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PREFÁCIO

 

 Na edição anterior do AbadÁcadêmico refletimos sobre “O desenvolvimento da 

Capoeira nas próximas três décadas: desafios e perspectivas”, onde destacou-se aspectos voltados ao 

reconhecimento e a valorização social da capoeira, sendo eles: 1) inclusão da capoeira no 

curriculum das escolas e universidades;  2) criação de uma faculdade específica de capoeira; 3) 

divulgação em espaços específicos de meios de comunicação em massa; 4) criação de políticas 

públicas favoráveis; 5) aumento das ações técnico-acadêmicas; 6) divulgação como ferramenta 

de nacionalização do povo brasileiro; 7) redução de preconceitos e/ou equívocos com a arte 

capoeira; 8) criação de escolas com características próprias para profissionalização do 

capoeirista e; 9) inclusão da capoeira em todos os países do mundo.
 O desenvolvimento da capoeira nas próximas três décadas, naturalmente 

continuará sendo a meta de todos nós e o AbadÁcadêmico no ano de 2020 chega com a 

temática “ ”. Não era de se esperar um tema Capoeira, tecnologia e tradição: diálogos contemporâneos

que não vinculasse, de alguma forma, o momento excepcional que estamos vivendo no 

mundo, a pandemia da Covid-19, uma infecção altamente transmissível e que requer 

distanciamento social da população para o seu controle. Imaginemos nós capoeiristas, 

dependentes da roda de capoeira e seus variados fenômenos sociais, onde a aglomeração de 

pessoas é um fator positivo e necessário para a produção e crescimento, como passar por esse 

momento? Buscando respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, na 

resposta a essa pergunta entra a tecnologia, agora auxiliando o capoeirista a se preservar 

quanto a sua saúde e a manter os fundamentos, a tradição e seus hábitos de relacionamento 

social, discussões e treinamentos e, ao mesmo tempo uma tecnologia que pode estar 

contribuindo para a evolução do capoeirista, possibilitando ainda novas criações e inovações 

no seu modo de atuação. 
 Como exemplo de inovação, podemos citar o andamento das atividades da nossa 

escola. Com o distanciamento físico recomendado, associado a característica da escola, o 

processo de adaptação acabou acontecendo naturalmente, gerando inclusive uma maior 

interação entre os membros de diferentes cidades, estados e mesmo países, porém, agora com 

encontros acontecendo por videoconferência. Nesses encontros uma série de atividades 

cotidianas e mesmo de nossa agenda anual, como os treinamentos, reuniões e eventos, vem 

ocorrendo de maneira satisfatória. Além disso, novas possibilidades começam a emergir neste 

cenário, o qual distancia de uma forma, mas de outra, abre portas para uma maior 

aproximação. Nesse ponto, destaco ainda que esse modelo de realização de atividades a 

distância e ao vivo, me parece que chega para ficar, não substituindo o formato presencial e 

sim o complementando. Assim, a Escola ABADÁ-Capoeira pretende continuar, mesmo após 

pandemia, adotando um sistema misto de transmissão do conhecimento e interação entre 

seus membros.
 Nessa visão, a V Edição do AbadÁcadêmico se torna uma realidade com a participação 
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importante da tecnologia, que auxilia e possibilita a produção coletiva de capoeiristas de 

diferentes países, estando todos conectados em um mesmo evento. Nessa edição estamos com 

mais de 115 trabalhos entre capítulos completos e resumos, sendo apresentados nas variadas 

áreas do conhecimento presentes na capoeira como as ciências humanas, exatas e da vida. 
Finalizando, sempre pensando na evolução, crescimento, valorização e 

reconhecimento da Capoeira, desejo a você participante e leitor deste livro uma profunda 

reflexão sobre nossa arte, a qual mais uma vez passa por um teste, agora de um período 

excepcional de pandemia mundial que exige distanciamento das pessoas. Por outro lado, a 

capoeira com sua forma genuína de ser acaba se organizando, se reinventando mais uma vez e 

resistindo às adversidades presentes, preservando sua tradição e buscando caminhos na 

tecnologia para manutenção e continuidade da sua evolução.
Boas-vindas a todos os leitores e participantes dessa produção!

Mestre Camisa (Dr.  José Tadeu Carneiro Cardoso)h.c.
Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-Capoeira)

PREFÁCIO

6 Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira



CORPO EDITORIAL

COMISSÃO CIENTÍFICA

PRESIDÊNCIA

Dr. h.c. José Tadeu Carneiro Cardoso (Mestre Camisa) - ABADÁ-CAPOEIRA

MEMBROS
Dr. Adriano Jorge Torres Lopes (Graduado Calango) - Universidade Federal do Maranhão (Campus III - Bacabal) / ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Afonso Reno Castro da Silva (Índio) - ABADÁ-CAPOEIRA

Ma. Andrea Cristiane Alves da Cunha (Professora Maestrinha) - ABADÁ-CAPOEIRA

Dr. Andreyson Calixto de Brito (Professor Berimbau) - Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) / ABADÁ-CAPOEIRA

Dr. Bruno Nascimento Alleoni (Graduado Salame) - Associação de Escolas Reunidas / ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Eduardo Seiji Numata Filho (Lactato) - Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)  /  UNINASSAU / ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Francílio Benício Santos de Moraes Trindade (Instrutor Cipó) - Instituto Federal de Educação do Maranhão (IFMA)  / ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Geovani Alves dos Santos - Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) / UNINASSAU

Me. João Carlos Alves Bueno Carlos - Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Me. Jorge Luiz de Freitas (Mestrando Piriquito Verde) - ABADÁ-CAPOEIRA

Dr.ª Lívia de Paula Machado Pasqua (Instrutora Pilha) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) / ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Luiz Carlos dos Santos Gomes Sobrinho (instrutor Cao)- Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Alemanha / ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Paulo César Valadares Carvalho (Mestrando Paulinho Velho) - ABADÁ-CAPOEIRA

Ma. Renata Souza Freitas Dantas Barreto (Biba) - Centro Universitário SENAI Cimatec / ABADÁ-CAPOEIRA

Dr. Ricardo João Sonoda Nunes (Graduado Quati) - Universidade Federal do Paraná (UFPR) / ABADÁ-CAPOEIRA

Ma. Sandra Ramos de Freitas - Secretaria do Estado de Educação do Paraná (SEED)

Me. Sérgio Roberto de Lara Oliveira (Instrutor Bolacha) - ABADÁ-CAPOEIRA

Dr. Sergio Rodrigues Moreira (Professor Serginho) - Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)  / ABADÁ-CAPOEIRA

Ma. Suelen Pereira da Cunha (Pensadora) - Instituto Federal do Ceará - IFCE - Campus Crateús / ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Waldeir Eterno da Silva (Instrutor Jindungo) - ABADÁ-CAPOEIRA
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CONVIDADOS

CONFERENCISTAS E PALESTRANTES

Sr. Antônio Marcelo Trindade (Mestre Cobra) -  ABADÁ-CAPOEIRA

Dr. Carlos Eugênio Líbano Soares - Universidade Federal da Bahia (UFBA) / Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Sr.ª Edna Lima (Mestra Edna) -  – EUA ABADÁ-CAPOEIRA

Sr. Itaceni de Araújo Sousa – (Graduado Punk) - Instituto de terapias alternativas / ABADÁ-CAPOEIRA
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Sr.ª Jennifer Walsh (Instrutora Sereia) - ABADÁ-CAPOEIRA / EUA

Ma. Karoline Teixeira Passos de Andrade – UNIVASF/PE

Sr. Leandro Paiva - Pesquisador e Mestrando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. 

Sr.ª Luciene dos Santos Candido (Mestranda Juma) - ABADÁ-CAPOEIRA

Dr. Luiz Renato Vieira – Mestre do Grupo de Capoeira Beribazu / Faculdade de Educação Física 
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Sr.ª Márcia Treidler (Mestra Cigarra) - EUA ABADÁ-CAPOEIRA / 
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Sr.ª Renata Barrella (Professora Iguana) - ABADÁ-CAPOEIRA

Sr. Rogério Francisco da Silva (Mestre Morcego) -  ABADÁ-CAPOEIRA

Me. Paulo César Valadares Carvalho (Mestrando Paulinho Velho) - ABADÁ-CAPOEIRA

CONVIDADOS SHOW DE ABERTURA 

Sr. Bruno Vinicius Garcia Moreno Meneses (Instrutor Sabugo) – ABADÁ-CAPOEIRA Rio de Janeiro/RJ

Srta. Débora Vitória Santos Moreira (Pepa) - ABADÁ-CAPOEIRA - Petrolina/PE. “Projeto Capoeira na 

UNIVASF”

Sr. Jorge Luiz de Freitas (Mestrando Piriquito) e alunos da ABADÁ-CAPOEIRA – Curitiba/PR. “Projeto 

Capoeira e Cidadania”

Sr. Luiz Carlos Rocha (Mestrando Pretinho) e alunos da ABADÁ-CAPOEIRA - Barra Mansa/RJ - 

“BATERANGA Mestrando Pretinho”
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF)

O nome atribuído a essa instituição sugere uma breve descrição sobre o Rio São Francisco. 

Descoberto em 1501, o Rio São Francisco, carinhosamente conhecido por Velho Chico, é um dos mais 

importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul, sendo ainda o rio da integração nacional e caminho de 

ligação do Sudeste e do Centro-Oeste com o Nordeste do Brasil. Desde as suas nascentes, na Serra da Canastra 

(Minas Gerais), até sua foz, na divisa de Sergipe e Alagoas, ele percorre 2.700 km passando por 521 municípios e 

banhando cinco Estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Sua bacia hidrográfica também 

envolve parte do Estado de Goiás e o Distrito Federal.
A Univasf por sua vez, representando uma vasta região banhada pelo Velho Chico, é uma 

universidade relativamente jovem, foi criada no ano de 2002 e teve seu primeiro concurso docente em 2003, seu 

primeiro processo seletivo discente em 2004 e, logo, em 18 de outubro deste mesmo ano iniciou suas atividades 

acadêmicas com sua primeira Aula Magna.
A origem da Univasf remete à luta de homens do sertão que sonhavam com uma Universidade 

Federal às margens do Velho Chico, a qual proporcionaria aos filhos da terra a oportunidade da formação 

superior sem que houvesse a necessidade da migração para as capitais. Nesse caminho, sendo a primeira 

Universidade Federal a ter sua sede implantada no interior do Nordeste, Petrolina-PE, a Univasf surgiu com a 

missão de levar o ensino público superior de qualidade ao Semiárido em uma proposta ousada de estar 

presente, desde a sua origem, em três dos nove estados da Região Nordeste (Pernambuco, Bahia e Piauí). 
A grande área de atuação da Univasf no interior do Nordeste tem se consolidado cada vez mais e, além 

do ensino presencial, diversos polos de educação a distância e projetos de extensão têm permitido o alcance da 

missão dessa instituição que é levar o ensino superior de qualidade às diversas áreas de abrangência da região, 

desenvolver pesquisas nas várias áreas do conhecimento e promover a extensão universitária. Ainda, a pesquisa e a 

inovação tecnológica ganham força na região com contribuição importante da comunidade acadêmica.
Na atualidade, entre os 70 cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela Univasf nas diferentes 

áreas do conhecimento, estão os Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, sendo reconhecidos 

pelo Ministério da Educação (MEC) desde os anos de 2012 (Bacharelado) e 2014 (Licenciatura). Em ambos os 

cursos o ensino da Capoeira ocorre mediante oferta anual desse componente curricular. Em 2015 iniciou-se as 

atividades do Projeto de Extensão “Capoeira na Univasf”, vinculado às ações do Programa de Educação Tutorial de 

Educação Física (PET-Educação Física/MEC/SESu) e com parceria importante da Associação Brasileira de Apoio 

e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-Capoeira), instituição também reconhecida pelo MEC no ano de 

2016.  Desde então, a Univasf e a Escola ABADÁ vêm oportunizando a capoeira à toda comunidade interna e 

externa à Univasf. A partir das supracitadas ações de ensino e extensão universitária com a Capoeira, a pesquisa 

científica vem sendo extensivamente fomentada dentro da Univasf e o projeto AbadÁcadêmico é um reflexo dessas 

ações, tornando possível o efetivo funcionamento do eixo ensino-pesquisa-extensão na área da Capoeira.
A Univasf tem importante relação com o Projeto AbadÁcadêmico, o qual teve seu início a partir da 

supervisão do Mestre Camisa (Dr. h.c. José Tadeu Carneiro Cardoso), presidente fundador da Escola ABADÁ, 

junto às ações, relacionadas à Capoeira, promovidas pelo PET-Educação Física e ocorrendo assim a primeira edição 

do evento no ano de 2016 na cidade de Petrolina-PE. Outras duas edições do evento nos anos seguintes (2017 e 

2018) também foram sediadas pela Univasf. Agora em 2020, em um formato remoto, essa iniciativa volta a ser 

organizada pela representação da Escola ABADÁ-Capoeira dentro da Univasf de Petrolina-PE, contudo, integrando-

se ao Instituto Federal do Ceará (IFCE) de Fortaleza-CE e Escola ABADÁ-Capoeira da cidade de Curitiba-PR.
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE) 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) é um 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, com 

atuação no Ceará. Especializado na oferta de educação profissional e tecnológica, nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com a prática pedagógica, atua em todas as regiões do estado por meio de 

seus 32 campi e atendendo mais de 33 mil alunos em uma área total instalada em mais de 

5,9 milhões de m².

Temos uma história centenária e nesse percurso, construímos uma sólida 

reputação no que se refere à formação profissional de estudantes para o mundo do 

trabalho, à melhoria das condições sociais e educacionais e ao desenvolvimento de nosso 

estado e região.

Por sermos uma instituição de ensino, a dimensão pedagógica circunda tudo o 

que fazemos, em articulação com a pesquisa, a inovação e a extensão, evidenciando que as 

práticas relativas ao ato de ensinar e de aprender estão na sala de aula, mas também vão 

além dela, percorrendo os espaços laboratoriais, as visitas técnicas, as ações 

extensionistas, as artes, os esportes, as experiências de internacionalização, entre tantas 

outras que desenvolvemos. Desse tripé (ensino, pesquisa e extensão) surgem ações como 

esta, que através de valiosas parcerias, proporcionam à sociedade eventos formativos de 

qualidade e de valorização da cultura brasileira aqui representada pela capoeira.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO E 
DESENVOLVIMENTO DA ARTE CAPOEIRA

 (ABADÁ-CAPOEIRA)

A Associação Brasi leira de Apoio e Desenvolvimento da Arte 

Capoeira/ABADÁ-CAPOEIRA, vem contribuindo a mais de 30 anos para o 

crescimento e a valorização da Capoeira.  Desde quando Mestre Camisa trilhou os 

primeiros passos para a criação da Escola, muito trabalho foi realizado em prol do 

desenvolvimento da Capoeira e reconhecimento dessa arte-luta brasileira mundo afora.

Atualmente a ABADÁ figura entre as escolas de Capoeira com maior 

representatividade no globo terrestre, estando presente em mais de 70 países e com 

aproximadamente 80.000 alunos. Nesse excepcional ano de 2020, considerando a 

classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19) como pandemia e 

atendendo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), realizaremos o 

evento no formato online. Mestre Camisa nos convida a refletir sobre os novos desafios 

que a capoeira passa na atualidade, a partir da realização do “V AbadÁcadêmico”, cujo o 

tema central é a “Capoeira, tecnologia e tradição: diálogos contemporâneos”.
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LINKS

LINKS DE ACESSO PARA AS SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA
 

Durante a realização do evento quatro salas de videoconferência da Plataforma Zoom 

estarão sendo utilizadas. Fique atento aos horários e a programação de cada uma das salas. 
Para entrar nas salas é necessário se cadastrar da seguinte forma:

Ÿ Capoeiristas: 
Apelido / Graduação / Estado ou País que reside / Nome do seu professor

Ex. Bolacha/Roxa/PR/Mestrando Piriquito

Ÿ Comunidade acadêmica e demais profissionais: 
Nome e o último sobrenome/ Estado ou País que reside / Instituição que representa

Ex. Sergio Oliveira/PR/UFPR

LINKS DE ACESSO AO EVENTO:

SALA 1:

https://us02web.zoom.us/j/6039862461?pwd=WHc3MGV6a2JTUXVJVVZ4N3RtbmVhdz09
ID: 603 986 2461

SALA 2:

https://zoom.us/j/4430110399?pwd=M2xpODI5eElxTWp2dmZRM2pkL3hYZz09
ID: 443 011 0399

SALA 3: 
https://us02web.zoom.us/j/6780382664  
ID: 678 038 2664

SALA 4:
https://us02web.zoom.us/j/2137969109
ID: 213 796 9109

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira26



PROGRAMAÇÃO GERAL

09/10/2020 (SEXTA-FEIRA)
SALA 1

7h às 8h - Entrada na sala

8h às 10h - Curso com Mestre Camisa

SALA 1 / SALA 2 / SALA 3 / SALA 4 
10h30 às 12h30 - Apresentações “e-Pôster”
                            Mediadores: Dr. Sergio Rodrigues Moreira (Professor Serginho)
                                                 Me. Sérgio Roberto de Lara Oliveira (Instrutor Bolacha) 
                                                 Dr. Andreyson Calixto de Brito (Professor Berimbau)
                                                 Dr. Bruno Nascimento Alleoni (Graduado Salame)
12h às 14h - Intervalo

SALA 1
14h às 15h30 - Mesa “Nutrição para o capoeirista”
                        Ma. Karoline Teixeira Passos de Andrade - Univasf/PE
                        Sr. Itaceni de Araújo Sousa – (Punk) - Instituto de terapias alternativas / ABADÁ-CAPOEIRA

                        Sr.ª Jennifer Walsh (Instrutora Sereia) - ABADÁ-CAPOEIRA / EUA
                        Mediador: Me. Eduardo Seiji Numata Filho (Lactato) 
SALA 1 / SALA 2 / SALA 3 / SALA 4 
16h às 18h - Sessão de Comunicação Oral
                    Mediadores: Me. Luiz Carlos dos Santos Gomes Sobrinho (Instrutor Cao/Alemanha)
                                         Dr. Sergio Rodrigues Moreira (Professor Serginho)
                                         Me. Sérgio Roberto de Lara Oliveira (Instrutor Bolacha) 
                                         Dr. Andreyson Calixto de Brito (Professor Berimbau)
18h às 18h30 - Intervalo

SALA 1 
18h30 às 19h30 - Abertura oficial do evento
                            Convidados: Profa. Zandra Maria Ribeiro Mendes Dumaresq - IF-CE 
                                                 Prof. Dr. Luiz Alcides Ramires Maduro – UNIVASF
                                                 Prof.ª Dr.ª Jocilene Gordiano Lima Tomaz Pereira - UNIVASF
                                                 Prof. Me. Sergio Roberto de Lara Oliveira – ABADÁ-CAPOEIRA
                                                 Prof. Dr. Sergio Rodrigues Moreira – UNIVASF/ABADÁ-CAPOEIRA
                                                 Prof. Dr. Andreyson Calixto de Brito - IF-CE / ABADÁ-CAPOEIRA
                                                 Prof. Dr. h.c. José Tadeu Carneiro Cardoso / ABADÁ-CAPOEIRA
                            Cerimonialista: Lorrana Kayola dos Santos Barros/PE (Capi-Capi)

19h30 às 20h30 - Conferência de abertura: Dr. Luiz Renato Vieira / Brasília-DF

20h30 às 21h15 - Apresentação cultural

                                     Sr. Bruno Vinicius Garcia Moreno Meneses (Instrutor Sabugo) / ABADÁ-CAPOEIRA
                               Rio de Janeiro/RJ

                               Srta. Débora Vitória Santos Moreira (Pepa) - ABADÁ-CAPOEIRA - Petrolina/PE
                               Sr. Jorge Luiz de Freitas (Mestrando Piriquito) e alunos da ABADÁ- CAPOEIRA
                               Curitiba/PR. Projeto “Capoeira e Cidadania”

                               Sr. Luiz Carlos Rocha (Mestrando Pretinho) e alunos da ABADÁ-CAPOEIRA / Barra 
                               Mansa/RJ - “BATERANGA Mestrando Pretinho”

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira 27
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PROGRAMAÇÃO GERAL

10/10/2020 (SÁBADO) 
SALA 1

7h às 8h - Entrada na sala

8h às 8h40 - Oficina “Mobilidade corporal” com Renata Barrella (Prof. Iguana/RJ)

SALA 1 / SALA 2 / SALA 3 / SALA 4 
11h às 13h - Apresentações “e-Pôster”
                    Mediadores: Dr. Bruno Nascimento Alleoni (Graduado Salame) 
                                         Ma. Suelen Pereira da Cunha - Instituto Federal do Ceará (Pensadora)
                                         Dr.ª Lívia de Paula Machado Pasqua (Instrutora Pilha)
                                         Me. Waldeir Eterno da Silva (Instrutor Jindungo)

13h às 14h - Intervalo

8h40 às 10h30 - Curso com Mestre Camisa

SALA 1  
14h às 15h30 - Mesa “História das Lutas”
                       Prof. Leandro Paiva - Pesquisador e Mestrando em Antropologia Social - UFAM 
                       Sr. Janguinda Moniz – (Professor Cabwenda) / ABADÁ-CAPOEIRA – Angola 
                       Sr. Marco Antônio de L. Ruas – (Mestre de MMA - Marco Ruas) - Equipe Ruas Vale Tudo/EUA 
                       Dr. h.c. José Tadeu Carneiro Cardoso (Mestre Camisa) / ABADÁ-CAPOEIRA 
                       Mediador: Dr. Andreyson Calixto de Brito (Professor Berimbau)

SALA 1 / SALA 2 / SALA 3 / SALA 4 
16h às 19h - Sessão de Comunicação Oral
                    Mediadores: Dr. Sergio Rodrigues Moreira (Professor Serginho)
                                         Me. Eduardo Seiji Numata Filho (Lactato)
                                         Dr. Adriano Jorge Torres Lopes (Graduado Calango)  
                                         Me. Sérgio Roberto de Lara Oliveira (Instrutor Bolacha) 
                                         Dr. Bruno Nascimento Alleoni (Graduado Salame)
                                         Me. Waldeir Eterno da Silva (Instrutor Jindungo)
                                         Me. Afonso Reno Castro da Silva (Índio)
                                         Dr. Ricardo João Sonoda Nunes (Graduado Quati)

19h às 19h30 - Intervalo

SALA 1  
19h30 às 21h - Mesa “CapoeirAbadá e seus fundamentos”
                        Dr. h.c. José Tadeu Carneiro Cardoso (Mestre Camisa) 
                        Sr. Antônio Marcelo Trindade (Mestre Cobra)
                        Sr. Rogério Francisco da Silva (Mestre Morcego)
                        Me. Paulo César Valadares Carvalho (Mestrando Paulinho Velho) 
                        Mediadores: Me. Sérgio Roberto de Lara Oliveira (Instrutor Bolacha) 
                                             Dr. Sergio Rodrigues Moreira (Professor Serginho)

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira28



PROGRAMAÇÃO GERAL

11/10/2020 (DOMINGO)
SALA 1

7h às 8h - Entrada na sala

8h às 10h - Curso com Mestre Camisa

10h15 às 12h - Conferência de encerramento: Carlos Eugênio Líbano Soares/RJ
                        Mediadores:  Dr. Sergio Rodrigues Moreira (Professor Serginho)
                                              Me. Sérgio Roberto de Lara Oliveira (Instrutor Bolacha) 

12h às 14h  - Intervalo
SALA 1

14h às 15h30h - Mesa “A mulher na Escola ABADÁ-Capoeira”
                          Sr.ª Márcia Treidler (Mestra Cigarra) / ABADÁ-CAPOEIRA – EUA
                          Sr.ª Edna Lima (Mestra Edna) / ABADÁ-CAPOEIRA – EUA 
                          Sr.ª Luciene dos Santos Candido (Mestranda Juma) / ABADÁ-CAPOEIRA
                          Sr.ª Moema Lúcia Ribas Duarte (Professora Moema) / ABADÁ-CAPOEIRA
                          Sr.ª Gisela Folly Pereira Leite (Professora Gigi) / ABADÁ-CAPOEIRA
                          Mediadora: Dr.ª Lívia de Paula Machado Pasqua (Instrutora Pilha)
 15h30 - Encerramento: Mestre Camisa
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SALA 1: https://us02web.zoom.us/j/6039862461?pwd=WHc3MGV6a2JTUXVJVVZ4N3RtbmVhdz09

ID: 603 986 2461

10h30 às 12h3009/10/2020 (SEXTA-FEIRA) SESSÃO E-PÔSTER

AGILIDADE EM DIFERENTES CATEGORIAS DE PESO DE MULHERES 
CAPOEIRISTAS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA
Anderson de Souza Pinheiro

DESEMPENHO MOTOR SE CORRELACIONA COM ANTROPOMETRIA DE 
MULHERES CAPOEIRISTAS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA?
Ilma Sabrina Barbosa da Silva

PROSPOS TA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA A 
REABILITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS CAPOEIRISTAS
Camila Dias

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS JOGOS BRASILEIROS ONLINE
Aércio Rafael Nascimento de Carvalho

“ABADAPTANDO” O TREINO: UMA EXPERIÊNCIA DE EXERCÍCIOS 
FUNCIONAIS PARA A CAPOEIRA A PARTIR DO REAPROVEITAMENTO DE 
PNEUS
Ricardo Alves Batista

MANDALA DE CICLO MENSTRUAL E TREINAMENTO RELACIONADO AS 
CAPOEIRISTAS DA ABADÁ CAPOEIRA
Máximo Domingues Neto

IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA REABILITAÇÃO DE ATLETAS
Cristian Lopes

FÁBRICA DE CAMPEÕES: O AUTOCONHECIMENTO GERANDO 
EQUILÍBRIO EMOCIONAL
Júlia Coelho Cotta

SALA 1

10h30

10h45

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
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SALA 2: https://zoom.us/j/4430110399?pwd=M2xpODI5eElxTWp2dmZRM2pkL3hYZz09

ID: 443 011 0399

10h30 às 12h3009/10/2020 (SEXTA-FEIRA) SESSÃO E-PÔSTER

CONTRIBUIÇÕES DA PRATICA DA CAPOEIRA NO DESENVOLVIMENTO 
PSICOMOTOR EM CRIANÇAS DE 8 E 9 ANOS
Mayra Alves Cordeiro Mayer

A CAPOEIRA ENQUANTO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL
Júlia Coelho Cotta

A UTILIZAÇÃO DA CAPOEIRA COMO FERRAMENTA PARA MAIOR 
SOCIALIZAÇÃO E A PRÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR DE CRIANÇAS 
DE 8 A 10 ANOS
Rafaela Ferreira Dos Santos

CAPOEIRA: DO JOGO NA RODA AO JOGO NA MESA
Maicon Andrey França

ATIVIDADES DE CAPOEIRA ON LINE PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL ENTRE 02 E 05 ANOS DE IDADE DURANTE O ISOLAMENTO 
SOCIAL.
Patrícia Bastos de Oliveira

CAPOEIRA E EDUCAÇÃO: ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA CAPOEIRA
Édson Augusto L. de Araújo

A LEI 10603903 E A PRATICA DA CAPOEIRA PEDAGÓGICA
Rute Oliveira Santos

SALA 2

10h30

10h45

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
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SALA 3: https://us02web.zoom.us/j/6780382664  

ID: 678 038 2664

10h30 às 12h3009/10/2020 (SEXTA-FEIRA) SESSÃO E-PÔSTER

A CAPOEIRA NA ESCOLA: CORPO, CULTURA E IDENTIDADE
Marcelo Lampanche da Silva

PROFESSOR CHIQUINHO, QUATRO DÉCADAS DE CAPOEIRAGEM
Rosalvo Arantes Júnior

A AVENTURA DE BESOURO MANGANGÁ: MEMÓRIAS CÊNICAS E 
IMAGÉTICAS
Ana Cristina de Lucena Figueiredo

CANTIGAS DE CAPOEIRA – DISCURSOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE VIDA 
DO NEGRO ESCRAVO NO BRASIL
Cristiano Pereira M. dos Santos

CORPOS FEMININOS NA CAPOEIRA
  Renata Dias Carvalho

A PRÁTICA DA CAPOEIRA A PARTIR DA PERFORMANCE DAS MULHERES
Fernanda Castro de Queiroz

A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO “DESAFIO DA CAPOEIRA 
QUARENTREINA”
Wendy Kauane Silva Santos

AS PERFORMANCES DA CAPOEIRA COMO PRÁTICAS DE SI: 
SUBJETIVAÇÃO E RESISTÊNCIA NA RODA COM CAPOEIRISTAS DE 
TUCURUÍ – PARÁ
Maria do P. Socorro S. de Sousa

SALA 3

10h30

10h45

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
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SALA 4: https://us02web.zoom.us/j/2137969109

ID: 213 796 9109

10h30 às 12h3009/10/2020 (SEXTA-FEIRA) SESSÃO E-PÔSTER

CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DAS CAPOEIRISTAS DO 
XI ENCONTRO FEMININO DA ABADÁ-CAPOEIRA DURANTE PANDEMIA 
COVID-19
Hayana Killa Gomes Frota Meireles

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ENCONTRO REGIONAL DA ARTE 
CAPOEIRA
Giovanni Matheus Santos de Sousa

PLANEJAMENTO FINANCEIRO: COMO CAPOEIRISTAS DE DIFERENTES 
ESTILOS DE VIDA CONCILIAM SUAS DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS 
DE CAPOEIRA
Deise Emily Silva Menezes de Aguiar

RELATO DA CAPOEIRA JOGADA NA MESA
Luan Murillo Conrado da Silva

NOVOS JOGOS OU FORMAS DE JOGAR E AS POSSÍVEIS INTER-RELAÇÕES 
ENTRE A CAPOEIRA E O XADREZ: “CAPOXADREZ” E “XADREZPOEIRA”
Luciano Oliveira dos Santos

RODA DE SABERES
José Antonio Mendes Da Silva

BERIMBAU POLIMERIZADO
Diego Sebastião

O CAPOEIRISTA EM CONSTRUÇÃO
Ana Clara Gomes da Silva

SALA 4

10h30

10h45

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
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SALA 1: https://us02web.zoom.us/j/6039862461?pwd=WHc3MGV6a2JTUXVJVVZ4N3RtbmVhdz09

ID: 603 986 2461

16h às 18h09/10/2020 (SEXTA-FEIRA)
SESSÃO 

APRESENTAÇÃO ORAL

A PRÁTICA DA CAPOEIRA EM CURTO E MÉDIO PRAZO POTENCIALIZOU 
A VELOCIDADE E AGILIDADE DE MULHERES IDOSAS
Matheus Sousa Santana

O CURTO E MÉDIO PRAZO NO TREINAMENTO DE CAPOEIRA 
MELHOROU A FUNCIONALIDADE DE MEMBROS INFERIORES DE 
MULHERES IDOSAS
Thamires Santos do Vale

AFETO BÁSICO E INTENÇÃO FUTURA DE CRIANÇAS PARA A CAPOEIRA 
DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19
Débora Vitória Santos Moreira

CAPOEIRA E JIU-JITSU: UMA COMPARAÇÃO DO ESTRESSE PERCEBIDO 
PELOS PRATICANTES DAS DUAS MODALIDADES
Jean Lucas Rosa

COMPARANDO O PERFIL DO ESTILO DE VIDA DE CAPOEIRISTAS E NÃO 
CAPOEIRISTAS
Claudete C. de Jesus Machado

MOBILIDADE E ESTABILIDADE ARTICULAR COMO FERRAMENTA NA 
PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PREPARAÇÃO DO CAPOEIRISTA – UM 
ESTUDO DE CASO
Marcos B. Gomes

SALA 1

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
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SALA 2: https://zoom.us/j/4430110399?pwd=M2xpODI5eElxTWp2dmZRM2pkL3hYZz09

ID: 443 011 0399

16h às 18h09/10/2020 (SEXTA-FEIRA)
SESSÃO

APRESENTAÇÃO ORAL

CAPOEIRA E TRABALHO: AS RELAÇÕES ENTRE A CAPOEIRA 
CONTEMPORÂNEA E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO
Aryanna Barbosa de Carvalho

O CAPOEIRISTA E A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ON LINE PARA 
PESQUISAS SOBRE A CAPOEIRA
Justymara Fernanda dos Santos Serrano

ANÁLISE DESCRITIVA DOS TOQUES DE BERIMBAU REGISTRADOS POR 
CAPOEIRISTAS
Luiz Augusto de Carvalho Filho

BEM ESTAR SILVESTRE: VIVENDO EM ALINHAMENTO COM A 
NATUREZA PARA ATINGIR LONGEVIDADE DE DESEMPENHO
Jennifer Walsh

COMPARAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR ENTRE MULHERES 
CAPOEIRISTAS COM BAIXO E ALTO RISCO PARA TRANSTORNOS 
MENTAIS COMUNS DURANTE PANDEMIA COVID-19
Hayana Killa Gomes Frota Meireles

ADAPTAÇÃO DA CAPOEIRA EM NOVO ESPAÇO FÍSICO DURANTE A 
PANDEMIA COVID-19
Max I. Nascimento Ferreira

SALA 2

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40
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SALA 3: https://us02web.zoom.us/j/6780382664  

ID: 678 038 2664

16h às 18h09/10/2020 (SEXTA-FEIRA)
SESSÃO

APRESENTAÇÃO ORAL

PROJETO: CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA "UMA REALIDADE E UM 
DESAFIO A SER ENFRENTADO"
Luiz Eugênio Castanho de Almeida

A CAPOEIRA NO MUNDO DOS ADOLESCENTES
Nicole Gabrielli Silvério

 SARAÚ
Samyra Leite Araujo Rodrigues

PRODUÇÃO DE TEXTOS DIDÁTICOS DURANTE O “QUARENTREINA”
Leonardo Denipoti Cavalcante

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
CAPOEIRA E CIDADANIA
Afonso Reno Castro da Silva

A EXPERIÊNCIA DA CAPOEIRA ABADÁ COM O “SÍTIO DO CHICÓ – 
CAPOEIRA, MEIO AMBIENTE E BRINCADEIRAS” NO INTERIOR DE SÃO 
PAULO
Sidney Mauricio Tempesta

SALA 3

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40
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SALA 4: https://us02web.zoom.us/j/2137969109

ID: 213 796 9109

16h às 18h09/10/2020 (SEXTA-FEIRA)
SESSÃO

APRESENTAÇÃO ORAL

A MULHER E SUA CORPOREIDADE NA CAPOEIRA
Inain Barbara Assunção

UMA ANÁLISE SOBRE O JOGO DA CAPOEIRA (CARYBÉ – 1951)
Eduarda Diniz

A EVOLUÇÃO TÉCNICA DA NEGATIVA E SUA INFLUENCIA NO JOGO DE 
CAPOEIRA: MUDANÇAS TÉCNICAS DESENVOLVIDAS POR MESTRE 
CAMISA
Ricardo Oiveira da Silva Loteria

JOGO DOS BICHOS:  DO TOQUE AMAZONAS AO SILVESTRE
Valdinei Ribeiro da Silva

NA ARTE DO MESTRE SALA, A HISTÓRIA DO VALENTE CAPOEIRA
Simone Ribeiro

CAPOEIRA INCLUSIVA – ARTE, HISTÓRIA, CULTURA E RESISTÊNCIA EM 
TEMPOS DE PANDEMIA
Sidimar Campos Ribeiro

SALA 4

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40
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SALA 1: https://us02web.zoom.us/j/6039862461?pwd=WHc3MGV6a2JTUXVJVVZ4N3RtbmVhdz09

ID: 603 986 2461

11h às 13h10/10/2020 (SÁBADO) SESSÃO E-PÔSTER

REABILITAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO CAPOEIRISTA UTILIZANDO 
AS TÉCNICAS DE CAPOEIRA DO ESTILO ABADÁ-CAPOEIRA
Camila Dias

OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE CAPOEIRA EM UM PACIENTE COM 
PARKINSON PRECOCE. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Rosalvo Arantes Júnior

A FISIOTERAPIA CAPOEIRISTICADA APLICADA NA CRIANÇA 
PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL PARA DEAMBULAÇÃO
Camila Dias

CAPOEIRA E POSTURA CORPORAL NO DIA A DIA
Jose do Egito de Moura da Silva

CAPOEIRA E A FIBROMIALGIA
Hayene dos Santos Magalhães

SALA 1

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00
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SALA 2: https://zoom.us/j/4430110399?pwd=M2xpODI5eElxTWp2dmZRM2pkL3hYZz09

ID: 443 011 0399

11h às 13h10/10/2020 (SÁBADO) SESSÃO E-PÔSTER

PROJETO NOSSAS RAÍZES
Heitor Luiz Pereira Coutinho

PROJETOS SOCIAIS DA ABADÁ CAPOEIRA EM CAMPO MAIOR – PI E SEU 
FOMENTO
Marcos Roberto do Monte Soares

O PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA E A INFLUÊNCIA NO 
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR-ACADÊMICO DE SEUS PARTICIPANTES
Karin Gonçalves dos Santos

ADAPTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO CAPOEIRA E EDUCAÇÃO DE FORMA REMOTA
Douglas Galdino Feitosa dos Santos

ABADÁ-SERTÃO 2019: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Douglas Galdino Feitosa dos Santos

CAPOEIRA X MEIO AMBIENTE, UM DIÁLOGO EDUCACIONAL DE 
PRESERVAÇÃO
Inain Barbara Assunção

SALA 2

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15
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SALA 3: https://us02web.zoom.us/j/6780382664  

ID: 678 038 2664

11h às 13h10/10/2020 (SÁBADO) SESSÃO E-PÔSTER

FESTIVAL VIRTUAL DE MÚSICA PARA INICIANTES DA ESCOLA ABADÁ-
CAPOEIRA DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL PELA COVID-19: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Felipe Mariano Silva da Cruz

PRAZER, INTENÇÃO FUTURA E VINCULO APÓS FESTIVAL VIRTUAL DE 
MÚSICA PARA ALUNOS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19
Marcos Roque de Souza

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR ATRAVÉS DA CAPOEIRA
Gutemberg do Nascimento Brito

CAPOEIRA CRIME: COMO A PARTICIPAÇÃO DOS CAPOEIRAS NO 
SÉCULO XIX INFLUENCIOU SUA CRIMINALIZAÇÃO NO INÍCIO DA 
REPÚBLICA
Ademir Hervatin Neto

METODOLOGIA DE ENSINO ACADÊMICO ABADA
Eduardo Oliveira Botelho Ramalho

CAPOEIRA COMO ARTE PERFORMÁTICA E SEUS PIONEIROS
Marcos Roberto Bringel

SALA 3

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15
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PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

SALA 4: https://us02web.zoom.us/j/2137969109  

ID: 213 796 9109

11h às 13h10/10/2020 (SÁBADO) SESSÃO E-PÔSTER

ATUAÇÕES E PERSPECTIVAS DOS PROFISSIONAIS DE CAPOEIRA
Priscilla Rubia de Siqueira

AUTOAVALIAÇÃO NA CAPOEIRA: PRÁTICAS PARA A GESTÃO DO 
TRABALHO NOS NÚCLEOS DE CAPOEIRAGEM
João Timóteo de los Santos

CAPOEIRA ADAPTADA E SUAS DIFERENÇAS
Edgar Roberto Paschoal

CAPOEIRA, INCLUSÃO E DIFERENÇA
Aércio Rafael Nascimento de Carvalho

CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA PARA OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
Adriana Dutra Machado

CAPOEIRA & ROLE-PLAYING GAME: JOGO DE IMAGINAÇÃO
Igor Vinicius Conrado da Silva

SALA 4

11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15
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SALA 1: https://us02web.zoom.us/j/6039862461?pwd=WHc3MGV6a2JTUXVJVVZ4N3RtbmVhdz09  

