham que lutar muito para conseguir viver”. 

Depois, solicitamos o deslocamento das crianças para a quadra e para 
��������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ǰȱ��¹�ȱ�����³��ȱ����¡����ȱ��ȱ����¨�ȱ�ȱ��ȱ������ę�����ȱ
�ȱę���ȱ���������ȱ�ȱ�ø����ȱ��ȱCanavial para fazer uma apresentação autoral de 
���ȱ����ȱ����¨�ȱ��ȱ�ø����ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱę£�����ȱ��ȱ�Ç�����ȱ��ȱ
centro para a divisão das equipes. Houve uma demorada devido à agitação 
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durante a escolha do tema proposto, em que uma equipe representaria os 
abolicionistas e o outro grupo, os escravocratas. Fazendo o uso de coletes as 
equipes foram tomando forma, porém o tempo para brincadeira se reduziu a 
menos de dez minutos. Mal começou e já houve um atrito entre as crianças, 
�ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ��������³¨�ȱ����ȱ������³¨�ȱ��ȱ���Ě���ǯȱ����ȱ�������ȱ
tentativa a atividade ocorreu de forma mais tranquila, mas o sinal estava perto 
de decretar o encerramento, o que levou a uma última combinação aceita por 
todos que era de continuar no dia seguinte. 

�ȱ����à���ȱ�¡������ȱ�ȱ ������¦����ȱ��ȱĚ�¡�����£��ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ
de que é um roteiro que pode ser revisto, com ênfase no tempo real, aquele que 
torna possível as relações entre as crianças, professores, estratégias de ensino e 
����ȱ�����ø���ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ç���ȱ��Ě����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ�ø����ȱ�¤ȱ
aprendida e experienciar uma “nova” brincadeira que criou a expectativa para 
o desenvolvimento da aula seguinte.

EPISÓDIO %: O diálogo e a problematização

Neste encontro com aula faixa (duas aulas seguidas), iniciamos o encontro 
����������£����ȱ��ȱ���Ě����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ���������ȱ�������ȱ
�ȱ ��ę�����ȱ �����ȱ ����������ǯȱ ����·�ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ
escravocrata ou abolicionista, conversando sobre formas de como jogar e o 
respeito às regras e ao colega da equipe adversária: É possível jogar sem a outra 
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equipe? Realizamos uma reflexão sobre as atitudes no jogo e uma aproximação 
com as situações cotidianas. Ressaltamos a importância do respeito como atitude 
primordial, não apenas na brincadeira, mas em todos os âmbitos da vida. Em 
todas as questões apresentadas procuramos deixar as crianças se expressarem 
e garantir que cada uma fosse escutada. 

�ȱ�¡���Ç���ȱ��ȱ����������£�³¨�ȱ·ȱ��ȱ�����������ȱ�ę��£ȱ����ȱ�ȱ�����³¨�ȱ��ȱ
pensamento crítico desde que bem executado, garantindo o direito à expressão e 
à escuta. Tão importante é o aprendizado da fala quanto o da escuta. Para tanto, o 
������¤���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�ę��£��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ä��ǰ 
bem como de proporcionar um diálogo tranquilo e crítico entre as crianças. 

��à�ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ ��Ě�¡¨�ȱ �����ȱ ��ȱ�������������ȱ �ȱ �����ø���ȱ��ȱ
aula deslocaram-se para a quadra. Lá as crianças apresentaram uma versão 
especial da música Canavial tocada no violão e cantada por um grupo por sua 
livre iniciativa, atividade esta que foi muito apreciada pelo coletivo.

Na continuidade, reiniciamos a brincadeira da aula anterior, formando duas 
equipes e oferecendo a possibilidade de todos participarem e experimentarem 
os dois papéis, escravocrata e abolicionista. O jogo então ocorreu ao ritmo de 
uma música tocada pelos estagiários. Dessa vez as crianças mostraram-se bem 
mais atentas e zelosas em relação às regras. Ao ser capturados, eles paravam e 
respeitavam a decisão do professor em caso de dúvida. 
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Este episódio evidencia a importância dos combinados, dos acordos, do 
diálogo permanente entre professores e crianças e que o aprendizado depende 
�����ȱ ��ȱ ��Ě�¡¨�ȱ ������ȱ ��ȱ �¡���Ç���ȱ ��ȱ �³ä��ȱ �ȱ �������������ȱ �ȱ �����ȱ
aprendidos. As crianças mostraram-se envolvidas pelo tema da capoeira, e 
realizavam espontaneamente movimentos de golpes, esquivas e acrobacias. A 
espontaneidade e a autonomia dos alunos também foi valorizada quando da 
proposta de apresentação da reformulação da música de capoeira tocada no 
violão e cantada por um grupo de alunos. Nesse dia, foi priorizado o brincar, 
usando todo o tempo da aula valorizando o exercício do jogo como princípio 
�����à����ǰȱ���ȱ����ȱ�¨�ȱ���ȱ����Ç���ȱ���ȱ������³¨�ȱ��ȱę���ȱ�ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ��������ȱ
foi deixada para o próximo encontro. 

EPISÓDIO &: A Dialética da Malandragem

Neste sexto encontro, lembramos e conversamos sobre o sucesso da 
brincadeira na aula anterior devido à forma organizada e interessada da 
turma, reforçando e trazendo na memória coletiva a experiência vivida. Logo 
a seguir, introduzimos o tema do último módulo, a Malandragem, em que 
����������ȱ ���ȱ �����ȱ ��Ě�¡¨�ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ������¹����ȱ �������ȱ
e a representatividade do malandro na cultura popular. Ao inserir o tema, 
apresentamos duas músicas: uma letra de Samba e outra da capoeira. A imagem 
���������ȱ����ȱ��Ě�¡¨�ȱ���ȱ�ȱ����ȱMorro, de 1933 do pintor Candido Portinari, 
����ȱ�¤ȱ�ȱę����ȱ��ȱ��������ǯȱ
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Figura 5 - Candido Portinari. 
Morro, 1933. 114 cm x 146 cm. 

Fonte: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ
br/#/acervo/obra/3779/detalhes 

Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/3779/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/3779/detalhes
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Depois de contemplar a imagem da pintura, realizamos um diálogo com as 
crianças e registrado suas respostas. Sobre o que era malandro, elas disseram 
espontaneamente:

“uma pessoa malandra e sem vergonha”; “eu acho que é uma pessoa preguiçosa”; “um 
����ȱ ���ȱę��ȱ�����ȱ �����ȱ ���ȱ �������Ȅǲȱ ȃ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ �������Ȅǲȱ ȃ����ȱ
nas mulher”; “malandro é aquele que não tem vontade de fazer as coisas”; “malandro 
é quando faz arte”; “malandro é um cara que é muito arteiro e preguiçoso”; “malandro 
·ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ��ȱ��£��ȱ����ȱ�ȱ�àȱ����ȱę���ȱ������ȱ�ȱ�àȱ����ȱę���ȱ�������ȱ��ȱ
sofá assistindo televisão”; “malandro é uma pessoa que se ele vai pro bar, volta pra casa 
sem se lembrar de nada e não tem trabalho”; “só quer ficar nos aplicativo”; “é também é 
preguiçoso e não gosta de arrumar a casa”. 

O malandro para as crianças é associado a características pejorativas como 
preguiça, desonestidade, delinquência, que bebe e fuma. Mas, dependendo do 
contexto as palavras podem assumir outras conotações, neste caso o conceito 
com visões negativas parece estar mais alinhado ao pensamento à ideologia 
trabalhista pretendida na era Vargas e não ao que Gomes (2004) discorre sobre os 
anos de 1920, quando a malandragem representava a “alma popular” da nação 
e, juntamente com o samba, era uma poderosa rede simbólica de autenticidade, 
�����ǰȱ�����³����ȱ�ȱ�������ę��¹����ǯ

Depois perguntamos sobre o que é malandragem para as crianças e as 
respostas foram as seguintes:
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“Quando a pessoa dorme muito, dorme muito, é aí a outra pessoa fala eu acho que isso é 
muita malandragem”; “é quem quer ultrapassar as pessoas”; “quem não ajuda ninguém 
�ȱę��ȱ �àȱ��������Ȅǲȱ ȃ�¨�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ �ȱ�����ȱ �àȱ ��ȱ��ȱ�����ǰȱ �ȱ�¨�ȱ����ȱ ��£��ȱ
as coisas”; “ malandragem é o que malandro faz”; “malandragem é que faz muita coisa 
errada”; “malandragem é tipo assim, tipo já tá no trabalho falando eita malandragem”; 
“malandragem é um cara que quebra as leis, um bêbado, que dirige carro bêbado”; 