ID: 603 986 2461

16h às 19h10/10/2020 (SÁBADO)
SESSÃO

APRESENTAÇÃO ORAL

EFEITOS DE CURTO E MÉDIO PRAZO DO TREINAMENTO DE CAPOEIRA 
NA FLEXIBILIDADE DE IDOSOS
Thamires Santos do Vale

PERFIL ANTROPOMÉTRICO E SOMATOTIPO DE MULHERES 
CAPOEIRISTAS NOS JOGOS MUNDIAIS DA ESCOLA ABADÁ
Lorrana Kayola dos Santos Barros

QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS COM ALTO AFETO PELA CAPOEIRA EM 
PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19
Jorge Luis de Almeida

SOBRECARGA MECÂNICA NAS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS 
INFERIORES DURANTE DIFERENTES ESQUIVAS DA CAPOEIRA  
Luiz Carlos dos Santos Gomes Sobrinho

IDADE: É UM FATOR RELEVANTE PARA O DESEMPENHO ESPORTIVO DO 
CAPOEIRISTA?
Eduardo Seiji Numata Filho 

DESEMPENHO ACADÊMICO E SATISFAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS SOBRE 
O ENSINO REMOTO DO CONTEÚDO TEÓRICO DA CAPOEIRA DURANTE 
O DISTANCIAMENTO SOCIAL PELA COVID-19
Sergio Rodrigues Moreira

O TREINAMENTO DE CAPOEIRA MELHORA A HABILIDADE DO IDOSO 
EM LEVANTAR-SE DE UMA SUPERFÍCIE
Ariel Custódio de Oliveira II

A CINTURA DE MULHERES IDOSAS REDUZ APÓS 12 SEMANAS DO 
TREINAMENTO DE CAPOEIRA
Ilma Sabrina Barbosa da Silva

SALA 1

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40

18h00

18h20
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SALA 2: https://zoom.us/j/4430110399?pwd=M2xpODI5eElxTWp2dmZRM2pkL3hYZz09

ID: 443 011 0399

16h às 19h
SESSÃO

APRESENTAÇÃO ORAL

GINGANDO COM A FILOSOFIA: A CAPOEIRA COMO UM NORTE PARA 
UMA FILOSOFIA BRASILEIRA
Suelen Pereira da Cunha

AS CRÔNICAS DA RAINHA NZINGA PARA UMA CONCEPÇÃO DE 
FLOREIO NA CAPOEIRA
Lívia de Paula Machado Pasqua

APROXIMAÇÕES ENTRE A CAPOEIRA E A ESTÉTICA DE LUKÁCS: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DAS CATEGORIAS PARTICULARIDADE E REFLEXO 
COTIDIANO
Adriano Jorge Torres Lopes

O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PROJETO DE EXTENSÃO 
CAPOEIRA E EDUCAÇÃO
Andreyson Calixto de Brito

ASSOCIAÇÃO ENTRE GERENCIAMENTO E RETENSÃO DE ALUNOS DE 
PROFISSIONAIS QUE MINISTRAM AULA PELA ESCOLA ABADÁ-
CAPOEIRA
Diogo Augusto de O. Medrado

ABADÁ MULHER – EM TEMPOS DE PANDEMIA
Alessandra Machado Cardoso

CADERNO PEDAGÓGICO – CAPOEIRA ABADÁ
 VOLUME I
Daniele Alfonso Ramirez

TRÊS CICLOS DA ABADÁ-CAPOEIRA, DE MESTRE CAMISA: MEMÓRIA E 
IDENTIDADE DE UMA ESCOLA DE CAPOEIRA
Francílio Benício Santos de Moraes Trindade

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA DURANTE A PANDEMIA: ESTRATÉGIAS 
DESENVOLVIDAS PELO PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA
Sergio Roberto de Lara Oliveira

SALA 2

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40

18h00

18h20

18h40
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SALA 3: https://us02web.zoom.us/j/6780382664  

ID: 678 038 2664

16h às 19h
SESSÃO

APRESENTAÇÃO ORAL

A MANUTENÇÃO DE VÍNCULO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Bruno Nascimento Alleoni

TECNOLOJOGANDO CAPOEIRA ABADAGITAL
Waldeir Eterno da Silva  

O PAPEL DA MUSICALIDADE DA CAPOEIRA NO ENSINO-APRENDIZADO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Carlos Magno Monteiro da Silva

NEUROPSICOPEDAGOGIA E CAPOEIRA: DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE COVID-19.
Washington Adolfo Batista

SÉCULO XXI – UMA PERSPECTIVA DE ENSINO DA CAPOEIRA ABADA 
PELO MÉTODO HÍBRIDO
Amauri Pedroso Américo

OS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS DOS PROFESSORES DE CAPOEIRA 
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Carlos Alberto Lopes Filho

UMA VISÃO TRANSDISCIPLINAR DA CAPOEIRA NAS ESCOLAS
Francisco de Assis Oliveira Junior

NOTAS ATRIBUIDAS PARA AMBOS OS SEXOS EM DIFERENTES 
CATEGORIAS DOS JOGOS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA
Patrícia Bastos de Oliveira

SALA 3

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40

18h00

18h20
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SALA 4: https://us02web.zoom.us/j/2137969109

ID: 213 796 9109

16h às 19h
SESSÃO

APRESENTAÇÃO ORAL

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DA COMUNIDADE NO PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL
Andrea Elena Galvis Nazario

AGILIDADE, VELOCIDADE E POTÊNCIA DE MEMBROS INFERIORES EM 
ADOLESCENTES PRATICANTES DE CAPOEIRA
Anderson de Souza Pinheiro

RESISTÊNCIA MUSCULAR DE MEMBROS SUPERIORES E TRONCO EM 
MULHERES CAPOEIRISTAS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA
Rafael Gomes dos Santos

ANÁLISE DA FORÇA DE POTÊNCIA ENTRE MEMBROS SUPERIORES DE 
CRIANÇAS CAPOEIRISTAS EM DIFERENTES IDADES
Rafael Duarte Moraes de Oliveira

FORÇA EXPLOSIVA DE MEMBROS INFERIORES E ÍNDICE DE 
ELASTICIDADE EM MULHERES CAPOEIRISTAS DA ESCOLA ABADÁ-
CAPOEIRA
Lorrana Kayola dos Santos Barros

O USO DE MÁSCARA DURANTE O TREINO DE CAPOEIRA, A INFLUÊNCIA 
NA FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E O 
PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA AO COVID-19
Rony Carlos Rodrigues Las Casas

CONSCIENTIZAÇÃO DO CAPOEIRISTA PLANIFICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 
E DESCANSO
Máximo Domingues Neto

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO ESPORTE E MOTIVAÇÃO EM 
CAPOEIRISTAS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA DURANTE A PANDEMIA
Karlla Emanuelle Ferreira Lima

SALA 4

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40

18h00

18h20
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1 ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA: FILOSOFIA E MÉTODO

 2Paulo César Valadares Carvalho (Paulinho Velho)
ABADÁ-Capoeira

paulinhovelho@hotmail.com
 

INTRODUÇÃO
Enquanto instituição educativa, alinhada e objetivada aos fins de ampliação da cultura do 

indivíduo Capoeirista – na mesma perspectiva em que proporciona o estudo interpretativo dos 

elementos corporais, musicais, históricos e ideológicos que identificam a Capoeira e que coexistem em 

sua ambiência de vivência – a Escola ABADÁ-Capoeira revela a constituição filosófica e metodológica 

que alicerça e norteia o conjunto de ações desenvolvidas por seus integrantes através da Capoeira, quer 

sejam essas ações identificadas nos trabalhos pedagógicos e sociais realizados, quer sejam por 

investigações das relações e correlações entre os entes culturais que lhes permeiam e materializam a 

existência, ou ainda, pelas associações e fundamentações com outras áreas do conhecimento humano.
Desse modo, trataremos dessas duas abordagens (filosófica e metodológica) fazendo menção aos 

conteúdos e aos procedimentos que nelas se inserem.

BASE FILOFÓSICA
O princípio filosófico que sustenta e rege os atos educativos, investigativos e sociais 

desenvolvidos pela Escola ABADÁ-Capoeira parte da enunciação de um mundo humano (com seus 

conhecimentos, códigos de ética, estruturas organizacionais, produtos materiais e sistemas de relações 

interpessoais, interculturais e de interdependência homem-natureza) que esteja organizado 

primariamente e prioritariamente ao atendimento equitativo das demandas que os indivíduos sociais 

possuem, em sua multiplicidade de aspectos dirigidos ao desenvolvimento de si e da totalidade social, 

(cognitivo, somático, psicológico, social e econômico).
Mestre Camisa, em um de seus muitos exercícios do pensamento crítico-reflexivo, discorre sobre 

alguns dos determinantes que influíram sobre a construção de sua Escola de Capoeira. E assim apresenta 

a expressão de suas palavras:

Foi o início da vida em comunidade, passada no sertão nordestino, que fez com que José Tadeu 

Carneiro Cardoso tivesse certeza de que onde todos se reúnem em comunhão para se ajudarem 

igualmente, as possibilidades para que todos prosperem é muito mais garantida, facilitada e 

duradoura. Foi esse entendimento que fez com que o José Tadeu Carneiro Cardoso influenciasse 

na formação do Mestre Camisa, fazendo com que o Mestre Camisa não aceitasse muito do que é 

vivido por uma boa parte das pessoas, que tem nos hábitos individualistas e egoístas, suas condutas 

de vida social, presas e dependentes da ilusão criada, inventada e propagada pelo sistema social 

atual, que tem a televisão como um dos instrumento de massificação dessa ilusão, da mesma forma  

 

1 Sinto-me na responsabilidade de aqui destacar, dada a importância do conteúdo trabalhado, que o mesmo é estritamente oriundo de 

minhas particulares leituras interpretativas das ações de Mestre Camisa ao longo de décadas enquanto aluno dele, observando suas falas, 

aulas e atitudes sociais. Portanto, saliento que esta exposição está suscetível, para aqueles que julgarem necessário, a análises, 

complementações ou até reformulações.   
2
 Mestrando pela Escola ABADÁ-Capoeira; Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí – UFPI; Mestre em 

Educação pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA
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que naturaliza as desigualdades, os oportunismos e a formas de violência. (...). Esse foi o 

entendimento de vida que fez o Mestre Camisa idealizar e trabalhar para construir as bases de sua 

escola de Capoeira, onde o método, o sistema de ensino e as ações sociais fossem inclusivas; onde a 

prática fosse para conscientizar a pessoas sobre as desigualdades presentes no mundo social em que 

vivemos; onde a preocupação com a preservação e a defesa da natureza fosse uma ação sempre 

presente; onde o destaque da Capoeira como uma arte, como uma luta, que acima de tudo objetiva 

a liberdade, fosse a bandeira de trabalho; onde a Capoeira fosse compreendida, acreditada e 

defendida como profissão para o sustento da família; e onde o Capoeirista pudesse ser formado 

para possuir uma consciência da grandeza e importância de sua arte e de seu papel, para o 

melhoramento da sociedade. A Escola ABADÁ-Capoeira, que Mestre Camisa criou, tem muito dos 

princípios de José Tadeu Carneiro Cardoso.  Um desses importantes princípios, além do objetivo 

do melhoramento físico, técnico e profissional do Capoeirista, é o trabalho coletivo para o bem de 

todos. A ABADÁ-Capoeira é uma escola, que da mesma forma que busca melhorar o Capoeirista 

como lutador, educador, músico, artesão, e tantas outras capacidades e habilidades, também busca 

integrar os Capoeiristas para um grande trabalho coletivo em prol da construção de uma sociedade 

igualitária, humanizada e próspera. Todos somos importantes e iguais, independentemente da 

posição social ou profissão que tenhamos. Na nossa forma de compreender a Capoeira, aqui não há 

hierarquias para separar as pessoas ou para que um esteja acima do outro. Tudo o que ensinamos e 
3produzimos deve ser ofertado para o benefício de todos, igualmente.

 Ao passo em que compreende a Capoeira enquanto parte constitutiva do conjunto de culturas 

sociais engenhadas pelos indivíduos humanos com fins da isonomia e da equidade social, e 

especialmente, partindo da premissa que concebe a Capoeira como arte e luta de substância e 

significância pró-liberdade – construída a partir dos diálogos estabelecidos pelos ancestrais do povo afro-

brasileiro no Brasil, e tendo como conteúdo para esse exercício dialogal a cultura da luta, da música e a 

contraposição à ideologia dominante e escravocrata – a concepção filosófica da Escola ABADÁ-Capoeira 

condiciona todos os elementos, que põem em existência concreta a prática da Capoeira (corporais, 

musicais, históricos, morais e políticos), enquanto signos culturais imbuídos e imbricados ao amplo e 

irrestrito trabalho de proporcionar o desenvolvimento da pessoa humana (em especial o Capoeirista), em 

suas dimensões intelectuais, culturais, corporais, emocionais, morais e político-sociais, objetivando a 

geração e a estimulação do movimento de suas capacidades e habilidades, ao alcance do espírito 

destinado à transformação da realidade e à congregação e arregimentação do todo social em proveito do 

bem comum. Ou seja, interpreta a Capoeira como expressão cultural em favor da construção de um 

sujeito social consciente e partícipe, em ações transformadoras, para com o mundo que o envolve. 
 Por esta concepção de pensamento (sustentador do fazer metodológico da Escola ABADÁ-

Capoeira) é engendrada as bases que conduzem os conteúdos da luta, da brincadeira, da música, da 

história, dos valores e dos ritos da Capoeira, possibilitando e oportunizando ao Capoeirista, o 

desempenho profícuo de suas competências e habilidades, a fim de instituir em sua ideia e em suas ações, 

o exercício da dialética do pensamento crítico e propositivo, contribuindo, dessa forma, para a formação, 

em sua subjetividade enquanto ser social, de uma consciência efetivamente lúcida e orientada à vida 

consorte, e consequentemente, incorporado em si e em seus fazeres, a real práxis social. Em outras 

palavras, isso representa dizer que os saberes da Capoeira devem ser conduzidos para o desenvolvimento 

do Capoeirista, no que tange à sua corporeidade, à sua musicalidade e à sua ação social consciente, 

exprimindo, com segurança, consistência e coerência, a cultura da Capoeira em suas múltiplas faces (luta,  

3 Registro que fiz e organizei de uma fala que Mestre Camisa desenvolveu no “Batizado Integrado dos Mestres e Mestrandos”. CIEP 

Agostinho Neto, Rio de Janeiro, janeiro de 2017.
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brincadeira, musicalidade, historicidade, politização e educação). 
 Trazemos aqui Vázquez (2007) para bem fundamentar essa que é a necessária condição de 

alcance de um sujeito social que qualificadamente possua a intenção de se aliar às urgentes 

transformações do mundo social coetâneo. 

Hoje, mais do que nunca, os homens precisam esclarecer teoricamente sua prática social e regular 

conscientemente suas ações como sujeitos da história. E para que essas ações se revistam de um 

caráter criador, necessitam também – hoje mais do que nunca – de uma elevada consciência das 

possibilidades objetivas e subjetivas do homem como ser prático, ou seja, uma verdadeira 
4consciência da práxis. 

(...) entendemos a práxis como atividade material humana transformadora do mundo e do próprio 

homem. Essa atividade real, objetiva, é, ao mesmo tempo, ideal, subjetiva e consciente. (...). 

Independentemente do grau em que cada indivíduo, grupo social ou sociedade participe dessa 
5práxis total, ela é a atividade pela qual o homem se produz ou se cria a si mesmo. 

 Outro objeto concernente ao âmbito da ideia filosófica que conduz a Escola ABADÁ-

Capoeira, que aqui julgamos ser oportuno salientar, é a acepção conceitual do significado de Mestre da 

Capoeira. Perante o que exprime a estrutura desse pensamento, a figura do Mestre da Capoeira denota a 

honrosa e importante condição de sê-lo o guardião e o multiplicador dos saberes dessa arte-luta, exigido, 

imperiosamente para isso, um expressivo processo de constituição e construção de saberes e fazeres, para 

a chegada sólida ao ofício da mestria da Capoeira – ininterruptos anos de estudo, prática e ensino, 

produção de trabalho, difusão, defesa e preservação dos elementos que caracterizam e materializam a 

arte-luta Capoeira. Por esta forma, o Mestre da Capoeira, diante da inferência da Escola ABADÁ-

Capoeira, posiciona-se como síntese, como produtor, como irradiador dos saberes que representam todo 

o processo de elaboração cultural e política implementado pelos ancestrais do povo afro-brasileiro. 

Saberes estes que redundaram na criação da arte-luta Capoeira.
 Isto nos remete ao deferimento de que para a condição do alcance da mestria da Capoeira é 

demandado, ao Capoeirista, um considerável tempo para a confluência, para a análise, para a 

incorporação e para a consolidação de conhecimentos que estejam significativamente relacionados à 

vivência, à docência e à ação político-social através da Capoeira. 
É a partir dessa formulação filosófica que emerge a identidade e a ação da Escola ABADÁ-

Capoeira enquanto organização social, cultural e educacional – que enseja o desenvolvimento, a 

conservação e a expansão da Capoeira como arte-luta de interação de conhecimentos propositivos à 

equidade e à prosperidade humana – considerando, nesse mesmo enlaço conceitual, que o sentido da 

atividade pedagógica realizada, e a função político-social nela inserida e trabalhada, estejam em 

conformidade de coerência com os propósitos presentes na gênese da Arte-Luta Capoeira (congregação, 

transformação e superação), propósitos estes, sustentados no pensamento antitético à escravidão, e que 

resultaram no intercurso de culturas de lutas e de músicas africanas.
Infere-se, ainda, que é dessa base filosófica e procedimental que parte a oferta de experiências 

contextualizadas que engendram o movimentam do pensamento em direção à ação, e a observação dos 

resultados dessa ação em confluência e influência ao pensamento inicial, de tal sorte que pensamento e 

ação se encontrem em um contínuo processo de formação e reformulação, mediante o contexto em que  
 

4 VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p. 57.
5
 Ibidem, p. 394.
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se insere, possibilitando a multiculturalidade, a autonomia e a emancipação das formas de vida 

individualistas, restritivas, segregadoras e espoliadoras. E é desse exposto que identificamos o erguimento 

de três pilares que fundamentam do pensamento filosófico que substanciam o guiamento metodológico 

das atividades desenvolvidas pela Escola ABADÁ-Capoeira. A saber: 

I- Consciência e ação político-social

· Expressa o direcionamento do trabalho com a Capoeira em oposição às formas de exploração 

e opressão do homem pelo homem;

· Declara negação às segregações étnico-raciais, socioeconômicas e entre gêneros, a partir da 

instituição de hábitos de inclusão, de socialização de riquezas (materiais e culturais) e dignificação da 

pessoa humana;

· Dota o Capoeirista de conceitos e experiências, que consolidem em seu espírito, a defesa e a 

prática da isonomia e da equidade, para o acesso irrestrito e total aos produtos do trabalho humano 

(cultural e material);

· Oportuniza os ambientes da Capoeira para a reflexão crítica sobre os resultados das ações 

humanas para com a natureza e para com o modo de vida social contemporâneo;

· Trabalha os elementos corporais, musicais, históricos e morais da Capoeira, enquanto 

ferramentas para a transformação do indivíduo e da sociedade;

· Oferta espaços para a instrumentalização e a reflexão prática sobre o contexto social.  
 
II- Organização e estruturação em bases coletivas

· Emprega os conhecimentos da Capoeira (corporais, musicais, históricos, rituais e morais) 

através do exercício dialogal intercultural, intersocial, interpessoal, plural e equivalente ao 

desenvolvimento do bem comum;

· Objetiva perpetuar hábitos coletivos como substância de uma prática de vida social que se 

destine ao progresso da totalidade das pessoas.

III- Trabalho e ação plural e multicultural

· Legitima, significa e compartilha os saberes da Capoeira em conjunção e interação com outras 

formas de conhecimentos e saberes;

· Possibilita a multiculturalidade no Capoeirista, favorecendo a emancipação de sua 

consciência subjetiva das alienações individualistas, discriminatórias e exploradoras. 
 À luz dessa concepção filosófica, o mundo social igualitário se faz por condições equânimes – 

possibilitadas e universalizadas a todos os indivíduos sociais através da transformação das estruturas 

coexistentes – para que o justo acesso à totalidade das “riquezas culturais e materiais”, produzidas pelo 

trabalho social humano, seja contemplado a todos os indivíduos. É convergindo nesse propósito que a 

Escola ABADÁ-Capoeira, ao conceber a prática da Capoeira enquanto exercício de luta e arte de ampla 

pertinência socioeducativa e político-conscientizadora, oferece ao Capoeirista que assiste, um conjunto 

de conteúdos, conhecimentos, conceitos, valores e hábitos, que na medida em que torna sólido e eficaz a 

sua linguagem de luta e musicalidade, providencia a compreensão e a reflexão crítica sobre a conjuntura 

social que o envolve, prestando-lhe a proficiência necessária para exprimir – em  interdependência com a 

realidade do mundo social humano – a arte-luta que representa.
 E por assim discorrer, ressalta-se que a Escola ABADÁ-Capoeira segue o seu fazer social à luz 

da práxis transformadora. E nesse sentido, apresentam-se como objetivos nucleares do pensamento que 
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implica sobre as práticas da Escola ABADÁ-Capoeira, os seguintes pontos:

1 – Gerir os espaços sociais, as atividades, os saberes e os processos de ensino da Capoeira, como 

ferramentas afirmativas à integração de conhecimento, de pensamentos e de comportamentos, em 

ascendência ao bem coletivo e em superação do modelo de vida individualista e explorador; 

2 – Orientar fazeres que preservem, ressaltem e difundam a Capoeira como arte-luta de raiz cultural afro-

brasileira, promovendo e apoiando o estudo e a vivência dos conhecimentos corporais, musicais, 

históricos e éticos que lhes materializam a existência, fundando-se na integração intercultural, 

interpessoal, intersocial e na crítica superadora às subjugações, às espoliações e às discriminações; 

3 – Proporcionar o desenvolvimento das faculdades, das habilidades e das capacidades do Capoeirista 

(cognitivas, motoras, psicológicas e intersociais), trabalhando sua identidade de lutador, músico, artesão, 

poeta, educador, pesquisador, pensador e sujeito crítico-social, a fim de exaltá-lo como agente de 

conscientização, de formação, de transformação e de multiplicação de indivíduos pactuados com a 

equidade social e com a congregação homem-natureza.

 Portanto, substantivando a Capoeira enquanto arte-luta proveniente do diálogo intercultural 

estabelecido pelos ancestrais africanos no Brasil; considerando que a função ensino-aprendizagem da 

arte-luta Capoeira está significada e derivada do estudo crítico, propositivo, inclusivo, integrado, 

pluralizado, transformador, superador e compartilhador de saberes; e condicionando as ações e os 

procedimentos utilizados na Capoeira, em antagonismo às formas de explorações, repressões e 

discriminações, a Escola ABADÁ-Capoeira expressa o princípio filosófico (histórico-crítico-dialético) 

que alicerça o modo como concebe, desenvolve, aprimora e difunde a prática da Capoeira, cumprindo 

seu compromisso de preparação do Capoeirista para o exercício da práxis social (conhecer, compreender 

e transformar).

IDENTIDADE METODOLÓGICA

 O método adotado pela Escola ABADÁ-Capoeira se constitui a partir das análises críticas que 

Mestre Camisa faz sobre o mundo humano contemporâneo – em suas relações e condicionantes 

sociopolíticas, econômicas, éticas e culturais – e a partir do pensamento dialético (afirmação, negação e 
6superação) existente em suas ações e iniciativas perante a cultura da Capoeira.

 Possuindo conjunção determinante com o princípio filosófico que objetiva a práxis social 

transformadora – que condiciona a real consciência social humana, advinda da concreta interpretação e 

efetiva intervenção lúcida sobre o contexto histórico, material e ideológico que envolve os indivíduos 

sociais – o método que a Escola ABADÁ-Capoeira trabalha em suas ações pedagógicas, investigativas, 

sociais e nos estudos e treinamentos da técnica dos gestos e movimentos corporais da Capoeira, alia o 

pensamento crítico-dialético presente nos fazeres de Mestre Camisa com a práxis social transformadora, 

anunciando e exaltando que os saberes e os conteúdos da arte-luta Capoeira sejam instrumentos 

históricos e materiais, dispostos a engendrar, no Capoeirista que assiste, o movimento do seu 

pensamento, a fim de estimular suas capacidades de interpretação, assimilação e intervenção sobre o 

objeto examinado e sobre o mundo social que habita, uma vez que os compreendem e os posicionam  

 
6 Mestre Camisa alicerça seus fazeres na Capoeira (docência, análise crítica, estudo, criações e iniciativas) tendo como apoio, o exercício do 

pensamento em observação ao objeto examinado, revelando-o em suas reações frente a diversas realidades que se apresentam, 

movimentando-o pela afirmação, pela negação e pela negação da negação (a superação).    
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(conteúdos da Capoeira) como expressões da cultura afro-brasileira de viés fundamentalmente político-

pedagógico, sociointeracionista e crítico-superador das desigualdades sociais.  
 Libâneo (1994) quando evolui seu pensamento conceitual sobre o método, nos traz clareza de 

que o mesmo não se representa sumariamente em etapas procedimentais ou aplicações de técnicas 

operacionais, mas sim como um instrumento que expressa a compreensão sobre o próprio mundo social 

humano.  E assim discorre:  

Os métodos de ensino, portanto, não se reduzem a quaisquer medidas, procedimentos e técnicas, 

eles decorrem de uma concepção de sociedade, da natureza da atividade prática humana no 

mundo, do processo de conhecimento e, particularmente, da compreensão da prática educativa 

numa determinada sociedade. Nesse sentido, antes de se constituírem em passos, medidas e 

procedimentos, os métodos de ensino se fundamentam num método de reflexão e ação sobre a 

realidade educacional, sobre a lógica interna e as relações entre os objetos, fatos e problemas dos 

conteúdos de ensino, de modo a vincular a todo momento o processo de conhecimento e a 
7

atividade prática humana no mundo.

 Por esta metodologia, o ensino, os estudos, as pesquisas, as campanhas, os treinamentos e as 

forma de se jogar a Capoeira são destinados à ampliação, ao desenvolvimento e à consolidação das 

múltiplas capacidades do Capoeirista em conhecer, em analisar, em fazer, em expressar, em construir, em 

interagir e em intervir para o exercício da liberdade, da isonomia e da igualdade de oportunidades. O 

método implica os conteúdos da arte-luta Capoeira à formação multicultural e crítico-social do 

Capoeirista, correlacionando o ensino e a aprendizagem dos saberes e dos fazeres que opera, com a 

pluralidade das culturas humanas – entre as quais as culturas africanas de luta e música, as culturas afro-

brasileiras, a cultura indígena, a cultura regional e a cultura científica biológica e sociológica – ofertando 

ao Capoeirista, através dos diálogos horizontalizados, estimuladores e propositivos, um conjunto de 

conhecimentos que consolidam seu caráter de lutador, de músico, de escritor, de poeta, de artesão, de 

pesquisador, de educador e de sujeito social (lúcido, autônomo, emancipado, participativo e pactuado ao 

igualitarismo), ao tempo em que, também, lhe oportuniza as condições para a aquisição da boa saúde 

orgânica e psíquica.

O método de ensino, pois, implica ver o objeto de estudo nas suas propriedades e nas suas relações 

com outros objetos e fenômenos e sob vários ângulos, especialmente na sua implicação com a 

prática social, uma vez que a apropriação de conhecimentos tem a sua razão de ser na sua ligação 
8

com necessidades da vida humana e com a transformação da realidade social.

 Ao considerar a Capoeira como expressão de arte e luta resultante de um processo histórico-

material e intercomunicativo de valores e culturas (guerreira, musical, poética, lúdica e política), 

influenciado pelo pensamento contraposto ao escárnio da vida escravizada no Brasil colonial, a Escola 

ABADÁ-Capoeira, em seu trabalho pedagógico à luz do método, provoca o movimento do pensamento 

do Capoeirista, mediante a oferta de elementos opostos ou complementadores ao que se estuda 

(categoria da contradição), condicionando à interpretação e à aprendizagem que é submetida ao 

Capoeirista-Educando, uma dinâmica de ensino, que ao envolver o exercício dos contrários (afirmação e 

negação) e o contexto sócio-histórico-material em que conteúdos e Capoeiristas estão inseridos,  

7
 VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p. 57.

8 Ibidem, p. 394.  
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providencia a assimilação consistente, consciente e crítico-superadora daquilo que se examina (dialética 

crítico-superadora). Nesse direcionamento, o trabalho pedagógico da Escola ABADÁ-Capoeira objetiva 

realizar as intercessões entre os conteúdos específicos da Capoeira, os conhecimentos da cultura humana
popular e científica e o contexto histórico social (totalidade), amparado pela abordagem crítico-social e 

histórico-material da linguagem da luta, da musicalidade e da oralidade da Capoeira, tendo por 

finalidade metodológica o enriquecimento cultural, conceitual e político do Capoeirista, atribuindo à 

sua identidade de lutador, de músico, de artesão e de educador, a compreensão e a intervenção sobre a 

realidade do mundo social humano em que é partícipe (práxis social). Para a sustentação do 

desenvolvimento da ideia aqui posta, buscamos Lowy (1978), quando o mesmo trata dos trabalhos na 

área sociológica.

A realidade social, como toda realidade, é infinita. Toda ciência implica uma escolha, e nas ciências 

históricas essa escolha não é produto do acaso, mas está em relação orgânica com uma certa 

perspectiva global. As visões do mundo das classes sociais condicionam, pois, não somente a última 

etapa da pesquisa cientifica social, a interpretação dos fatos, a formulação das teorias, mas a escolha 

mesma do objeto de estudo, a definição do que é essencial e do que é acessório, as questões que 
9 10

colocamos à realidade, numa palavra, a problemática  da pesquisa.

 A sistematização dessa ação pedagógica pelo método, passa pela interação de conhecimentos e 

dos agentes educativos (professores e alunos), pela construção social da aprendizagem e pela significância 

dos saberes produzidos, transformados e adaptados para a eficiência da vivência na Capoeira. Através do 

estudo meticuloso de funcionalidade, caracterização e diversificação de movimentos (análise e 

experimentação de situações), a sistematização do ensino-aprendizagem, efetuado pela Escola ABADÁ-

Capoeira, provê incremento ao conteúdo a ser apreendido pelo Capoeirista, ampliando sua linguagem 

corporal (gestos técnicos) a ser apresentada no âmbito de cada jogo da Capoeira, irradiando e sucedendo, 

por esta forma, extensa, ilimitada e sólida condição para o estabelecimento da criatividade, do 

encadeamento de movimentos e da diversificação de gestos e estratégias motoras empreendidas nos 

diálogos dos jogos.
 Na docência do conteúdo que identifica e caracteriza a linguagem que expressa no jogar a 

Capoeira (movimentos técnicos-corporais), a Escola ABADÁ-Capoeira emprega uma didática de ensino 

que planejadamente contempla a aprendizagem do movimento – tanto em sua unidade expressiva, 

quanto em conexão com outros movimentos e com as circunstâncias de cada jogo – envolvendo a 

coletividade da turma de Capoeiristas que assiste (sem distinção de gênero, etnia, religião ou condição 

social) em um contexto de integração e interatividade voltado para a examinação, o entendimento e a 

apropriação horizontalizada dos conhecimentos, exigindo, com isso, uma diversidade de recursos 

comunicativos (entre os quais a linguagem oral e corporal) destinados ao hábito da livre expressão de 

ideias e atitudes, em colaboração à inclusão, ao bem comum e ao respeito às diferenças, construindo, por 

esta forma, a substância e a subjetividade do Capoeirista da Escola ABADÁ-Capoeira. Diante disso, cabe 

ao Capoeirista (na função de Educador) ser o mediador, o facilitador e o orientador da interlocução entre 

conhecimentos, fazeres e o Capoeirista-Educando, gerando e oportunizando os espaços e as condições 

necessárias e adequadas para a efetivação do processo ensino-aprendizagem. E no reforço à organização 

desse entendimento, salientamos Saviani (2002) e MAO TSETUNG (1979), citado em Gadotti (1995)

 
9 Grifo do autor.
10
 LOWY, Michael. Método dialético e teoria política. 4ª ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 15.
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A partir da consciência histórica e da reflexão filosófica, podemos perceber as necessidades da 

realidade, o que nos possibilita estabelecer objetivos para a nossa ação educativa. (...) A partir do 
11

conhecimento adequado da realidade é possível agir sobre ela adequadamente.  

(...): a concepção materialista-dialética entende que, no estudo do desenvolvimento de um 

fenômeno deve partir-se do seu conteúdo interno, das suas relações com os outros fenômenos, quer 

dizer, deve-se considerar o desenvolvimento dos fenômenos como sendo o seu desenvolvimento 

próprio, necessário, interno, encontrando-se, aliás, cada fenômeno no seu movimento, em ligação 

e interação com outros fenômenos que o rodeiam. A causa fundamental do desenvolvimento dos 

fenômenos não é externa, mas interna; ela reside no contraditório do interior dos próprios 

fenômenos. No interior de todo fenômeno há contradições, daí o seu movimento de 
12

desenvolvimento.

 O exercício dessa docência objetiva estimular o movimento do pensamento analítico, 

dedutivo e criativo, ofertando experiências, reflexões críticas e discussões coletivas para o progresso das 

múltiplas inteligências, habilidades e capacidades do Capoeirista, significando à sua personalidade, a 

constituição de elementos que operem os conhecimentos da Capoeira (corporais, musicais, históricos, 

ritualísticos e morais) em favor da colaboração consorte. Isto é, o estudo de um movimento corporal, à luz 

do método, ocorre pela apreensão do gesto em si (afirmação), seguido de observação desse mesmo gesto 

em diversas situações favoráveis e desfavoráveis (negação), alcançando a condição de compreender sua 

utilização em inúmeros contextos que se apresentam diante do Capoeirista (superação). Isto nos remete 

ao entendimento de ser esta a aplicação da dialética do pensamento nos diálogos pela corporeidade na 

Capoeira. Entretanto, para isso, cumpre ao Capoeirista-Educador da Escola ABADÁ-Capoeira conceber 

sua função educativa enquanto vetor para o estabelecimento consciente desses diálogos propositivos e 

horizontalizados entre os Capoeiristas e os conhecimentos abordados, de tal sorte que o protagonismo 

do ensino-aprendizagem esteja entre os atores desta ação (Educadores, Educandos e o conhecimento). 

Em síntese, o método da Escola ABADÁ-Capoeira, cuida da formação plural do Capoeirista, ao tempo 

em que desenvolve sua característica de lutador, de artista, de educador e de sujeito social.  

(...), o trabalho educativo realizado pelo capoeirista deve fugir do mero processo de instrução de 

movimentos, situando-se para além dessa perspectiva, obtendo o posto de ação reflexiva da 

realidade. Isso se dará na medida em que ele explicitar as contradições existentes na sua prática 

educativa; no instante em que assumir uma posição definida e consciente diante das contradições 
13

constatadas; e no momento em que suscitar a crítica reflexiva sobre a moral e os valores subjetivos.

 Ainda sobre o que é concernente ao procedimento didático das aulas práticas, especialmente 

ao que se refere a aplicação do conteúdo técnico-corporal planejado (estudo e treinamento dos 

movimentos), torna-se precípuo destacar que a sistematização dos estímulos corporais presentes, 

sobretudo em sua parte inicial, contempla a preparação orgânica (aquecimento e alongamento) 

utilizando-se de movimentos e posicionamentos característicos da Capoeira, ou, quando necessário, 

requisitando gestos adaptados ou transformados de outras expressões e culturas corporais (movimentos   

11
 SAVIANI, Dermeval. Do senso comum à consciência filosófica. 14. ed. Campinas, SP: 2002, pp. 58-59.

12 MAO TSETUNG, 1979, p. 32, apud Moacir GADOTTI, Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 9ª edição. São 

Paulo: Cortez, 1995, p. 20.
13 CARVALHO, Paulo Cesar Valadares (Mestrando Paulinho Velho), Capoeira, arte-luta: uma abordagem pedagógica de inclusão. 

Teresina: Gráfica Ipanema, 2010, p. 70.
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“capoeiristicados”), de tal maneira, que estes assumam semelhança à algum gesto ou movimento da 

Capoeira.
 Já em sua parte principal, a didática das aulas práticas percorre uma sistematização de 

estímulos corporais – examinação, experimentação e vivência da técnica dos gestos propriamente 

trabalhadas – que se vale da repetição de movimentos,  aliada a condição de análise (como já nos 

referimos anteriormente) dentro de um contexto de associação com outros movimentos (perguntas e 

respostas) e com situações favoráveis e adversas, instrumentalizando o Capoeirista-Educando de recursos 

motores contínuos, sequenciados e encadeados com outros movimentos, realidades e contextos, 

ensejando-lhe, juntamente com o melhoramento da condição física e técnica, a consciência corporal 

necessária para o bom desempenho no jogo a ser realizado nas rodas de Capoeira.
 Verifica-se, também, de impreterível exposição, que afora a dimensão pedagógica, a identidade 

da Escola ABADÁ-Capoeira se materializa por um estilo particular de jogar a Capoeira (coerente com as 

variantes dos toques dos berimbaus) alicerçado na sistematização técnica de gestos que envolve o 

movimento e o posicionamento das mãos, dos braços, das pernas, dos pés, do olhar e da cabeça (na 

execução dos fundamentos da ginga, golpes, defesas, quedas, descidas, movimentos e floreios), 

evidenciando uma característica substantiva e identitária de conceber e expressar a linguagem corporal 

estabelecida nos diálogos do jogo dessa arte-luta. 
 Primando pelo destaque a esse conteúdo técnico-corporal, musical e procedimental, que 

compõem a parte didática do método, mencionamos algumas criações, adaptações e transformações 

realizadas por Mestre Camisa:

 1. Finalização de movimentos (golpes, deslocamentos e floreios) na ponta do pé, da perna de     

trás da ginga;
  2. Expressividade dos pés e das mãos durante a realização dos movimentos;
 3. Descida básica;
 4. Negativa (sentado no calcanhar) e suas variações; 
 5. Mão de polvo;
 6. Cadeira;
 7. Rolê de mergulho, rolê por dentro das mãos, rolê de passagem e rolê de compasso;
 8. Troca de braços quando da aplicação dos golpes;
 9. Esquivas básicas (de lado, de frente e diagonal) e suas variações;
 10. Esquivas livres e esquivas na posição de negativa;
 11. Variação de movimentos (no mínimo de três) partindo da descida básica, da negativa, da 

subida do rolê, dos golpes, dos floreios e da posição de ginga;
 12. Treino de entradas e saídas;
 13. Treino de continuidade de movimentos;
 14. Preparação corporal para os treinos físicos (aquecimento e alongamento) com gestos e 

movimentos específicos da Capoeira;
 15. Ensino da ginga, de quedas e esquivas, aos iniciantes (propedêutico), e aos iniciados e  

avançados em caráter mantenedor;
 16. Gingar e aplicar golpes para os diversos lados do corpo (frente, diagonal, lado e costas);
 17. Toques de berimbaus (Benguela, São Bento da Abadá, Silvestre, Gingalopante e Siriuna); 
 18. Jogo de Benguela;
 19. Composição musical para o jogo de Benguela em quadras tematizadas;
 20. Jogos ABADÁ-Capoeira (Mundial, Brasileiro, Europeu, Interamericano, Angolano, 

Ibérico, Regional e Estadual).

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira 57



 Ao que é concernente do método nas ações sociais, destacam-se as campanhas de 

recrutamento de pessoas ao propósito de assistir e suprir as demandas imediatas da pessoa humana,
oportunizando a participação dos Capoeiristas em atitudes de dignificação do comportamento, na 

mesma medida em que promove sua conscientização crítico-social.