�ȱ�����������ȱ·ȱ��ę����ȱ����ȱ�ȱ�³¨�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
������³���ǰȱ�����ȱ���ę¤���ǰȱ������������ȱ�ȱ���Ç���ǯȱ���£����ȱ����ȱ���������ȱ
����ȱ���ȱ��Ě�¡¨�ȱ��Ç����ȱ�����ȱ�ȱ����à���ȱ��ȱ������ǰȱ ���ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ�����ȱ
encontro aproveitamos para lembrar do tema da aula anterior, relacionado ao 
���³���ȱ�ȱ ¥�ȱ ���������ǰȱ ���ȱ��ę����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ �ȱ�����³��ȱ
entre a escravidão e liberdade. Perguntamos para as crianças se lembravam o 
que representava para um homem negro andar descalço no período colonial? 
As crianças lembraram que o escravizado andava descalço e o liberto de 
sapato, e que no quadro do Portinari “Morro” havia a pintura do malandro 
��ȱ�������ǯȱ�ȱę����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ·ȱ��������ȱ�¡�������ȱ
em diversos trabalhos, como lembra Antônio Candido (1970) em "Dialética da 
�����������Ȉǰȱ��ȱà����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��Ě����ȱ�����ȱ�ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
Brasil e do brasileiro. Na capoeira a malandragem é um aspecto exaltado como 
uma forma de sobrevivência, um fundamento da luta que exige a sagacidade 
para fazer uso do corpo de forma a se manter vivo, de enganar o adversário ou 
quem quer lhe fazer mal usando os recursos que tem; no jogo é uma forma de 
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distrair o oponente e levar vantagem com isso. No samba, outra manifestação 
da cultura popular, temos algo semelhante à capoeira.

Em continuidade explicamos a proposta de brincadeira que consistia na 
formação de: “uma roda enquanto dois alunos (capoeiras malandros) jogavam 
��ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ǯȱ ��������ȱ ����ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ǻ�ȱ ��������Ǽȱ ę����ȱ ��ȱ
entorno da roda. Com um toque de Cavalaria no berimbau, o policial tentaria 
entrar na roda enquanto essa protegia os malandros. Quando um dos alunos 
(malandro) fosse pego, ele tomaria o lugar do (policial)”. Essa atividade ofereceu 
às crianças uma experiência lúdica para lembrar, na forma de um jogo, aspectos 
do período em que a capoeira foi proibida no Brasil. De acordo com Bunese 
(2006) em 1890 a capoeira passou a ser crime pelo código penal da república, 
condição que perdurou até a década de 1930. Neste período os praticantes da 
capoeira, por serem considerados criminosos, vagabundos foram perseguidos 
violentamente (MACUL, 2008; RAMOS, 2009). 

 Ao chegar ao ginásio iniciamos uma breve explicação sobre a roda de 
capoeira, os instrumentos, as músicas. Explicamos o instrumento berimbau e 
sua representação como símbolo de resistência, tradição e combatividade – por 
ser fácil de transportar no momento de fuga quando a capoeira era proibida no 
Brasil, por se transformar rapidamente numa arma de defesa, por avisar que 
a polícia estava chegando entre outros. Logo, iniciamos uma cantoria de uma 
música para iniciar a atividade e problematizar o tema da malandragem:
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Malandragem só sai daqui

Quando essa roda acabar

Se o meu mestre disser Iê

Ou se Cavalaria tocar

Capoeira é antiga arte

Foi o negro inventando

Me diga quem é brasileiro

E não tem um pouco de malandro

Malandragem

Refrão

Oi malandro, é malandro

Capoeira

Oi malandro, é malandro

Na Bahia

Oi malandro, é malandro

Na ladeira

Oi malandro, é malandro

Malandragem

Oi malandro, é malandro

Ê, !nge que vai mas não vai

Bicho vem e eu me faço de morto

Mas se a coisa apertar

Pra Deus eu peço socorro

Entro e saio sem me machucar

Subo e desço sem escorregar

Vou louvando o criador da mandinga

O malandro que inventou a ginga

E a malandragem

Refrão

O sol faz o chão esquentar

Calma moça, chuva vem esfriar

Expressão do rosto da menina

Ao saber que essa é a minha sina

Bato forte não devagar

Cuidado quando se levantar

Berimbau já fez sua cantiga

Coração me impulsa pra cima

E a malandragem

Música Malandragem 
Autor: Mestre Capu,  

Grupo Gingado Capoeira 
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A atividade foi realizada como muita satisfação e entusiasmo, interesse 
e respeito às regras combinadas. O tempo pareceu passar rápido e quando o 
sinal soou continuaram a brincar sem se importar com o que vinha depois, isso 
que não era comum em outras aulas quando logo batiam em retirada. Nesse 
momento percebemos que os módulos alcançavam seu objetivo de mobilizar 
as crianças na relação com as aulas de Educação Física e os saberes da capoeira. 
Lembrando que a mobilização para Charlot (2000) é um processo que relaciona 
�����³�ȱ¥ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ę����ȱ
construído nessa relação e, portanto, estabelece um vínculo mais forte com 
os saberes e a disciplina escolar. Também vimos que a relação entre Arte e 
Educação Física enriquece o seu repertório da cultura corporal, bem como seu 
conhecimento histórico sobre a capoeira e o Brasil. 