 1. Campanhas em defesa da igualdade (social, material, étnica, cultural e de gênero);
 2. Campanhas de amparo assistencial aos desprovidos dos benefícios sociais;
 3. Campanhas em defesa da natureza primitiva;
 4. Campanhas de exaltação das culturas regionais;
 5. Campanhas pela vida humana e vida animal;
 6. Campanhas de preservação da água e das matas nativas;
 7. Campanha de proteção aos animais silvestres; 
 8. Campanhas de enaltecimento das culturas afro-brasileiras;
 9. Campanhas de valorização dos povos indígenas;
 10. Campanhas de doações de materiais e de alimentos;
 11. Campanha de prevenção das DST's - AIDS;
 12. Campanha de prevenção do câncer da mama e da próstata;
 13. Campanha de conhecimento sobre a depressão e ansiedade;
 14. Campanha de doação de órgãos;
 15. Campanha de doação da medula óssea;
 16. Campanhas de doação de sangue.

 No que tange aos estudos, aos trabalhos científicos, as produções literárias e aos diálogos 

interculturais, a Escola ABADÁ-Capoeira objetiva estimular e promover a examinação e a publicação dos 

elementos que constituem a Capoeira (corporeidade, musicalidade, moralidade, historicidade e 

ritualismo) em seu sentido educativo, socializador, conscientizador e de benefícios à saúde (orgânica, 

emocional e psicológica). Estas ações instrumentalizam e dotam a prática social do Capoeirista, de 

conteúdos significativos ao exercício lúcido de sua participação no contexto histórico e social no qual está 

inserido, ao tempo em que expande e defende a arte-luta Capoeira como atividade voltada para colaborar 

no processo de humanização em exaltação da equidade social. Dentre as muitas ações podemos destacar 

os congressos, os encontros, os simpósios, a Roda de Saberes, o ZUMBIMBA, o ABADÁ-ANGOLA e o 

ABADACADÊMICO.
 Destarte, salientamos que os alicerces filosóficos e metodológicos que sustentam e regem os 

atos desenvolvidos pelos membros da Escola ABADÁ-Capoeira, convergem para uma sistematização 

atitudinal que versa no sentido de contribuir para a apropriação e para a substancialização de conteúdos 

significativos à interpretação e à intervenção na vida social coetânea, proporcionando ao indivíduo social 

Capoeirista, pari passu seu desenvolvimento na vivência da Capoeira, se investir da condição de sujeito 

social crítico, autônomo e propositivo à edificação de uma organização social coletiva e equânime.  
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INTRODUÇÃO
 Era o Menino de Olho-d'água das lajes (Refrão)

Era o menino de Itapeipu, veio de lá,
Olho-d'água das lajes, na Lapinha foi morar.

Era o menino...
Quando criança, sua família não entendia

que o menino já tinha um destino e se revelava em rebeldia
Era o menino ...

Em Salvador, foi Batizado de Camisinha,
Camisa Roxa e Camisa por Mestre Bimba da Bahia.

Era o menino ...
 No Valongo, que o Barco foi para o Mar.

O caminho era longo, percorreu com seu abadá
Era o menino ...

Na Volta ao Mundo, ensinou a gingar
Através do seu trabalho, ele criou ABADÁ.

(Francílio Trindade - Instrutor Cipó)

 Na história da capoeira, não se pode precisar um momento ou um lugar da origem da 

Capoeira, porém há registros do século XIX até os dias atuais, pois tanto a pintura de Rugendas por 

exemplo, como as crônicas de folhetim, registros escritos na literatura e outros registros existentes chegam 

ao século XX com vários nomes da Capoeira no Rio de Janeiro como Ciríaco Francisco da Silva, Madame 

Satã; na Bahia, nomes como Aberrê, Noronha, Bilusca, Pastinha, Waldemar, Traíra, Besouro, Najé, 

Canjiquinha, Mestre Bimba; em Pernambuco, Nascimento Grande entre outros grandes capoeiristas; 

porém duas vertentes de Capoeira vão se destacar a Angola, liderada pelo Mestre Pastinha e a Capoeira 

Regional, de Mestre Bimba, essas duas vertentes se tornam as escolas tradicionais da Capoeira do século 

XX.
 Ao longo dos anos do século XX, alguns Capoeiras sofrem uma influência de uma ou de outra 

vertente, havia também outros que sofriam influências das duas vertentes, ou capoeiristas que jogavam os 

dois estilos diferentemente. Todavia, Mestre Camisa mistura elementos de Angola com elementos da 

Regional, assim como também insere elementos de Capoeira de Rua de Salvador, transforma em 
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sequências de movimentos e golpes em um estilo próprio oriundos de suas influências como também de 

sua capacidade de criar e desenvolver uma maneira própria de jogar capoeira e de ensinar e desenvolver 

uma metodologia adequada para a sua escola Abadá-Capoeira.
  José Tadeu Carneiro Cardoso nasceu em Itapeipu - BA, pois foi único que não nasceu na 

Fazenda Estiva, porque sua mãe sentiu as primeiras dores do parto em uma pequeno arraial, e seu pai 

tinha uma casa de apoio neste local, conhecido como Olho-d'água das lajes, Mestre Camisa descobre isso 

recentemente, mas comprou a casa de volta, transformou-a em um Museu e uma atração para pequena 

Itapeipu, fez um Museu do Vaqueiro, da Capoeira, de sua Família e por sua vez da pequena cidade de 

Itapeipu – BA. Toda sua infância em Jacobina – BA, seu sonho de ser vaqueiro, o que mais gostava, sua 

hiperatividade, tempos de menino, aprendeu a montar, caçar, banhar em rio e riacho, na escola, 

conheceu a disciplina, a história, a ginástica, mas também os castigos tudo isso vai influenciar a sua 

maneira de pensar a sua vida e a própria Capoeira. 
 Nos primeiros contatos com a Capoeira através do seu irmão mais velho Camisa Roxa, 

formado por Mestre Bimba em 1963. José Tadeu queria ser vaqueiro que nem seu pai e os outros 

vaqueiros, verdadeiros ídolos de sua infância na Fazenda Estiva. Porém, a escola se distanciava do seu dia 

a dia na Fazenda, pois se torna um aluno problemático, talvez pela sua hiperatividade, talvez pelo ensino 

tradicional, rígido e, às vezes, severo. A sua passagem pelo colégio interno após a morte de seu pai, 

conhecido por Mosteiro de Jequitibá, dos Padres austríacos em pleno sertão, fez José Tadeu sentir mais 

aversão a essa escola tradicional, embora tenha aprendido muita coisa nesta escola. 
 Por isso, a Escola Abadá-Capoeira é informal e diferente de tudo que havia rejeitado no 

passado. Atualmente a ABADÁ-CAPEIRA foi reconhecida pelo MEC em 14 de janeiro de 2016 como 

uma instituição de referência para inovação e criatividade na educação básica, sediada em uma Fazenda 

Ecológica. Desde os primeiros ensinamentos com seu irmão Camisa Roxa no sertão de Jacobina, na 

Chapada Diamantina até em Salvador, José Tadeu (o Camisinha) ainda muito jovem frequenta as rodas 

de rua, a capoeira angola, as Rodas de Mestre Waldemar, depois quando chega à academia da Capoeira 

Regional de Mestre Bimba, realiza seu grande desejo de treinar com aquele que se tornou seu grande 

mentor, mestre e respeitava-o como seu próprio pai, pois leva muito a sério seus ensinamentos para a 

Capoeira e para sua própria vida, quando em 2018 mostra no Memorial da Abadá a seguinte frase do 

Mestre Bimba: “O aluno depois de familiarizado por diversas sequências apresentadas em suas lições, o 

aluno poderá em função da sua habilidade criar novas combinações de golpes e ataques e novas 

sequências, enriquecendo seus treinos e contribuindo para o melhor aproveitamento”.
 Mestre Camisa, então, afirma que já vem fazendo isso que era para criar novos golpes e novas 

sequências, mas muita gente não entendeu essa proposta de trabalho dele. Criticaram seu método de 

misturar os dois segmentos Angola e Regional sem ser nenhum deles, pois para o mestre Camisa falar que 

fazia Angola ou Regional ele estaria ofendendo as duas vertentes tradicionais da Capoeira e ofenderia aos 

velhos mestres que tanto ensinaram, por isso, buscou algo diferente,  híbrido e mistura as duas vertentes 

mais a sua experiência com a Capoeira de Rua de Salvador como ele costuma dizer fez um MMA da 

Capoeira, assim, define seu estilo da Abadá-Capoeira.
 Em 1977, Mestre Camisa tem sua primeira turma: Arara, Cláudio Moreno, Mula e (o Negão 

que faleceu antes, mas seria, por isso, um título pós morte não seria um exagero, notas do autor). Neste 

ensaio sobre a escola Abadá-Capoeira pretende-se descrever os três ciclos, ou seja, as três décadas desta 

escola dividem-se em três momentos de evolução dela própria, pois desde sua origem em 1988 até 1999, 

sendo o ano de 1999 como um ano de transição e transformação; depois 2009 encerra-se o segundo ciclo 

e o terceiro ciclo em 2019, completando o terceiro ciclo da escola Abadá-Capoeira ainda em 2019, pois 

em 2020 inicia uma nova fase que é  Capoeira Abadá. 
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OBJETIVO
 Temos como objetivo investigar as contribuições da escola Abadá-Capoeira para a evolução da 

Capoeira no final do século XX e o início do século XXI; reconstruir a memória e identidade do estilo 

Abadá-Capoeira, de Mestre Camisa.

 METODOLOGIA 
 Para a realização desta pesquisa foi necessário uma leitura dos periódicos da Abadá-Capoeira, 

livros do Mestre Camisa e de autores especializados, depoimentos do próprio Mestre Camisa, assim 

como os registros existentes do Memorial Abadá-Capoeira, do Centro de Ensino mestre Bimba – CEMB, 

localizado na Fazenda Ecológica Abadá, durante a Excursão Norte Nordeste de 2018, além da vivência de 

décadas na escola Abadá-Capoeira. 

RESULTADOS ESPERADOS
I - Desde a fundação da ABADÁ-CAPOEIRA em 1988 até 1999 inicia-se o primeiro ciclo da escola 

ABADÁ-CAPOEIRA.
  Neste ano de muita transformação social, política e histórica do nosso país como a 

promulgação da Constituição Federal do Brasil pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 

da República, no clima de democracia do país, é fundada a Associação Brasileira de Apoio e 

Desenvolvimento da Arte Capoeira – ABADÁ-CAPOEIRA. Em um Folheto, há origem da ABADÁ-

CAPOEIRA, pedra fundamental, no Memorial Abadá, no Centro de Educacional Mestre Bimba – 

CEMB, Mestre Camisa revela que vem de uma família de cinco capoeiristas e ele é o quarto; primeiro foi o 

Camisa Roxa, formado em 1963, depois Camisa II, formado em 1968; Camiseta, formado em 1969 ( o 

primeiro), e Camisinha, formado em 1971 por Mestre Bimba (que é o Mestre Camisa, José Tadeu 

Carneiro Cardoso) e Camiseta (o segundo que é o mais novo irmão). Mestre Camisa treinou com seu 

irmão Camisa Roxa, aluno de Mestre de Bimba, em Jacobina – Bahia, depois foi residir em Salvador, no 

bairro da Lapinha, conheceu a Capoeira Angola, frequentou as rodas de Mestre Waldemar e Traíra, as 

rodas de Boca Rica; até ter acesso à academia de Mestre Bimba, Camisinha se torna aluno formado em 

1971 por Mestre Bimba e 1972 resolve fixar residência no Rio de Janeiro, depois de ter viajado pelo Brasil 

fazendo apresentações, ele rasga a passagem de volta para Salvador – BA; a sua primeira turma de 

Capoeira e sua primeira academia que ministrou aula foi a Nissei em Laranjeiras, logo em seguida vai 

fazer parte do grupo Senzala e desenvolve trabalho com a Capoeira, e a partir de 1976, começa a 

desenvolver sequências de golpes e movimentação própria e passa a jogar com este estilo desenvolvido por 

ele Mestre Camisa.
 A Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira – ABADÁ-

CAPOEIRA foi fundada em 1988 pelo presidente fundador Mestre Camisa (José Tadeu Carneiro 

Cardoso) que tinha como objetivo desenvolver uma técnica de capoeira desenvolvida por ele. Desde sua 

infância em Jacobina quando inicia seus primeiros treinos de Capoeira com seu irmão Mestre Camisa 

Roxa, que é o renomado discípulo de Mestre Bimba. No intuito de criar um grupo de capoeira que 

atendesse a seus anseios como capoeirista, já que havia também iniciado um trabalho com a Capoeira 

profissionalmente e havia conseguido aglomerar muitos alunos para suas apresentações, aulas e 

treinamentos. Este ciclo é findado em 1999 nos Jogos Mundiais de 1999, Congresso Internacional. 
 Em 1995, I Congresso Internacional da Abadá-Capoeira, 13 países participaram contando 

com o Brasil, foi uma estratégia para inserir a Capoeira como um evento tão importante quanto a sua 

dimensão internacional e seu devido valor, pois só universidades, as grandes empresas, e os políticos que
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organizavam congressos internacionais. Mestre Camisa consegue com essa sua atitude dar muito mais 

visibilidade a Capoeira, excepcionalmente, ABADÁ-CAPOEIRA, não era só uma escola nacional já 

estava estabelecido há anos a sua internacionalização. Porém, eventos como I Jogos Mundiais em 1997, 

inaugura-se uma nova forma de competição que já iniciou com um grande evento; em 1998, I Jogos 

Brasileiros. A Escola informal Abadá-Capoeira consegue com seus eventos atingir seus objetivos, que não 

era só dar visibilidade, mas profissionalizar o professor de Capoeira, qualificá-lo, capacitar o capoeirista 

não só no aspecto físico, mas também no aspecto científico, histórico e cultural.  Encerra-se o primeiro 

ciclo da escola Abadá-Capoeira, mas o ano seguinte torna-se também um ano de transição, que se repetirá 

a cada intervalo de um ciclo que neste caso corresponde a uma década para ser mais preciso. Todavia, não 

é uma década que se passa, mas ideias, valores são modificados, técnicas são desenvolvidas e uma 

evolução da Escola Abadá-Capoeira progressivamente em uma curva ascensional. 

II - De 1999 a 2009, representa o segundo ciclo da ABADÁ-CAPOEIRA. A criação do ZUMBIMBA e do 

CEMB 
 Em 1999, foi a primeira fase de transição, vai ser designada de fase camaleão da ABADÁ-

CAPOEIRA, ou seja, de transição, intermediária, a Escola possui essa característica de adaptação no 

momento de crise, de dificuldade da mesma forma que o Capoeirista que joga conforme o momento. No 

livro O local da cultura, de Homi Bhabha (2013) em sua epígrafe de Martin Heidegger afirma que “uma 

fronteira não é onde algo termina, mas, como os gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a partir do 

qual começa a se fazer presente” (BHABHA, 2013, p. 19). Este momento foi marcado por uma série de 

mudanças e adaptações como a necessidade de preparar um profissional de Capoeira para o mercado de 

trabalho que exigia mais do professor de Capoeira: “A capoeira está abrindo novos espaço e a profissão de 

professor de Capoeira está sendo mais procurada e respeitada, portanto é dever da Abadá-Capoeira 

apresentar pessoas cada vez mais preparadas para corresponder a esta exigência da sociedade” (MESTRE 

CAMISA, 1999, p. 02); a tecnologia no Brasil e no mundo estava se desenvolvendo, havia a necessidade 

de acompanhar através da criação da primeira página da ABADÁ-CAPOEIRA na internet:

Fazendo parte deste mesmo processo de desenvolvimento, inauguramos a home page central da 

Abadá-Capoeira na internet, eu que nunca fui ligado a estas coisas de computador, já estou me 

inteirando do assunto. Sei que muita gente ainda não pode ter um computador, que é uma coisa 

cara, mas deve tentar ver na casa de um amigo, na escola, em bibliotecas, pois em muito breve a 

informática será indispensável para todos (MESTRE CAMISA, 1999, p. 02).

 Neste mesmo ano Jair Moura revela mais uma de suas pesquisas significativas para a Capoeira 

através das crônicas de Raul Pederneiras, jurisconsulto, teatrólogo, humorista e caricaturista, vinculado à 

capoeira carioca em um artigo denominado “A Defesa nacional veiculado pela Revista da Semana, em 07 

de maio de 1921. Raul Pederneiras ressalta a supremacia da capoeiragem como exercício físico, e sua 

predominância sobre outros esportes vinculados à defesa pessoal” (JAIR MOURA, 1999, p. 04). Dez 

anos depois, Jair Moura vai publicar em seu livro A capoeiragem no Rio de janeiro através dos séculos 

(2009).

Neste número temos mais uma vez a satisfação de contar com uma importante matéria do 

pesquisador Jair Moura sobre as raízes da Capoeiragem Carioca. Além de nos honrar com sua 

presença no conselho editorial de nosso jornal, o amigo Jair tem nos agraciado com seus artigos 

inéditos. Ler e conversar com Jair é sempre enriquecedor e é um privilégio poder dividir isto com os 

leitores do Jornal Abadá (MESTRE CAMISA, 1999, p. 02). 
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 Neste mesmo ano, é iniciado os trabalhos de pesquisa científica a respeito da avaliação física, 

pois já existia padrões definidos em outras artes marciais, também estava testando os capoeiristas da 

Abadá-Capoeira:

Junto com a evolução chegaram os testes específicos de avaliação física de nossos atletas, trabalho 

desenvolvido pelo professor Columá na Universidade Gama Filho. Em outras modalidades 

esportivas já existem padrões definidos, agora estamos estudando os parâmetros da Capoeira, para 

que sirvam de referência e possibilitem a melhora da capacidade física dos capoeiristas (MESTRE 

CAMISA, 1999, p. 02.)

 Esta pesquisa se torna pioneira nesta área da Capoeira, servindo de parâmetro para nossos 

estudos técnico-científicos desenvolvidos nas quatro edições do AbadÁcadêmico: encontro técnico-

científico de capoeira, iniciado no ano de 2016, realizados três edições em Petrolina-PE pela Universidade 

do Vales do São Francisco – UNIVASF, organizado pelo Dr. Sérgio Rodrigues Moreira e Marcos Paulo 

Alves dos Santos na sua primeira edição de 2016, e em 2019, foi sediado o IV AbadÁcadêmico: encontro 

técnico-cientifico de capoeira em Curitiba – PR, pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Esse 

evento objetiva promover a pesquisa e contribuir para desvelamento científico e técnico da capoeira, para 

que possa também capacitar mais ainda o profissional professor de capoeira.
 Em 2001, no IV Congresso Internacional; III – Jogos Mundiais de Capoeira; a Campanha 

preservando a Natureza através da capoeira, a Abadá-Capoeira vai reconhecer dois mestres de Capoeira: 

Mestre Nagô e Mestre Capixaba, pois segundo Mestre Camisa:

Na Abadá, o Mestre de Capoeira não se forma: ele se torna. Estamos apenas reconhecendo homens 

com trabalhos notadamente relevantes. O Mestre no passado tinha um grande valor, era uma 

pessoa conceituada na comunidade capoeirística, com experiência, credibilidade e trabalho 

reconhecido... Faz parte de nossa filosofia resgatar o valor do Mestre de Capoeira” (MESTRE 

CAMISA, 2001, p.02).

            O Centro Educacional Mestre Bimba é o marco do segundo ciclo da ABADÁ-CAPOEIRA, 

resgatando a sequência do mestre Bimba, os treinamentos de emboscada, uma especialização de capoeira 

em Mestre Bimba, reconstruindo um quilombo em um espaço urbano, resgatando os toques de 

berimbaus da Capoeira Regional, adaptando e descobrindo novas possibilidades de fazer as sequências 

de Mestre Bimba, o ZUMBIMBA é um dos principais eventos da ABADÁ-CAPOEIRA. Encerra-se este 

segundo ciclo com os a interrupção de um Projeto do primeiro CEMB e a segunda transformação da 

Escola Abadá-Capoeira; Jogos Mundiais de 2009.

III - A partir de 2009 a 2019, encerra-se o terceiro ciclo da Escola ABADÁ-CAPOEIRA.
 Em 2009, ano de crise, de transformação radical da sede do CEMB, assim como também a 

renovação e reconstrução e inovação, é realizado VII Jogos Mundiais de Capoeira e uma Campanha de 

Reflorestamento, Jair Moura lança A capoeiragem do Rio de janeiro através dos séculos; Rodrigo 

Mouraes em parceria com mestrando pernilongo lançam A percussão do berimbau de barriga; 

Mestrando Charm lança Cantigas inéditas de capoeira vol. 3; e o Lobisomem lança seu CD Capoeira 

popular brasileira:
 

Cheguei à conclusão que a capoeira, apesar da nova titulação de patrimônio cultural 

brasileiro,ainda está longe de ter o apoio que merece. Mas na Abadá não crise. O empenho e a 

disposição de todos para a realização do festival internacional de Capoeira chega a impressionar. 
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Estamos em plena reconstrução do Centro Educacional mestre Bimba – CEMB – antigo foi 

desapropriado para a implantação do Complexo Petroquímico . . .  Colocamos nossas milhares de 

mãos na massa (MESTRE CAMISA, 2009, p. 02).

 O terceiro ciclo já começa no novo CEMB no processo de reconstrução, melhoria do espaço 

ambiental, porém um entusiasmo de pôr em prática a ampliação do CEMB com seus memoriais, os 

vários espaços de treinamento com suas respectivas homenagens ao Mestres de Capoeira: Mestre Bimba, 

Mestre Waldemar. Mestre Pastinha, Mestre Camisa Roxa (Grão Mestre da Abadá-Capoeira); 

reconstruído e bem mais amplo o Projeto da Escola Abadá fazendo mudanças e adaptações conforme o 

momento que era crítico também, já é realizado o primeiro evento nacional no CEMB e no Ginásio da 

cidade de Papucaia, município de Cachoeiras de Macacu – RJ, atraindo toda a comunidade da cidade 

para prestigiar um evento de Capoeira. 
              Em 2013, A Abadá-Capoeira reconhece três Mestres, duas Mestras Márcia e Edna, e Mestre 

Canguru e mais cinco mestrandos, também no aulão houve uma homenagem ao eterno Grão-Mestre 

Camisa Roxa e Mestre Camisa lembra que “uma das principais características da Abadá é uma constante 

reestruturação de si própria. Isso fica mais claro quando reconhecemos nossos novos mestres” (2013, p. 

02).
              Em 2015-2024 Década Internacional de Afrodescendentes; Festival Internacional da Arte 

Capoeira, X Jogos Mundiais de capoeira, ano que o Mestre Camisa completou 60 anos, o evento ocorreu 

na região portuária do Rio: “A parceria com a Ação da Cidadania nos permitiu realizar o evento no 

coração da região batizada pelo músico e pintor Heitor dos Prazeres (1898-1966) de Pequena África. No 

Galpão da Ação” (MESTRE CAMISA, 2015, p. 02) e o Aulão no cais do Valongo cujo tema era 

ABADAFRO, a Abadá-Capoeira está presente em vários países do continente africano como Angola,  

África do Sul, Moçambique, Marrocos, Congo, pois representa um trabalho que havia sido  iniciado em 

1996 no projeto “Em Busca das Raízes” edita o Mestre Camisa em 2015, comemorou-se também neste 

ano os 25 anos da Orquestra de berimbaus. Em 2016, I AbadÁcadêmico: encontro técnico e científico de 

Capoeira realizado nas cidades de Juazeiro da Bahia e Petrolina de Pernambuco na Universidade Vale do 

São Francisco – UNIVASF, que já se encontra na sua quinta edição em 2020; Memorial do Mestre 

Bimba; Memorial da Abadá-Capoeira; Memorial de Mestre Pastinha em 2019; Abadá Angola em 2019; a 

introdução da categoria Boabá, Instrutor Cipó é  o primeiro a ser chamado para receber a corda da 

categoria Baobá em 2019, são algumas contribuições deste terceiro ciclo da Abadá-Capoeira.
              Este terceiro ciclo encerra-se em 2019 com a formatura de 12 Mestrandos, e 2 Mestrandas, 

encerra-se também o ciclo da ABADÁ-CAPOEIRA, pois em 2020 inicia uma nova fase da 

CapoeirAbadá, da Capoeira da Escola Abadá. Abadá Capoeira tornou-se nome próprio, houve uma 

conversão, uma transformação de sigla para um nome, pois aquela associação hoje é uma Escola 

CapoeirAbadá, transformada e evoluída com toda sua peculiaridade em seu estilo, método, metodologia, 

toques de berimbau, atabaque, pandeiros, agogô, músicas, pedagogia, ginga, golpes, esquivas, projetos 

socais, pesquisa, ensino, extensão, campanhas, ações ambientais, entre outras participações próprias da 

Capoeira Abadá, que é uma extensão da vida, do conhecimento, da experiência, da capacidade de 

elaborar e executar um trabalho em todo o mundo, mesmo no isolamento social que atormenta o mundo 

com a Pandemia COVID-19. 
             Em 2020, mestre Camisa revela para a Comunidade da Escola Capoeira Abadá quatro dos oito 

toques de Berimbau, todos fundamentados da Escola Capoeira Abadá e consegue por sua vez uma 

fotografia dele na Academia do Mestre Bimba, um registro inédito, pois não tinha nenhuma fotografia 

dele na Academia do Mestre Bimba, um registro inédito, pois não tinha nenhuma fotografia até essa data, 
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revelando e contribuindo para história da Capoeira Abadá.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A Capoeira Abadá, portanto, é híbrida, misturada a Capoeira Angola e a Capoeira Regional, 

porém não é uma ou outra, mas as duas são fontes para Capoeira Abadá, as duas fontes continuam 

limpas, para que outras pessoas, capoeiristas possam beber também. A Capoeira Abadá não se opõe a 

Capoeira Angola, assim como também não se opõe a Capoeira Regional, no entanto, com a capacidade 

de compreensão do mestre Camisa e sua vivência nas duas matrizes da Capoeira do século XX descobre 

uma maneira própria de jogar, de ensinar, de treinar, de conduzir e organizar a roda de Capoeira. 

Criando, por conseguinte, um estilo e uma vertente de Capoeira inovadora, diferente das duas matrizes 

Angola e Regional, embora tenha servido como base de sua técnica e fundamento, pois a convivência 

com os grandes Mestres da Capoeira da Bahia como Waldemar, Boca Rica, Canjiquinha, Mestre Bimba, 

Camisa Roxa, Caiçara, Paulo dos Anjos entre outros tão importantes para a própria formação 

continuada do Mestre Camisa. Hoje a Capoeira Abadá possui oito toques de Berimbau, quatro deles já 

apresentados pelo mestre Camisa: São Bento da Abadá, Gingalopante, Silvestre e a próprio toque de 

Benguela, que já faz parte da identidade da Capoeira Abadá; estilo próprio, música, ritmo, forma de 

jogar, treinar e ministrar aula de Capoeira, método e metodologia inovadora e criativa, preocupações 

com a Natureza e todo meio ambiente, preocupações culturais e sociais em busca de uma reconstrução da 

memória, identidade e dignidade coletiva, social equitativamente ressignificada.
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INTRODUÇÃO
 Não raras vezes a história de um lugar é contada sob a ótica do colonizador, de seus feitos, que 

são comumente revestidos de uma áurea heroica. Assim, à medida que tal narrativa ganha protagonismo 

e caráter de realidade única, outras perspectivas são menosprezadas. No Brasil não foi diferente, durante 

um largo período de tempo sua história foi relatada a partir do olhar dos portugueses, do europeu, do 

colonizador, cujas ações eram registradas como conquistas, ficando de lado a vivência de outros agentes 

que compunham parte importante daquilo que conhecemos como Brasil, a saber, a vivência dos 

indígenas, africanos e afro-brasileiros. No entanto, ainda que as narrativas dos indígenas, africanos e afro-

brasileiros tenham sido preteridas, a crítica à narrativa hegemônica dos colonizadores levou à 

necessidade de resgatar a perspectiva dos outros agentes da história.
 É nesta tendência de resgate de outras narrativas que filmes como “Uma história de amor e 

fúria”, de Luiz Bolognesi, foi produzido, demonstrando que há, desde a indústria cinematográfica, uma 

necessidade de revisionismo da história do Brasil. Era preciso ouvir e resgatar as vivências dos outros 

agentes que constituíram a sociedade brasileira. De importância capital e evidenciando a necessidade do 

resgate da narrativa dos diferentes povos, tem-se a promulgação da lei 10.639/03, que altera a lei 

9.394/96 em seu artigo 26, e torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na 

educação básica. 

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.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 

como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 

Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 

Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística 
 14e de literatura e história brasileiras.”.

 Houve um forte movimento de resgate da cultura afro-brasileira e indígena, que passaram a 

compor, obrigatoriamente, o componente curricular da educação básica. Este movimento de valorização 

da cultura negra afro-brasileira possibilitou o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural 

brasileiro pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2008 e em 2014 a da 

14 LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1>.  
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Roda de capoeira foi reconhecida, pela UNESCO (Organização das Nações Unidades para a Educação, a 

Ciência e a Cultura), como patrimônio imaterial da humanidade, tornando-a a quinta manifestação 

brasileira a integrar a lista, ao lado do Samba de Roda, do Kusiwa, do Frevo e da Peregrinação religiosa do 
15Círio de Nazaré . 

 Se por um lado há um empenho para valorização da cultura afro-brasileira e indígena e a 

capoeira é uma destas manifestações que se popularizou e foi mundialmente reconhecida; por outro, no 

que diz respeito ao âmbito filosófico, há ainda uma necessidade latente de desenvolver o que poderíamos 

chamar de uma filosofia brasileira. Principalmente se considerarmos o papel que a filosofia ocidental tem 

no processo de colonização, neste sentido Safatle afirma: “essa pretensa especificidade da filosofia no 
16ocidente era um dos mais brutais dispositivos coloniais já inventados ”. Movidos por esta necessidade de 

descolonizar a filosofia a partir da construção de uma filosofia brasileira e considerando a história e os 

elementos presentes na capoeira que optamos por esta arte em nossa busca de uma identidade e filosofia 

brasileira. Foi neste sentido que o projeto de extensão Gingando com a Filosofia foi pensando. 
 A capoeira, por utilizar e ressignificar categorias presentes no cotidiano de parcela 

considerável dos brasileiros, apresentou-se como um meio pelo qual a filosofia brasileira poderia ser 

pautada. Então, motivados pela necessidade de fazer uma filosofia nacional, nos propomos a pensar um 

fazer filosófico que parta da perspectiva dos brasileiros, não se limitando à exegese dos textos de 
17pensadores europeus ou norte-americanos . Consideramos que, ainda que seja um trabalho hercúleo, 

produzir uma filosofia brasileira é possível, desde que os e as filósofas saiam de seus gabinetes e “ponham 

o pé na calçada”. Pensando em sair dos gabinetes, iniciamos está empreitada por um projeto de extensão e 

é por ele que almejamos dar um passo rumo a uma filosofia brasileira que não só anda na calçada, mas 

joga capoeira e toca berimbau.
 O projeto Gingando com a filosofia teve um duplo objetivo: 1. Identificar o grau de 

conhecimento e apropriação das manifestações culturais negras por parte dos beneficiários do projeto, 

bem como a visão da história sob a perspectiva das pessoas comuns; 2. Contribuir com a construção deste 

conhecimento e aprofundar aqueles sobre a história e elementos constitutivos da capoeira. O presente 

relato, por sua vez, objetiva, mediante a apresentação das atividades realizadas no citado projeto, discutir 

e apontar elementos para a produção desta filosofia brasileira que se faz tão urgente. 
 Faz-se necessário, então, esclarecer que a capoeira não se limita ao jogo que ocorre nas rodas, 

nem a uma prática corporal. Ela é uma mistura de coisas, apresentando elementos de origem indígena, 
18africana e afro-brasileira . É esta diversidade de influências que a leva a possuir uma característica 

movente. A capoeira é devir, devir que se faz luta, dança e jogo. Devir que é arte, que é identidade em sua 

alteridade. Ela é o mesmo, mas também é o outro, é um todo, mas também é cada uma de suas partes e, 

ademais, é a relação do todo com as partes. É um jogo de contraposições que:

Em razão do jogo ser uma unidade, uma unidade de contraposições, seu realizar-se é marcado pela 

potência dos jogadores, que a cada momento reinventam aquele universo, fazendo com que os 

15 
DUARTE, Capoeira é reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade.

 <https://www.camara.leg.br/radio/programas/446238-capoeira-e-reconhecida-como-patrimonio-cultural-imaterial-da-humanidade/>.
16  Saflate (2020), Identitarismo branco, 04/09/2020. <https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-09-04/identitarismo-branco.html>. 
17 

Aquino (2020), em seu texto Narcisismo às avessas e a nossa filosofia brasileira, apresenta como a filosofia brasileira adotou o método uspiano, ou seja, 

um método exegético de fazer filosofia. Segundo o estudioso, tal método se consolidou nas academias brasileiras e fez com que o filósofo brasileiro se 

intimidasse em produzir sua própria filosofia, seja por medo de errar, seja por não reconhecer que em território nacional há cultura, seja porque não 

considera o seu pensar por si mesmo e de seus conterrâneos algo valoroso o suficiente para ser denominado de filosofia. A filosofia brasileira, então, 

estaria presa na fórmula “o conceito X, na obra Z de autor Y” 
18 Optamos por separar os elementos africanos dos afro-brasileiros a fim de demarcar aquilo que seria uma construção nacional, sem, contudo, deixar 

de dar os devidos méritos aos elementos africanos, sem os quais a cultura brasileira não seria tão rica quanto é hoje. 
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observadores, pela harmonia do jogo, pensem que se trata de algo ensaiado quando, na realidade, 
19 diz respeito à dinâmica própria das relações de contraposição .

 Desenvolvido a partir de contraposições, a capoeira tem um aspecto dialético que exige 

harmonia e superação. Tal característica reflete e faz refletir sua origem e desenvolvimento, bem como 

daqueles que a fizeram e a fazem ainda nos dias atuais. Por constituir uma parte importante da cultura 

brasileira, ela compõe sua identidade, seja de maneira a caracterizar, isto é, fazendo com que a cultura e 

identidade brasileira seja o que é, seja ao ser influenciada por outros agentes que formam está cultura. A 

capoeira constitui e é constituída pela identidade brasileira. Este fato se reflete nas músicas. No aspecto 

musical, as Rodas de capoeira falam de si e da sociedade, mas o faz sob a perspectiva do capoeirista. Mesmo 

fora das músicas específicas de capoeira, os elementos da capoeira e seu realizar-se são refletidos, vide as 
20músicas populares brasileira, das quais temos exemplos desde a canção Berimbau  interpretada por 

21Toquinho e Vinícius de Moraes a Ginga , interpretada pela cantora Iza.
 A capoeira permite uma análise interessante sobre o ser brasileiro, esta forma de humanidade 

que, ao mesmo tempo em que apresenta características muito próprias, tem potencialidade de 

universalização, por tratar do ser humano em seus aspectos individuais e coletivos. Trata-se, portanto, de 

como o ser humano brasileiro atua nos campos da ética, política, epistemologia. É sempre bom lembrar 

que, embora a filosofia se pretenda universal, ela sempre parte de um ponto, porque teorizada por um 

indivíduo que fala a partir do seu ser social. Nosso ser social tem formação brasileira e encontramos na 

capoeira o ponto de referência para nossa teoria. 

METODOLOGIA

 Em sua natureza, este trabalho tem caráter qualitativo, tendo como objetivo perceber os 

aspectos filosóficos presentes na capoeira, de maneira que seja possível construir uma filosofia brasileira. 

À vista disso, parte-se de referenciais bibliográficos e documentais, uma vez que grande parte dos 

elementos analisados dizem respeito às vivências dos participantes no projeto de extensão Gingando com a 

Filosofia.
 O projeto atuou com dois grupos: 1. Capoeiristas; 2. Estudantes da rede básica de ensino e de 

não capoeiristas. A equipe executora era composta por praticantes de capoeira de diferentes níveis de 

escolaridade e áreas, bem como estudantes de ensino básico e superior não capoeiristas. Os eventos 

ocorreram em grupos da cidade de Fortaleza e da região dos sertões de Crateús. Por dizer respeito a grupos 

distintos, a abordagem também foi distinta, variando entre: oficinas, rodas de conversas e exposições 

dialogadas. Os eventos organizados com grupos de capoeiristas tinham como tema elementos que, 

mesmo não figurando como específicos da capoeira, nela se faziam presentes, seja enquanto vivência dos 

e das capoeiristas em suas realidades sociais, seja por dizerem respeito a questões sociais que, por estarem 

presentes na sociedade brasileira, também se encontravam nos treinos e Rodas. 
 No grupo de capoeira que se localiza em Fortaleza foram abordados temas que discutiam a 

presença da mulher na capoeira, o papel que a ela era comumente delegado, como ela percebia o 

machismo por parte dos capoeiristas e como o preconceito de gênero foi construído historicamente na 

sociedade, de modo a ser perpetuado nas práticas capoeirísticas. O evento ocorreu no formato de roda de 

19  CUNHA; SILVA, Aspectos dialéticos da capoeira, 2018, pág. 544. 
20 POWELL; MORAES. Berimbau/Toquinho. In: Letras. Disponível em: https://www.letras.mus.br/toquinho/1348119/> . Acesso em: 31 de 

Agosto de 2020. 
2 1

I Z A .  I z a  –  G i n g a  ( Pa r t i c i p a ç ã o  e s p e c i a l  R i n c o  S a p i ê n c i a ) ,  I n :  Yo u t u b e ,  2 3  d e  m a r ç o  d e  2 018 .  D i s p o n í ve l : 

<https://www.youtube.com/watch?v=NcY80SPnvfE&list=PL7RBkab3pXV8aSQnd4XvaF5b5pTQGaMn>. Acesso em: 31 de Agosto de 2020. 
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conversa, de maneira que as organizadoras apresentavam o tema principal e algumas questões que o 

envolviam. Após a exposição inicial, a roda de conversa era aberta e os participantes faziam suas 

considerações, neste momento ocorria o debate propriamente dito. Ao fim, eram elencadas as 

conclusões e questões a que se chegou e o evento era finalizado. 
 Os eventos realizados em Crateús ocorreram em formato de exposição dialogada e oficinas, 

nas quais os participantes não eram majoritariamente capoeiristas, mas estudantes da rede básica de 

ensino e um grupo de mulheres atendidas pelo CRAS-Crateús em um evento intitulado VII encontro de 

mulheres no CAPS - eu a Abayomi e os contos das negras, em referência ao mês da mulher. Nos demais 

espaços, os eventos foram divididos em dois, nos quais uns eram de cunho mais teórico e outros, prático. 

Os primeiros, voltados para estudantes do ensino fundamental, ocorreram no formato de oficinas, de 

modo que, de início, haviam as apresentações e uma sondagem sobre o que os participantes conheciam 

sobre capoeira e a história do Brasil. Em um segundo momento era feito uma oficina de capoeira. As 

oficinas ocorreram de duas formas: oficina de movimentos e oficina de instrumentos. Mesmo na oficina 

voltada mais para a prática corporal, havia um momento de experimentação dos instrumentos.
  As atividades de cunho teórico, por sua vez, se deram mediante a articulação da história do 

Brasil com a origem e desenvolvimento da capoeira, de maneira a ser possível fazer alguns apontamentos 

sobre a identidade e filosofia brasileira. Uma vez que os temas eram contextualizados, eram vistos alguns 

tipos de toques e seus respectivos jogos. Durante este momento havia o incentivo para que os 

participantes contribuíssem de forma mais enfática, dado que a eles era pedido para exporem suas 

impressões sobre os jogos e toques, bem como a relação que faziam com os demais aspectos da vida. 

Mediantes os passos apresentados eram fornecidos aos participantes elementos suficientes para as 

devidas associações e a construção daquilo que entendemos como uma identidade e filosofia brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Como resultado, em torno de 250 pessoas foram beneficiadas através dos diversos eventos 

realizados. O primeiro evento foi a “I roda de conversa Tereza de Benguela – Mulher: uma história de luta e 

resistência”, que ocorreu no mês de março, em referência ao mês em que se comemora o dia internacional 

da mulher. O evento teve como objetivo discutir sobre a presença de mulheres na capoeira, de modo a ser 

possível debater questões como machismo, patriarcado e como estes elementos, que estão presentes na 

sociedade brasileira, se perpetuam nos grupos de capoeira e na vivência dos e das capoeiristas. O evento 

aconteceu nas dependências do Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza. Participaram pessoas de 

diferentes faixas etárias, sendo o maior grupo formado por pessoas entre 15 e 19 anos. Os participantes 

possuíam diferentes níveis de escolaridades, que iam desde pessoas com o ensino fundamental 

incompleto até doutores, sendo a maioria composta por estudantes do ensino médio. O evento teve 

como resultado um ambiente mais acolhedor a participação de mulheres na capoeira, fato que se refletiu 

no aumento da atuação feminina na Roda que aconteceu depois da roda de conversa. Este fenômeno foi 

observado na maior inclusão de mulheres tanto jogando capoeira quanto na bateria. 
 Outro momento em que foi abordado a questão da mulher na capoeira se deu no CRAS de 

Crateús, com um grupo bem distinto do anterior, pois era composto exclusivamente por mulheres, em 

sua maioria de baixa escolaridade e de alta vulnerabilidade socioeconômica. Por não ser um grupo de 

capoeiristas, o objetivo deste evento foi apresentar a capoeira e as mulheres que fizeram história nesta 

arte, bem como mostrar como a capoeira é realizada. Ainda que não tenha se tratado de um grupo de 

capoeiristas, este momento foi de grande contribuição, em razão de que, sendo a maioria mulheres de 

meia idade ou idosas, seus relatos foram muito significativo ao possibilitar uma visão panorâmica do  
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desenvolvimento da capoeira no Sertão de Crateús em décadas anteriores. Muitas mulheres relataram 

que nunca praticaram capoeira porque foram proibidas por seus familiares, seja porque eram 

responsáveis pelos afazeres domésticos, mesmo quando crianças; seja porque eram mulheres, já que a 

capoeira era vista como “coisa de homem”. 
 A divisão de atividades como possíveis ou não às mulheres está diretamente associada à 

história do Brasil e ao desenvolvimento de uma cultura em que mulheres são proibidas de realizar 

diversas atividades. Esta cultura se materializou no Decreto 3.199 de 14 de abril de 1941, assinado pelo então 

Presidente da República Getúlio Vargas. O decreto, em seu art. 54, apresenta a seguinte redação: “Às 

mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, 

devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às 
22entidades desportivas do país” . Tal proibição é reforçada na Deliberação 7 de 1965 pelo Conselho 

Nacional de Desportos, em seus artigos 1 e 2, que deliberam:

1. Às mulheres se permitirá a prática de desportos na forma, modalidades e condições estabelecidas 

pelas entidades internacionais dirigentes de cada desporto, inclusive em competições, observado o 

disposto na presente deliberação. 2. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, 
23futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo-aquático, pólo, rugby, hanterofilismo e basebal” .

 A mesma dificuldade concernente à presença de mulheres na capoeira foi notada nos demais 

eventos realizados ao longo do projeto, ainda que as participantes pertencessem a pelo menos duas 

gerações posterior àquela das mulheres do evento ocorrido no CRAS de Crateús. Estamos a falar, aqui, 

dos demais eventos que ocorreram no Sertão de Crateús, nos quais além das dificuldades relativas à 

presença das mulheres na capoeira, oriunda do preconceito de gênero, ainda há as dificuldades próprias 

da região. A respeito das características pertinentes a execução do projeto na região de Crateús, temos que 

os eventos foram realizados com diferentes públicos e em dois municípios: Crateús e Ipaporanga. Assim, 

para uma melhor organização, serão apresentados, primeiramente, aqueles eventos que ocorreram no 

município de Crateús e, posteriormente, o evento que ocorreu em Ipaporanga.
 O primeiro evento em Crateús se deu com estudantes da educação básica, teve como tema 

“Maquiavel e os jogos de capoeira” e seus participantes eram alunos do terceiro ano do ensino médio. O 

evento ocorreu na E. E. M. T. I. Lions Club. Porque os participantes eram estudantes do último ano do 

ensino médio, optou-se por fazer uma relação direta da capoeira com um filósofo clássico, no caso, 

Maquiavel (1469 – 1527). Neste sentido, atentando que o filósofo escolhido para nortear o debate é um 

pensador importante para a filosofia política, em razão de partir de uma concepção realista da política, o 

evento concentrou-se em relacionar os conceitos de Maquiavel como virtú e fortuna com categorias 

importantes da capoeira, como mandinga e manha. Foi realizada uma articulação entre a teoria de um 

filósofo clássico e as questões do desenvolvimento da política brasileira, desde o período colonial, com a 

origem e desenvolvimento da capoeira, bem como o lugar que ela ocupou na história nacional até seu 

reconhecimento como patrimônio cultural. Ademais, também foram associados os conceitos acima 

descritos com os elementos presentes nos jogos de capoeira.
 Como um grupo de 40 pessoas, com idades entre 16 e 19 anos, foi exposta uma leitura crítica  
da história do Brasil, de modo a comparar o Brasil vivido pelos grupos sociais mais vulneráveis  

22 
BRASIL. Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-

1946/Del3199.htm>.  
23 

 DESPORTO, Deliberação N° 7, Disponível em: <http://cev.org.br/biblioteca/deliberacao-n-7-2-agosto-1965/>. 
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com aquela narrativa que foi oficializada nos documentos, ou seja, comparar aquilo que era posto nos 

documentos e legislações que entravam em vigor a cada acontecimento histórico, com a situação social e 

econômica que a maioria da população se encontrava, em especial, a negra. Com esta metodologia, 

constatou-se que os estudantes não conheciam importantes momentos da legislação brasileira, como a 

proibição da prática de capoeira durante a República Velha, ou a das mulheres de praticarem algumas 

atividades físicas. Ademais, os estudantes não percebiam como características governamentais, como o 

nacionalismo de Getúlio Vargas, implicam diretamente na legislação, como o foi na retirada da prática da 

capoeira do código penal e, no mesmo governo, a proibição de mulheres praticarem algumas atividades. 

 Além das questões diretamente ligadas à história do Brasil e como ela determina no 

surgimento e desenvolvimento da capoeira, a análise relacional dos jogos com os conceitos de virtú e 

fortuna foi de importância capital. Por meio de análise comparativa entre conceitos filosóficos clássicos e 

categorias da capoeira verificou-se que as categorias próprias da capoeira, como malícia, mandinga e manha 

possuem uma densa carga filosófica. Foi observado que tais conceitos, que constituem o vocabulário da 

capoeira, possuem potencial de universalização, como os próprios conceitos cunhados por Maquiavel, e 

que podem ser apresentados como característicos de uma filosofia brasileira, por conterem aspectos que 

dizem respeito aquilo que identifica o Brasil, a exemplo de sua semelhança com o que é entendido como 

“jeitinho brasileiro”. 

 Partindo da questão sobre a possibilidade de ser livre, mas tendo como norte a observação dos 

elementos filosóficos presentes na capoeira, foi planejado o evento “Pensando a liberdade: capoeira como 

uma prática libertadora”, que aconteceu na Escola de Cidadania Antônio Anísio de Frota, na turma do último 

ano do ensino fundamental. Por tratar-se de uma turma cuja idade dos participantes variava entre 13 e 15 

anos, optou-se por uma metodologia voltada para a prática. O evento foi divido em três partes: a primeira 

consistiu em uma sondagem do que os estudantes entendiam como capoeira e a explicação sobre seus 

elementos básicos como os instrumentos utilizados, além da origem e forma de organização das rodas; a 

segunda, consistiu em uma oficina de movimentos básicos; e a terceira, na discussão sobre as impressões 

que os participantes tiveram da oficina.

 O evento, que teve como tema principal a liberdade, tinha como objetivo a discussão entre a 

relação corpo e mente. A oficina trabalhou movimentos básicos da capoeira como: ginga, queixada, meia 

lua e aú, possibilitando aos estudantes se desafiarem tanto do que diz respeito à realização dos próprios 

movimentos, quanto a sua realização na presença de outras pessoas. Neste sentido, a liberdade foi 

pensada a partir de duas vias: a individual e a social. A via individual foi experienciada na relação do 

indivíduo consigo mesmo, no que toca a psicomotricidade, quando era preciso aplicar ao corpo, sob a 

forma de movimentos, o que era compreendido pela mente. A via coletiva, por sua vez, questiona não a 

possibilidade do corpo de acompanhar a mente, mas as relações sociais, mediante a ação junto a outros 

indivíduos e, portanto, em comparação a eles. 

 O evento “Pensando a liberdade: a capoeira como prática libertadora” foi interessante por 

apresentar a ideia de que a liberdade não pode ser facilmente definida. A questão que se pôs, mediante o 

diálogo que se deu posterior à oficina, é que muitas vezes os indivíduos não conseguem apontar, com 

exatidão, aquilo que limita seus movimentos. Isto se dá porque a limitação tanto pode ter sua origem nas 

barreiras corporais, quanto nas socioemocionais. O medo de parecer ridículo frente ao outro ou mesmo a 

ideia pré concebida de não ser capaz de realizar dada atividade podem ser impedimento para a sensação 

de liberdade. Este fator aponta para uma estreita relação entre as categorias de liberdade e coragem. 

 Seguindo na mesma linha da relação entre liberdade e coragem, mas tendo como foco os   
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24aspectos musicais, o evento “O corpo como instrumento musical ” apresentou dificuldades e reflexões 

semelhantes às do evento “Pensando a liberdade: a capoeira como prática libertadora”. O evento “O corpo como 

instrumento musical” foi realizado na Escola Indígena Raízes de Crateús, com estudantes que tinham entre 13 

e 14 anos. Este evento ocorreu na modalidade de oficina de instrumento musical, no qual os 

participantes puderam compreender os elementos musicais presentes na capoeira, como: canto, palmas, 

instrumentos (berimbau, atabaque, pandeiro e agogô). A partir da experimentação dos instrumentos foi 

trabalhado uma dinâmica em que os participantes deveriam acompanhar o ritmo e tocarem em 

harmonia uns com os outros. Os estudantes relataram algumas dificuldades, aqueles que estavam com 

instrumentos, de manipular um instrumento externo a si; os que se utilizavam do próprio corpo, por 

meio de palmas, a dificuldade residia em acompanhar um ritmo externo. 
 Foi observado que os estudantes da Escola Indígenas possuíam mais habilidade com os 

instrumentos de percussão do que os estudantes das outras escolas. Isso correu porque, por tratar-se de 

uma escola indígena, fazia parte de suas atividades o conhecimento e experimentação de instrumentos 

musicais tradicionais utilizados nos rituais indígenas. Tais instrumentos apresentam semelhanças com 

aqueles utilizados na capoeira, como os tambores. Já neste ponto, observa-se uma aproximação cultural 

indígena e afro-brasileira, que pode ser apontada no que concerne a uma educação musical. 
 Realizado em Ipaporanga, município da região dos sertões de Crateús, o evento “Filosofia da 

capoeiragem: a arte do bem viver” foi realizada na Escola de Ensino Fundamental Governador Waldemar de 

Alcântara, tendo como participantes os estudantes de 6° ano do ensino fundamental. O evento seguiu a 

mesma dinâmica e metodologia do “Pensando a liberdade: a capoeira como prática libertadora”, ou seja, 

aconteceu no formato de oficina, antecedida por uma exposição e procedida por uma roda de conversa. 

Com participantes mais jovens, com idade entre 11 e 13 anos, o evento em Ipaporanga apresentou uma 

característica particular, os estudantes demonstraram possuírem um maior grau de conhecimento sobre 

a história do Brasil e a situação dos negros ao longo da história.
 Em Ipaporanga, ainda que os estudantes não conhecessem os elementos básicos da capoeira, 

dado que na cidade não havia nenhum grupo, eles demonstraram mais facilidade em compreender o 

desenvolvimento e os elementos desta arte, em razão da base histórica a eles oferecida. Frente a este fato, 

concluiu-se que uma boa base sobre acontecimentos históricos é uma grande aliada na compreensão do 

desenvolvimento da prática da capoeira, da possibilidade de questionar o status quo e da situação em que 

os capoeiristas se encontravam, tornando os processos ocorridos e a realidade dos sujeitos mais acessível à 

compreensão para aqueles que pouco ou nenhum contato tiveram com a capoeira. Compreender a 
25história mostrou-se um meio de acesso à própria identidade enquanto brasileiros e periféricos , como 

seres coletivamente formados, a despeito das individualidades. 
 Foi mediante as experiências relatadas que alguns apontamentos puderam ser realizados, a 

saber: 1. É preciso que o ensino crítico da história, mediante a apresentação da perspectiva dos diversos 

agentes que a compõe seja reforçado; 2. O quanto antes for iniciado o estudo sobre a história do Brasil, 

tendo como referência os povos que foram marginalizados e oprimidos, mais facilmente os estudantes 

conseguirão compreender a sua própria situação e formação social, econômica e cultural, valorizando 

mais a si mesmo, seja individualmente, seja enquanto seres coletivo; e, 3. A capoeira é uma fonte 

abundante de elementos filosóficos, seja sob o ponto de vista da composição de um vocabulário próprio, 

seja de um estilo de vida. 

   24  CUNHA, O corpo como instrumento musical. Disponível em: <http://sigproext.ifce.edu.br/acoes/163>.  
25 

 Não se pode deixar de pontoar que todas as ações foram realizadas em escolas públicas ou entidade que trabalham com pessoa que se 

encontram em vulnerabilidade socioeconômica 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Desde o contato inicial com a história e desenvolvimento da capoeira, como pôde ser visto nas 

experiências dos eventos oriundos do projeto Gingando com a filosofia, a capoeira se revela como uma arte 

construída coletivamente e que, por isso mesmo, apresenta elementos que compõe a identidade dos e das 

brasileiras. Esta identidade se materializa nas músicas, organização e elementos que a compõe, tornando 

possível a construção de uma filosofia nacional. A capoeira se revela como algo que reflete e faz refletir a 

cultura brasileira, de tal modo que foi reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade.
 Esta arte brasileira se apresenta como um elemento que não só auxilia na própria 
compreensão da história nacional a partir de uma narrativa que não é a hegemônica, isto é, a narrativa 

que não é a do colonizador, como pode atuar como meio de valorização daquilo que é popular, no sentido 

de aquilo que vem do povo. Originada por africanos e desenvolvida por afro-brasileiros até alcançar 

diversas classes e etnias, a capoeira representa a história de um povo, podendo ser encontrada tanto nas 

legislações do país, quanto em outros elementos artísticos e culturais, vide sua presença na esfera musical 

que vai de Toquinho à Iza. Assim, se por um lado a capoeira se faz presente em outras manifestações 

populares, como no setor musical; por outro, nas músicas cantadas nas Rodas de capoeira, o que se tem é 

uma contação da história do Brasil, das cidades, do sertão, do litoral, enfim, da vida de cada capoeira, seja 

enquanto ser individual, seja enquanto ser coletivo.
 A história da capoeira se confunde com a história dos capoeiristas e, junto a eles, com a 

história dos brasileiros. Sua identidade é a identidade daqueles que a construíram, aqueles que nela se 

refletem e a ela faz refletir. Este fato pôde ser constatado tanto nos eventos com estudantes não 

capoeiristas, nos apontamentos dos elementos de identificação entre a capoeira e suas próprias vidas, 

bem como com a formação social brasileira. Ademais, os eventos com grupos de capoeiristas fizeram 

perceber o quanto as questões sociais são incorporadas no fazer capoeira. Assim, se a capoeira está 

diretamente ligada a identidade brasileira e na mesma medida apresenta um vocabulário próprio, cujas 

categorias são repletas de significados, só podemos concluir que, em nossa busca de uma filosofia 

brasileira, a capoeira se faz componente fundamental. 
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CONCEPÇÃO DE FLOREIO NA CAPOEIRA

Profa. Dra. Lívia de Paula Machado Pasqua
Grupo de pesquisa LAPEGI/UNICAMP

ABADÁ-Capoeira Americana-SP
liviapasqua@yahoo.com.br

 
 O presente ensaio reflete o desafio enfrentado em finalizar a minha tese de doutorado 

intitulada “Capoeira e diáspora africana: uma interpretação sobre a manifestação dos floreios”, durante 

um dos momentos mais críticos da atualidade: a pandemia causada pelo coronavírus COVID 19, em 

2020. O momento de reclusão impactou na escolha de um novo formato de apresentação da tese, a partir 

de uma perspectiva caleidoscópica (ALEIXO, 2009), dividindo a pesquisa em três eixos de exposição: 

crônica/capítulo/performance. O eixo capítulo consiste na escrita científica do texto acadêmico, ao passo 

que o eixo crônica possui um estilo literário que permeia a redação da pesquisa e o eixo performance 

resultou no vídeo concepção do estudo. Dessa forma, o ensaio tem por objetivo apresentar o 

desenvolvimento do eixo crônica presente na referida pesquisa.
As crônicas consistem num conjunto de cartas escritas pela personagem imaginária Rainha 

Nzinga à pessoa leitora da tese, contando suas experiências de vidas e os desafios enfrentados para fazer 

prevalecer a tradição, os saberes e o respeito pelo seu povo. Nzinga é eleita como guia para o 

entendimento de um objeto de estudo que dialoga com referências de uma cosmovisão não ocidental. A 

escolha dessa personagem se deu devido à importância e papel desta rainha para a minha concepção de 

floreio que dialoga com as Áfricas e o Brasil. Nzinga a Mbande (1581-1663) é um grande símbolo nacional 

de Angola e uma figura feminina importante na história da África e da resistência ao colonialismo 

português.
Assim sendo, todas as cartas são assinadas, propositadamente, com o pseudônimo Ana, visto 

que Ana de Sousa é o nome português que a Rainha Nzinga recebeu quando foi batizada no catolicismo 

(conversão estratégica utilizada pela rainha para negociar com os portugueses durante o período 

colonial). Seu nome está presente nas duas margens do Atlântico até hoje, e no Brasil sua memória e 

representação se faz presente em festas de coroação do Congado e no movimento corporal ginga na 
26Capoeira , “Sua fama de hábil diplomata fez com que seu nome fosse escolhido para designar o 

movimento mais característico da Capoeira, a ginga. Isso se deve ao fato desse gesto servir como um 

momento de negociação, de barganha, para a continuação do jogo” (SILVA, 2009, p. 110).
As crônicas antecedem capítulos e subcapítulos e não são pré-requisitos para entendimento da 

tese. Todavia, num ato performativo de escrita (FOSTER, 2011; HAVILAND 2011) e influenciada pelo 

paradigma da Antropologia da Performance de Victor Turner (1988), busquei oferecer uma ferramenta 

que permitisse à leitora um mergulho mais sensível na compreensão do estudo, transportando-a para o

26
 Sobre a Rainha Nzinga destaco o mais recente estudo sobre a imagem dessa personagem, com a tese de doutorado defendida na 

Universidade de São Paulo (USP) - “Ginga de Angola: memórias e representações da rainha guerreira na diáspora”, de Mariana Bracks 

Fonseca, 2018. Na tese de doutorado de Silva (2009), há ricas reflexões com referências e fontes sobre a rainha. Além disso formaram o 

arcabouço de fontes para o estudo sobre a rainha os artigos Weber (2011); Rocha (2011); livros, Heintze (1985), Unesco (2014) e obras 

literárias Benjamin (2011) e Agualusa (2014).  
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lado imaginário e intangível do floreio na Capoeira.  A seguir apresento a estrutura da tese com os 

capítulos e subcapítulos em negrito e as crônicas em itálico:

Na Aruanda
1. O Jogo continua
De adinkras, sonas e pembas
2. O floresecer do floreio
No navio negreiro
3. Volta ao mundo: floreando além-mar 
Dádiva encantada 
4. Que jogo é esse? 
Volta do mundo com assobio
5. Mistério e fato do corpo-capoeira que floreia em jogo
Portal da Píton
5.1.2. Corpo-capoeira jogando com corpo-pantera 
Kianda me leva
5.1.3. Corpo-capoeira jogando com corpo-ladja
Entre-mundos
Últimos toques

Para este ensaio, apresento a terceira crônica:

No Navio Negreiro

Me perdoem a falta de poesia aqui…, mas já chega de esconder. Foi realmente muito pior do que se pode 
imaginar, um misto de revolta, medo, um estado deplorável da condição humana. Um cheiro de suor misturado com 
restos de comidas e fezes de outras pessoas, que nem sempre falavam as mesmas línguas que eu. Pútrido é o sinônimo 
que melhor encontro para expressar o cenário daquilo que meus olhos embaçados de suor e lágrimas, ainda na sombra, 
poderiam enxergar. Por mais que naquela época eu já tivesse aprendido muito com a minha mãe, rainha, guerreira, 
mulher forte e hábil na arte de sobreviver e negociar, eu já estava no meu limite.

O pouco que andava era nas pontas dos pés para não pisar em nada que eu pudesse me decepcionar ou 
machucar. Eu sentia náuseas o tempo todo, não sei se pelo odor, ou pela sensação de mar que fazia com que eu sentisse 
meu corpo desequilibrando de um lado para o outro, cabeça pesando, pés inchados. Meus olhos pareciam dois rios 
rolando para o mar. Pensei como poderia fazer para me lançar ao oceano e acabar com isso tudo. Não tinha mais 
motivos para viver, estava longe da minha família, acabara de me casar e meu companheiro não estava lá. Quando 
minha vida mais parecia a flores, elas se encheram de espinhos, vi pessoas morrerem de tristeza. O banzo estava 
instalado. Como eu poderia dar um nó nessa goteira?

De certo caro leitor, há sempre uma linha de fuga em situações como essa e a resposta está bem na sua 
frente, se for cobra lhe morde, mas você insiste numa cegueira e demora a entender. Aos poucos percebia que as pessoas 
passavam a me olhar de uma forma diferente, alguns esboçavam um sorriso de alegria e doçura, outros só olhavam e 
ficavam quietos, até que aprendi uma primeira nova palavra: “erê”, exclamou uma mulher com as duas mãos na 
minha barriga. Sim, eu estava grávida! Aos poucos a falta de ar que sentia se tornou a motivação de sobrevivência 
diante daquela situação. A noção de tempo se perdia, mas foi por volta de dois meses passados do início daquela 
jornada, que havia me dado conta que daria à luz uma criança. E qual luz eu poderia dar a ela naquela escuridão 
interminável?

Adormeci com pensamentos de sonho, medo, pavor e esperança. Despertei com uma ladainha, algumas 
pessoas respondendo em coro a esse canto, outras gargalhavam, pareciam rir da desgraça, outras se mexiam e  
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rebolavam seus quadris de uma maneira que me causava a mesma sensação de estar no mar e aquele cenário me 
causava uma certa hipnose. Ficávamos sempre olhando para cima, para o alçapão do navio, de onde vinha um pouco 
mais de luz. Quando abriam aquela tampa, era um suspense. Não sabíamos se era comida ou se tirariam algum de 
nós dali. Às vezes meu pescoço doía de tanto olhar para cima. Uma pessoa me disse assim: 

- Olhe, é assim que você vai dar uma luz para a sua criança, não era isso que você queria saber? (Disse e 
plantou uma bananeira, seus pés sujos estavam para cima e quase se encostavam um ao outro, o osso do joelho 
chamava mais a atenção do que a dificuldade daquele movimento instável). Respondi:

- Mas o que essa brincadeira tem a ver com luz? Questionei.
- Você ainda não entendeu nada né, minha filha? Continua olhando só para cima, não é a luz do alçapão 

que eu estou falando, vou fazer de novo, preste atenção.
Aquele corpo magrelo sambava em cima das mãos. Quando parou disse: 
- Você não percebeu para onde a minha língua apontava? Virou de ponta cabeça a última vez e ficou 

rindo. Voltou e disse:  
 - Olhe para o chão!

Demorei para perceber, eu estava cada vez mais fraca e zonza. Quando me dei conta, havia um pequeno 
foco de luz no chão. Daquele momento em diante, passei a me concentrar mais naquele foco de luz que vinha do casco 
do navio do que de cima. Aquele pequeno círculo luminoso parecia me abrir uma possibilidade muito mais brilhante 
para mostrar ao meu bebê quando nascesse, um pequeno sol de alívio.

Mas algo estava ainda mais intrigante naquele dia, o navio diminuía a velocidade, paramos por um 
tempo. Chegamos. Pânico. Quando fui retirada do navio eu parecia uma vareta com uma colmeia pendurada, ou um 
berimbau. O brilho daquele céu quase me cegou. Meus companheiros foram arrastados, porém eu obtive um certo 
privilégio, pois pelo que entendi eu apresentava uma certa vantagem lucrativa naquele show de horror. Não resisti. Fui 
para Aruanda.

Ana

O início da crônica traz a cena impactante do porão de uma embarcação (navio negreiro) com 

pessoas trazidas de diferentes nações africanas e que foram escravizadas nas Américas, nesse caso, a 

personagem foi trazida para o Brasil, especificamente para o nordeste brasileiro. A cena destaca a 

desgraça, a insalubridade e também a tristeza, em que uso a passagem “Meus olhos pareciam dois rios 

rolando para o mar” em homenagem ao Instrutor Boa Voz (Sebastião Pelegrini de Mattos) que compôs 

uma bela música no ritmo de Benguela, denominada “Seus olhos” (MATTOS, 2015, p. 41), da qual me 

inspirei nos primeiros versos “Seus olhos parecessem dois rios rolando para o mar... quando você chora, 

quando você chora...” para refletir o momento de desespero e pânico da personagem.
Outras referências musicais da Capoeira também influenciaram em expressões utilizadas no 

conto, como por exemplo na expressão “Como eu poderia dar um nó nessa goteira?”, baseada na música 

de Mestre Charm (José Gomes Martins), “Nó de rosa”, nos versos “Você deu rasteira em cobra, já deu nó 

até em goteira…”, e a expressão “ […] se for cobra lhe morde”, na música de domínio popular, um corrido,  

com os versos “Esta cobra me morde…Sinhô São Bento” (REGO, 1968, p. 52).
Em meio a essa situação, o drama social da personagem foi intensificado a partir de algo 

extraordinário que estava para acontecer: a descoberta de sua gravidez, que foi acompanhada da 

descoberta de mais um elemento: uma palavra nova em outra língua. A gravidez da personagem simboliza 
27

uma extensão recuperation-cum-invention  desses saberes ao longo dos tempos, conforme o postulado de 

Rosa:  

27
 Para a formação do conceito recuperation-cum-invention, cunhado por Rosa (2015, p. 223), a autora tem por base os estudos de preservação e 

restauração de conhecimentos por africanos e seus descendentes de Mignolo (2002); juízo de gosto de Bourdieu (1984) e epistemologias do corpo de 
Foster (2011).�
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O cultivo de modos não hegemônicos de pensar e agir, como a estética da ginga, possibilitou 

indivíduos e comunidades privados de direitos para ao mesmo tempo, recuperar o seu senso de 

autoestima e dignidade e, inventar identidades renovadas que conectem a negritude aos conceitos 
28

de beleza e orgulho .(ROSA, 2015, p. 7).

 Nesse sentido, a personagem literalmente “carrega” em seu ventre os saberes que serão 

expressos, preservados e reinventados por seu descendente em terra brasileira. Além disso, a 

aprendizagem de uma nova palavra “erê”, de origem iorubá, simboliza a pluralidade étnica de pessoas 

trazidas ao Brasil, de diferentes Áfricas, representadas por Nagôs (ou Iorubás), Jejê, Fons, Ewe; pela parte 

islamizada,  os malês (culturas Peul/ Fula, Mandinga, Haussa, Tapa e Gurunsi) e os bantos (MUNANGA, 

2009). A tese apresenta essa dimensão da diáspora africana (no eixo capítulo) por meio do estudo dos 

mapas de Eltis e Richardson (2010) referentes ao tráfico de escravos a partir do século XVIII, e que 

apresentam os roteiros dos navios negreiros de diversas regiões da África para o mundo. Além disso a 

diáspora africana é discutida sob a perspectiva da estética cool, de Thompson (2011).
Após a descoberta de sua gravidez, Ana tem a esperança de buscar alguma solução olhando 

para cima (momento em que fica esperando algo acontecer a partir das luzes que vinham do alçapão), 

entretanto, outra personagem a resgata, influenciando-a a pensar numa saída para sua angústia a partir 

do olhar exatamente oposto ao de sua visão: o chão. 
Esse momento em que há o destaque para o foco de luz no chão é o ápice para o entendimento 

da chave interpretativa do diagrama do floreio (PASQUA, 2020) desenvolvida na tese, visto que, para 

conduzir Ana a olhar para o chão, a personagem brinca na posição invertida, “sambando sobre as mãos”, 

na bananeira, para lá e para cá, e de forma traquinas mostrava a língua, como que apontando para o foco 

de luz (“um pequeno sol de alívio”) que estava no chão. Essa metáfora representa a busca da força de seus 

ancestrais para fazer sobreviver os saberes de sua família e de seu povo. 
 Pensar no chão como solução é compreender a continuidade da vida através da transposição 

da Kalunga, o mar. Isto pode ser compreendido a partir da ideia do cosmograma bakongo (também 
29

estudado por RUFINO; PEÇANHA; OLIVEIRA, 2018) , representação da vida por meio de desenho 

originário de povos da costa oeste e da África Central, que apresenta os ciclos da vida, em que a linha da 
30

Kalunga divide o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Abaixo da linha da Kalunga  se encontra o 

mundo dos mortos, o mundo invertido no qual vivem os ancestrais. O ato da personagem chamar a 

atenção para essa sabedoria ancestral é materializado pela brincadeira, pelo florear, pela alegoria da 

bananeira. Dessa forma, o conceito de floreio desenvolvido na tese carrega essa perspectiva de um saber 

ancestral que dialoga com as duas margens do oceano Atlântico, assim como aquilo que pode ser visto, 

mas também o que apresenta uma dimensão simbólica. 
Infelizmente o corpo físico de Ana não aguenta a jornada e ao desembarcar em terra brasileira 

desencarna e vai para Aruanda, considerada como uma espécie de paraíso astral em que vivem os 

espíritos iluminados. Mas seu filho sobreviveu! A luta pela preservação da herança dos saberes foi 

garantida em outras terras e continua se expressando até a atualidade. Aruanda é descrita na primeira 

28
 Tradução de: “The cultivation of non-hegemonic ways of thinking and acting such as the ginga aesthetic has enabled disenfranchised 

individuals and communities to both recuperate their sense of selfesteem and dignity and invent renewed identities that connect blackness 

to concepts such as grace and pride”. (ROSA, 2015, p. 7). 
29 RUFINO, Luiz; PEÇANHA, Cinézio Feliciano (Mestre Cobra Mansa); OLIVEIRA, Eduardo, com o artigo: “Pensamento diaspórico e 

o “ser” em ginga: deslocamentos para uma filosofia da capoeira”. 2018.
30

 A metáfora da Kalunga também é utilizada pela Mestra Janja, Profa. Dra. Rosangela Costa Araújo, (ARAÚJO, 2015). 
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crônica da tese e os desdobramentos das vidas da rainha são descritos nas crônicas posteriores, 

dialogando com os saberes produzidos durante os capítulos e subcapítulos.
Conforme pôde ser observado, esse eixo crônicas presente no formato de apresentação da tese 

foi desenvolvido como mensagens-texto para a pessoa que lê, preparando-a para adentrar na análise das 

fontes da tese, que são os desenhos de Neves e Sousa, 1955, pertencentes à Livraria/Galeria Municipal 

Verney/Colecção Neves e Sousa, no Município de Oeiras em Portugal, com fotocópias cedidas 

exclusivamente para os fins de minha pesquisa e os vídeos disponíveis virtualmente, a saber, da Dança 

dos homens-pantera (vídeo documentário da New Atlantis Wild, 2013), oriunda da Costa do Marfim e da 

Ladja,  “Ag´ya Danmye Ladja Compilation” (vídeo registro – acervo de Katherine Dunham, 1936), 

oriunda da Martinica.  
 Para cada fonte foi realizada uma análise mais pragmática, ou seja, concreta, daquilo que é 

visível, e outra análise mais fluída, com aquilo que é intangível e misterioso do floreio. Assim, a presença 

de um formato literário opcional em meio a escrita científica pode provocar os sentidos da leitora para 

uma reflexão mais sensível do objeto de estudo científico, como uma espectadora que aguarda as 

próximas cenas do enredo.
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APROXIMAÇÕES ENTRE A CAPOEIRA E A ESTÉTICA DE 

LUKÁCS: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS CATEGORIAS 

PARTICULARIDADE E REFLEXO COTIDIANO

31Adriano Jorge Torres Lopes
Universidade Federal do Maranhão (campus III – Bacabal).

ajtlopes@hotmail.com

Primeiro surgiu Associação... Associação Brasileira de Apoio..., e eu queria dar um nome, e como 
na época já se chamava muito a roupa do capoeira de abadá, a calça era o abadá; aí veio: 
“Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira”, porque eu queria o nome 

arte, não queria esporte, para desenvolver, pesquisar, apoiar, integrar e associar; aí ficou “Abadá-
32Capoeira”  (Mestre Camisa).

 
33AO PÉ DO BERIMBAU, INICIANDO AS CONSIDERAÇÕES

 Oportuno trazer à roda de discussões acadêmicas o debate sobre a Estética dentro da capoeira, 

ultrapassando a noção comum do termo como um artifício de embelezamento do corpo ou mesmo como 

a definição de um modo característico no estilo ou na forma de conduzir determinada atividade. A 

acepção de Estética que utilizamos aqui se refere ao campo do conhecimento que estuda os fenômenos da 

arte, fazendo-se valer de um instrumental analítico filosófico, respeitando as peculiaridades daquilo que é 

tornado objeto para a Estética. Dito isto, pois, a relação entre sujeito-objeto tem condutas essencialmente 

diversas de serem tratadas no senso comum, na Filosofia, na Ciência e na Estética. E esta demarcação não 

é mera nota tangencial; está localizada nos fundamentos mais elementares para se garantir o 

entendimento sobre as diferenciações entre as categorias analisadas em cada campo específico de 

conhecimento. Assim, a categoria trabalho, por exemplo, no senso comum significa algo bem 

determinado, na Física seria expressa por uma fórmula equacional, na Economia Política teria uma 

explicação e na Filosofia outra lista de definições. Desta forma, sendo necessário acatar o estatuto de 

legalidade da mencionada categoria em cada uma das situações fenomênicas diferentes, manifestada em 

campos de conhecimento distintos e, portanto, com mediações e elementos constitutivos próprios.
 A justificativa para o início desta empreitada reside em dois fatos a constar: 1) que, em nosso 

processo de levantamento de dados e referenciais teóricos sistematizados por meio de repositórios de 
34artigos e periódicos não foram encontrados textos que relacionassem a Capoeira à Estética de Lukács  e 

31
 Doutor em Educação; Professor da UFMA (campus III – Bacabal); Graduado Calango (escola ABADÁ-CAPOEIRA). 

32 Camisa (2000, s/p., grifos nossos em negrito). 
33
 De saída, gostaria de agradecer o convite para expor este texto aos organizadores do V AbadÁcadêmico: Prof. Dr. Sergio Rodrigues 

Moreira (Professor Serginho/PE), Prof. Dr. Andreyson Calixto de Brito (Professor Berimbau/CE) e Prof. Me. Sérgio Roberto de Lara 

Oliveira (Instrutor Bolacha/PR). 
34 A monumental obra de maturidade de Lukács sobre Estética – originalmente publicada em alemão – em sua versão espanhola está 

distribuída em 4 volumes, totalizando mais de 1.800 páginas e muitas categorias analisadas, tais como: reflexo cotidiano e reflexo estético, 

antropomorfização e desantropomorfização, objetividade e subjetividade, objetivações superiores, particularidade, singularidade, 

univerdalidade, típico, homem-inteiro e homem-inteiramente, meio homogêneo, mímese, catarse, linguagem, evocação, imanência e 

transcendência, além do genuíno Sistema de Sinalização de 3ª Ordem (S 1'). Uma ótima exposição didática é encontrada em português, 

conferindo Santos (2018).  
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35encontrados somente poucos materiais abordando a Capoeira à Estética em geral ; 2) que as categorias 

utilizadas por Lukács em sua Estética podem contribuir para a apreensão da Capoeira por outros pontos 

de angulação, dando passos para a sua apropriação, como Arte, em totalidade.
Dadas as limitações de espaço que um resumo expandido impõe, o objetivo posto no presente 

artigo é identificar e descrever, no interior do fenômeno da Capoeira, as categorias particularidade e reflexo 

cotidiano, a partir dos estudos do esteta húngaro György Lukács (1885-1971) em sua análise à 
36particularidade daquilo que é estético. Para tanto, foi realizada pesquisa  de método ontológico, no 

escopo do materialismo histórico-dialético, tendo como metodologias a análise bibliográfica imanente e 

revisão de literatura. Foram utilizados como referenciais teóricos: Lukács (1966a; 1966b; 1969), Santos 

(2017), Soares (2008), Carvalho (2010), dentre outros.

A CAPOEIRA SOLTANDO O JOGO COM AS CATEGORIAS ESTÉTICAS LUKÁCSIANAS

A particularidade

 A capoeira é uma arte-luta desenvolvida no Brasil a partir da mistura de várias lutas 

provenientes do continente africano (CARVALHO, 2010), algumas já desaparecidas e outras ainda 

existentes. Soares (2008) descreve que até a década de 1820 é possível encontrar nos registros da Guarda 

Real de Polícia a menção ao jogo da pancada, hoje não mais praticado. Em excursões a países da África ao 
37longo da década de 1990, Mestre Camisa  coletou com nativos informações sobre algumas lutas que 

podem ter parentesco originário com a capoeira, como Baçula (ou Bassula), Kabamgula, N'golo e 

Umundiu (CAMISA, 2000).
Ainda não foi possível datar com exatidão o surgimento histórico da capoeira, restando 

apenas a sua demarcação temporal no período da diáspora africana, com destaque para os negros vindos 

ao Brasil, começada no século XVI. Este processo de dispersão se deu a partir da mudança nas relações de 

produção que passaram a se valer do rapto e escravização de indivíduos negros oriundos de diferentes 

territórios africanos e inúmeras etnias para trabalharem no processo de acumulação primitiva de capitais 

no início do modo capitalista de produzir. Silva (1995) relata também documentos de 1595, registrando 

o jogo da capoeira como diversão entre nativos tupi-guarani.
 No amálgama fértil que gerou a capoeira podem ser encontrados, ainda que em gérmens, além 

de lutas variadas, a música, o canto, a poesia, a dança, o teatro. Cada um desses segmentos artísticos, 

tomados isoladamente, resultam em ramos independentes, entre si, dentro do complexo social da Arte. É 

possível se fazer música sem poesia, canto sem teatro e este sem música ou poesia, mas eis que a capoeira 

traz um elemento genuíno e substancial para a sua existência: a mescla entre música, canto, poesia e 

teatro, formando uma unidade em totalidade em seu caráter de luta. Por conseguinte, diz-se que a 

35 Os repositórios pesquisados foram Scholar Google, Scielo e Academia.edu. Os descritores de procura foram: 1) Capoeira; Lukács. 2) 

Capoeira; Estética. Neste segundo marcador se pode citar a presença da pesquisa de Placedino (2014), encontrada no banco de Teses e 

Dissertações do PPGE da PUC-RS, ainda que tenha um entendimento sobre arte com o qual não compartilhamos.
36 O artigo aqui apresentado é parte de uma pesquisa em andamento que, neste primeiro momento de síntese, não pode ir mais além de 

primeiras aproximações ao objeto de investigação já apontado.
37 José Tadeu Carneiro Cardoso (Mestre Camisa), presidente-fundador da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte-Capoeira 

(ABADÁ-Capoeira). Nascido às 13h do dia 28 de outubro de 1955, na Fazenda Itapeipú e criado na Fazenda Estiva, ambas em Jacobina-

BA, radicado no Rio de Janeiro desde 1972, é, atualmente, um dos Mestres mais conhecidos no mundo e um dos principais inovadores da 

capoeira, bem como um defensor qualificado das tradições desta arte-luta brasileira. Em 2011 recebeu o título de Doutor Honoris Causa, 

pela Universidade Federal de Uberlândia (SILVA, 2011).
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38capoeira é uma arte-luta . 
É possível observar em uma roda de capoeira a presença de todas estas artes independentes 

estarem intrinsecamente articuladas umas às outras, sem as quais se está fazendo uma parte, mas não a 

capoeira em sua totalidade; um exercício funcional com esquivas, um treinamento de resistência 

cardiorrespiratório com golpes de linha e rodados, a prática de floreios e saltos, ou mesmo, um toque 
39específico de berimbau, uma ladainha cantada, um aulão  ministrado etc. todos exemplos de momentos, 

frações da arte-luta brasileira. Referir-se à capoeira em geral é tão somente uma abstração que encontra na 

roda de capoeira, com todos os seus rituais, toques de berimbau, cantorias, golpes e movimentos, a 

expressão material do que representa a capoeira em sua totalidade.
 O aspecto peculiar da capoeira de ser síntese de diversas artes a coloca em relevo de 

complexidade diante de outras artes marciais e esta característica estrutural remete à sua particularidade 

de arte-luta. Lukács (1969) evidencia a categoria da particularidade na estética não meramente como o 

termo médio que faz a mediação entre o singular e o universal, mas como o momento plasmado na arte 

para onde escoam tanto as singularidades do indivíduo quanto as universalidades do gênero humano. 