EPISÓDIO ': Mobilizar-se ao aprendizado de técnicas

Nesse último encontro, antes da avaliação abordamos o tema das 
brincadeiras populares e acrobacias na capoeira. No início da atividade, 
relembramos aspectos das aulas anteriores e explicamos a proposta do dia: 
explorar alguns movimentos dos quadros de Portinari que têm relação com os 
movimentos da capoeira: Cambalhota (1958), Meninos brincando (1955), Meninos 
pulando carniçaȱǻŗşśŝǼǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ę��ǯ
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Figura 6 - Candido Portinari. 
Cambalhota, 1958. 59,5 cm x 72,5 

Fonte: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ
org.br/#/acervo/obra/2993 
Acesso em: 11 jun. 2021.
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Figura 7 - Candido Portinari. 
Meninos brincando, 1955. Fonte: 
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��ȦǛȦ

acervo/obra/2012  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/2012
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/2012
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 Figura 8 - Candido Portinari. 
Meninos pulando carniça, 1957. 

53,5 cm x 64,5 cm. Fonte: �Ĵ�ǱȦȦ
www.portinari.org.br/#/acervo/

obra/1824/detalhes  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1824/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1824/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1824/detalhes
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Já na quadra, em círculo, explicamos para as crianças a execução de alguns 
movimentos e pedimos que em dupla os experimentassem, no interior da roda,  
focando na técnica. Algumas meninas demonstraram medo, mas com auxílio dos 
colegas e professores conseguiram fazer o movimento. Conversamos sobre os 
cuidados ao realizar a atividade em duplas para evitar acidentes. A intervenção 
ressaltou a importância da técnica para se conseguir pular cada vez mais alto e 
com segurança, buscando conhecer e controlar a emoção: o medo. Exercitaram 
os movimentos com entusiasmo e algumas meninas que no começo mostravam-
se receosas, encorajaram-se e demonstraram satisfação em ter enfrentado 
sua insegurança. Algumas crianças pediam para aumentar a altura: “o sô, 
aumenta um pouco”. Após este momento mais atento as normas de segurança 
�ȱ��ȱ��ę��������ȱ���ȱ�����³��ǰȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ
quadra e realizassem o Pula Carniça de forma mais livre.

Dominada essa técnica, passamos para apresentação das técnicas da "Parada 
de mãos", "Parada de mãos três apoio" e "Aú" (conhecida também como Roda 
na Ginástica), todas acrobacias da capoeira que se relacionam com as obras  , 
Cambalhota (1958), Meninos brincando (1955) e Meninos pulando carniça (1957). 
Seguiram-se as mesmas etapas do exercício anterior para o aprendizado, foi 
estimulado para que experimentassem livremente os movimentos de equilíbrio. 
A cada conquista percebia-se uma imensa realização e felicidade. Isso que 
evidencia o aumento do interesse das crianças quando a atividade envolve novos 
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�������£����ǰȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���Ç���ȱ�¨�ȱ����ę����ǰȱ
�ȱ��ȱ��ę��������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�·������ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ
casos, o aprendizado "mobiliza" o sujeito a avançar em novas aprendizagens. 

Após o aprendizado dos movimentos foi proposta uma brincadeira 
adaptada de Pega-Congela, que envolvia a utilização dos movimentos e técnicas 
����������ȱȮȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ę�ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ
“congelariam” os colegas e para serem salvos deveriam deixar o colega pular 
por cima (Pula Carniça). Nesse dia, as crianças brincaram bastante tempo e 
mostraram grande mobilização em cada atividade realizada, demonstrando 
uma ampliação do seu repertório corporal, mas também da sua capacidade 
��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱę���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ
o grande envolvimento de todos. Com essas atividades pudemos aprender 
técnicas corporais novas e experimentar brincadeiras que são tradicionais 
e encontram-se nas telas de artistas brasileiros, como Portinari. Ao mostrar 
novas possibilidades da brincadeira, inclusive no jogo da capoeira, também 
atualizamos o gosto pelo brincar e o aprendizado de ações coletivas que exigem 
a organização individual e coletiva. 

EPISÓDIO (: A Avaliação

���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��Ç���ȱ ¥ȱ ���������ȱ ę���ȱ ���ȱ
módulos de ensino, com atividade realizada com preenchimento de um 
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questionário avaliativo na plataforma Google. Cabe destacar que a avaliação 
ocorreu em cada episódio narrado, na forma processual, conforme Proposta 
Curricular (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 56), a qual destaca a importância de 
���ȱ ������³¨�ȱ ���������ȱ ��������£����ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��Ě����ȱ
sobre seu processo de aprendizagem. Nesse último encontro promovemos mais 
���ȱ������������ȱ��ȱ��Ě����ȱ�����ȱ��ȱ�������£�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ�Ç������ȱ��Ě�¡����ȱ���ȱ��������Ç���ȱ��ȱ������£�³¨�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
crianças. Explicamos com calma o instrumento proposto e nos deslocamos 
até a sala informatizada. Nesta tarefa, obtivemos vinte cinco questionários 
respondidos e avaliamos que o instrumento teve sucesso para evidenciar 
aspectos dos processos de ensino e da apropriação do conhecimento pelas 
crianças. 