Em termos gerais, a singularidade do indivíduo, relaciona-se imediatamente com os fenômenos 

empíricos do mundo, carregando a limitação de se posicionar cotidianamente com a natureza e a 

sociedade de forma a-crítica, não-reflexiva e espontânea. A atividade de se fazer compras no cotidiano não 

permite ao indivíduo se deparar empiricamente com as categorias econômicas e filosóficas mais veladas 

envolvidas neste processo. Apenas lhe aparece uma parte da totalidade, em sua expressão fenomênica da 

compra-e-venda de uma mercadoria, estando ocultas tantas outras partes de sua essência, como valor (que 

é diferente de preço), equivalência e metamorfose da mercadoria e trabalhos abstrato e concreto. Na estética, esta 

experiência no intercâmbio de mercadorias poderia virar o tema para um quadro, uma música ou uma 

poesia, retratando a particularidade da obra, capturada a partir do encontro entre a singularidade do 

autor e a universalidade do gênero humano, ou em outros termos, a particularidade seria o momento 

materializado na arte proporcionado pelo encontro entre a experiência imediata e singular do indivíduo 

ao comprar uma mercadoria e os resultados das mediações do universal proporcionados pelas interações 

sociais no conjunto da humanidade. 
 Nesta tríade dialética entre singular-particular-universal é possível constatar, a partir de Lukács 

40(1969; 1966a; 1966b), que o momento decisivo na estética é a particularidade como categoria central  para 

a síntese entre a subjetividade criadora do sujeito artista e as mediações histórico-sociais da objetividade 

do mundo no qual a obra de arte foi criada. A capoeira, na qualidade de arte-luta, analisada à luz da 
41Estética, traz elementos substanciais sobre dialética , através da contradição, constatados na roda, quando 

nas movimentações, no ato do jogo, o toque dos berimbaus impõe um tipo específico de dinâmica na 

qual o capoeira entra-saindo e sai-entrando; sobe-descendo e desce-subindo; e ataca-defendendo ao 

mesmo tempo que se defende-atacando. A contradição ao se promover a unidade entre fenômenos opostos 

38 Cabe mencionar ainda a escultura, artesanato e ornamentística. Estes dois últimos não se enquadram no ato da roda e se relacionam 

com a capoeira como resultado, já concluído; através da fabricação artesanal dos instrumentos e ornamentos pelo próprio capoeirista. A 

presença da escultura na capoeira requer uma atenção mais detalhada e uso de mediações não abordadas aqui, por isto, será tratada em 

outro momento.
39 

Aulão é o termo utilizado por Mestre Camisa desde o final da década de 80 para designar aulas coletivas aplicadas a um grande número 

de pessoas (CARVALHO, 2010).
40
 Para afastar qualquer problema interpretativo, é digno de nota acentuar que para Lukács (1969), na Estética, a categoria central é a 

particularidade e a categoria geral é a catarse, que não será abordada neste texto.
41
 Há uma considerável produção sobre dialética e capoeira na literatura de diferentes grandes áreas de conhecimento, como Filosofia 

(CUNHA; BRITO; SILVA, 2016), História (CUNHA, 2013), Sociologia (OLIVEIRA; LEAL, 2009), Educação Física (SANTOS, 2009) e 

Educação (ARAÚJO, 2008).
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leva o indivíduo no cotidiano a acreditar em sua impossibilidade no mundo sensível, pois um termo nega 

o outro (ou entrar, ou sair; os dois ao mesmo tempo não é possível). Contudo, este desconforto da razão, 

reside no fato de que dois termos em oposição não permitem uma terceira possibilidade de existência (eis 

o imperativo da disjunção ou). Esta forma de pensar o mundo é estranha ao próprio comportamento das 

coisas no movimento do real, uma vez que a realidade acontece em contradições dialéticas, permitindo a 

existência de um terceiro termo (que está excluído no pensamento não-dialético); ou seja, no jogo de 

Benguela, a exigência dialética de se entrar-saindo é uma terceira possibilidade de existência. A relação 

dialética entrar-saindo é diferente de se entrar, depois sair. Tampouco é uma adição. Trata-se de uma síntese 

que supera os termos isoladamente entrar, sair, resultado em uma terceira categoria inteiramente nova, 
42um dueto dinâmico de maior complexidade: entrar-saindo .

O reflexo cotidiano

 Como já percebido, não foi possível tratar a particularidade, ainda que brevemente analisada, 

sem resgatar algumas outras categorias como totalidade, contradição e dialética. Por imposição da própria 

articulação categorial da obra lukácsiana também já foram lançadas, no tópico anterior, as bases para o 

entendimento sobre o reflexo cotidiano. E não somente em função do estilo de escrita do autor húngaro, 

mas pela exigência do funcionamento do mundo que só existe mantendo uma unidade na totalidade. 

Aqui, logo notamos que os fenômenos da realidade são refletidos psiquicamente na subjetividade do 

sujeito de diferentes formas, porém jamais podendo ser igual a uma projeção direta e mecânica, tal como 

uma imagem refletida no espelho.
 Quando o sujeito se depara com as coisas existentes no mundo, acontece uma série de 

processos mentais no curso da transposição de determinado fenômeno externo para o interior psíquico 

do indivíduo, isto é; no contato com o mundo, as coisas nele existentes são refletidas na subjetividade. O 

tipo de reflexo e as formas como são refletidas variam. Os reflexos da realidade refletidos psiquicamente 

são, seguindo Lukács (1966a, 1966b, 1969): condicionados, incondicionados e através do terceiro sistema de 

sinalização (S1'), dispostos em possibilidades distintas a partir da perspectiva do sujeito (reflexo cotidiano e 
43reflexo estético) .

44 Entenda-se: a perspectiva do sujeito a qual nos referimos significa que: 1) a objetividade  exige 

do sujeito posturas práticas diversas de acordo com as diferentes situações (no cotidiano, na Ciência, na 

Filosofia ou na Arte); 2) provoca o indivíduo a se posicionar diante das contradições sociais existentes no 

mundo. Sobre o primeiro item retomemos o exemplo outrora mencionado; a atividade cotidiana de se 

fazer compras. Como já visto, o ato da compra de uma mercadoria não requer necessariamente um 
45momento de reflexão e crítica. Bastam dois indivíduos que se encontram livremente  no mercado, um 

para vender e o outro para comprar, mediados por uma determinada quantidade de dinheiro (dentre 

outras inúmeras mediações sociais).
 Este aspecto não-reflexivo e a-crítico da atividade cotidiana é fundamental para que o cientista 

não esteja teorizando cientificamente o tempo todo. O mesmo vale para o artista e o filósofo, em seus 

fazeres na Arte e na Filosofia. Seria inviável um cotidiano no qual o físico precisasse fazer cálculos     
 

42 Rendo os créditos desta reflexão dialética a Mestre Camisa que, em inúmeras oportunidades de ensinamentos orais, utiliza as 

expressões entrar-saindo, sair-entrando, descer-subindo e subir-descendo para identificar esta nova qualidade de movimentações.
43  Nos livros em questão ainda são analisados o reflexo na Ciência e na Filosofia.
44

 Para a brevidade deste texto, basta resumir a objetividade como aquilo que é externo à subjetividade.
45 O destaque aqui é para a ilusão de liberdade nas sociedades baseadas na compra-e-venda de mercadorias. Se há um indivíduo que precisa 

vender e outro, comprar mercadorias necessariamente, então não há liberdade de escolha.
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(considerando a força de atrito, velocidade média dos veículos, a massa, o peso etc.)  para atravessar a rua. 

Simplesmente, no cotidiano, o reflexo da realidade é posto psiquicamente no sujeito a partir da 

espontaneidade de ser possível ou não atravessar a rua em dado momento do trânsito de veículos. O 

principal neste caso é a experiência adquirida socialmente em outras situações idênticas ou análogas e 

não a elaboração estética, filosófica ou científica na prática da atividade cotidiana.
 A postura prática do capoeirista, no reflexo cotidiano, o faz discernir a malandragem, a 

enganação e a manipulação nos intercâmbios sociais cotidianos, distinguindo-os de seu significado nas 

relações estéticas dentro da roda de capoeira. Assim, o mesmo indivíduo seria caraterizado com valores 

diferentes ao usar a enganação para negociar a compra de uma mercadoria, ou enganar no jogo, fazendo a 

finta de uma queixada, mas a transformando instantaneamente em uma meia-lua de compasso; ou 

anunciar uma negativa para a direita, mas fazer um rolê de mergulho para a esquerda. 
  O segundo item trata sobre as escolhas dentre alternativas que a realidade põe ao indivíduo. 

As escolhas são tomadas pelo sujeito a partir de uma série de circunstâncias alternativas, dadas na 

realidade objetiva, em interação com a sua subjetividade construída sócio-historicamente. Ou seja, as 

escolhas são assumidas de acordo com o lugar na sociedade ocupado pelo indivíduo. A defesa ou combate 

de determinadas pautas sociais pode revelar uma visão de mundo típica de setores específicos da 

sociedade. Esta diferença de cosmovisões deve ser entendida como a forma de interação entre os 

agrupamentos humanos estabelecidos em classes sociais distintas (antagônicas ou próximas entre si). O 

pertencimento a dada classe social determina como o indivíduo se comporta, na prática, com as 

mediações e fenômenos sociais que lhe aparecem no reflexo cotidiano. Pensemos na atitude de se negar a 

existência do racismo no Brasil como uma expressão fenomênica construída historicamente a partir da 

narração de classes sociais interessadas em que esta falsificação da realidade seja refletida psiquicamente 

como verdadeira no cotidiano.
 Não obstante, a roda de capoeira sintetiza os momentos de conflito entre as classes 

antagônicas da sociedade, mas como processualidades históricas e estéticas, diferentes da imediaticidade 

no reflexo cotidiano. O jogo de capoeira, em suas origens, é um microcosmos particular que encerra em si 

a luta entre opressores e oprimidos, entre escravos e senhores, entre pretos e brancos. Mas, não há 

categorias estáticas no mundo. Tudo está em movimento. Nas palavras de Mestre Camisa: “[...] A 

capoeira é mutante e a mola mestra da Abadá é o movimento, nunca estamos satisfeitos com o que 

sabemos, queremos sempre mais” (CAMISA, 2001). Vale lembrar que a descida básica e as negativas e suas 
46variações , hoje praticadas, são manifestações da realidade capoeirística em movimento, resultados de 

alterações conforme as circunstâncias e novas necessidades impostas no jogo. No plano estético, a roda de 

capoeira supera as contradições em movimento sem negá-las. Ou seja, de forma peculiar há a captura dos 

elementos típicos da disputa entre as classes sociais, porém convertidos artisticamente para além dos 

interesses de classe dos seus participantes (ou dos desdobramentos desses conflitos de classe). Lukács 

(1969) explica como o escritor francês Honoré de Balzac (1799-1850), apesar de politicamente 

conservador e defensor da classe burguesa, construiu romances esteticamente grandiosos ao captar a 

particularidade substancial da sociedade em que vivia, no seu cotidiano, resultando, por conseguinte, em 

desnudar o caráter universal da decadência da burguesia. 
 Assim, a roda de capoeira, esteticamente, promove o encontro entre antagônicos sociais; um 

israelense jogando com um palestino, ou um patrão com um empregado, podendo ser autênticas obras
    

42
 Mestre Camisa, aproximadamente, em meados da década de 70 cria a descida básica, aperfeiçoa a negativa e desenvolve as suas inúmeras 

possibilidades de efetivação (negativa de frente, negativa de lado, negativa invertida, negativa voltando, negativa de costas etc.)
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de arte. Isto, pois, no reflexo estético os interesses singulares dos indivíduos participam do processo 

artístico, mas ficam suprassumidos à totalidade das articulações do universal, tendo como centro de 

convergência a particularidade das categorias da realidade sintetizada pelos autores, em nosso caso 

específico, no ato do jogo.
 
CANTORIA DE FIM DE RODA: CONCLUSÕES PROVISÓRIAS

 Seria ocioso mencionar que em se tratando de uma pesquisa inicial e ainda muito repleta de 

lacunas o caráter conclusivo de um texto síntese será momentâneo, transitório e precário. Este 

reconhecimento do lugar atual em que se encontra uma investigação embrionária nos abriga sob o 

processo metodológico que Lukács orienta; sucessivas aproximações ao objeto estudado. 
Seguimos como o esteta magiar, sem colecionar definições e elaborar conceitos em duas ou 

três linhas. Mas sim, fazendo-nos valer de categorias analíticas que tendam a nos avizinhar do fenômeno 

da realidade em movimento, enriquecendo-o progressivamente de determinações e contribuindo para a 

apreensão do objeto.
Desta forma, acreditamos ter alcançado os objetivos propostos ao termos identificado e 

descrito a particularidade e o reflexo cotidiano dentro do complexo da Arte na capoeira à luz da Estética 

lukácsiana. Além de termos trazido à baila capoeirística um conjunto categorial que gravita o particular e o 

cotidiano como: totalidade, dialética, contradição, singular, universal, reflexo estético, reflexo científico, na mesma 

proporção em que colocamos na roda de análises acadêmicas; descida básica, rolê, negativa, queixada, meia-

lua de compasso, berimbau, jogo da capoeira, roda de capoeira, dando passos para o entendimento estético da 

arte-luta brasileira – ainda que pequenos –, mas gingados e firmes.
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INTRODUÇÃO
 O vírus SARS-CoV-2, agente causador da doença conhecida como COVID-19, foi 

identificado no final de 2019 na China e devido seu alto potencial de contágio, sua incidência de infecção 

aumentou exponencialmente em todo o mundo, caracterizando-se numa pandemia mundial pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 (ORNELL et al., 2020; WHO, 2020). 

Uma das recomendações para combater a COVID-19 é o distanciamento social, que tem objetivo de 

reduzir o potencial de transmissão da doença, a qual se encontra com estatísticas preocupantes na 

realidade brasileira e particularmente aumentando no interior do país. Com isso, o conselho 

universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), universidade localizada em 

região do semiárido do sertão nordestino, declarou estado de calamidade pública no âmbito dos estados 

do Piauí, Pernambuco e Bahia e com isso suspensão do calendário acadêmico de 2020.1 por tempo 

indeterminado(UNIVASF, 2020).   
Embora a recomendação do distanciamento social seja veemente, de acordo com a OMS 

torna-se importante o indivíduo adotar rotinas o máximo possível saudáveis, principalmente com 

atividades relacionadas ao aprendizado, aos horários de lazer, ao trabalho e ao relaxamento (WHO,  

2020). Os documentos institucionais fornecem tais orientações com a finalidade de atenuar os efeitos 

psicológicos da restrição social, visando uma melhor qualidade de vida da população em tempos de 

quarentena devido a COVID-19 (LIMA, 2020).  
Corroborando às informações prévias, Cacioppo e Cacioppo (2014) investigaram os efeitos do 

isolamento social forçado na saúde geral, identificando que a solidão aumenta a sensibilidade às ameaças  
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sociais e motiva a renovação das conexões sociais, mas também pode prejudicar o funcionamento 

executivo, o sono e o bem-estar físico e mental. Ferreira et al. (2013) verificaram que as relações entre pares 

se apresentam como um fator fundamental no desenvolvimento de crianças e jovens e a ausência ou 

pouca frequência das mesmas pode ser vista como um indicador de problemas com consequências em 

vários níveis, a curto, médio e longo prazo.
Ainda, Rosa e Benício (2009) buscaram compreender o significado das redes sociais de apoio 

para melhoria da saúde e de estruturas sociais mais amplas, bem como de processos psicológicos e 

biológicos em idosos, sugerindo que o apoio social é um dos fatores determinantes para um 

envelhecimento ativo, enfatizando que tal apoio pode ser presencial ou à distância.
Tendo em vista que o isolamento social forçado causado pela COVID-19 pode prejudicar a 

saúde, faz-se necessário manter um apoio social aos alunos matriculados nas instituições de ensino 

superior (IES) e a toda comunidade universitária, visando reduzir os impactos negativos proporcionados 

pela restrição social. Com isso, a situação atípica sugere a possibilidade de encontros remotos (on-line) 

com alunos de diversos segmentos de ensino dessas IES (graduação, pós-graduação e projetos especiais). 

A Portaria MEC/GM nº 343, sugeriu a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 

enquanto o país passa pelo processo de pandemia com a COVID-19 (BRASIL, 2020).
 Nesse caminho, é possível que o ensino remoto também possa contribuir na formação de 

recursos humanos e práticas inovadoras. Além disso, uma proposta nesse sentido ainda se alinha ao 

projeto pedagógico institucional da UNIVASF e às políticas e ações para redução da evasão e insucesso 

nas formações em nível de graduação (BRASIL, 2010), especialmente nesse período crucial de 

recomendação do distanciamento social e suspensão do calendário acadêmico. Nesse ponto, o Programa 

de Educação Tutorial do Curso de Educação Física (PET-EF) da UNIVASF, tendo como função também 

contribuir na interação com a formação em nível de graduação (Art. 26º da Portaria n. 976 do MEC no 

item I e; item II), motivou a realização do ensino remoto extracurricular à alunos vinculados à IES, 

durante o distanciamento social devido a COVID-19, através de aulas síncronas sobre o conteúdo teórico 

da disciplina capoeira. Para tanto, a seguinte pergunta norteia a realização do presente estudo: como 

estaria os vários aspectos da satisfação dos alunos do Curso de Educação Física, bem como o rendimento 

acadêmico, quanto ao conteúdo teórico da capoeira ministrado por aulas remotas em período de 

distanciamento social devido a COVID-19?

OBJETIVO
O objetivo principal do estudo foi avaliar a satisfação dos alunos de um Curso de Educação 

Física quanto aos aspectos da aprendizagem do conteúdo teórico na capoeira, frequência dos encontros, 

vínculo institucional e interação acadêmica, bem como avaliar o desempenho acadêmico sobre os 

assuntos abordados e obter relatos abertos e espontâneos do grupo ao final da intervenção. Em paralelo, a 

intervenção teve como propósito manter a informação, acolhimento e diálogo como sendo 

fundamentais na saúde mental e no vínculo discente com a IES durante o período de distanciamento 

social devido a pandemia da COVID-19.

MÉTODOS

Participantes
Participaram do estudo 45 estudantes de ambos os sexos (82% dos matriculados), alunos da 

disciplina capoeira dos Cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura) da UNIVASF. Os critérios 

de inclusão adotados foi 1) estar devidamente matriculado na IES e cursando a disciplina capoeira no 
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 período 2020.1 e 2) participar dos encontros remotos propostos. Como critério de exclusão foi adotado o 

inadequado preenchimento pelo aluno participante no questionário enviado durante a intervenção com 

o ensino remoto.  

Ensino Remoto
Os conteúdos teóricos da disciplina capoeira foram trabalhados através de encontros remotos 

síncronos durante o período de isolamento social, entre os dias 21/04 e 13/05 de 2020. Foi utilizada uma 

plataforma digital (Zoom On-line) específica para reuniões, onde o conteúdo foi ministrado por um 

professor experiente, responsável pela disciplina desde 2015 na IES UNIVASF. O Quadro 1 apresenta a 

programação desenvolvida durante a intervenção com o ensino remoto da capoeira. 

    Quadro 1. Programação das aulas teóricas da disciplina capoeira.

Avaliação da Satisfação
 A avaliação das aulas remotas da disciplina Capoeira, através da perspectiva dos estudantes, foi 

realizada ao fim do período de atividades, nos dias 21 e 22/05/2020, por meio de um questionário de 

satisfação respondido voluntariamente e aplicado via plataforma Google Forms, onde se gerou um link que 

foi enviado individualmente a cada participante através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ainda, 

este aplicativo foi adotado como canal de comunicação e interação entre participantes e professor

DATA HORÁRIO ASSUNTO
METODOLOGIA 
DO ENCONTRO

21/04/2020 Entre 08:00 e
17:00 horas

Capoeira infantil
e pedagógica

Exposição dialogada do 
professor responsável com a 

participação de alunos 
convidados do PET-Educação 
Física e um aluno do curso de 
Mestrado em Educação Física 

(todos capoeiristas) 

29/04/2020 Entre 19:00 e
22:00 horas

Treinamento desportivo na 
capoeira: periodização

Exposição dialogada do 
professor responsável

06/05/2020 Entre 19:00 e
22:00 horas

História e psicofisiologia 
na capoeira, capoeira 

Infantil e treinamento de 
alto nível na capoeira

Exposição dialogada do 
Professor responsável 

considerando respostas a um 
formulário de conhecimento 
prévio enviado ao grupo com 

questões sobre o assunto 
responsável

13/05/2020 Entre 19:00 e
22:00 horas

Conceitos e padronização 
de um plano de aula; 

Organização de trabalho 
para confecção de um 

plano de aula para 
iniciantes na modalidade 
capoeira (atividade extra)

Exposição dialogada do 
Professor responsável
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durante toda a intervenção proposta. Nessa avaliação de satisfação os participantes não foram 

identificados pelo professor ministrante, o qual também durante a intervenção com as aulas remotas não 

tinha a consciência da aplicação do questionário após a intervenção. O questionário foi organizado e 

enviado por um aluno convidado pelo professor ministrante, sendo este do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Física da UNIVASF, que esteve como assistente na disciplina e ao fim sugeriu a aplicação do 

instrumento de avaliação da satisfação. Para evitar questionários sendo respondidos em duplicidade ou 

por não participantes da disciplina, o aplicador solicitou apenas os quatro primeiros algarismos do 

cadastro de pessoa física de cada participante como forma de controle. O questionário de satisfação dos 

alunos da disciplina capoeira foi composto por 5 itens, sendo que 3 itens possuíam as opções “sim” e 

“não”, e outros 2 itens possuíam as alternativas 'abaixo do esperado', 'semelhante' e 'acima do esperado' 

(Quadro 2).

Quadro 2. Questionário de satisfação dos alunos da disciplina capoeira convidados para o ensino  

remoto extracurricular em momento de distanciamento social devido a COVID-19.

 Adicionalmente, ainda foi possível obter avaliações espontâneas e abertas da satisfação dos 

alunos através do aplicativo de vínculo (WhatsApp) adotado com o grupo.

Avaliação do Desempenho Acadêmico
 O desempenho acadêmico dos estudantes também foi avaliado por meio de questionário 

enviado pela plataforma Google Forms, onde novamente gerou-se um link, o qual foi disponibilizado no 

grupo via aplicativo de vinculo (WhatsApp). A avaliação de aprendizado dos alunos convidados para os 

encontros remotos extracurriculares foi composta por 16 questões, sendo divididas em quatro temas

QUESTÕES ALTERNATIVAS

(   ) sim
(   ) não 

1. Com relação ao INCENTIVO DO PROFESSOR no conteúdo, 
houve influência no processo de aprendizagem com as AULAS 
VIRTUAIS? 

(   ) abaixo do esperado
(   ) semelhante
(   ) acima do esperado 

2. Comparando com as aulas PRESENCIAIS do início do semestre, 
as aulas VIRTUAIS em relação ao INCENTIVO DO PROFESSOR 
influenciaram no processo de aprendizagem do conteúdo em que 
nível? 

(   ) abaixo do esperado
(   ) semelhante
(   ) acima do esperado 

3. A frequência semanal de INTERAÇÃO aluno-professor nas 
AULAS VIRTUAIS, em relação as AULAS PRESENCIAIS do início 
do semestre, esteve em que nível? 

(   ) sim
(   ) não 

4. O professor da disciplina deixou claro que as AULAS VIRTUAIS 
estão ocorrendo para atender uma situação emergencial e excepcional 
que exige isolamento social e que posteriormente a esse período o 
conteúdo prático ainda precisará ser trabalhado? 

(   ) sim
(   ) não 

5. Independente de conteúdo, você acredita que as AULAS 
VIRTUAIS podem ter ajudado a manter seu vínculo como estudante 
da UNIVASF, bem como em momento de isolamento social ter 
contribuído com a interação acadêmica?
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(assuntos abordados nas aulas), contendo quatro questões em cada tema. As questões possuíam opções 

em formato de “Verdadeiro (V)” ou “Falsa (F)”, múltipla escolha (A, B, C ou D) ou com possibilidade de 

registrar mais de uma opção. As pontuações foram equalizadas em quatro pontos por questão, onde o 

aluno poderia atingir um escore de 16 pontos por tema, consequentemente 64 pontos na avaliação 

completa. O desempenho acadêmico final do aluno foi expresso em percentual. O aluno respondeu o  

formulário sabendo que essa tarefa não teria efeito de avaliação individual e sendo aconselhado a não 

consultar nada e ninguém, pois o único objetivo do questionário seria o professor avaliar o ensino 

proposto na perspectiva da metodologia empregada.

Análise Estatística

A análise de dados foi realizada através de estatística descritiva com distribuição de frequência 

percentual para as respostas dos alunos sobre a avaliação das aulas. Estatística inferencial para o 

desempenho acadêmico dos alunos foi realizada. A análise preliminar dos dados de desempenho 

acadêmico dos alunos foi realizada por meio do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, o qual demonstrou 

distribuição não paramétrica dos valores, seguindo-se para o teste de Friedman reportando o Qui-
2quadrado (x ) na comparação dos resultados. Todas as análises foram conduzidas no software SPSS 22.0, 

adotando-se um nível de significância de p < 0,05.

RESULTADOS

Satisfação dos Alunos

A Figura 1 a seguir apresenta os resultados das respostas dos alunos participantes matriculados 

na disciplina capoeira quanto a satisfação sobre o ensino remoto proposto. 
  Observa-se que 97,8% dos alunos responderam que o incentivo do professor no conteúdo 

influenciou no processo de aprendizagem através do ensino remoto (Figura 1.A). Quando comparado 

com as aulas presenciais do início do semestre, 53,3% dos alunos responderam que a estratégia remota foi 

semelhante em relação à incentivo do professor e à influência no processo de aprendizagem do conteúdo, 

sendo que 37,8% dos alunos ainda responderam que a estratégia remota estava 'acima do esperado' nessa 

questão (Figura 1.B).
Com relação a frequência semanal de interação aluno-professor no ensino remoto, 51,1% dos 

alunos classificaram essa situação como semelhante às aulas do ensino presencial. Ainda, 44,5% 

responderam que essa interação no ensino remoto estava 'acima do esperado' (Figura 1.C).
A Figura 1.D demonstra que 100,0% dos alunos estavam conscientes de que o ensino remoto 

estaria atendendo uma situação emergencial e excepcional que exige isolamento social e que 

posteriormente a esse período o conteúdo prático da capoeira ainda precisaria ser trabalhado.
Sobre os alunos participantes acreditarem que o ensino remoto poderia ter ajudado a manter 

seu vínculo como discentes da IES, bem como em momento de isolamento social ter contribuído com a 

interação acadêmica, 95,6% responderam que 'sim' (Figura 1.E).
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Figura 1. Frequência percentual das respostas dos alunos matriculados na disciplina capoeira com 

relação a satisfação sobre o ensino remoto. 1.A: Com relação ao incentivo do professor no conteúdo, houve 

influência no processo de aprendizagem com as aulas virtuais? 1.B: Comparando com as aulas presenciais do 

início do semestre, as aulas virtuais em relação ao incentivo do professor influenciaram no processo de 
aprendizagem do conteúdo em que nível? 1.C: A frequência semanal de interação aluno-professor nas aulas 

virtuais, em relação as aulas presenciais do início do semestre, esteve em que nível? 1.D: O professor da disciplina 

deixou claro que as aulas virtuais estão ocorrendo para atender uma situação emergencial e excepcional que exige 
isolamento social e que posteriormente a esse período o conteúdo prático ainda precisará ser trabalhado? 1.E: 

Independente de conteúdo, você acredita que as aulas virtuais podem ter ajudado a manter seu vínculo como 
estudante da UNIVASF, bem como em momento de isolamento social ter contribuído com a interação 
acadêmica?
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Adicionalmente e de maneira espontânea, alguns alunos participantes enviaram mensagens 

por meio do aplicativo de vínculo (WhatsApp) complementando suas avaliações do questionário. Os 

depoimentos voluntários podem ser observamos no Quadro 3.   

   Quadro 3. Avaliação “espontânea” dos alunos através de aplicativo de vínculo.

Desempenho Acadêmico
 A turma obteve um rendimento acadêmico geral de 90,8±10,4% na avaliação da 

aprendizagem e, quando comparado o rendimento por temas, não houve diferença significativa entre os 

assuntos Histórico, Psicofisiologia, Capoeira Infantil e Treinamento Desportivo (Tabela 1).

Tabela 1. Comparação do desempenho acadêmico dos alunos nos assuntos da disciplina capoeira 

ministrados pelo ensino remoto.

DISCUSSÃO
 Os principais achados do presente estudo foram que: a) os alunos relataram que o professor 

tem um papel importante na influência da aprendizagem durante o ensino remoto (Figura 1.A) e com um 

nível semelhante ou acima do esperado quando comparado às aulas presenciais (Figura 1.B); b) a 

frequência semanal de interação aluno-professor no ensino remoto, quando comparado às aulas 

presenciais, foi semelhante ou mesmo acima do esperado (Figura 1.C) e; c) o ensino remoto ajudou a 

manter o vínculo dos discentes com a IES e contribuiu com a interação acadêmica em momento de 

isolamento social. Adicionalmente, observou-se uma avaliação espontânea dos alunos positiva (Quadro 

3) e um desempenho acadêmico excelente e homogêneo quanto aos assuntos abordados no ensino remoto 

proposto para o conteúdo teórico da capoeira no curso de graduação em educação física (Tabela 1).
 Severo et al. (2016) investigaram as percepções dos estudantes universitários de um mesmo 

curso quanto à relação aluno-professor no ensino presencial e no ensino à distância (EaD), verificando 

que, apesar de professores diferentes em cada turma, a participação do professor é fundamental no 

ALUNOS DEPOIMENTOS

“Muito bom, professor. Todo o conhecimento que nos foi passado e as atividades 
serão sempre proveitosas. Nos resta finalizar a atividade proposta”

- emojis simbolizando aplausos -  

“Agradeço o seu empenho em trazer o que é melhor no momento, doando seu tempo 
para nos ensinar e nos manter ativos”

“Só posso dizer obrigada por todo apoio e esforço”

“Valeu professor. E muito obrigado por ter se preocupado com a gente”

“Agradeço muito, professor! A intenção e contribuição desde o princípio foi 
maravilhosa...”

1

2

3

4

5

6

Assuntos

Histórico

Psicofisiologia

Capoeira Infantil

Treinamento Desportivo

92,8±13,7

90,0±15,8

89,9±17,3

90,4±14,7

Média±DP (%)

50,0

37,5

43,7

43,7

Mínimo (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Máximo (%)

3,319

2x

0,345

p

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira96



processo de aprendizagem em ambas as modalidades. Semelhante ao estudo citado, no presente estudo 

os estudantes da disciplina capoeira relataram a importância do professor nas aulas remotas síncronas e 

uma influência semelhante ou acima do esperado quando comparada às aulas presenciais. 

Complementarmente, o estudo de Nascimento, Czykiel e Figueiró (2013) constatou, por meio das 

opiniões dos alunos e ao longo do andamento das aulas, que o êxito no ensino-aprendizagem ao utilizar a 

modalidade de EaD depende, dentre outros fatores, do incentivo à participação e da contínua busca por 

aprimoramento das técnicas e metodologias utilizadas pelo professor, sugerindo a importância da 

influência do professor nesse processo.
 Sobre às atividades docentes, os referenciais (MEC/SEED, 2007, p.20) destacam que o 

trabalho do professor na modalidade EaD provoca uma expansão de suas funções, deixando de ser o 

detentor do saber e expositor do conteúdo para ser um mediador do conhecimento que visa orientar os 

caminhos para a construção cognitiva do aluno (FONSECA; FERNANDES, 2017). Santos (2000), por 

vez, apresenta a ideia de que para um bom aprendizado é imprescindível a comunicação aluno-professor 

para esclarecimento de dúvidas no menor tempo possível. Vergara (2007) argumenta que o 

relacionamento aluno-professor também existe na modalidade EaD, embora de forma diferenciada, e 

pontua também que para alcançar os objetivos específicos de um processo educacional, os 

relacionamentos em educação devem facilitar condições para o aluno que lhe permitam aprender a 

questionar, a dialogar, a refletir, a criticar e a aprender. 
 As informações supracitadas, estão alinhadas com os resultados do presente estudo, que 

apresentou uma frequência semanal de interação aluno-professor semelhante ou mesmo acima do 

esperado (Figura 1.C) nos encontros remotos (aulas síncronas e mensagens por aplicativo de vinculo) da 

disciplina capoeira quando comparado às aulas presenciais do início do semestre. Similarmente aos 

resultados do estudo de Fonseca e Fernandes (2017), onde aproximadamente 61% dos entrevistados 

confirmam existir convergência entre ambas as modalidades de ensino na relação aluno-professor, 

embora a modalidade EaD seja caracterizada pela autonomia do aluno. Adicionalmente, o estudo de 

Nascimento, Czykiel e Figueiró (2013) aponta que quanto a participação dos alunos percebeu-se uma 

maior descontração no EaD, promovendo uma interação via chat daqueles que não costumavam se 

manifestar em sala de aula, fato que, embora não quantificado, também ocorreu no ensino remoto da 

disciplina capoeira do presente trabalho.
 Durante um processo de quarentena, existe uma preocupação tanto com a saúde física quanto 

com a mental da população, sendo que esta segunda pode ser definida a partir de um estado interno de 

bem-estar, equilíbrio e habilidades cognitivas e de enfrentamento, utilizadas em consonância com os 

valores universais da sociedade, que permitem aos indivíduos atender suas demandas, lidar e resolver 

problemas nas tarefas rotineiras (FILGUEIRAS; STULTS-KOLEHMAINEN, 2020; GALDERISI et al., 

2015; WHO, 2004). Portanto, mudanças nos modos habituais de vida podem fazer com que as pessoas se 

sintam ansiosas e inseguras, sugerindo a necessidade de maior apoio social em condições e eventos 

adversos como na atual pandemia (USHER; BHULLAR; JACKSON, 2020). Dessa forma, interromper 

completamente o apoio social pode não ser uma estratégia interessante em momento de isolamento 

social, podendo ameaçar o senso de conexão do indivíduo com a sociedade e causar um impacto 

considerável na saúde mental (HAWRYLUCK et al., 2004). O presente estudo verificou que os encontros 

durante o ensino remoto na disciplina capoeira ajudaram a manter o vínculo dos alunos com a IES e 

contribuíram com a interação acadêmica em momento de isolamento social. Regueiro et al. (2020) 
pontuam que o ensino remoto é eficaz e pode efetivar o vínculo entre aluno, professor e a IES em face à 

pandemia. Adicionalmente, no estudo de Filgueiras e Stults-Kolehmainen (2020), notou-se que níveis 
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mais altos de educação parecem proteger contra o sofrimento psicológico, depressão e ansiedade. Estes 

resultados em conjunto com as demais informações apresentadas, sugere que manter-se intelectualmente 

ativo pode ser um fator protetor da saúde mental. 
 Na atualidade os recursos técnicos de comunicação permitem romper com as barreiras das 

distâncias, das dificuldades de acesso à educação e dos problemas de aprendizagem por parte dos alunos, 

uma vez que oferecem possibilidades de estimular e motivar o discente, de armazenamento e divulgação 

de dados e, de acesso às informações mais longínquas e ainda com maior velocidade possível (PRETI, 

2000; SEVERO et al., 2016). Contudo, uma das preocupações iniciais foi a assimilação do conteúdo pelo 

aluno no ensino remoto, uma vez que não era comum a realização de videoconferências em aulas com 

discentes oriundos do ensino presencial, aumentando a possibilidade de dificuldades com o uso de 

tecnologias e recursos para esse tipo de ensino. A assimilação do conteúdo foi verificada por meio de uma 

avaliação quantitativa de aprendizado, onde observou-se um desempenho acadêmico excelente 

(90,8±10,4% do escore total) e homogêneo entre os assuntos propostos no ensino remoto do conteúdo 

teórico da capoeira no curso de graduação em educação física (Tabela 1).
 Considerando o desempenho acadêmico da turma na avaliação do aprendizado, sugere-se que 

possíveis dificuldades com dispositivos e recursos tecnológicos não interferiram na assimilação do 

conteúdo teórico da disciplina capoeira e, caso tenham existido, a interferência destas dificuldades no 

aprendizado não foi relevante no grupo de alunos investigado. Fonseca e Fernandes (2017), ao avaliarem o 

nível de dificuldade na utilização de recursos tecnológicos em universitários, constataram que a maioria 

dos alunos (53%) confirmou ter baixa dificuldade na utilização destes recursos e 45% relataram 

dificuldade média, além de que 86% afirmaram que a dificuldade com tecnologia não interferiu no  

aprendizado. Estes resultados corroboram os achados de Godoi (2016), onde 62,6% dos voluntários se 

consideravam experientes na utilização das tecnologias. Nascimento, Czykiel e Figueiró (2013) ao 

compararem o desempenho acadêmico de alunos de uma turma presencial com uma turma de EaD, não 

encontraram diferença significativa na participação, nas tarefas em grupo, no desempenho na avaliação e 

no conceito final entre os dois grupos (p>0,05). Estes autores apontam que, diante das ferramentas e 

condução adequada à realidade da disciplina e do curso, a modalidade de EaD permite aprendizado 

muito semelhante ao formato presencial em termos de aproveitamento, resultado também observado no 

desempenho dos estudantes da disciplina capoeira no presente estudo.
 Mesmo que os resultados apresentados não permitam uma generalização, seguramente levam 

(ao menos) a uma reflexão e reavaliação sobre o preconceito em relação ao ensino remoto, onde a 

modalidade de EaD se faz presente (NASCIMENTO; CZYKIEL; FIGUEIRÓ, 2013) e que vem se 

mostrando cada vez mais eficaz cumprindo seu papel na promoção do processo de ensino-aprendizagem 

(FONSECA; FERNANDES, 2017). Torna-se importante destacar que o EaD apresenta potencial 

contributivo à educação presencial e não substitutivo, pois ambas são modalidades de educação que 

podem se complementar, podendo oferecer opções a quem deseja estudar (VERGARA, 2007).
 Como limitação do estudo, pode-se destacar a ausência de avaliações prévias ao ensino remoto 

para que se pudesse comparar as variáveis entre os momentos prévios e durante a pandemia (aulas 

presencias vs. aulas remotas). Contudo é importante destacar que o ensino remoto ocorreu para atender 

uma situação emergencial e excepcional que exigiu isolamento social dos alunos, uma vez que as 

atividades da IES foram suspensas sem tempo hábil para as devidas preparações metodológicas no 

estudo. Ademais, vale ressaltar que os conteúdos ministrados foram apenas do arcabouço teórico da 

disciplina, o que não nos permite inferir a eficácia do ensino remoto à conteúdos práticos da capoeira, os 
quais exigem vivências coletivas e presenciais, tendo em vista na sua essência o ensino da capoeira 
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demandar correção técnica de movimentos, atividades em pares, formação da roda, contato com os 

instrumentos rítmicos tradicionais, dentre outros fatores característicos da modalidade.

CONCLUSÃO
 O estudo demonstra que o professor tem um papel importante na influência da aprendizagem 

em estratégia de ensino remoto do conteúdo teórico da capoeira em um curso superior de educação 

física, sendo que o nível de influência do professor e a interação aluno-professor são semelhantes ou 

maiores quando comparados às aulas presenciais. Adicionalmente, o ensino remoto ajudou a manter o 

vínculo dos alunos com as IES e contribuiu com a interação acadêmico-social durante a pandemia, 

gerando uma avaliação espontânea positiva na perspectiva dos alunos participantes. O ensino remoto se 

mostrou eficaz na assimilação do conteúdo teórico da disciplina capoeira, possibilitando condições para 

um desempenho acadêmico excelente e homogêneo dos alunos participantes. Finalmente, os achados do 

presente estudo demonstram que o conteúdo teórico da capoeira pode ser trabalhado através do ensino 

remoto sem prejuízos no aprendizado de alunos universitários, além de promover interação social em 

tempos de pandemia com distanciamento social da população devido à COVID-19. 
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INTRODUÇÃO
 Em 26 de fevereiro de 2020, o estado de São Paulo e o Brasil recebem a notícia impactante, 

porém já esperada: é identificada a primeira pessoa infectada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) ¹. Um 

homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que regressou de uma viagem na Itália, país que logo 

se tornou um epicentro da doença após a China.
 O coronavírus é um tipo de vírus conhecido por sua rápida disseminação. Como ele adentra 

ao corpo humano pelas vias aéreas e mucosas, a taxa de contágio entre a população é alta caso as pessoas 

não adotem medidas de higiene e segurança adequadas para conter esse avanço da infecção ². Alguns 

exemplos dessas medidas são lavar bem as mãos com frequência, evitar tocar as mucosas e manter o uso de 

máscara que cubra a boca e o nariz.
 Neste contexto de grande preocupação da Organização Mundial de Saúde (OMS), das 

lideranças mundiais e mesmo da população em geral, o mundo todo começou a se fechar com medidas de 

distanciamento social e até isolamento social. Em algumas cidades foram fechados todos os serviços à 

população, ou mantidos apenas os serviços essenciais. As aulas escolares e em academias, centros de lazer, 

centros esportivos não foram considerados como serviços essenciais. Com isso, tais locais foram fechados 

inviabilizando a continuidade das aulas nestes ambientes de modo a resguardar o direito à Saúde e à Vida 

das pessoas.
 Diante disso, algumas situações aconteceram: aulas de Capoeira foram canceladas em 

diferentes ambientes; professores de Capoeira cancelaram suas aulas; professores de Capoeira buscaram 

ferramentas tecnológicas para continuar as aulas; alunos que se afastaram das aulas, e; alunos que 

continuaram nas aulas. O impacto foi grande para todas as nações, algumas mais outras menos. No 

Estado de São Paulo, no interior e mais especificamente na cidade de Rio Claro, passados seis meses e 

ainda se encontra em situação muito difícil, com os números altos de pessoas contaminadas e pessoas 

internadas em hospitais decorrentes desta doença.
 O combate à doença e a preservação da boa saúde e da vida das pessoas requereu muitos 

sacrifícios por boa parte das populações ao redor do mundo. Custou-nos direitos fundamentais 

garantidos inclusive na Constituição Federal como o direito à liberdade de ir e vir e o direito à Educação ³. 

Levando quase toda a população mundial a repensar as suas formas de viver e sobreviver. As estratégias de 

trabalho e estilo de vida foram adaptadas a esta nova realidade.
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 A Capoeira também fez parte desse processo. Com toda a certeza a Capoeira não poderia ter 
deixado de fazer parte desse processo de adaptação à nova realidade. Uma arte que nasceu da luta pela 
sobrevivência e que soube se camuflar nas diferentes culturas para quando fosse preciso e/ou possível se 
mostrar à sociedade, sabia os meios de se manter ativa e humanitária mesmo neste contexto de pandemia.

Este estudo teve como objetivo analisar a importância da manutenção dos vínculos entre as 
pessoas em um momento de distanciamento social e até mesmo isolamento social. Por meio de uma 
pesquisa de levantamentos e análise de literatura específica ao tema, buscou-se salientar a importância da 
Capoeira como uma atividade de manutenção de vínculo entre as pessoas. E com essa manutenção do 
vínculo a possibilidade de manutenção da boa saúde e da vida de cada um de seus envolvidos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 Este trabalho foi desenvolvido através de um estudo de revisão sistemática da literatura 

científica e informativa. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, considerando a 

relevância do tema sobre as questões de formação de identidade do ser humano e manutenção da vida 

com boa saúde e da contribuição da Capoeira para tal. Portanto, foram considerados os estudos e artigos 

que se enquadrassem nos critérios de inclusão deste estudo publicados em periódicos e sites no período 

principalmente de 2020, utilizando a base de dados dos sites: Google, Google Acadêmico, Scielo, 

PubMed e Periódicos. Essa busca foi realizada utilizando as seguintes palavras-chave: coronavírus, 

COVID-19, suspensão de aulas, academias, capoeira, saúde, depressão, isolamento social, 

distanciamento social. Outros artigos e livros que tratavam de definições clássicas anteriores a este ano de 

2020 também foram utilizados para melhor embasamento do estudo.
 Os dados coletados a partir destas buscas foram catalogados e analisados pelos pesquisadores 

de modo a organizar e discutir as ideais que nortearam o tema. Toda coleta de informações respeitou os 

direitos garantidos pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde a respeito das Diretrizes e 
4Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos , quando foram relatados casos 

específicos de um determinado grupo populacional.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
 Este estudo remeteu a diferentes leituras e abordagens a respeito do ser humano. Buscando 

atender ao objetivo de evidenciar a importância da manutenção do vínculo social entre a pessoas em 

diferentes contextos e considerando o momento pandêmico histórico vivenciado. Foram feitas análises 

de artigos disponíveis na internet que trataram deste assunto e relacionados com a prática atual de 

diferentes instituições por meio de seus representantes para com o relacionamento social. Um dos 

pontos mais importantes deste estudo foi a evidência dos eventos e atividades sociais mantidos mesmo 

neste contexto histórico diferenciado, através das lideranças institucionais tanto a nível de macro quanto 

de micro região. Alguns assuntos foram agrupados em tópicos sendo discorridos os resultados já com suas 

discussões necessárias para melhor entendimento de cada aspecto levantado.

Considerações sobre as doenças do trato respiratório
 As síndromes gripais são umas das maiores responsáveis pelo acometimento de agravo à saúde 

5do ser humano e que chegam a levar à morte . No passado, início e meados do século XV, diversos são os 

registros de que populações indígenas vieram a ser praticamente dizimadas por conta da gripe. Fatos que 

aconteceram após o contato do europeu com os povos indígenas, nativos e habitantes de terras do 

continente americano. Essa disseminação de doenças das vias aéreas inferiores não se restringiu ao século 

XV, na década de 70 por exemplo, do século XX, uma população indígena no Estado do Pará de mais ou 
6menos 400 pessoas foi reduzida a 70 devido ao contato com povos de fora da tribo . E agora este pesadelo 
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volta a preocupar quem conseguiu sobreviver a esta tragédia.
 A década de 70 não foi a única do século XX que passou por uma situação de epidemia logo no 

seu início. Na década de 10, por volta do fim da I Guerra Mundial, o mundo sofreu de uma pandemia 

pelo vírus influenza H1N1, conhecida a doença como gripe espanhola. Doença que chegou a matar cerca 
7de 35 mil pessoas aqui no Brasil . 

 Com uma certa frequência, epidemias tem se propagado pelo mundo agravando o estado de 

saúde de boa parte de uma população, principalmente neste século XXI. Ao final do ano passado, ano de 

2019, uma dessas epidemias se alastrou por todo o mundo (atualmente apenas dez países ainda não 
8tiveram casos confirmados da doença em questão ). A severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) conhecida como COVID-19 foi primeiramente identificada na província de Wuhan, 

China, em dezembro de 2019. Por ser um vírus que entra em nosso sistema orgânico através de nossas 

mucosas, tanto pelo ar como pelo contato direto das mãos, ele logo se disseminou na população mundial 

com números bastante alarmantes, chegando a cerca de 25 milhões de pessoas infectadas até o momento 
9de fechamento do artigo . Uma das medidas principais de contenção da disseminação do vírus foi o 

isolamento / distanciamento social. Foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde que as 

pessoas ficassem em suas casas e evitassem ao máximo a saída e/ou o contato com pessoas. Com isso, 

diversos países, estados e municípios fizeram legislações determinando e regulamentando a situação e 

condições destes isolamentos / distanciamentos sociais. No Brasil, esta realidade teve início no final de 

fevereiro, começo de março e perdura ainda hoje.
 Medidas como o uso de máscara facial cobrindo nariz e boca, a higienização frequente das 

mãos e o distanciamento de no mínimo um metro e meio de cada pessoa foram adotadas para que se 

pudesse haver um contato social menos expositivo. Com estas medidas, alguns estabelecimentos 

puderam manter as suas atividades, sendo consideradas como essenciais, como os estabelecimentos de 
10supermercado, farmácia e outros . Assim, salvo algumas regiões em que foram decretados lockdown com 

o fechamento total dos serviços, alguns estabelecimentos se mantiveram em funcionamento de maneira a 

garantir o básico para as pessoas. Um básico que garantisse a sobrevivência sem o desespero da população 

que já estava em uma situação de muitas incertezas.
 No início de toda esta situação pandêmica, e mesmo hoje em dia, não foi (é) possível definir 

exatamente por quanto tempo deveria ser adotada estas medidas. E estabelecimentos como escolas, 

centros esportivos estão já há muito tempo fechados, privando o ser humano de algumas atividades que 

foram por muitos séculos primordiais para a própria definição constituinte do ser humano.

Considerações sobre a constituição do ser humano
 O ser humano é um sistema orgânico complexo e dinâmico, composto por diferentes sistemas 

que funcionam de maneira complementares. Pode-se identificar diferentes conceitos para definir o ser 

humano, conceitos da área biológica, psicológica, antropológica, sociológica, filosófica... De todas elas o 

ponto em comum é a interação socioambiental.
 Em termos biológicos, o ser humano é constituído pelos sistemas: tegumentar, muscular, 

articular, ósseo, nervoso, circulatório, respiratório, linfático, endócrino, digestório, genital, 

cardiovascular, imunológico. Porém, esta constituição orgânica do corpo humano em sistemas é muito 

recente na história, analisando os registros filosóficos gregos há outras concepções de acordo com 

Parmênides, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e diversos outros que se aventuraram na concepção 

conceitual do ser humano. Há mais de 2000 anos se identificava ao ser humano uma ideia de mente e 

corpo, uma dicotomia relacional que determinava a sua existência a partir de uma visão extraterrena 
11conjunta à parte carnal . E, após um período de muita influência literária de instituições religiosas sobre
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as concepções do ser humano, chegou a um momento de maior liberdade de pensamento científico no 

século XVIII com o movimento do Iluminismo. As aberturas obtidas com o movimento do 

Renascimento, se ampliaram com o Iluminismo e chegaram ao entendimento do homem como um ser 

capaz de ter as suas vontades e conseguir executar as suas próprias ações, um ser transformador da 
11natureza e de sua própria história . 

 Já mais recentemente, os estudos sociológicos e antropológicos levaram a uma consideração 
12maior à constituição do ser humano, a sua sociedade imbuída em uma cultura . Consideração em que 

direcionou o estado natural do homem sem as suas “couraças” ou “roupagens”, isto é, sem as relações 

sociais em que ele esteja inserido. A partir de diferentes estudos e relatos de que uma criança por exemplo 

que vivesse em um quarto isolado ou mesmo em uma selva perdida teria muito poucos ou quase nenhum 

traço humano, o ser social começou a ser mais evidenciado nessa concepção do homem.
 As bases do homem estão em suas estruturas de relacionamentos sociais, a partir destes 

13relacionamentos é que se diminuem os seus instintos para então se estruturar os seus comportamentos . 

A individualidade do ser humano é determinada por suas relações sociais a partir de suas potencialidades 

biológicas. O ser humano, em geral, nasce com a possibilidade de ver, ouvir, sentir e as suas interações 

sociais é que lhe vão determinar os significados dessas visões, escutas e sentimentos. As preferências de 

suas visões, escutas e sentimentos serão então pessoalmente definidas e modificadas de acordo com as 

suas vivências e experiências do dia a dia e ao longo de toda a sua vida.
 Então, cercear as pessoas dessa interação social pode levar a mudanças na própria constituição 

do ser humano. A necessidade do distanciamento social e mesmo do isolamento social em alguns 

contextos por um longo período na história poderá transformar as características estruturantes da espécie 

humana. Mudanças que poderão ocorrer nesta geração e talvez em outras gerações caso estas realidades se 

repitam por outros momentos no futuro histórico.

Considerações sobre o isolamento social
 A COVID-19 levou à necessidade de orientações da Organização Mundial da Saúde para que 

populações adotassem medidas de distanciamento e até mesmo de isolamento social. Estas medidas 

foram diferentemente adotadas em sua extensão dependendo das características de cada 

país/estado/município, ou seja, em uma localidade a vida se manteve a mesma e em outras toda a 

atividade comercial/industrial ficou paralisada sendo as pessoas mantidas em suas residências por um 

determinado período. Na grande maioria dos casos, as medidas de distanciamento social foram adotadas, 

mantendo em funcionamento os estabelecimentos de serviços essenciais, como supermercados ou 

farmácias.
 O relacionamento pessoal ficou bastante prejudicado, o contato físico direto foi restringido às 

pessoas com quem se morava e mesmo dentro do mesmo ambiente domiciliar algumas pessoas 

estabeleceram restrições de relacionamento e contato devido à exposição laboral, como médicos e 

enfermeiros. Comportamentos habituais e corriqueiros como o toque de mãos ou o beijo no rosto no 

cumprimento foram abolidos. Abraços e contato próximo em conversas também deixaram de fazer parte 

das interações sociais do ser humano em diversas culturas. Ainda, estabelecimentos comerciais que eram 

mais voltados ao convívio social como bares, restaurantes, shopping centers e até mesmo parques, foram 

fechados, além da proibição de grandes aglomerações em festas e eventos. As famílias se reduziram ao 

encontro e às comemorações com poucas pessoas e as interações se tornaram muito mais virtuais do que 

físicas. 
 Neste contexto, muitas pessoas ficaram reclusas em suas residências e tiveram poucas 

possibilidades de contato, mesmo virtual, pela falta de acessibilidade tecnológica. A internet e os 
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aparelhos computacionais e os sistemas computacionais possibilitam às pessoas uma comunicação muito 

próxima mesmo a quilómetros de distância, porém não são todas as pessoas que possuem internet ou 

estes equipamentos ou ainda mesmo que saibam utilizar estes equipamentos e sistemas. Desse modo, o 

enclausuramento de pessoas se tornou um dado elevado no mundo todo.
 Esta falta de comunicação social entre as pessoas levou a um aumento no número de pessoas 

propensas a diversas doenças, porém menos severas como a COVID 19. Foi um efeito colateral 

necessário do distanciamento social. Foi como uma infecção no organismo causada por um 

medicamento ou tratamento para o combate ao câncer, por exemplo. Em algumas situações médicas é 

preciso sacrificar uma parte do corpo em virtude da preservação da vida. Esse fato acontece nesse 

momento histórico em que passamos. Contudo, não se pode simplesmente relevar os efeitos colaterais 

como aceitáveis e nada a se fazer. A luta pelos meios diversos da manutenção dos vínculos deve ser 

constante e as pessoas precisam se esforçar como um camaleão se adaptando ao meio em que vivem. E 

para comandar esta luta é preciso a presença e atuação dos líderes de cada instituição. Cabe aos líderes, 

tanto a nível de macro região como também os de micro região, a coragem e a determinação para tomar as 

decisões de enfrentamento das dificuldades e manutenção dos vínculos, adotando estratégias que 

viabilizem tais ações de maneira segura, eficaz e eficiente.
 Diferentes estudos foram recentemente publicados salientando que está aumentando o 

14, 15número de pessoas com alta ansiedade, estresse, depressão no Brasil e no mundo . Os diferentes 

estudos evidenciam que a falta de comunicação com outras pessoas e o convívio por longos períodos com 

um mesmo grupo de pessoas, uma mesma única pessoa ou, mais ainda, sozinha, leva a distúrbios 

emocionais sérios podendo levar a pessoa desde a uma mudança sutil no comportamento a até mesmo 
16, 17homicídio ou suicídio .

 Ainda outra evidência que tem sido apontada é um aumento preocupante na quantidade de 
18afecções ao coração  nesse ano de 2020. Estima-se que o número de mortes decorrentes de ataque 

19cardíaco seja maior do que aos casos relacionados à COVID-19 . Entretanto, as causas do ataque 

cardíaco ainda podem estar relacionadas à doença em questão. As pessoas estão evitando procurar 

atendimento médico, a COVID-19 pode levar às afecções no coração assim como também a falta de 

atividade física regular.
 Considerando a realidade da grande maioria dos casos, de distanciamento social, as escolas e 

as aulas em academias, centros esportivos e centros de treinamento ficaram fechados inviabilizando a 

presença física das pessoas nestes locais. Com isso, no caso da Capoeira algumas situações aconteceram 

em relação à posição dos professores: ou cancelaram as suas aulas, ou buscaram ferramentas tecnológicas 

para continuá-las. Em relação aos alunos ou eles se afastaram das aulas ou migraram junto com seus 

professores para as plataformas virtuais e continuaram nas aulas. O fato de um ambiente físico estar 

fechado para a oferta de serviço não necessariamente cancela a oferta de seu serviço. Hoje em dia, o 

desenvolvimento permite que muitos serviços possam continuar mesmo não tendo uma estrutura 

fisicamente aberta a sua população. Ainda, a distância não é mais uma barreira limitante para a oferta de 

um determinado serviço. As aulas em atendimento domiciliar em alguns contextos de medidas mais 

brandas também surgiram como alternativa.
 Olhando para a Capoeira e suas realidades de contexto, o distanciamento social excluindo a 

oferta de aulas de Capoeira como integrante dos serviços essenciais levou a uma necessidade de migração 

aos ambientes virtuais de aprendizagem através de aplicativos eletrônicos para que pudesse continuar em 

sua amplitude de atividades. Essa amplitude de atividades é colocada, pois por ser uma arte que engloba 
20várias artes, como diz Mestre Camisa , ela engloba a atividade física, palestras, debates, congresso, bate 
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papo, festival de cantigas, encontros on line e até mesmo jogos on line. Instituições e escolas diversas 

buscaram este espaço virtual para a manutenção de atividades e até mesmo para a criação de novas 

estratégias de contato com as pessoas. Um destes exemplos foi a realização de lives com temas e convidados 
relacionados à Capoeira, promovendo a manutenção e até a criação de vínculos com praticantes ou não-

praticantes desta arte.
 A seguir são listados exemplos de eventos promovidos pela Associação Brasileira de Apoio e 

Desenvolvimento da Arte - Capoeira (ABADÁ-CAPOEIRA, presidente fundador Mestre Camisa) que os 

autores participaram através de aplicativos de vídeo conferência neste período de pandemia:

Ÿ Curso técnico de Capoeira com Mestre Camisa;

Ÿ Aula e bate papo com Mestre Cobra para os integrantes da Escola vinculados ao 

Estado de São Paulo;

Ÿ CantAbadá Solidário – organizado pelo Mestrando Mobília;

Ÿ Encontro Feminino, com a participação dos membros da família;

Ÿ Seminários de Estudos Baobá;

Ÿ Jogos Brasileiros On Line;

Ÿ CantAbadá em apoio à família do falecido Instrutor Cabano;

Ÿ V AbadÁcadêmico (trabalho submetido a avaliação).

 Além destes eventos promovidos pela Escola, o professor Baiano, um líder na região de Rio 

Claro (SP), promoveu diferentes ações voltadas à doação de alimentos e materiais diversos referentes ao 

melhor conforto de pessoas mais carentes. A arrecadação de alimentos foi fundamental para algumas 

famílias que tiveram muitas perdas com esta situação pandêmica.
 Aulas comandadas por instrutores e professores de outros Estados e até de outros países:

Ÿ Professora Moema – BA – Brasil

Ÿ Professor Grampão – Itália

Ÿ Instrutor Potro – Israel;

Ÿ Instrutor Pastor – Estados Unidos;

Ÿ Instrutores Catitu e Sinhá – MT – Brasil

Ÿ Instrutora Jasmim – MG – Brasil

Ÿ Instrutor Barata – MS – Brasil.

Estes eventos foram fundamentais para a manutenção dos vínculos da Instituição com seus 

integrantes como auxiliar e promotora no desenvolvimento integral do ser humano, promovendo o 

conhecimento intelectual de diferentes assuntos, a proximidade social e afetiva, estimulando o vínculo 

afetivo com a família e melhorando os componentes perceptuomotores e de proficiência física como um 
21, 22todo .
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Considerações sobre a atividade física
 Os componentes perceptuomotores e de proficiência física são definidos como habilidades do 

ser humano. Alguns exemplos de perceptuomotores são: controle de precisão, coordenação 

multimembros, orientação da resposta, tempo de reação, destreza manual, discriminação postural, 
23, 24integração da resposta, velocidade dedo-punho . Alguns exemplos de proficiência física são: 

23, 24flexibilidade, força, força explosiva, agilidade, equilíbrio e resistência cardiovascular . Em termos de 

desenvolvimento destes componentes, a Capoeira enquanto exercício físico/ atividade física é uma das 

atividades mais completas das práticas de movimento. Ela trabalha e estimula a contração e relaxamento 

de diversos grupos musculares e das fibras musculares em suas possibilidades de movimentação. 

Enquanto exercício físico, melhora as condições orgânicas auxiliando à boa saúde.
 Os benefícios da atividade física para o organismo já são muito bem fundamentados e 

estabelecidos pela população. Esses benefícios estão estabelecidos em torno dos seguintes aspectos, 

dentre outros: exercícios físicos ajudam na redução da gordura corporal e consequente redução do índice 

de massa corporal (IMC), melhora na aptidão cardiovascular, aumento de força muscular, prevenção à 

depressão com a melhora da saúde mental, melhora no desempenho acadêmico, melhora na qualidade 
25de vida em asmáticos . O benefício da atividade foi comprovada até mesmo na prevenção e no 

26tratamento à COVID-19, pela produção da irisina , por pessoas praticantes regularmente de atividade 

física.
 Com todas essas contribuições do exercício físico e da atividade física é inegável que a 

Capoeira, como uma das atividades físicas também contribua para esta manutenção e promoção da boa 

saúde de maneira integral ao ser humano. Entretanto, algumas considerações precisam ser feitas para este 
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momento. É recomendado, e em alguns casos é obrigatório, que as pessoas fiquem em suas casas. Cada 

casa possui uma dimensão e configuração, com isso, as possibilidades de prática de atividade física são 

muito diferentes de uma pessoa a outra. De qualquer modo, as medidas de segurança devem ser 

adotadas, mas que estas diferenças não sejam utilizadas como justificativa da não-prática da atividade 

física.

CONCLUSÕES
 Este estudo buscou evidenciar a importância da manutenção dos vínculos das pessoas e das 

instituições nestes tempos de pandemia. Foram feitas diversas leituras e análises de artigos recentemente 

publicados considerando esta nova realidade pandêmica. Em geral, buscou-se trabalhos relacionados 

com o distanciamento / isolamento social e a prática de atividades físicas sendo evidenciada a 

importância da boa saúde integral do ser humano viabilizada pela manutenção dos vínculos e estímulo à 

prática de atividades físicas e em especial a Capoeira.
 Assim, a Capoeira vem como uma grande auxiliadora às pessoas para a continuidade da vida, 

como estímulo na manutenção dos vínculos, como promotora de atividade física, como contribuinte 

para o maior conhecimento de mundo e de sua história, como agente de integração social. E diante destas 

contribuições certamente pode ser identificada a ABADÁ-Capoeira como uma auxiliadora na 

organização social, para a garantia do desenvolvimento integral e da manutenção da boa saúde do ser 

humano.
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 De acordo com Veraszto (2008), a etimologia da palavra ―tecnologiaǁ provém das palavras 

gregas teuchos – instrumento, ferramenta; techné – produzir, sabe r; e logus – logia, razão. Ou seja, é a razão 

do saber fazer, o estudo da técnica, o estudo da própria atividade de modificar, de transformar, do agir. 
 Para Vygotsky (1998), qualquer instrumento real ou psíquico que possa colaborar na interação 

e ampliação da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD) do aprendiz é um instrumento de mediação. 

Portanto, podemos inferir que giz, quadro, computador e internet são exemplos de ferramentas que 

comprovam a história do domínio cada vez maior do homem sobre a natureza, por meio da invenção de 

ferramentas e do aperfeiçoamento da tecnologia. 
 Para Kenski (2005), as tecnologias digitais criam possibilidades de interação e mediação para 

além do espaço e da presença física. A dinâmica das aulas/encontros/sessões presenciais e/ou virtuais 

são mediadas pelas tecnologias digitais. Logo, quanto maior o grau de interação entre os agentes 

participativos, maior a possibilidade de aprendizagem. 
 Segundo Lantolf e Appel (1994), os esquemas, os símbolos, a linguagem e até mesmo o 

próprio comportamento humano, são instrumentos mediadores da interação. Desse modo, os artefatos 

(mentais, reais, digitais) servem como mediadores. Gee (2005) introduziu a ideia de grupos de afinidade 

como grupos imersos em uma determinada prática e que partilham características comuns. Assim, os 

membros da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte CAPOEIRA estão associados a 

um determinado domínio semiótico e podem facilmente se reconhecer e produzir variados 

conhecimentos por meio da interação e mediação tecnológica.
 Assim, os jogos brasileiro online 2020, se tornaram uma experiência onde houve junção de 

tecnologia, jogo de capoeira, num contexto ABADA e em um universo digital. Capoeiristas de diferentes 

realidades sociais e distâncias geográficas puderam participar, interagir, colaborar, competir e aprender 

uns com os outros por meio da mediação tecnológica. Para Fullan e Smith (1999), a cultura colaborativa 

necessariamente nutre diversidade e constrói confiança, provoca e possibilita a mediação de ansiedades e 

ainda proporciona conexões com ideias e pensamentos de dentro e de fora do grupo. Assim, o resultado 

da colaboração é, simultaneamente, o surgimento de novos conhecimentos e crescimento para o grupo 

todo.
 A interação, colaboração e trabalho coletivo são elementos fundamentais e basilares da 

cultura da capoeira. Não se faz roda individualmente, só existe o jogo e a roda de capoeira se um coletivo 

se dispor à tal atividade. Sendo assim, os eventos da escola sempre buscam enfatizar e ressaltar esses 

princípios fundantes do desenvolvimento da capoeira. No entanto, no ano 2020 um novo desafio se 

apresenta aos capoeiristas. Participar, interagir, colaborar e promover os jogos online da capoeira 

ABADA 2020. 
 Alguns questionamentos e desconfianças desta nova forma de acontecer os Jogos da capoeira 

ABADA 2020 se fizeram presente para muitos capoeiristas. E de acordo com Paiva (2001), 

historicamente o ser humano reage com desconfiança ao conhecer uma nova tecnologia e costuma, em 

um primeiro momento, rejeitá-la. A partir da necessidade, praticidade e uso constante daquela específica 
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tecnologia, avança-se de um estágio de rejeição para normalização. Como exemplo disso, citam-se os 

livros e a televisão, que foram recebidos nos contextos formais e informais de ensino e aprendizagem com 

bastante desconfiança, tanto quanto as TDIC. 

DESENVOLVIMENTO
 Os jogos brasileiro, se trata de um dos grandes, formativos e motivadores eventos da 

Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Evento que se reveza anualmente 

com os jogos mundiais. Atentos às realidades sociais, culturais e neste ano de 2020 ao contexto de 

Pandemia por causa do COVID 19, a escola ABADA se organizou e programou suas atividades à serem 

executados por meio das TDICS. 
 O mentor e mediador desta nova forma de executar este grande evento é Dr. h. c. José Tadeu 

Carneiro Cardoso, Mestre Camisa, fundador e presidente da Capoeira ABADA. Seu papel de idealizador 

e orientador de todo o processo foi fundamental para o sucesso deste novo formato de evento.  Nesta 

experiência, houve a intrigante, nova e complementar junção de tecnologia, variadas cantigas e jogos de 

capoeira, feito e reproduzido por meio do universo digital.  
 Mesmo em meio à esta realidade de pandemia, diferenças sociais, culturais e enormes 

distâncias geográficas em que estamos todos inseridos, os Jogos brasileiro proporcionaram aos 

capoeiristas de todos os estados e também de outros países, participar, interagir, colaborar, inclusive 

competir em diferentes modalidades e aprender uns com os outros por meio da mediação tecnológica. 
 Masetto (2012), em concordância com Vygotsky (1998) e Perez e Castillo (1999), orienta que o 

conceito de mediação promove novas relações, nas quais os aprendizes reconhecem o mediador, os 

recursos e o contexto de aprendizagem. No contexto da escola ABADA, os capoeiristas associados à 

mesma, reconhecem, respeitam e seguem as orientações do mediador Mestre Camisa, seus conceitos e 

recursos capoeirísticos e os contextos de aprendizagens que a escola proporciona.
 Masetto (2012) alerta sobre os desafios da interação e da mediação, pois compreende que a 

aprendizagem deve ser contínua, desafiadora e deve ter em seu horizonte a superação de situações-limite. 

O autor ainda destaca que são características da mediação: 

I. O diálogo permanente e a presença de perguntas orientadoras, questionadoras; 

II. A troca de experiências, a presença da reflexão e a proposição de desafios; 

III. O intercâmbio contínuo entre aprendizagem e sociedade; 

IV. A constante conexão entre o conhecimento adquirido e os novos conceitos; 

V. O enfrentamento de questões éticas, sociais e profissionais; 

VI. A colaboração conjunta para uso das novas tecnologias e o exercício constante para aprender a 

comunicar conhecimento por meios convencionais e pelas novas tecnologias. 

 Os capoeiristas participantes do evento puderam observar todas essas características de 

mediação presente por todo o evento. Pois em suas localidades os envolvidos se organizaram e 

prepararam formas de participar das competições. Houve orientações e debates de questões sociais e 

profissionais diante desta pandemia. A presença constante de situações desafios seja por meio de 

cantigas, jogos ou até mesmo de discussões sobre conceitos. E também, variados intercâmbios de 

diferentes conhecimentos entre os participantes e também por meio das palestras. 
 Para Masetto (2012), a mediação coloca em evidência o papel de sujeito do aprendiz e o 

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira112



fortalece como ator de atividades que o permitirão atingir seus próprios objetivos. De tal modo, os 

participantes que almejam crescer e se desenvolver nessa perspectiva enfrentarão novos cenários, novas 

dinâmicas, novas habilidades, novos instrumentos e novas atribuições. Neste contexto os capoeiristas 

buscaram lançar em meio ao novo desafio utilizando suas habilidades e criatividades para terem êxito nos 

jogos.
 Allwright e Bailey (1991) consideram que o fator interacional é maior que uma coprodução – 

ele é na verdade, todo o processo que os aprendizes experienciam. É, também, uma intersecção entre os 

participantes, que consigo trazem expectativas, conhecimentos, necessidades, frustrações e experiências 

de aprendizagem. Isso é visivelmente perceptivo durante os eventos, palestras e competições da escola 

ABADA neste novo contexto de jogos brasileiro mediados pelas TDICs. 
 De acordo com Casal (2003), cultura é um conceito-chave para os estudos de comunicação 

intercultural. A autora busca a definição desse conceito em Vívelo (1978), que, a partir de uma 

perspectiva antropológica tradicional, descreve cultura como mecanismos de adaptação. Pode-se 

compreender que estes mecanismos de adaptação se fizeram bem presente para os povos africanos que 

viveram no Brasil, pois hoje compreende-se capoeira como um mosaico de diferentes culturas provindas 

das várias nações e povos do continente africano. 
 Porém, sob outra perspectiva, que Vívelo (1978) chama de mentalista, o conceito de cultura 

remete a um sistema conceitual do qual as pessoas se utilizam para se conhecerem e para conhecerem o 

mundo. Assim, os aspectos dos instrumentos musicais, do canto, da dança, das acrobacias, dos 

desequilibrantes, dos ataques, das defesas, das performances e das trocas de conhecimentos são 

elementos fundantes e perceptíveis do processo de interculturação destes povos em terras brasileiras 

fomentando o que hoje chamamos de Capoeira.    
 Para Kenski (2013), a cultura tecnológica exige mudança radical de comportamento e de 

práticas pedagógicas. As TDIC, nesse sentido, são elementos culturais transformadores de ações sociais. 

Já a rede virtual de produção e manipulação de informação desafia o tempo e o espaço. Ribeiro (2014) 

destaca, por exemplo, que no caso de pinturas nas cavernas ou nos livros há a necessidade de espaço e 

tempo em comum com a pessoa que interage. No entanto, com relação às TDIC, o tempo e o espaço não 

se tornam um limitador de interação. 
 A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura publicou, em 2009, um 

relatório de padrões de competência em TDIC. Segundo o documento, para viver, aprender e trabalhar 

em uma sociedade cada vez mais complexa, rica em informação e baseada em conhecimento, os alunos e 

professores devem usar a tecnologia de forma efetiva, pois em um ambiente educacional qualificado, 

pessoas buscam, analisam e avaliam a informação; solucionadores de problemas e tomadores de decisões; 

usuários criativos e efetivos de ferramentas de produtividade; comunicadores, colaboradores, editores e 

produtores; cidadãos informados, responsáveis e que oferecem contribuições (UNESCO, 2009).
 Segundo Graham (2009), as primeiras conexões eram feitas entre computadores de 

universidades e laboratórios científicos. Não havia interação. Nessa época, somente especialistas 

produziam conteúdos, a visualização acontecia por meio de um único navegador e os usuários podiam 

apenas fazer leituras e enviar mensagens. Tecnicamente, era conhecida por web 1.0. 
 A falta de interatividade da web 1.0 deu lugar a um ambiente dinâmico e interativo com a 

chegada da web 2.0. Nela, os usuários assumem um novo papel: passam de meros espectadores para 

produtores de conteúdo. Coletivamente, as pessoas participam das publicações dos conteúdos e criam 

seus próprios espaços de interação e publicação. 34  
 Para Rushkoff (2012), a web 2.0 permitiu que o indivíduo utilizasse seu cérebro de forma mais 

ampla, ao invés de utilizá-lo apenas como disco rígido. As pessoas produzem, processam e selecionam 
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informações e utilizam dispositivos digitais para armazenar os dados mais pertinentes. 
 Já a versão web 3.0, também conhecida como web semântica, foi apresentada a partir das 

observações e considerações de Berners-Lee, Hendler e Lassila (2001). De acordo com os autores, os 

computadores ainda não são capazes de reconhecer elementos, interpretar significados, distinguir textos 

e compreender informações; no entanto, se for possível desenvolver tecnologias e linguagens que 

possibilitem que o computador entenda informações como os seres humanos, a relação entre homens e 

máquinas poderá ser mais interativa e colaborativa. 
 As representações webs são ilustrações do mundo digital, sendo que recentemente estamos 

vivenciando uma transição de web 2.0 para web 3.0. Pois percebe-se um processo evolutivo das 

possibilidades de interação no ciberespaço, que é um ambiente aberto de comunicação mundial, no qual 

as pessoas estão sempre navegando e diariamente alimentando as interconexões, de modo que ele se 

encontra em constante evolução (LEVY, 1999). 
 Neste sentido, uma das grandes diferenças deste evento, jogos brasileiro ABADA 2020, não 

tinha um único local de execução das competições pois os competidores se encontravam em seus quartos, 

garagens, jardins e até mesmo ruas para executar suas manobras, solos de capoeira, cantos e até mesmo 

jogos online com seus parceiros do outro lado da tela do computador e até mesmo do celular. 

Incrivelmente instigante e criativo tanto os capoeiristas, as tecnologias digitais como o formato e 

acompanhamento dos Jogos.
 Processos interativos e comunicativos mediados por instrumentos tecnológicos e tecnologias 

digitais estão em constante evolução e proporcionam condições propícias de interações e mediações. 

Zhao (2005), Kenski (2005) e Oliveira (2013) destacam que os dispositivos móveis, aliados à convergência 

de telefonia móvel, transformaram o celular em um instrumento bastante prático. Os aplicativos de 

comunicação, como WhatsApp, possibilitaram enviar e receber mensagens, vídeos e atividades 

multimídias instantâneas e, por essa razão, atuam como elementos de interação e mediação durante todo 

o evento.  
 De acordo com Oliveira (2013), os celulares podem ser utilizados como uma rede de 

computadores, o que possibilita que muitas das funções de comunicação mediada possam ser realizadas 

pelos celulares. A autora ressalta ainda a importância e a contribuição de ambientes virtuais e 

plataformas, como por exemplo o Zoom, pois tais ambientes e seus recursos fornecem diversas 

oportunidades de interação e colaboração.  
 Zoom foi a plataforma utilizada para todas as atividades; cursos, palestras, esclarecimentos de 

dúvidas, orientações on-line, gravações de vídeos e os variados jogos do evento.  Assim, o uso intensivo 

desses procedimentos se expande e incorpora novos ambientes e processos por meio dos quais a interação 

e a comunicação se fortalecem. A mediação dos jogos brasileiro 2020 por meio desta plataforma se deu 

num tempo e espaço comum e ao mesmo tempo distintos para a inclusão de capoeirista com suas 

habilidades e estratégias num contexto digital e online. 
 As TDIC ampliam o campo de atuação dos educandos e dos educadores para além de uma 

aula formal e tradicional (GODWIN-JONES, 2011). Além disso, para Kenski (2005), as TDIC podem 

alterar profundamente a relação de aprendizes e mediadores, visto que, a partir do seu uso criativo, esses 

sujeitos aprendem a aprender, a respeitar, a aceitar e se tornam cidadãos interativos e participativos. 
 As TDIC podem também transformar a indiferença e a alienação em interesse e colaboração 

na resolução de problemas. Elas convocam aprendizes e mediadores para contribuírem e formar equipes 

de trabalho, possibilitando, assim, que eles se tornem parceiros de um mesmo processo de construção e 

aprofundamento do conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A experiência dos jogos online capoeira ABADA 2020 iniciou-se em meio à certas 

desconfianças e descrenças quanto as tecnologias e mundo digital e foi surpreendente o crescimento e 

evolução do evento diante do cenário de distanciamento social e inercia que se impôs aos capoeiristas 

diante da pandemia do COVID19. A participação dos diferentes estados e das variadas categorias 

mostraram a capacidade de mediação das TIDIC para com a realização e garantia de sucesso deste grande 

evento online. 
Para Freire (1975), qualquer processo de aprendizagem deve considerar e ter como referência 

toda a experiência de vida do outro. Considerando a concepção de Freire sobre aprendizado, pode-se 

dizer que Mestre Camisa, com sua larga experiência de aprendizagem e também de ensino da arte 

capoeira, bem como sua grande sabedoria de vida nos apresentou mais uma vez uma outra, ousada e 

intrigante proposta de crescimento e aprendizagem capoeiristico, mesmo durante o isolamento social 

provocado pela pandemia.  
Masetto (2012) enfatiza que o conceito de aprendizagem tem a ver com o conceito de 

desenvolvimento do ser humano como um todo, em suas diferentes áreas: de conhecimento, de 

sensibilidade, de competência e de atitudes ou valores. Aprendizagem tem a ver com o conceito de 

totalidade que preside a realidade do ser humano em qualquer momento, idade, estado ou circunstância 

de sua existência. Neste sentido, durante toda o evento tivemos as variadas categorias e formatos de 

competições. 
De acordo com o autor, os indivíduos se apresentam continuamente como aprendizes no 

processo de desenvolvimento e, assim, sempre aprendem uns com os outros. Pica (1987) afirma que 

aprendizes presentes em qualquer ambiente de interação e mediação sempre possuem algo de que outros 

precisam, de tal modo, há sempre o direito de solicitar e a responsabilidade de compartilhar como bem 

aconteceu as sessões de cursos, treinos, competições, palestras e trocas de experiências durante o evento.
Percebe-se, pois, uma processual gradação das TDIC no acesso, produção, disseminação, 

compartilhamento e aquisição do conhecimento. De acordo com Fantin e Rivoltella (2012) e Kenski 

(2013), as TDIC podem contribuir nas mudanças de comportamento e reorganização de pensamentos 

com objetivos socioculturais, como nos contextos formais e informais de ensino e aprendizagem. Como 

bem nos ensinou os jogos brasileiro ABADA 2020. Mais uma vez, a escola ABADA surpreende seus 

participantes com mais essa inovadora e criativa forma de aprender, ensinar e desenvolver a arte capoeira. 