Na primeira questão, que tratou de indagar sobre os conteúdos trabalhados, 
as brincadeiras foram as mais comentadas; seguidos da capoeira, a ginga 
e o tema do negro; em seguida, o esporte e outros temas como Portinari, 
Atletismo, Cultura Indígena, Lutas, Corpo. As respostas mostram que as 
�����³��ȱ������ę�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ø���ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ä��ȱ
relacionadas à capoeira também obtiveram maior parte das respostas corretas 
(80%), porém mais da metade ainda acredita que sua origem se deu na África, 
������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ·ȱ ����Ȭ����������ǰȱ ���ȱ ��Ě�¹����ȱ ���ȱ �����£��ȱ
culturais que forma o Brasil, mas criada de fato no Brasil num contexto bem 
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particular de escravidão. Ao explicar a capoeira, as crianças mencionaram ser 
jogo, dança e luta, tendo como movimento básico a ginga, e apenas um menino 
�ȱ��ę���ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�¤����ǯȱ������ȱ���ȱ�ø�����ȱ
�����������ǰȱ��ȱ�����³��ȱ������ę�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����à����ȱ������������ȱ��ȱ
“trabalho escravo”, ao “sofrimento” vivido nas senzalas e “plantio da cana”, essa 
que lhe servia de alimento, “alimento escasso”. Mesmo os “negros mais fortes 
�������Ȅǯȱ��ȱ�ø�����ȱ�¡�����ȱ�ȱę����ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ�ȱ�ȱȃ���³�ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ
aspectos da história que “não podemos esquecer”. Sobre aspectos conceituais 
da capoeira, tivemos uma compreensão satisfatória entre as crianças. Sobre 
�ȱ�����ø��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ ������ę���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
retratava os trabalhadores com pés e mãos fortes o que expressa que “os negros 
eram fortes”, “escravos trabalhadores”, “determinados”.

Sobre a obra Morro (PORTINARI, 1933), na qual há muitas pessoas descalças 
e apenas o malandro possui calçado, as crianças comentaram no princípio que 
se tratava de expressar os “pobres, pessoas simples, descalças, malandro”; 
que “o malandro vivia na cidade”; “queriam os pés livres”; “eles não eram 
malandros, eram escravos e só os libertos usavam calçados”. Percebeu-se 
��ȱę���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ę��³¨�ǰȱ�ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
�������ȱ�����³��ȱ���ȱę����ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
sambista e capoeira. Eles comentaram ainda que “nem todos eram malandros, 
mas todo o brasileiro é um pouco malandro”, o malandro “conseguia as coisas 
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sem encrenca”. Outros aspectos relacionados na opinião das crianças: “o 
malandro sabia dançar, inventou a ginga e o samba, tinha alegria, inteligência, 
bondade, disposição, sabia capoeira, era discreto, arteiro, escapava dos 
���������ǰȱ������ȱę��ȱ���ȱ����ǯǯǯȄǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱȃ�����ȱ
dinheiro e usava sapato”, era “alguém da comunidade que se adaptava e não 
arrumava encrenca”, “representava o brasileiro”, aquele que “faz as coisas 
sem pedir”.

Sobre as aprendizagens e aulas preferidas, destacaram os movimentos de 
ginga, estrelinha, parada de mão, cambalhota, pular-cela, jogo de capoeira, 
brincadeiras, músicas e sobre Portinari. A aula introdutória que apresentou os 
vídeos sobre o pintor brasileiro e a capoeira foi a mais lembrada, seguido do 
tema da cana de açúcar, em que trabalhamos músicas e pinturas, provamos com 
elas a cana e depois produziram coletivamente um painel com material que 
sobrou. O jogo da liberdade com o tema da perseguição aos capoeiras, bem 
como as brincadeiras das acrobacias e pula carniça foram também destacadas 
como momentos marcantes. 

���ȱę�ǰȱ�������ȱ���ȱ�����³��ȱ���¡����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������¤����Ǳȱ
“Os estagiários são legais, votos que sejam professores”; “continuem com o 
bom trabalho”; “muito obrigado pelas aulas, gostei muito da capoeira”; “adorei 
vocês e a capoeira”; “adorei as pinturas e conhecer Portinari”; “aprendemos 
bastante”; “aprendi sobre capoeira, ginga e músicas”.
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% ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DE ENSINO DA CAPOEIRA NOS 
ANOS INICIAIS

Narramos acima uma experiência curta e intensa, que se deu no âmbito do 
estágio supervisionado em Educação Física Escolar II realizado numa escola 
pública de Florianópolis. Em virtude de ter sido desenvolvido na mesma escola 
��ȱ���ȱ�����£����ȱ�ȱ���¤���ȱ�ȱ������Ȭ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ę������ǰȱ������������ȱ
que crianças e professores já nos eram próximos, além de poder conhecer a 
conjuntura escolar durante o semestre anterior, o que também contribuiu para 
um excelente resultado da nossa proposta. Destacamos a importância de um bom 
conhecimento da realidade escolar e a pertinência de estágios supervisionados 
que tenham intensidade, com tempo de permanência na escola e qualidade nas 
ações junto à comunidade escolar.