Por meio de seu fundador e presidente Mestre Camisa a associação se tornou uma escola com método e 

metodologia de desenvolvimento capoeiristico e humano, uma referência no mundo da capoeira, uma 

organização com projetos em todos os estados da Federação e vários outros países e uma escola de ensino 

informal reconhecida pelo MEC. E agora, uma adepta e usuária das TIDIC no processo de comunicação, 

disseminação e evolução da arte capoeira dentro do território nacional e internacional.
Para Souza (2010) e Jones (1998), o impacto das TDIC sobre a sociedade e a educação 

contemporâneas tem despertado muito interesse de pesquisadores das mais diversas áreas do 

conhecimento e se tornou alvo de constantes investigações acadêmicas, bem como neste presente artigo.
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INTRODUÇÃO

A capoeira é empregada hoje como importante recurso cultural, educacional e terapêutico. A 

liberdade de expressão e os movimentos que compõem essa manifestação possibilitam inúmeros 

benefícios aos seus praticantes. Atualmente, observa-se o crescimento de projetos que incluem a capoeira 

voltados para crianças; idosos; pessoas com paralisia cerebral, ou deficiências física, intelectual, visual, 

auditiva; a diabéticos, cardiopatas, etc. (BRITO, 2014).
O século XXI aponta para avanços importantes, com vistas ao aceite das diferenças, à luta 

contra o preconceito e a discriminação; ao direito à igualdade de oportunidades; e de políticas públicas 

de inclusão social, com necessária implicação do agir-pensar nas instituições educativas. É necessário 

aprofundar a reflexão sobre nossas práticas, com o fito de acolher as ricas experiências educacionais 

provenientes da cultura popular, representadas pelas formas tradicionais de transmissão dos saberes de 

uma comunidade, e a capoeira pode ser inserida nessa realidade como artefato pedagógico (ABIB, 2006).
Nessa perspectiva, a Capoeira vem se constituindo uma atividade socioprática de extensão 

universitária, nos Sertões de Canindé e em Fortaleza, compondo os projetos de extensão: Capoeira e 

Educação e Capoeira na Comunidade, que trazem como pressupostos a arte, inclusão e formação em 

rede comunitária, e são desenvolvidos como atividade do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE). 
Afirmamos, nesse lócus institucional, a capoeira como manifestação da corporalidade, cuja 

ação pedagógica possibilita a reflexão e intervenção cultural sobre o corpo que brinca e apreende; o 

potencial expressivo do corpo, o desenvolvimento corporal e construção da saúde; e a relação do corpo 

com o mundo social, em processo de apreensão cultural e sociopolítica como prática de liberdade.
Assim, através do projeto de extensão Capoeira e Educação, víamos reafirmando o 

pensamento sobre essa arte como importante fundamento pedagógico, integrado à produção do 

conhecimento histórico-crítico e, portanto, atuante na formação social enquanto atividade de 

desenvolvimento humano - psicomotor, afetivo-social e cognitivo com aulas presenciais em diversas 

comunidades, até que, em 2020, o novo coronavírus SARs-Cov_2 desencadeou uma pandemia, 

tornando necessário o isolamento social para preservar a saúde dos brasileiros, o que acarretou uma 

mudança inesperada no cotidiano de milhões de pessoas e por consequência, interferindo na ofertar do 

projeto para a comunidade.
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Este trabalho tem como objetivo relatar os impactos sofridos pelo projeto Capoeira e 

Educação durante o período de isolamento social.

METODOLOGIA DO PROJETO 
Neste ponto, subscrevemos os objetivos do projeto Capoeira e Educação, o público-alvo, as 

atribuições da equipe pedagógica e parceiros institucionais, e as disposições didático-pedagógicas. 
No que se refere aos objetivos do projeto, delineamos como objetivo geral utilizar a Capoeira 

como um recurso educacional e cultural estimulando o desenvolvimento acadêmico, psicomotor, 

cognitivo, fisiológico e psicossocial dos participantes.
E como objetivos específicos:
Ÿ Valorizar nossa arte/cultura por meio da prática da Capoeira;
Ÿ Potencializar o desenvolvimento psicomotor dos participantes melhorando o tônus, 

equilíbrio, a noção de corpo, lateralidade, coordenação motora, noção espaço-temporal. 

Desenvolver a participação, socialização e cooperação;
Ÿ Utilizar músicas, movimentos, brincadeiras e o diálogo para desenvolver a criatividade, 

criticidade e trabalhar conceitos de cidadania e respeito ao próximo;
Ÿ Orientar didática e pedagogicamente os bolsistas inseridos no projeto e estimular a 

produção de artigos e trabalhos científicos integrando extensão, ensino e pesquisa. 

Definimos como público-alvo as crianças, os adolescentes e adultos, dentre eles, também 

pessoas com deficiência intelectual e paralisia cerebral, fortalecendo o ideal de integração e inclusão, 

consolidando o compromisso institucional e a responsabilidade social de nossa instituição de ensino. 
A equipe pedagógica foi constituída por um coordenador-geral do projeto, um vice 

coordenador, um bolsista contemplado pelo edital de extensão Papex, aluno do Curso de Licenciatura 

em Educação Física do IFCE - campus Canindé. Em Fortaleza, são dois bolsistas contemplados pelo Papex 

e três alunos beneficiados com bolsas da Direção de Extensão (Direx), matriculados na disciplina de 

Capoeira. 
Para a boa condução e efetivação dos objetivos do projeto, todas as atribuições a serem 

desempenhadas pelos atores envolvidos na equipe pedagógica são definidas de forma clara e acordadas 

com os parceiros institucionais, antes do início de cada ciclo, como mostra o quadro 1. 

Quadro 1 - Atribuições da equipe pedagógica e dos parceiros institucionais

 

 

�

COORDENADORES E BOLSISTAS DO IFCE

Implantar estratégias de adesão do público

Manter as estruturas físico-desportivas em condições de uso

Elaboração mensal (planejamento) das atividades realizadas nos núcleos

Avaliar didaticamente as aulas ministradas

Avaliar cientificamente os resultados obtidos no núcleo

Acompanhar e avaliar a execução do programa

Encaminhar o material técnico-científico desportivo para os respectivos núcleos

Publicar os estudos obtidos em artigos, periódicos, congressos, encontros e seminários

Planejar e ministrar as aulas de capoeira

Planejar, organizar e divulgar os eventos do projeto
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   Fonte: Elaborado pelos autores.

 Para as disposições didático-pedagógicas, apresentamos o modo de organização das aulas, a 

implicação dos bolsistas e o processo de avaliação.
As aulas para as crianças e os adolescentes são realizadas no campus do IFCE, na Casa do Povo 

(território de Canindé) e na escola Eudoro Correia (território de Fortaleza), com periodicidade de duas 

sessões semanais, duração de 60 minutos e divididas em três fases: 
i) Fase inicial, que tem como objetivo mobilizar as estruturas mioarticulares;
ii) Fase fundamental, que objetivava o desenvolvimento psicomotor; 
iii) Fase final para retorno à calma e conversa sobre temas diversos.

 Utilizamos aquecimento e alongamentos para a mobilização das estruturas mioarticulares na 

fase inicial da aula. Para a fase fundamental, utilizamos vários movimentos específicos da capoeira - ginga, 

meia-lua de frente, meia-lua de compasso, armada, queixada, ponteira, martelo, esquivas, galopante, 

escala, queixada de chão, ponteira de chão, aú, rolê, negativa -, e outras atividades, como a construção de 

instrumentos musicais com material reciclável; sessões de documentários; maculelê com garrafas pets; e 

roda de capoeira para efetivação do aprendizado. Todas as sessões são acompanhadas pela percussão de 

instrumentos musicais, como forma de ditar o ritmo das atividades e motivar os alunos. Utilizamos para 

nossas aulas os instrumentos: berimbau, caxixi, atabaque, pandeiro e agogô. Na fase final das sessões, 

realizamos a roda de conversa e dialogamos sobre como foi a aula; que movimentos causaram mais 

dificuldades; que movimentos mais os motivaram; e discutimos sobre temas diversos, emergidos no 

contexto da ação, ou reflexão sobre a ação; e/ou são selecionados de acordo com a demanda das 

instituições parceiras, dos acontecimentos atuais ou das demandas dos alunos.
 Ao final de cada ciclo, é realizado um batizado de capoeira; um evento em que o aluno 

iniciante recebe a sua primeira graduação (corda) e os alunos mais antigos, que já possuem graduação, 

passam para um estágio mais avançado, como reconhecimento pelo esforço, dedicação, disciplina e 

aprendizado.

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (IFCE)

Disponibilizar transporte para os alunos

Implantar estratégias de adesão do público

Capacitar coordenadores e estagiários

Disponibilizar bolsas para estagiários

Acompanhar o processo de seleção, encaminhamento ao núcleo

Disponibilizar material técnico-didático

Acompanhar e avaliar o projeto de forma processual

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

Disponibilizar os recursos humanos (psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, etc.)
para apoio ao núcleo

Fornecer o material necessário para as atividades nos núcleos e eventos realizados pelo projeto

Mobilizar a população

Capacitação de recursos humanos a coordenadores e estagiários

Acompanhar e avaliar o projeto de forma processual
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Na formação dos bolsistas, o projeto Capoeira e Extensão objetiva:
Ÿ Contribuir com a formação inicial e continuada a partir de grupos reflexivos de estudos e 

pesquisa, mobilizando os saberes docentes no âmbito da formação dos bolsistas do Curso 

de Licenciatura em Educação Física, que terão a oportunidade de perceber a práxis em 

movimento pela ação pedagógica;
Ÿ Incentivar a participação em eventos institucionais e externos de formação técnica, ou de 

caráter científico, acerca da temática inserida;
Ÿ Fomentar a produção científica acerca dos dados obtidos com o projeto em eventos e 

periódicos no âmbito da institucionalidade, assim como de reconhecida representação na 

área temática de estudo, podendo ser no escopo nacional ou internacional;
Ÿ Acompanhar e avaliar o projeto, a partir de dispositivos pedagógicos;
Ÿ Orientar na organização de eventos, jornadas, rodas de saberes e encontros de capoeira.  

Nesse sentido, os pressupostos avaliativos sobre o projeto acontecem de forma processual, a 

partir dos estudos, levantamentos e instrumentos avaliativos, os quais apresentam uma abordagem 

qualitativa e quantitativa (questionários, registro de atividades, diário de campo e portfólio). A partir da 

sistematização e leitura dos resultados obtidos, são emitidos relatórios, visando à verificação de 

resultados e metas, assim como a produção científica.
A avaliação dos bolsistas é feita por meio de relatórios, observações didáticas da atuação e 

produção científica (a cada três meses).
Visando dar continuidade ao projeto de extensão Capoeira e Educação que funcionava de 

forma presencial foi criado o projeto Capoeira e Educação Virtual (CEV) por consequência do 

isolamento social provocado pela pandemia do COVID-19. A principal mudança na metodologia do 

projeto foi a utilização das redes sociais e das novas tecnologias para dar continuidade as ações.  O CEV 

deu início ao “Quarentreina” - grupo criado com o propósito de fomentar a prática da Capoeira de forma 

remota. A divulgação do Projeto, as inscrições dos participantes e os desafios ocorreram através da rede 

social WhatsApp. Para os treinos remotos, que acontecem duas vezes por semana, foi utilizada a 

plataforma Google Meet que foi adotada pelo projeto em decorrência da familiarização com a ferramenta 

por parte docente e discente, tendo em vista que esta plataforma está sendo utilizada nas aulas 

curriculares do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Resultados

O Impacto nas Relações Institucionais
O projeto Capoeira e Educação teve início em 2011, na cidade de Canindé, por meio de uma 

parceria entre o IFCE - campus Canindé e dois Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 

localizados nos bairros de Santa Clara e Monte. Inicialmente, eram atendidas cerca de 40 crianças e, com 

o passar do tempo, as parcerias foram se consolidando e sendo ampliadas, consequentemente, o número 

de alunos atendidos pelo projeto cresceu substancialmente. 
Em 2014, foram expandidos para quatro os Cras atendidos no município de Canindé, 

estreitando ainda mais o diálogo com a Secretaria de Ação Social e a prefeitura do município. Essa 

ampliação foi possível graças ao primeiro edital do Programa Institucional de Apoio a Projetos de 

Extensão (Papex), que possibilitou selecionar e conceder uma bolsa mensal, durante seis meses, para três 

estudantes, cujo papel será explicado no decorrer deste trabalho.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Canindé foi incluída no projeto, no 
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ano de 2015, ampliando o foco de atuação e trabalhando um olhar também voltado para a 

integração/inclusão. Até 2016, o projeto atendeu a todos os Cras e a Apae do município. 
Em 2017, as atividades do projeto foram institucionalizadas em Fortaleza, no âmbito da 

expansão desse projeto, quando a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeif) 

João Paulo I, de Fortaleza, foi incluída no projeto. Nesse mesmo ano, vinculou-se mais um parceiro, a 

Casa do Povo, projeto social mantido pela paróquia de Canindé. No ano de 2018, em Fortaleza, por 

incompatibilidade de horários, a Emeif João Paulo I foi substituída pela Escola de Ensino Fundamental e 

Médio (EEFM) General Eudoro Correia, situada no bairro João XXIII, formato que permaneceu até 

2019. 
O Gráfico 1 apresenta a quantidade de instituições atendidas pelo projeto Capoeira e 

Educação, em sua trajetória histórica no IFCE desde o lançamento do primeiro edital de extensão.

 Gráfico 1 - Quantidade de instituições atendidas pelo projeto Capoeira e 
Educação em sua trajetória histórica no IFCE

 

 

�

                  Fonte: Elaborado pelos autores.

 Como se observa no Gráfico 1, o número de instituições atendidas, a partir do ano de 2014, 

cresceu substancialmente, devido ao investimento, ainda que discreto, na área da extensão, por meio de 

editais de fomento, que possibilitou a aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades e a 

inserção de bolsistas, potencializando assim a essência da extensão, que é a articulação entre Instituição 

de Ensino Superior (IES) e a sociedade. O projeto Capoeira e Educação até 2019 atendia sete instituições, 

em dois municípios distintos. Como indicado, em Fortaleza, as aulas acontecem na EEFM General 

Eudoro Correia; em Canindé, as instituições parceiras são: a Casa do Povo; a Apae e os quatro Cras do 

município. 
Em 2020, com a mudança “forçada” na metodologia de trabalho presencial para ações que 

dependiam de tecnologia e de internet, só conseguimos manter as atividades em parceria com duas 

escolas estaduais situadas em Fortaleza, e mesmo assim, a tecnologia utilizada para participação no 

projeto pertencia ao próprio aluno. 
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O Impacto na Quantidade de Bolsistas
 Como exposto, de 2011 até 2013, não existia bolsas de extensão, portanto, as atividades eram 

realizadas exclusivamente pelo coordenador do projeto. Apenas em 2014, com a implementação do edital 

Papex, foram selecionados os primeiros bolsistas, e tivemos que voltar a atenção também para a formação 

desses importantes integrantes do projeto visando uma colaboração efetiva dos mesmos. 

 Gráfico 2 - Quantidade de bolsistas vinculados ao projeto  Capoeira e 
Educação em sua trajetória histórica no IFCE

                Fonte: Elaborado pelos autores.

 O número de bolsistas remunerados manteve-se quase constante, de 2014 a 2018. Em 2019, 

além das bolsas conquistadas por meio do edital Papex 001/2019, a Diretoria de Extensão (Direx) do 

campus Fortaleza concedeu mais três bolsas e o número de bolsistas registrou o maior acréscimo, 

passando de três para seis alunos contemplados com bolsas (Gráfico 2). 
Em 2020 com a implementação e repaginação do projeto, apesar de não ter sido lançado 

nenhum edital por parte da PROEXT e da dificuldade de financiamentos por conta da pandemia, 

conseguimos manter, através de uma metodologia que fez uso das novas tecnologias, as 3 bolsas de 

extensão cedidas pela Direx no campus.

O Impacto na Quantidade de Participantes
Como indicamos anteriormente, definimos como público-alvo as crianças, os adolescentes e 

adultos, dentre eles, também pessoas com deficiência intelectual e paralisia cerebral, fortalecendo o ideal 

de integração e inclusão, consolidando o compromisso institucional e a responsabilidade social de nossa 

instituição de ensino. Verificamos um crescimento no número de atendimentos do projeto ao longo dos 

anos e uma queda acentuada no ano de 2020 (Gráfico 3).
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         Gráfico 3 - Quantidade de alunos atendidos pelo projeto Capoeira e Educação 
em sua trajetória histórica, no IFCE

                

              Fonte: Elaborado pelos autores.

 Em 2019 participaram, efetivamente, de nossas ações, aproximadamente 30 alunos com 

deficiência matriculados na Apae - Canindé; 40 alunos da Casa do Povo; 100 crianças e adolescentes 

advindas/os dos quatro Cras de Canindé; 50 crianças, adolescentes e adultos de diversas comunidades 

da Grande Fortaleza, totalizando a média de 250 sujeitos. 
Em 2020 o número de pessoas atendidas pelo projeto diminuiu de forma significativa (63) 

chegando próximo aos números de 2014. Isso se deve ao perfil do público atendido pelo projeto que é 

composto em sua grande maioria por pessoas de baixa renda, crianças e deficientes que não tem acesso à 

celular, computador, tabletes ou rede de internet o que inviabilizava a participação nas atividades 

propostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto, observamos que a pandemia de COVID-19 impactou negativamente no número 

de bolsistas, de parcerias e de pessoas atendidas pelo projeto em 2020, mas é importante ressaltar, que 

mesmo com as dificuldades encontradas, o projeto conseguiu adaptar-se e ressignificar-se para dar 

continuidade as ações e aos seus objetivos, proporcionado inúmeros benefícios aos seus participantes. 
Esse olhar retrospectivo nos ajuda a pensar como sujeitos históricos e sociais no 

fortalecimento de uma rede de cultura formativa, por meio da Capoeira, em movimento de emancipação 

humana, aparecendo como “uma grande conquista política a ser efetivada pela práxis humana, na luta 

ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas desumanizadas pela opressão e dominação 

social" (MOREIRA, 2008, p.163). Singularizamos essa historicidade como evidência da produção de 

sentidos e significados pela afirmação e continuidade de projetos sociais de caráter libertador. 
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INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019 foram noticiadas as primeiras informações sobre um vírus, cujos 

registros iniciais dos casos de infecção originaram na província de Wuhan, China.
Poucos meses depois o mundo conheceria os efeitos de uma das pandemias mais severas 

registradas ao longo da história das civilizações em todo globo terrestre: a COVID-19. Ela não tardou chegar 

ao Brasil e logo após o Carnaval, registrou-se o primeiro caso em 25 de fevereiro de 2020, em um homem de 

61 anos recém chegado da Itália. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2020).
A capacidade rápida de transmissão do SARS-CoV-2, vírus que provoca a COVID-19, foi um 

dos principais fatores para o alastramento em larga escala mundial. Tendo como medida preventiva mais 

eficaz, além da intensificação da limpeza de ambientes e higiene pessoal, o isolamento para redução do 

contato social. De forma que pudesse reduzir essa velocidade de transmissão e não sobrecarregar o 

sistema de saúde para o atendimento das pessoas infectadas.
Essa medida do isolamento social foi utilizada de diferentes formas envolvendo vários níveis 

de restrição, desde a interrupção de algumas atividades sociais, como o acesso a praças e locais públicos 

até o isolamento total com a paralisação de todas as atividades, sendo conhecida pela expressão no 

idioma inglês “lockdown”, cuja tradução literal para o português é “bloqueio total” ou “confinamento”.
Independentemente desse nível de restrição, as atividades socioculturais, físicas, esportivas, de 

lazer, entre outras que implicam na aglomeração de pessoas, foram inicialmente proibidas de um modo 

geral em várias cidades brasileiras. Esse cenário envolveu os diferentes espaços públicos e privados em que 

essas atividades são realizadas como, as academias de atividades físicas, os clubes sociorrecreativos, 

ginásios e quadras esportivas para locação, praças, parques, entre outros. 
Dentre essas inúmeras atividades, chamamos atenção aos projetos sociais, que devido as 

formas próprias de estruturação e desenvolvimento, bem como, pelo público atendido, tornam as 

dificuldades para o enfrentamento da pandemia ainda mais complexas. Nos referimos especialmente as 

limitações que participantes dos projetos encontram, como o acesso à internet, uso de recursos 

tecnológicos (computador, softwares), entre outros. Aspectos que certamente não estão entre as 

prioridades dessas pessoas, no que se refere às necessidades para sobrevivência e manutenção dos 

cuidados à saúde. Tendo em vista os problemas estruturais que elas normalmente enfrentam no dia-a-dia 

e que em momentos como esse da pandemia são agravados.
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A dificuldade também envolve as instituições que promovem e realizam as atividades, bem 

como, aquelas que financiam os projetos. Pois elas se deparam com um outro desafio que é 

criar/encontrar alternativas para que participantes do projeto consigam de alguma forma acessar e 

realizar tais atividades. De forma a cumprir com os objetivos dos referidos projetos, ou ainda, 

minimamente ajudar as pessoas a enfrentarem esse período de dificuldade. Diante desse cenário e 

compreendendo cidadania como o direito a ter direitos, apresentamos o problema que orienta este 

trabalho, a partir da seguinte questão: como os projetos sociais têm possibilitado o exercício da cidadania 

aos participantes durante o período da pandemia?
Nesse sentido, consideramos o conceito de Cidadania Ativa proposto por Marilena Chauí 

(1984), que se remete à criação de espaços de lutas sociais (movimentos) e a definição de instituições que 

viabilizem a conquista e a consolidação de direitos.
A partir de então, temos como objetivo geral discutir como os projetos sociais têm 

possibilitado o exercício da cidadania aos participantes durante o período da pandemia. Incluindo ainda 

como objetivos específicos: a) apresentar um breve cenário sobre a pandemia do coronavírus e suas 

consequências; b) verificar como tem sido realizadas as atividades de projetos sociais nesse período 

pandêmico; c) relatar a experiência específica do projeto Capoeira e Cidadania.
Para consecução dos objetivos apresentados, o presente trabalho foi organizado a partir das 

seguintes seções além da introdução e dos aspectos metodológicos: iniciaremos realizado menção à 

pandemia do coronavírus e suas principais consequências. Na sequência, registraremos como tal situação 

pandêmica foi enfrentada pelo projeto Capoeira e Cidadania. Por fim, apresentaremos as considerações 

finais.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho utilizou a perspectiva da pesquisa documental, que conforme o 

entendimento de May (2004), considera os documentos como continuidade das práticas sociais, com a 

possibilidade de informar e estruturar as decisões que as pessoas tomam diariamente e em longo prazo, 

constituindo-se leituras particulares dos eventos sociais.
Como amostra no valemos dos documentos elaborados pelo projeto Capoeira e Cidadania 

referente as estratégias para desenvolvimento das atividades durante o período da pandemia do 

coronavírus, especificamente entre março e setembro de 2020. Foram considerados os registros digitais 

em como diretrizes, regulamentos, planejamentos pedagógicos (Microsoft Word e PDF), arquivos de 

reuniões e publicações em aplicativos mensagens (WhatsApp) e rede sociais (Instagram).
O referido projeto é desenvolvido em Curitiba/PR pela Associação dos Funcionários do 

Grupo Volvo América Latina, a Associação Viking. É financiado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei 

Rouanet), tendo como patrocinador principal a própria empresa Volvo. Desenvolvido desde 2005, esse 

projeto tem como responsável pelas atividades o professor de educação física e mestre em educação, Jorge 

Luiz de Freitas, o Mestrando Piriquito Verde.
A proposta considerou ainda relato de experiências de participantes e dos próprios autores, 

em razão de também estarem envolvidos com as atividades do projeto.

SARS-CoV-2: A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Como já relatado anteriormente, os primeiros registros da pandemia ocorreram na província 

chinesa de Wuhan, especificamente em meados de dezembro de 2019, tendo registro oficial realizado 

pelo escritório da Organização Mundial de Saúde/OMS naquele país em 31/12 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020, tradução nossa).
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Já no dia 7 de janeiro de 2020, o genoma do vírus foi sequenciado pela primeira vez, após ter 

sido isolado e identificado como uma nova forma de coronavírus. Tal situação foi publicada em um 

estudo apenas dois dias depois. Já no dia 11 de janeiro registrou-se a primeira morte na China, e 

identificou-se que a doença atingia principalmente pessoas idosas e com histórico de doenças prévias ou 

concomitantes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2020).
Nesse mesmo período, a OMS realizou a publicação de uma série de documentos para 

orientação dos países, incluindo como tratar o surto de uma nova doença: 

A OMS publicou um pacote abrangente de documentos de orientação para os países, 

cobrindo tópicos relacionados ao manejo de um surto de uma nova doença:
Ÿ  Prevenção e controle de infecções;
Ÿ  Testando em laboratório "ou" Teste experimental;
Ÿ  Ferramenta de revisão de capacidades nacionais;
Ÿ  Comunicação de risco e envolvimento da comunidade;
Ÿ  Pacote de commodities para doenças (v1);
Ÿ  Pacote de commodities para doenças (v2);
Ÿ  Recomendações de viagem;
Ÿ  Gestão clínica;
Ÿ  Definições de casos de vigilância.
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020, tradução nossa).

Os primeiros casos foram da China foram registrados no dia 21 de janeiro, no Estados Unidos 

(de uma pessoa que esteve em Wuhan), em 24 de janeiro em países europeus e um dia depois na Austrália. 

A pandemia já atingia proporções mundiais. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2020).
Os registros atuais da OMS destacam mais de 34 milhões de casos e mais de um milhão de 

pessoas mortas em todo o mundo. Deste total, quase 17 milhões dos casos está localizado nas Américas e 

o Brasil acumula quase 5 milhões de casos e mais de 140 mil pessoas que perderam a vida. (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2020, tradução nossa). O mapa de bolhas publicado no site da OMS, 

destaca o número de mortes em todo o mundo:

Imagem 1 - Mapa de bolhas referente às mortes por COVID-19.
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020
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O agente causador da doença foi temporariamente denominado como Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), devido sua similaridade com o vírus causador da Síndrome 

Respiratória Aguda Severa ou Severe Acute Respiratory Syndrome, o SARS-CoV. A doença causada pelo 

SARS-CoV-2, recebeu o nome de Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). (HE; DENG; LI, 2020, tradução 

nossa; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2020).
Segundo publicação no site da Fundação Oswaldo Cruz, a dificuldade de respirar, perda de 

paladar e de olfato, tosse e febre são os sintomas mais comuns dessa doença. (FIOCRUZ, 2020b). Os 

pesquisadores He, Deng e Li (2020) destacam ainda que o vírus pode causar doenças no sistema hepático 

e neurológico com diferentes níveis de gravidade entre seres humanos e animais. Pacientes com faixa 

etária de 30 a 79 anos de idade, tendo como média de 49 a 59 anos, registram o maior número de casos. 

Sendo maioria do sexo masculino e coexistindo outras situações de risco como hipertensão, diabetes e 

doenças cardiovasculares.
Para além das consequências relacionadas à saúde, a COVID-19 tem gerado dificuldades 

econômicas, culturais e políticas, como destacado em matéria publicada pela Fundação Oswaldo Cruz:

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, vem produzindo 

repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também 

repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na 

história recente das epidemias. A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o 

impacto sobre os sistemas de saúde, com a exposição de populações e grupos vulneráveis, a 

sustentação econômica do sistema financeiro e da população, a saúde mental das pessoas em 

tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento e morte, acesso a bens essenciais como 

alimentação, medicamentos, transporte, entre outros. (FIOCRUZ, 2020a)

Em estudo sobre as consequências da pandemia em relação à população negra no Brasil, 

Oliveira e colaboradores (2020) destacam que a doença escancara a divisão racial existente no mundo e 

no caso brasileiro tais desigualdades se perpetuam desde as políticas pós-abolição que limitaram as 

oportunidades da população negra. Problematizando a temática, os autores lançam um questionamento, 

seguido de dados que retratam tal desigualdade:

Como seguir justificando a ação diferenciada do Estado sobre populações territorial e 

materialmente colocadas à margem daquilo que se reconhece como direito pleno da cidadania, 

tendo na saúde um importante fundamento? [...] A pandemia da COVID-19 no Brasil demonstra 

que regiões e populações são colocadas em condições de maior vulnerabilidade aos riscos de 

contaminação e morte. (OLIVEIRA e colaboradores, 2020, p. 4 e 5, grifos nossos)
[...] Em termos de cobertura de saneamento básico, negros são a maioria vivendo em locais com 

infraestrutura inadequada e exposição a vetores de doença: 12,5% de negros residem em locais sem 

coleta de lixo e apenas 6% da população branca; sem abastecimento de água por rede geral, os 

negros representam 17,9%, e brancos 11,5%; sem esgotamento sanitário por rede coletora ou 

pluvial, negros representam 42,8% da população contra 26,5% de brancos. (IBGE, 2020 citado por 

OLIVEIRA e colaboradores, 2020, p. 5). 
[...] O adensamento domiciliar excessivo dificulta o cumprimento das medidas de distanciamento 

intradomiciliar, recomendada para os casos positivos de COVID-19.” (OLIVEIRA e 

colaboradores, 2020, p. 5).

 Considerando este cenário de dificuldades desencadeado pela pandemia, mas também já 

existente em relação às desigualdades históricas e estruturais de nosso país, abordaremos a próxima seção 

apresentado as estratégias adotadas pelo projeto “Capoeira e Cidadania” como forma de manutenção das 
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atividades aos participantes envolvidos.

JOGOS VIRTUAIS CAPOEIRA E CIDADANIA: A PRIMEIRA FASE DA ESTRATÉGIA
Nesta e na próxima seção abordaremos as estratégias adotadas pelo projeto “Capoeira e 

Cidadania” para desenvolvimento das atividades durante o período da pandemia do coronavírus. 
Essa proposição surge inicialmente com uma única linha de ação e, posteriormente, mediante 

a necessidade de manter o envolvimento das pessoas com as atividades sofreu alterações ao longo do 

processo desdobrando-se em outras duas etapas.
Esse processo inicia de maneira análoga ao que ocorreu com muitos outros projetos sociais, ou 

ainda, locais de prática de atividades socioculturais, físicas, esportivas, de lazer: a necessidade de 

identificar alternativas para realização das atividades, até então presenciais, de forma remota.
No início de março a Associação Viking, sede do projeto “Capoeira e Cidadania” comunicou 

1a suspensão de todas as suas atividades, tanto às destinadas aos associados , quanto aos participantes dos 

diversos projetos desenvolvidos no local, incluindo o vinculado à Capoeira.
Nos dias que sucederam tal comunicado, o Mestrando Piriquito Verde iniciou uma ação 

intensa de avalição do contexto e consulta ao grupo de colaboradores e alunos graduados e/ou adultos do 

projeto.
Após várias conversas e/ou reuniões, na véspera da data em que a Associação iniciaria o 

processo de suspensão de atividades e consequentemente a restrição de acesso à sua área interna, 

Piriquito agendou um último encontro com todos os participantes do projeto (crianças, jovens e adultos) 

para comunicar a paralisação temporária das aulas até meados de junho de 2020. Naquela ocasião, após 

as informações gerais, os participantes formaram grupos tendo como referência inicial a graduação na 

capoeira: Crua; Crua e Amarela; Amarela; Crua e Laranja / Amarela e Laranja.
Cada um desses grupos recebeu a presença de um integrante da equipe constituída para 

condução dessas atividades. A referida equipe envolveu alunos graduados e/ou adultos com experiência 

necessária e dispostos a contribuir com o desenvolvimento do processo.
Dessa forma, em cada um dos grupos os membros dessa equipe apresentaram os aspectos 

principais de funcionamento da proposta que posteriormente (dias depois) seria formalizada e 

materializada em um plano de ação envolvendo vinte e três tópicos, quais apresentaremos a seguir:

1) Proposta: promoção e realização de atividades a distância (virtuais) para 

manutenção das  ações do projeto Capoeira e Cidadania.
2) Objetivo: proporcionar a manutenção do vínculo dos participantes do projeto 

Capoeira e Cidadania e conscientizar essas pessoas sobre a importância 

da prevenção contra o Coronavirus.
3) Estratégia: realização de atividades a partir da noção de jogos virtuais entre os  

participantes. 
4) Tema: “Jogos Virtuais Capoeira e Cidadania: na Luta Contra o Coronavirus”
5) Período: 23/03 a 03/06/2020 (12 semanas)
6) Local: Virtual (cada pessoa em sua casa)
7) Público alvo: alunos do projeto Capoeira e Cidadania (iniciantes e não graduados)
(PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA, 2020b, grifos do autor)

1
 De um modo geral, consideramos os funcionários do Grupo Volvo América Latina (unidade de Curitiba) e seus familiares. Há 

especificidades de como tal vínculo se estabelece que não descreveremos nesse momento.
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Destacamos estes sete tópicos iniciais que contêm a estrutura básica da estratégia adotada na 

primeira fase, cuja proposta era promoção e realização de atividades virtuais (remotas). Tendo como 

objetivos principais manter o vínculo dos participantes com o projeto, ao mesmo tempo conscientizar 

sobre a importância da prevenção contra o Coronavirus, contribuindo dessa forma com as campanhas de 

saúde pública.
Considerando as características lúdicas e o potencial pedagógico, optou-se pela estratégia de 

que as atividades fossem desenvolvidas a partir da noção de jogos virtuais entre os participantes, que 

realizariam tarefas para somar pontos individualmente e em equipe, como mencionaremos adiante. 

Dessa forma, buscou-se um tema que evidenciasse a Capoeira, o projeto, os objetivos e essa própria noção 

referida: “Jogos Virtuais Capoeira e Cidadania: na Luta Contra o Coronavirus”.
Ainda nesse grupo inicial de informações foi destacada a preocupação de que os participantes 

permanecessem cada um em sua casa, atendendo as orientações das autoridades de saúde sobre a 

necessidade de isolamento social. Ou seja, as atividades não poderiam estimular o encontro entre os 

participantes, mesmo que ocorresse por iniciativa deles próprios. Além disso, considerando esse 

momento delicado que demanda cuidados e respeito às pessoas, a equipe tinha consciência que as 

atividades deveriam se constituir como um apoio às famílias e/ou responsáveis pelas crianças 

participantes e não algo que se tornasse mais uma preocupação, ou ainda, fosse fator gerador de novas 

demandas.
 A partir de então, foram destacados no plano de ação tópicos que indicassem mais 

detalhes sobre operacionalização da proposta ora mencionada:

8) Organização da equipe: 5 grupos (1 da Coordenação e 4 específicos conforme a   

graduação) 
9) Responsáveis pelos grupos: Bolachinha, Chuvisco, Sereia e Volverine
10) Tutor: Instrutor Jacaré
11) Supervisores: Mestrando Piriquito, Instrutor Bolacha e Quati
12) Sistema: rodízio entre os grupos (cada grupo ficará 3 semanas com a mesma 

equipe de monitores) 
13) Reuniões de planejamento (sábados): 21/03, 11/04, 02/05, 23/05 e 13/06 (Final)
14) Postagem da tarefa/atividade: toda terça-feira (Horário: 10h)
15) Entrega da tarefa/atividade: toda quinta-feira
16) Retorno sobre a atividade (Live): todo sábado (Horário: 9h30)
(PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA, 2020b, grifos do autor)

 Como mencionado anteriormente, os participantes foram organizados em grupos, sendo 

replicada essa estrutura no aplicativo de mensagens WhatsApp. Os membros das equipes de monitores 

foram vinculados como responsáveis desses grupos e a cada três semanas foi prevista a realização de um 

rodízio da equipe de monitores e os grupos, como podemos verificar nos tópicos 8, 9 e 12. A equipe de 

monitores contava com a tutoria de um instrutor, que é um integrante da equipe com mais experiência e 

graduação mais alta que os demais. O tutor tinha a responsabilidade de acompanhar as atividades em 

todos os grupos, orientando a equipe de monitores, sugerindo e promovendo ajustes nas propostas. 
 Por fim, foi definido na estrutura da equipe o papel de supervisão atribuído ao Mestrando, um 

instrutor e um aluno graduado. Os supervisores também acompanhavam as atividades dos grupos, mas a 

interação com a equipe de monitores ocorria em momentos específicos que seriam as reuniões mensais, 

ao ainda, via tutor que mantinha contato direto e permanente com a equipe de supervisão.
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Pautando-se por estratégias utilizadas em canais de conteúdo da plataforma de vídeo 

YouTube, geralmente vinculado à pessoa que gera tal conteúdo (conhecido como “youtuber”), adotou-se 

a proposta da equipe de monitores postarem a tarefa no mesmo dia/horário da semana. 

Consequentemente os participantes tinham que entregar estas tarefas até determinado dia/horário. 

Geralmente uma foto ou vídeo “comprovando” a sua realização. Ao término da semana a equipe de 

monitores realizava um retorno sobre as atividades, a partir da realização de uma live, que seria um 

encontro síncrono entre participantes e monitores. Ou seja, todos conectados ao mesmo tempo.
A proposição das atividades seguiu um planejamento individual para cada ação realizada. 