Nas primeiras aulas, certas crianças mostraram resistência à troca de 
professores e as mudanças provocadas pela nossa intervenção; isso que foi sendo 
contornado na sequência do trabalho e com o decorrer das práticas de capoeira 
as crianças se apresentaram pacientes e atenciosas, receptivas e motivadas para 
experimentar os conteúdos. Houve grande participação e envolvimento das 
crianças nas diferentes aulas, na maioria das tarefas e exercícios exibindo alegria 
e satisfação. Outro fator que contribuiu para esse sucesso foi o planejamento 
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antecipado, discutido com os supervisores, bem como estar preparado com 
espaços e materiais adequados para cada aula. 

A sequência didática sempre previa alguns minutos para criar a "atmosfera" 
da aula depois que o professor da aula anterior saía. Essa transição entre uma 
aula e outra nos exigiu paciência e sensibilidade para mediar as crianças a 
um clima de tranquilidade, que permitisse o início das nossas atividades. 
Aprendemos dialogando com supervisores e observando a turma, para 
melhor conhecer as crianças, seus interesses, sensibilidades, mobiles, recursos. 
Isso que tentamos usar em nosso favor para que a atmosfera da aula fosse 
de aprendizagem e não de recreação, diversão, ocupação do tempo com o 
tradicional “jogar bola”. 

Estabelecer uma relação de aprendizagem com as crianças é fundamental 
para que possamos cumprir a função da escola de democratização dos 
conhecimentos; porém a brincadeira e o jogo são nossos aliados nesse 
processo, por meio deles o aprendizado pode tornar-se ainda mais prazeroso e 
�����ę������ǯȱ����ȱ����ę�ȱ�������ȱ���ȱę����ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����³��ȱ
num tempo relativamente curto e ao ministrar conteúdos pouco trabalhados 
no âmbito da Educação Física Escolar. Destacamos que os processos realizados 
e descritos acima demonstram o grau do sucesso desse empreendimento, 
que revela o quanto evoluiu o processo de "mobilização" das crianças a cada 
atividade realizada e, depois, no seu conjunto. Ao ocupar o lugar do professor 
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como mediador dos processos de aprendizagem, avançamos lentamente com 
a proposta de co-construção do conhecimento, com protagonismo das crianças 
que se mostraram participativas, abertas aos conteúdos e aprendizagens. 

��ȱ ���Ě����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ
potencialmente na dinâmica das aulas. Mesmo a mais desinteressada das 
crianças mostrou-se em diversos momentos muito perspicaz e participativa 
– foi o caso daquela que, ao olhar o quadro de Debret e após o apontamento 
sobre um equívoco na obra, formulou a hipóteses de que não haveria erro 
algum já que havia uma pessoa atrás do moinho para ajudar. Na escola é 
preciso estar atento às crianças, suas falas, expressões e a sua relação com 
��ȱ �������ȱ�ȱ�ȱ������������ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ¥ȱ����ę��³¨�ȱ���ȱ ��ø�����ȱ
variáveis que contribuem para o sucesso escolar e enfrentamento das suas 
����������ȱ��ę��������ȱǻ�
�����ǰȱŘŖŖŖǼǯ

A relação bem-sucedida entre o ensino de uma prática corporal (capoeira), 
juntamente com as obras de Candido Portinari revelou inúmeras estratégias 
e possibilidades de educação dos sentidos e um ensino interdisciplinar. Isso 
ę��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����³��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡����¹����ȱ
���·����ȱ���ȱ��������ȱ��������ę��³¨�ȱ��ȱ�����ø���ȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ���������ȱ
em torno dos temas trabalhados: 

“Eu gostei muito de pintar, comer a cana e pintar com o pincel e com a mão a nossa arte, 
sei lá como fala, é arte, é arte”; “ah sabe, eu achei bem legal por que a gente trabalhou com 
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�ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����³�ǰȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��£ȱ����ȱ���ȱ��£ȱ���ȱę����ȱ
ř�ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱę���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����Ȅǲȱȃ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ
a gente fez umas obras de arte, que a gente pegou palha, o negócio da cana e foi muito 
legal”; “então a gente pegou a cana, chupou tal, descascou, sentiu o cheiro das cascas, 
depois a gente fez a pintura das músicas que falava sobre cana e o desenho do Portinari.

�ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ�����³¨�ȱ
do Brasil, contribuindo também para o despertar de um interesse pela arte em 
����ȱ�ø�������ȱ������ä��ǯȱ�����ȱ����ȱ����ę�����ȱ����ȱ��ȱ��Ç���ȱ�ȱ���ę���³¨�ȱ
da narrativa produzida pelas elites, sedimentando o senso-comum em que o 
��������ȱ·ȱę����ȱ�����������ȱ¥ȱ������³�ǰȱ���������³¨�ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�ȱ
problematização dos conteúdos a partir de letras de músicas, do quadro “Morro”  
(PORTINARI, 1933) e de diálogos pudemos perceber certo amadurecimento e 
ampliação conceitual por parte das crianças. 

Assim o tema da capoeira ganha vida na obra de Portinari e os seus quadros 
são objeto de um novo olhar a partir da capoeira. Uma estética do sofrimento, 
mas também da beleza e força da imagem do negro e dos índios, assim como das 
brincadeiras e da alegria das crianças. A estética dessas formas é expressão de 
um mundo como ele realmente é ou costuma ser, no sofrimento ou na alegria, 
construído por homens e mulheres em suas relações. Ao utilizar uma corrente 
����ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��Ě����ȱ���ȱ��ȱ�����³��ǰȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ
sua capacidade imaginativa. Segundo Castro Júnior (2012), ao trabalhar com a 
arte plástica do artista Carybé para compreender a gestualidade do corpo e sua 
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transformação na dinâmica contínua da prática corporal, constata que a prática 
por meio da estética é uma fonte de análise social.

Vale ressaltar que as atividades priorizaram a prática e as técnicas corporais 
que, no âmbito da capoeira potencializam uma experiência estética fora do 
comum, como a possibilidade de ver o mundo de cabeça para baixo no Aú ou 
Parada de Mão, ou ainda nas brincadeiras reaprendidas por meio da obra de 
Portinari, como o pular mais alto por meio da “carniça”. O jogo de capoeira 
proporciona no seu conjunto uma experiência estética autêntica, singular, 
�������������ǰȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ �������ę�����ǰȱ ���ȱ ���³ä��ȱ ���ȱ ��ȱ
formam e se transformam no decorrer das perguntas e respostas que os corpos 
dos capoeiras são capazes de produzir, por narrativas que vão sendo propostas 
��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�ø�����ȱ�ȱ������ȱ�ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ę��ǰȱ
avisos, alertas, chamadas etc... 

���ȱę�ǰȱ��������ȱ����³¨�ȱ����ȱ�ȱ������¦����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ
numa rotina, essa que também contribui para a formação da atmosfera das 
aulas. Em nosso caso optamos por encontrar as crianças em sala e retomar/
rememorar as aulas anteriores, antes de apresentar os novos conteúdos e 
estratégias do dia. No deslocamento para o local da aula (Ginásio, quadra aberta, 
pátio, sala informatizada, laboratório etc.) procuramos uma estética ambientada 
no tema do Navio Negreiro, com música e simulação de um barco, apelando 
pelo despertar do imaginativo num clima descontraído. As aulas aconteciam 
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���ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ ��Ě�¡¨�ǰȱ ��¤����ǰȱ ���������³¨�ȱ ���ȱ �����³��ȱ ��ȱ
����ę��³¨�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�������³¨�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ę���ǰȱ
resolver problemas, etc... Também priorizamos, com sucesso, aumentar o tempo 
em atividade, visto que nas observações das aulas dos professores durante 
os estágios eram comuns as atividades e exercícios acontecerem em tempo 
reduzido, perdendo para outros momentos como deslocamentos, preparação e 
procura de materiais, resolução de episódios de indisciplina, ou simplesmente 
���������ȱ ��ȱ �����³��ȱ ��ȱ ���������ȱ����ȱ ���ȱ ������������ȱ ¥ȱ ����ǯȱ��ȱę���ȱ
da aula, costumamos garantir cinco minutos para uma breve conversa de 
fechamento, agradecimentos e higienização das crianças, com objetivo de 
��������ȱ ��ȱ �����³ä��ȱ ����ȱ �ȱ ������������ȱ���ȱ �������ǯȱ���ȱ �����³¨�ȱę���ȱ
com todos juntos, em roda, com as mãos juntas e o grito de “capoeira”, marcava 
�ȱę���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os processos de ensino e aprendizagem da capoeira, em 
diálogo ou interação com a produção artística de Portinari no quarto ano 
��ȱ ������ȱ �����������ǰȱ �������ȱ ����ę���ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ �����ę������ȱ ���ȱ
���������ȱ �����ȱ �����³����ǯȱ ����������ȱ �������������ȱ �ȱ ��Ě�¡¨�ȱ ��Ç����ȱ
das crianças sobre os temas e subtemas, ampliando seu conhecimento sobre 
a formação social do povo brasileiro e aspectos da história do Brasil. Essa 
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ampliação conceitual se deu simultaneamente ao aprendizado da gestualidade 
e de algumas técnicas da capoeira, ritmos/músicas cantadas e dançadas nas 
rodas, e ainda os fundamentos do jogo como, por exemplo, a malandragem. 
Apresentamos as manifestações culturais como expressões dinâmicas que se 
transformam e se recriam através do tempo e a importância do seu legado 
para o patrimônio imaterial da humanidade. Nesse conjunto foi possível 
abordar os conteúdos em suas "dimensões ética, estética, conceitual e técnica", 
relacionando a capoeira à obra de Candido Portinari.

��ȱ ����à����ȱ �������ȱ �������ȱ �����ȱ �¡����¹�����ȱ ���·�����ȱ �������ę�����ȱ
problematizadas por meio da tematização de questões étnico-raciais, 
������ę�����ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ·�����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ
sociais das classes trabalhadoras. O conteúdo da capoeira revelou uma prática 
corporal com identidade cultural nacional, afro-brasileira, manifestação de um 
povo oprimido, resistente e forte, lutando pela sobrevivência, contra opressão e 
pelos seus direitos. 

A transposição didática desses conteúdos para sua realidade mostrou-se 
���ȱ������������ȱ����ȱ��Ě����ȱ�����ȱ��ȱ����³ä��ȱ�����ȱ�����³��ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ
saberes escolares e a cultura brasileira. Temas como o preconceito, a intolerância, 
�ȱ����¹����ǰȱ�ȱ������������ȱ�ȱ�ȱ ��������������ȱ�����ȱ������ę�����ȱ�ȱ��������ȱ
de outra forma, evidenciando outros modos de convivência tendo como 
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desdobramento o respeito, a tolerância, a solidariedade, a amizade, igualdade e 
a cooperação. 

Uma diversidade de estratégias foi utilizada nos encontros, por meio de 
aulas expositivas, dialogadas e práticas, com recursos audiovisuais, jogos e 
brincadeiras, músicas e pinturas, painéis, rodas de conversas e de jogo, com 
intuito de possibilitar a experiência essa que pode ser narrada por eles próprios 
revelando o sentido de cada gesto, ação, aprendizagem. Promovemos atividades 
e brincadeiras que mobilizaram o aprendizado dos fundamentos técnicos da 
��������ǰȱ ����ȱ �ȱ �����ǰȱ ������ǰȱ ��������ȱ �ȱ ����������ǲȱ �¡���Ç����ȱ ��ȱ ��Ě�¡¨�ȱ
conceitual e estética sobre a história da capoeira relacionadas a algumas obras de 
Candido Portinari: Morro (1933), Cana (1938), Meninos Brincando (1955), Meninos 
pulando Carniça (1957) e Cambalhota (1958); exercícios de problematização, 
discussão e aprendizado de valores éticos relacionados principalmente às 
questões étnico raciais, mas também as formas de sobrevivência dos capoeiras: 
o tema da malandragem. 

A disciplina de estágio supervisionado II, fundamental na nossa formação 
�������ǰȱ ��ȱ �������ȱ����ę�����ǰȱ�¡������ȱ�ȱ�ȱ ���ę���³¨�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ȱȮȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ę�ȱ
de professor mediador dos conhecimentos e processos de aprendizagem, 
preocupado com a realidade escolar e de cada criança, zeloso da pesquisa e da 
transmissão dos saberes e arte da cultura popular e da ciência, considerando 
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�ȱ �����³¨�ȱ �·�����ǰȱ �����Çę��ȱ �ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ
Licenciatura e da nossa trajetória escolar. Contribuíram nesse processo a 
supervisão dos professores e o diálogo com os colegas durante as aulas de 
estágio e nos pontos de encontro semanais, discutindo as situações de sala 
de aula e aprofundando o estudo da literatura e normativas, proporcionando 
adensamento teórico e amadurecimento pedagógico sobre a Educação 
Física como componente curricular obrigatório nas escolas. Resta dizer que 
experiências como essa nos mobilizam a continuar aprendendo, a pesquisar 
os nossos próprios processos de ensino e aprendizagem, a nos engajarmos nas 
lutas em defesas dos trabalhadores da educação, da escola pública e do direito 
das crianças à escola e aos conhecimentos produzidos pela humanidade, 
especialmente aqueles que viabilizam processos de emancipação humana, de 
luta contra todas as formas de opressão e de superação das desigualdades 
sociais e econômicas.
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