Além disso, como forma de ampliar o acesso, bem como, registrar as ações realizadas as atividades foram 

publicadas no aplicativo Instagram (https://www.instagram.com/projetocapoeiraecidadania), como 

podemos verificar nas imagens a seguir, sendo destacado os seguintes aspectos do planejamento: 

identificação da semana; da equipe de monitores; o monitor responsável; e o grupo de participantes:

Por fim, os últimos tópicos do plano de ação constituíram-se em desdobramentos do processo 

operacional já destacado:
 17) Apresentação da atividade no grupo de WhatsApp Capoeira e Cidadania:
  11/04, 02/05, 23/05 e 13/06
 18) Software para contato e postagem de fotos: WhatsApp

19) Software para postagem de vídeos: YouTube e Instagram
20) Software para live: Instagram 

Imagem 2 - Planejamento de Atividade
Fonte: PROJETO CAPOEIRA E 

CIDADANIA, 2020a

Imagem 3 - Organização e registro dos 

planejamentos
Fonte: PROJETO CAPOEIRA E 

CIDADANIA, 2020a
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21) Equipe de monitores

 22) Participantes (grupos)

23) Rodízio => Equipe de monitores e Participantes (grupos)

(PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA, 2020b, grifos do autor)

 Foram relacionados nestes tópicos os aplicativos a serem utilizados e suas respectivas funções 

(tópicos 18 a 20), a equipe de monitores que recebeu nome considerando os toques de berimbau (Angola, 

Benguela, Iúna e São Bento), sendo o responsável destacado com o apelido sublinhado. Foram incluídos 

também no plano de ação os participantes de cada grupo (os nomes foram suprimidos) e o rodízio entre 

equipes e grupos, com destaque para a alteração a cada três semanas até perfazer o período total destinado 

aos jogos, que foi de 12 semanas.
 A partir desse plano de ação foi elaborado um regulamento dos jogos destinado aos 

participantes, em que foram ressaltadas algumas dessas informações e a pontuação pela entrega das 

tarefas. Ela contemplava pontos para o participante individualmente e para equipe, como forma de 

estimular o envolvimento de cada pessoa para contribuir com a equipe. Os pontos eram atribuídos para 

as tarefas entregues no prazo e após o término dele, sendo que a primeira situação recebia pontuação 

maior. Semanalmente publicava-se um boletim de resultados com a pontuação individual e da equipe.
 Prosseguindo com a proposta desta seção, abordaremos a segunda fase estratégia, que em 

linhas gerais tratou da adição de outras ações aos participantes, o processo formativo da equipe de 

monitores e a inclusão de novos integrantes a equipe de trabalho, constituída inicialmente por 15 

Chuvisco
Boia
Abelha 

Sereia
Cigano
Espoleta

Bolachinha
Cisco
Rasta  Azul

Volverine
Chefe
Macaco

Iúna Benguela Angola São  Bento

1
“n”

N. Crua Crua  e  Amarela Amarela
Crua  e  Laranja  / 

Amarela  e  Laranja

22 a  2 8/03

29/03 a  0 4/04

05 a  1 1/04

12 a  1 8/04

19 a  2 5/04

26/04 a  0 2/05

03 a  0 9/05

10 a  1 6/05

17 a  2 3/05

24 a  3 0/05

31/05 a  0 6/06

07 a  1 3/06

Crua
Crua  e 

Amarela
Amarela

Iúna Benguela Angola São  Bento

Equipe  de  professores  e  Participantes 
DataSemana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Crua  e 
Laranja  / 
Amarela  e 

Laranja
Crua  e 

Laranja  / 
Amarela  e 

Laranja
Crua  e 

Laranja  / 
Amarela  e 

Laranja
Crua  e 

Laranja  / 
Amarela  e 

Laranja

Crua  e 

Amarela

Amarela

Crua

Amarela

Crua

Amarela

Crua

Crua  e 

Amarela

Crua  e 

Amarela
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pessoas, cujas funções já foram mencionadas.
Essa segunda fase se iniciou após o término do período das 12 semanas, pois acreditou-se que 

após esses três meses iniciais haveria a redução de casos do coronavírus. Existindo, dessa forma, uma 

possibilidade de retomada das atividades rotineiras, considerando as medidas de higiene e aumento do 

número de turmas para que consequentemente houvesse menor número de participantes 

simultaneamente no mesmo local.
Contudo, por determinação das autoridades de saúde houve a necessidade de prolongar por 

mais um tempo as atividades de forma remota, implicando nessa segunda fase. 
A partir de então foram estabelecidas novas estratégias de atuação, tendo a ampliação do 

número de participantes, bem como, da equipe de trabalho. Em relação aos participantes o grupo de 

iniciantes (“Crua”) foi substituído pelo grupo “Laranja / Laranja e Azul”. O motivo principal foi a 

retomada das aulas escolares de forma remota, demandando mais tempo de adaptação às crianças com 

menor idade e vínculo temporal com o Projeto. Como alternativa, aumentou-se o número de vagas nos 

outros grupos e ampliou-se a proposta à alunos com maior idade e tempo de participação junto ao 

projeto. 
Como esse último grupo auxiliava a condução das atividades na primeira fase, houve 

necessidade de ampliar a equipe de trabalho. Nesse caso, além dos alunos do projeto Capoeira e 

Cidadania, o Mestrando Piriquito Verde, convidou seus alunos mais graduados que já ministravam aula 

de capoeira para compor a equipe dessa segunda fase dos Jogos Virtuais. 
Cada um desses professores indicou dois alunos de cada graduação para compor os diferentes 

grupos já existentes, justificando o aumento de participantes ora relatado. A partir de então, nessa fase 

contamos com a participação dos alunos do projeto Capoeira e Cidadania, alunos de outras localidades, 

como o caso do Bairro Capão da Imbuia em Curitiba- PR, bem como, alunos de outros municípios 

paranaenses, a saber: Contenda, Foz do Iguaçu e Piraquara. Além disso, foram incluídos participantes 

Bronx, distrito da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, bem como, um aluno graduado que 

mora e ministra aulas de capoeira na cidade de Posadas (capital da província de Missiones), Argentina. 

Com a inserção desses novos integrantes, foram convidados também mais dois alunos graduados de cada 

professor para compor a equipe de trabalho.
A segunda fase iniciou em 14/06/2020 e se estendeu até 08/08/2020, sendo promovidas 

algumas alterações no plano de ação: o período total foi de 8 semanas e o rodízio entre os grupos e equipe 

de monitores foi reduzido de três para duas semanas. Como já comentado foi incluído o grupo “Laranja / 

Laranja e Azul” em substituição ao grupo “Crua”. Na semana 8 (02/08 a 08/08) foram previstas a 

realização de lives com oficinas sobre diferentes temáticas.
Por fim, a terceira fase compreendeu o período de 08/08/2020 até os presentes dias. Nessa 

etapa atual houve a inclusão de mais um grupo de participantes, constituído pelos próprios alunos 

graduados que estavam conduzindo as atividades.
Nesse caso, o grupo autogerido conta com um rodízio entre os próprios participantes que 

semanalmente revezam-se para propor um desafio aos demais. Igualmente as fases anteriores, esses 

alunos graduados continuam com a proposição de atividades aos demais grupos de menor graduação.
A principal alteração nesta terceira fase foi a diversificação de ações que para além das tarefas 

semanais constituíram-se em oficinas sobre fundamentos diversos (técnicos, rítmicos, culturais) 

vinculados a Capoeira, bem como, a inclusão de outros Mestres, bem como, coordenadores do projeto 

junto à Associação Viking com a função de observadores do processo. Ao todo, até a elaboração desse 

texto, a equipe de trabalho reunia cerca de 50 pessoas.
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 Além disso, intensificou-se um processo formativo da equipe de monitores a partir da 

apresentação de ferramentas e abordagem de conteúdos temáticos. Como por exemplo, considerando o 

processo de gamificação muito presente nas atividades de ensino remoto, foi realizado um momento 

formativo sobre o “Kahoot”, em que a equipe de trabalho conheceu noções sobre o aplicativo e vivenciou a 

sua utilização. Para maiores informações, é possível acessar o site do aplicativo: https://kahoot.com/. Os 

trabalhos de Amico, Moraes e Prá (2017), Gonçalves, Giacomazzo, Rodrigues e Macaia (2016) e Bissolotti, 

Nogueira e Pereira (2014) realizam abordagens sobre o processo de gamificação na educação, bem como, a 

utilização do kahoot como tecnologia educativa. Neste processo formativo da equipe de trabalho foram 

abordados alguns conteúdos temáticos, como o racismo, fundamentos da capoeira, Corona vírus, entre 

outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Em termos de considerações finais, foi possível observarmos no presente trabalho as 

estratégias utilizadas pelo projeto Capoeira e Cidadania entre março e setembro de 2020. Apesar de 

específicas à uma realidade, estas experiências podem nos indicar algumas das inúmeras dificuldades 

vivenciadas pelos projetos sociais no Brasil durante esse período pandêmico.
 Apenas como dado para análise de futuros estudos, a equipe de monitores do projeto 

Capoeira e Cidadania publicou nesse período 132 vídeos e 70 textos contendo orientações sobre as 

tarefas a serem realizadas pelos grupos. Em relação aos participantes foram mais de 2.000 tarefas 

entregues. (PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA, 2020a).
 Para além dos números, chamamos a atenção para reflexão sobre o volume de trabalho 

demandado para viabilizar a presente estratégia, bem como, para conduzir as atividades de forma remota. 

Considerando também todas as dificuldades impostas pela difícil realidade em que vivem os 

participantes do projeto, como, por exemplo, ter que compartilhar com algum parente o único telefone 

celular da família, realizar as tarefas em momentos específicos devido a limitação de créditos para acesso à 

internet, equacionar as aulas e tarefas remotas da escola com as atividades do projeto, entre outros.
 Enfim, entendemos que mediante muita criatividade, esforço e planejamento, a equipe do 

projeto Capoeira e Cidadania tem conseguido manter as suas atividades e atingindo, em certa medida, 

seus objetivos. Da mesma forma, tem possibilitando o exercício da cidadania aos seus participantes, 

mesmo que de forma limitada. Mencionamos tais limitações, por compreender que esse exercício do 

direito a ter direitos, não é pleno e tem sido vivenciado de forma muito diversa pelos cidadãos brasileiros 

nas cidades e regiões do país.
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INTRODUÇÃO
A capoeira está difundida atualmente em todo o mundo. Há controvérsias sobre a origem 

desta arte-luta e muitos historiadores, assim como etnólogos discutem a sua origem exata (ASSUNÇÃO, 

2005; DOWNEY, 2005; ESSIEN, 2008; LEWIS, 1992). A maioria das publicações que abordam a 

história e as origens da capoeira, assumem que esta é uma manifestação afro-brasileira que foi criada e 

desenvolvida no Brasil por escravos de diferentes regiões da África no século XVII como uma luta de 

resistência (ESSIEN, 2008; NETO, 2007; SOBRINHO, 2009; TKAK E OLIVEIRA, 2006).
Depois do futsal, com 10,5 milhões de praticantes, a capoeira é hoje, com 6 milhões de 

adeptos, o segundo esporte não olímpico mais praticado no Brasil. Dentro das artes marciais, a capoeira 

tem o maior número de praticantes no Brasil. Juntos, os praticantes de judô, taekwondo, caratê, jiu-jitsu e 

kung-fu somam um total equivalente a cerca de 3,6 milhões em todo o país (DACOSTA, 2006).
Segundo Assunção (2005), no que diz respeito a geografia, classe, gênero e etnia a capoeira 

vem se espalhando pelo Brasil e mostrando um constante crescimento nos últimos 50 anos. Assunção 

(2005) também aponta em seu livro que a capoeira se expandiu nas décadas de 1980 e 1990 nos Estados 

Unidos e na Europa Ocidental. Estimativas conservadoras sugerem que em 1998 existiam 3 milhões de 

capoeiristas fora do Brasil que praticavam o esporte em seus respectivos países. Um número, segundo 

Assunção (2005), que provavelmente se tornou maior hoje em dia.
Atualmente a capoeira é ensinada e aprendida em cerca de 170 países e é estimada como a 

maior disseminadora da língua e da cultura brasileira no mundo (CARVALHO, 2010; SOBRINHO, 

2009). Com a disseminação global do esporte e o número crescente de praticantes ao redor do mundo, há 

também uma necessidade crescente de estudos científicos sobre a arte-luta brasileira. 
Como a capoeira, além de sua variedade de movimentos físicos, também está intimamente 

relacionada a elementos históricos e socioculturais, ela é a arte marcial com maior número de publicações 

no campo das ciências sociais no Brasil (ASSUNÇÃO, 2005; FERRO, SILVA, JUNIOR, 2011). Ferro, 

Silva, Junior (2011) também explicam que são poucas as publicações científicas que tratam dos aspectos 

físicos da capoeira. Brennecke, Amadio, Serrão (2005) mencionam em seu artigo que quase não existem 

estudos sobre capoeira com enfoque biodinâmico. Além disso, não há estudos suficientes que registrem o 

desgaste causado pela capoeira no sistema músculo-esquelético. Os autores também explicam que a 

análise dinâmica dos diversos movimentos da capoeira é apenas insuficientemente descrita na literatura 

específica. 
Dessa forma, de acordo com Silva (1998), muitos capoeiristas não têm um suporte teórico que 

os conduzam a uma melhor compreensão de seus próprios corpos. Com isso, eles acabam não 

conhecendo as vantagens e desvantagens que afetam seu próprio esporte. Além disso, a comunidade 

científica tem poucas informações sobre a capoeira e, portanto, não pode contribuir significantemente 

para o desenvolvimento desta importante arte marcial. 
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 O objetivo deste trabalho é, portanto, identificar e quantificar a sobrecarga mecânica nas 

articulações do tornozelo, joelho e quadril durante a execução de diferentes esquivas da capoeira. Nesse 

sentido, foram analisadas as esquivas desenvolvidas por Mestre Camisa (esquiva de frente, esquiva de 

lado e esquiva diagonal) e comparadas com a tradicional esquiva da Capoeira Regional (cocorinha). Os  

resultados poderão contribuir para o processo de desenvolvimento da capoeira. A análise da sobrecarga 

mecânica nas articulações pode contribuir para que os movimentos menos lesivos sejam 

predominantemente utilizados e para que as antigas e novas técnicas sejam otimizadas dentro de uma 

perspectiva biomecânica. 
As questões que devem ser esclarecidas com a ajuda deste trabalho, são: (1) Como a força de 

reação do solo vertical se distribui entre as duas pernas durante a execução da esquiva de frente? (2) Quais 

esquivas apresentam a maior sobrecarga articular nos membros inferiores?
As relações entre todos os parâmetros analisados neste estudo podem contribuir para um 

melhor entendimento sobre os mecanismos que envolvem esses movimentos.
Espera-se transferir os resultados desta pesquisa para o campo prático da capoeira, o que 

poderá possibilitar aperfeicoamentos nas metodologias de treinamento e, portanto, otimizar processos 

de ensino-aprendizagem. Além disso, espera-se contribuir com o aumento da segurança dos capoeiristas 

durante a execução dos movimentos.

ABADÁ-Capoeira
ABADÁ-Capoeira é uma sigla e significa Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento 

da Arte Capoeira. De acordo com Assunção (2005) a ABADÁ-Capoeira era, já em 1996, com 20.000 

membros - 25.000 em 1998 - a maior associação de capoeira do mundo. Segundo o Mestre Camisa (2012) 

a ABADÁ-Capoeira tinha em 2012 cerca de 45.000 membros distribuídos por todos os estados federais 

do Brasil e em 46 países em todos Continentes. 
Esta organização foi fundada em 1988 por Mestre Camisa no Rio de Janeiro com o intuito de 

servir como referência institucional para o trabalho desenvolvido por ele desde a década de 1970 

(CARVALHO, 2010). Assunção (2005) aponta em seu livro que a ABADÁ-Capoeira é uma das maiores e 

mais prestigiadas referências da capoeira contemporânea no mundo.
Mestre Camisa (2012) descreve a ABADÁ-Capoeira como mais do que uma associação de 

capoeira, mas sim como um método próprio de ensino da capoeira, o qual vem se desenvolvendo ao 

longo de mais de 40 anos de experiência e que ele não considera como pronto, mas como um sistema em 

constante desenvolvimento. Este método resultou da mistura de elementos das tradicionais Capoeira 

Angola e Capoeira Regional. Segundo Mestre Camisa (2012), esse sistema foi criado para facilitar o 

aprendizado da Capoeira e transmití-la a todos, independentemente de idade, peso, sexo, nacionalidade.
Segundo Assunção (2005), o método ou sistema ABADÁ-Capoeira é considerado por muitos 

capoeiristas como um estilo próprio de Capoeira, sendo a palavra ABADÁ utilizada como sinônimo 

direto de Capoeira.

Mestre Camisa
José Tadeu Carneiro Cardoso, conhecido mundialmente como Mestre Camisa, é um Mestre 

de capoeira brasileiro, nascido em Jacobina, uma cidade do interior do estado da Bahia. Aos 12 anos 

mudou-se com a família para Salvador, capital da Bahia, onde participou das rodas de Capoeira Angola 

na rua e também onde começou a treinar com o Mestre Bimba, o criador da Capoeira Regional. Com 17 

anos Mestre Camisa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a ensinar capoeira. Ainda 

inexperiente, segundo o próprio Mestre Camisa (2012), ele sentiu que algo estava faltando. Faltava 
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esclarecimento, experiência, etc. Naquela época Mestre Camisa conhecia apenas o método de ensino de 

Mestre Bimba. Porém, de acordo com Mestre Camisa (2012), essa era a forma do Mestre Bimba ensinar 

Capoeira e não a sua própria. Além disso, segundo Mestre Camisa (2012), Mestre Bimba tinha na Bahia 

toda estrutura com alunos avançados que o ajudavam. No Rio de Janeiro, Mestre Camisa era ainda 

apenas um jovem capoeirista, inexperiente e sozinho.
 Na primeira escola onde Mestre Camisa começou a ensinar no Rio de Janeiro, ele aplicou o 

método do Mestre Bimba. Com a necessidade de um maior desenvolvimento do trabalho, Mestre 

Camisa começou a adaptar nas aulas a sua própria forma de ensinar, a qual foi  sendo desenvolvida no 

decorrer do tempo. 
 Mestre Camisa também foi conhecendo outros capoeiristas que jogavam diferente dos 

capoeiristas da Bahia. Assunção (2005) escreve em seu livro que Mestre Camisa rapidamente ocupara 

uma posição de liderança no então emergente grupo de Capoeira Senzala. Mestre Camisa (2012) também 

afirma que fazia rodas nos finais de semana juntamente com o grupo e outros capoeiristas. Baseado na 

necessidade de ter que viver da Capoeira, Mestre Camisa (2012) conta que começou espontaneamente a 

estudar os diferentes estilos de jogo.  
Mestre Camisa começou então a dar aulas de capoeira em vários lugares e em em cada lugar ele 

utilizava uma forma diferente de ensinar. Ele aplicava seu conhecimento e experiência das rodas, 

misturando com o método da Capoeira Regional de Mestre Bimba. Com o decorrer do tempo ele foi  

acumulando a experiência dos diferentes lugares onde ele ensinava Capoeira (MESTRE CAMISA, 

2012). Desde então Mestre Camisa tem contribuído muito para o desenvolvimento social e técnico da  

capoeira. Sua contribuição é baseada em sua longa experiência com a Capoeira Angola e Regional, com a 

filosofia de Mestre Bimba, com o contato com pesquisadores de diversas áreas e com sua própria pesquisa 

sobre as culturas africana e brasileira, assim como sobre o desenvolvimento e a organização da sociedade 

moderna (CARVALHO, 2010; MESTRE CAMISA, 2012).
Carvalho (2010) afirma em seu livro que as modificações e melhorias realizadas por Mestre 

Camisa nos movimentos da capoeira são baseadas em fatores históricos, antropológicos, sociológicos, 

políticos, éticos e biomecânicos que moldam esta arte-luta brasileira.
Segundo Carvalho (2010), todas as mudanças realizadas por Mestre Camisa objetivam a 

melhoria da dinâmica, da segurança e da eficiência do jogo de capoeira. A contribuição de Mestre Camisa 

para o desenvolvimento técnico da capoeira inclui a modificação ou a criação de movimentos de 

Capoeira. Dentro desse contexto, representam as esquivas de frente, de lado e diagonal, entre outras 

técnicas, elementos de extrema importância no desenvolvimento da capoeira.

REFERENCIAL TEÓRICO E TÉCNICAS ANALISADAS
A seguir serão descritas as técnicas analisadas   neste estudo. As técnicas da capoeira podem ser 

classificadas em ataque, defesa e acrobacias. Dentro dessas categorias há um complexo repertório de 

elementos que, segundo Thull (2006), são coordenados fluentemente com os movimentos do adversário 

durante o jogo de capoeira. 
Neste trabalho de pesquisa, as esquivas (esquiva de frente, de lado e diagonal) criadas por 

Mestre Camisa serão comparadas com a tradicional esquiva da Capoeira Regional (cocorinha).

Ginga
 A ginga é o movimento básico e fundamenal da capoeira. O termo ginga vem do verbo gingar, 

que significa balançar o corpo / bambolear / balançar. Para Wesolowski (2007) a ginga é o caminhar do 

capoeirista, o primeiro passo que um capoeirista aprende. A autora descreve a ginga como “a continuous 
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swaying side-to-side step that keeps to the beat of the music and ties attacks, defenses and acrobatics into a seamless 
circular whole” (WESOLOWSKI, 2007, p. 156).
 De acordo com Thull (2006), todos os movimentos posteriores se desenvolvem a partir da 

ginga e, portanto, não há momento estático no jogo. Esta estrutura dinâmica molda o aspecto da dança 

na capoeira e diferencia a arte-luta brasileira, segundo Thull (2006), de todas as outras artes marciais. 

Nesse sentido, a execução de todas as esquivas analisadas neste estudo partiu do movimento da ginga.

Cocorinha
Mestre Camisa (2012) explica que não havia nenhuma esquiva específica anteriormente. Ele 

afirma que antes do Mestre Bimba não havia um método de ensino da capoeira e que os capoeiristas 

aprendiam através da observação e vivência dentro da roda, a partir da necessidade do movimento. Os 

capoeiristas esquivavam dos ataques sempre de maneira espontânea e criativa. 
A cocorinha é a primeira esquiva sistematizada da capoeira e foi desenvolvida por Mestre 

Bimba entre as décadas de 1920 e 1930. A cocorinha é portanto a esquiva tradicional da Capoeira 

Regional. 

Esquivas de frente, de lado e diagonal
Quando questionado sobre como chegou ao desenvolvimento das esquivas da ABADÁ-

Capoeira, Mestre Camisa (2012) respondeu que essas foram apenas uma consequência natural, pois a 

capoeira é a arte de esquivar. Mestre Camisa analisou as esquivas livres da capoeira antiga e começou, 

assim como Mestre Bimba, a observar esses movimentos e a otimizá-los através de sistematização. Ele 

observou que durante o jogo o capoeirista frequentemente assumia três posições básicas em relação ao 

adversário. Partindo do princípio que o capoeirista, independente de sua posição, deve esquivar o mais 

rápido possível dos ataques do adversário, Mestre Camisa desenvolveu para cada uma dessas posições 

básicas a esquiva mais adequada, onde, por exemplo, o capoeirista poderia, apesar da velocidade, alcançar 

uma base estável para poder realizar um contra-ataque eficaz (MESTRE CAMISA, 2012). Segundo 

Mestre Camisa (2012) essas três posições básicas são frontal, lateral e diagonal, que por sua vez 

originaram, consequentemente, a esquiva de frente, a esquiva de lado e a esquiva diagonal.

Aspectos biomecânicos do estudo 
Este estudo trata da análise biomecânica das técnicas previamente descritas. Nesse sentido, 

será realizada uma análise da sobrecarga mecânica nas extremidades inferiores durante a execução das 

quatro esquivas da capoeira em questão. 
A biomecânica é uma disciplina científica que descreve e explica os movimentos utilizando 

termos, métodos e as leis da mecânica e da biologia, com base nas condições do sistema em questão 

(BALLREICH; BAUMANN, 1988).  A biomecânica é, portanto, uma ciência interdisciplinar baseada 

em experimentos biológicos e em modelos mecânicos.

Sobrecarga mecânica
 As análises de sobrecarga mecânica nas articulações são aplicadas principalmente no 

desenvolvimento de próteses, na avaliação de doenças do sistema musculoesquelético e na prescrição dos 

métodos de reabilitação apropriados. Portanto, de acordo com Robert et al. (2007), a precisão dos 

métodos de cálculo exerce um papel muito importante na determinação da sobrecarga mecânica. Os 

mesmos autores apontam em sua pesquisa que as sobrecargas articulares são classicamente calculadas 

usando técnicas de dinâmica inversa, como uma função da cinemática e de parâmetros inerciais do 
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segmento corporal, e possivelmente das forças externas, como por exemplo as forças de reação do solo 

(ROBERT et al., 2007). Os parâmetros força e torque desempenham um papel importante no cálculo da 

sobrecarga mecânica.

Força 
A força (F) é um vetor e é determinada através do módulo (intensidade da força exercida), do 

ponto de aplicação e de sua direção. Sua definição se dá através da descrição de seus possíveis efeitos: 

deformação e aceleração. A unidade de medida da força é o Newton (N). De acordo com Wick et al. 

(2009), forças aplicadas em corpos móveis livres levam a uma mudança de movimento, onde duas 

possibilidades devem ser distinguidas: se a força passa pelo centro de gravidade do corpo, o corpo se move 

translacionalmente. Mas se a força atingir o corpo fora do seu centro de gravidade, isso gera um 

movimento de rotação. Esta condição é chamada de torque (M).

Torque
De acordo com Wick et al. (2009), o surgimento de um movimento de rotação é explicado 

através de uma força excêntrica, o torque (M), que atua sobre um determinado objeto. O torque é 

definido como o produto entre a força (F) e a distância perpendicular (r) ao eixo de rotação (M = F * r). O 

tamanho do torque depende portanto do tamanho da força e do braço de alavanca. Sua unidade de 

medida é newton-metro Nm. Assim como as forças, os torques não podem ser diretamente observados. 

De acordo com Brinckmann, Frobin, Leivseth (2000) apenas os efeitos dos torques podem ser 

observados. Estes são a aceleração de um movimento de rotação e a torção ou deformação de curvatura de 

um objeto.

Dinâmica inversa
Para responder a problemática deste estudo foi utilizado o método da dinâmica inversa. De 

acordo com Nigg, Herzog (1999, apud SCHWAMEDER, 2004), as forças e torques articulares que 

originam os movimentos são definidos na dinâmica inversa à partir do curso espaço-temporal do 

movimento, ou seja, à partir de parâmetros cinemáticos. Schwameder (2004) afirma que apenas poucos 

dados são necessários para os cálculos, o que faz da dinâmica inversa um método relativamente simples.  

Para calcular a sobrecarga mecânica nas articulações é necessário também que se leve em consideração, 

além dos dados cinemáticos, as forças externas e torques que atuam no corpo. Tanto os dados 

cinemáticos, como as forças e torques externos podem ser facilmente colhidos utilizando sistemas 

modernos de análise de movimento. A sobrecarga articular é proporcionalmente igual as forças geradas 

pelos músculos que envolvem a estrutura articular para compensar os torques externos.
 Bonnefoy et al. (2006), afirmam que a determinação das forças músculo-tendíneas é 

importante para a pesquisa na biomecânica. Para se determinar a sobrecarga do aparelho motor durante a 

caminhada, por exemplo, é necessário uma representação precisa da extremidade inferior do sistema 

músculo-esquelético.
 As forças e os torques internos são calculados à partir das medidas dos parâmetros externos. 

Para isso são necessários o tamanho dos braços de alavanca dos músculos em questão. De acordo com 

Brinckmann, Frobin, Leivseth (2000) o braço de alavanca de um músculo é definido como a distância 

vertical entre a linha de ação da força muscular e o eixo de rotação da articulação em questão. O braço de 

alavanca muda de acordo com os diferentes ângulos do movimento articular.
 Os braços de alavanca dos músculos da extremidade inferior foram pesquisados   e calculados 

por meio de vários métodos   por diversos autores (NÉMETH e OHLSÉN, 1985; HOY et al., 1990;
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KELLIS e BALTZOPOULOS, 1998; MAGANARIS e PAUL, 1999; KREVOLIN et. al., 2003; 

TSAOPOULOS et al., 2005; BONNEFOY et al., 2006, SCHEYS et al., 2011). Esses braços de alavanca  

determinam o tamanho e a orientação das forças músculo-tendíneas em relação aos ossos ou às 

superfícies articulares. Juntamente com os torques articulares, calculados de forma direta ou por meio de  

dinâmica inversa, os braços de alavanca dos músculos compõem  os principais parâmetros de avaliação 

da sobrecarga mecânica nas articulações (TSAOPOULOS et al., 2005).

METODOLOGIA

Amostra
A amostra foi composta por 15 capoeiristas experientes (31 ± 6,7 anos, 74 ± 8,3 Kg, 1,75 ± 0,08 

m, 11 ± 5,4 anos de prática). Os critérios para a admissão no estudo foram: (1) ser capoeirista experiente / 

avançado – isto é, treinar capoeira pelo menos duas vezes por semana e ter no mínimo 5 anos de prática  e, 

(2) pertencer à escola ABADÁ-Capoeira e, dessa forma, ter o maior domínio possível das técnicas 

adotadas no estudo. Para a amostra foram selecionados capoeiristas da escola ABADÁ-Capoeira das 

cidades de Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Munique e Stuttgart.

Coleta dos dados
A observação e descrição das sequências de movimento ocorreram através da utilização de um 

método óptico baseado em marcadores ativos (modelo de corpo inteiro: 39 marcadores). Para a coleta dos 

dados cinemáticos e cinéticos foi utilizado um sistema de análise de movimento (Vicon MX 13; 14 

câmeras; 200 Hz) e duas plataformas de força (AMTI; 1000 Hz).

Preparação do experimento
O experimeto foi realizado no laboratório de biomecânica do Instituto de Ciências do Esporte 

(IfSS) da universidade de Karlsruhe (Karlsruhe Institute of Technology – KIT). As 14 câmeras 

infravermelhas de alta resolução e as duas plataformas de força AMTI foram precisamente calibradas. Os 

marcadores ativos foram colocados nos capoeiristas que compuseram a amostra de acordo com o Plug-in 

Gait Markerset (Vicon, Oxford, UK). As medidas antropométricas de cada capoeirista foram armazenadas 

no programa Vicon® Nexus. Uma medida referencial (estática) foi gravada e salva no mesmo programa.   

Execução do experimento
 Após o levantamento dos dados antropométricos, do posicionamento dos marcadores ativos e 

da gravação e armazenamento da medida referencial, cada capoeirista teve de 5 a 10 minutos para se 

aquecer e se acostumar com o ambiente do laboratório. Os capoeiristas receberam instruções técnicas 

sobre os critérios de validade das respectivas tentativas. Estes diziam respeito (1) à direção em que os  

movimentos deveriam ser executados, (2) à área onde os movimentos deveriam ser realizados e (3) às 

plataformas de força a serem atingidas com os respectivos pés. Nesse sentido, os capoeiristas utilizaram  

como parte do aquecimento a execução da ginga e das esquivas sobre as plataformas de força. A 

velocidade da ginga e das esquivas resultantes dela pode ser controlada apenas até um certo ponto. Já que 

todos os capoeiristas participantes tinham anos de experiência na capoeira e com isso possuíam 

provavelmente um senso de ritmo proporcionalmente bom, todos foram orientados a executarem os 

movimentos em um ritmo de São Bento Grande a partir de reprodução em um compact disk, com a mesma 

música, de forma que todos os participantes pudessem seguir o mesmo ritmo.
 A coleta de dados foi realizada para as três esquivas desenvolvidas por Mestre Camisa (esquiva 
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de frente, esquiva de lado e esquiva diagonal) e para a esquiva tradicional da Capoeira Regional 

(cocorinha). Os capoeiristas realizaram as esquivas partindo da ginga e com os dois pés atingindo as 

plataformas de força. As técnicas foram registradas em ordem randomizada e para cada esquiva foram 

salvas cinco tentativas válidas. Ao final, foram registradas no sistema 20 tentativas válidas para cada 

capoeirista participante.

Avaliação dos dados
 Para a avaliação dos dados foram utilizados os programas Vicon® Nexus, Microsoft Excel® 2007, 

Mathworks MATLAB® R2011a e IBM® SPSS® Statistics 20. Todas as tentativas registradas foram  

previamente editadas no programa Vicon® Nexus para posterior processamento dos dados utilizando os 

demais softwares. O critério para o corte de edição das tentativas foi o tempo de contato com o solo  

durante a execução de cada esquiva, ou seja, o período em que pelo menos um dos pés estava em contato 

com as plataformas de força. Sendo assim, a esquiva de frente teve o mesmo ponto de partida e posição 

final que a esquiva de lado (Fig. 1). A cocorinha, por outro lado, teve a mesma posição inicial e final que a 

esquiva diagonal (Fig. 2).
  

 

�

 A força (F) e o torque (M) foram calculados diretamente com o programa Vicon® Nexus. Os 

dados foram então transferidos   através do programa Microsoft Excel® 2007 para o programa Mathworks 

MATLAB® R2011a, onde foram filtrados e apresentados em forma gráfica.  Por fim, a análise estatística 

foi realizada utilizando o programa IBM® SPSS® Statistics 20. Para fazer a análise estatística relacionada à 

primeira problemática proposta no presente estudo sobre como a força de reação do solo vertical se 

distribui entre as duas pernas durante a execução da esquiva de frente, utilizou-se o teste T para amostras 

pareadas. Para as demais questões utilizou-se a análise de variância ANOVA com medidas repetidas.

RESULTADOS
Os resultados a seguir serão apresentados em forma de curvas comparativas e de diagramas e 

tabelas mostrados de forma descritiva e analítica. As esquivas analisadas serão apresentadas da seguinte 

forma: cocorinha (COC), esquiva de frente (EF), esquiva de lado (EL) e esquiva diagonal (ED).
Para que os valores pudessem ser comparados, todas as curvas comparativas tiveram a escala de 

tempo normalizada durante a fase de contato dos pés com o solo. Para apresentar a descrição e análise das 

Fig. 1: corte de edição no programa Vicon®: 
posição inicial e final das esquivas de frente e de 
lado no plano frontal e sagital.

Fig. 2: corte de edição no programa Vicon®: 
posição inicial e final da cocorinha e da esquiva 
diagonal no plano frontal e sagital.
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curvas comparativas de forma mais clara, os movimentos foram divididos em três fases: (1) Fase inicial (0 - 

30% do tempo de contato com o solo), fase principal (30 - 70%) e (3) fase final (70 - 100%). A fase 

principal (30 - 70% do tempo de contato com o solo) corresponde ao ponto mais baixo das respectivas 

esquivas, onde todas as articulações atingem suas maiores angulações. 
Nos diagramas são apresentados os valores médios dos parâmetros dos 15 capoeiristas 

participantes da amostra. Os resultados se referem portanto exclusivamente à análise da média do grupo. 

As tabelas contêm os valores médios do grupo (MW) com seus respsecrtivos desvios padrão (DP).
 As comparações estatísticas entre as quatro esquivas analisadas no presente estudo está 

representada nas tabelas com o seguinte significado: „COC/EF“, „COC/EL“, „COC/ED“, „EF/EL“, 

„EF/ED“, „EL/ED“ para comparação entre pares com correção de Bonferroni. O grau de significância 

estatística está simbolicamente representado nas tabelas com: * para p <0,05, **: p <0,01, ***: p <0,001.

Força de reação do solo vertical durante a esquiva de frente (EF)
As curvas das forças de reação do solo vertical apresentadas abaixo foram relativizadas pelo 

peso corporal (N/Kg).  Em termos de forças de reação do solo vertical, a perna direita gera durante a fase 

principal da EF cerca de duas vezes mais força do que a perna esquerda. Durante as fases inicial e final a 

perna direita chega a gerar de 8 a 10 N/kg a mais de força do que a perna esquerda.

Fig. 3: Curso das forças de reação do solo 
vertical em ambas as pernas durante a execução 
da esquiva de frente.

Fig. 4/Tab. 1: Forças médias de 
reação do solo vertical em ambas as 
pernas durante a execução da 
esquiva de frente.
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 Isso se deve ao fato de que, durante a execução da EF, existem momentos em que os 

capoeiristas transferem o peso do corpo apenas para a perna direita. Isso acontece nas fases inicial e final 

do movimento e pode ser observado na figura 3. Durante essas fases a força de reação do solo vertical no 

lado esquerdo é tão pequena que pode ser desconsiderada. 
Na fase principal, porém, os capoeiristas sempre apresentam as duas pernas no chão, o que faz 

da fase principal a fase mais estável do movimento, onde os capoeiristas atingem o ponto mais baixo da 

EF, alcançando assim o ponto de maior equilíbrio durante a execução da técnica.
A figura 4 e a tabela 1 confirmam em valores médios absolutos que durante a execução da EF a 

perna da frente, nesse caso a perna direita, é significantemente mais sobrecarregada do que a perna de trás 

(perna esquerda) no que diz respeito à força de reação do solo vertical. Com um valor médio de 7,37 

N/Kg de carga a perna da frente é aproximandamente cinco vezes mais sobrecarregada do que a perna de 

trás, com 1,49 N/kg.

Sobrecarga Articular: comparação entre as esquivas analisadas
No geral, pôde-se observar uma sobrecarga mecânica maior em todas as articulações do lado 

esquerdo durante a execução da COC e da ED, enquanto a EF e EL apresentaram uma maior sobrecarga 

mecânica nas articulações do lado direito em relação à COC e à ED. Este fato pode estar relacionado às 

semelhanças entre as fases de execução dos movimentos, mas também à definição dos mesmos pontos 

inicial e final tanto da COC e da ED, como da EF e da EL (fig. 1 e fig. 2).  
Nesse sentido, observou-se que durante a execução da COC e da ED o peso do corpo foi 

colocado predominantemente sobre a perna esquerda, enquanto durante a EF e a EL o peso foi 

transferido principalmente para a perna direita. Os gráficos e considerações estatísticas abaixo oferecem 

um olhar mais claro sobre esses fatos.

Fig. 5: Sobrecarga mecânica (torque M = Nm/Kg) média nas articulações da extremidade 
inferior durante a execução das esquivas COC, EF, EL e ED.

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira 145



DISCUSSÃO
O objetivo deste estudo é analisar a sobrecarga mecânica nas articulações dos membros 

inferiores durante a execução das quatro esquivas da capoeira propostas (COC, EF, EL, ED). Nesse 

sentido, as questões que devem ser respondidas com o auxílio deste estudo são: (1) Como a força de 

reação do solo vertical se distribui entre as duas pernas durante a execução da esquiva de frente? (2) Quais 

esquivas apresentam a maior sobrecarga mecânica nas articulações dos membros inferiores?
Em geral, no que diz respeito à primeira questão, os resultados do estudo mostram que os 

maiores valores médios da força de reação do solo vertical ocorrem no lado direito, ou seja, na perna da 

frente, durante a realização da EF. Este resultado está claramente representado na figura 4 e na tabela 1. 

Ambas as pernas diferem significantemente uma da outra no que diz respeito à média da força de reação 

do solo vertical durante a execução da EF. Nesse sentido, a perna direita, com 7,37 N / kg, recebe uma 

sobrecarga cinco vezes maior do que a perna esquerda.
Durante as fases inicial e final da EF, o peso do corpo é apoiado exclusivamente sobre a perna 

direita. Apenas na fase principal (30 a 70% do tempo de contato com o solo) o pé esquerdo toca o chão. 

Nesse momento, o peso corporal é dividido entre as duas pernas. No entanto, essa divisão não é 

uniforme, de modo que a carga na perna direita durante a fase principal é duas vezes maior do que a carga 

na perna esquerda.
Quando os valores máximos registrados neste estudo são comparados com outras atividades 

como caminhada (SCHMALZ et al., 2010) e corrida (KARAMANIDIS et al., 2004; BRINDLE et al., 

2014), pode-se afirmar que as forças máximas de reação do solo vertical que ocorrem durante a execução 

da EF são relativamente pequenas.
A força máxima de reação do solo vertical durante a EF no lado direito é de 10,13 N / Kg, 

enquanto no lado esquerdo esse valor é de 4,61 N / Kg. Schmalz et al. (2010) observaram em seu estudo 

um valor médio da força máxima de reação do solo vertical de 12,29 N / kg durante a caminhada (1,27 m 

/ s). Os resultados da pesquisa de Karamanidis et al. (2004) com corredores de longa distância 

experientes (3,5 m / s) mostraram forças máximas de reação do solo vertical de 26,95 N / kg.
 

Tabela 2: Força de reação do solo máxima (N/Kg): comparação entre a esquiva de frente 

(esquerda / direita) e as atividades de caminhada e corrida.

 No que diz respeito à segunda questão, os resultados desta pesquisa mostram que, no geral, as 

maiores médias de sobrecarga mecânica durante a execução das esquivas analisadas ocorrem na 

articulação do quadril. As sobrecargas ocorridas nas articulações do tornozelo e do joelho são 

semelhantes. 
À partir das semelhanças durante o processo de execução das técnicas no laboratório, definiu-

se para a EF e a EL o mesmo ponto de partida e posição final (Fig. 1). A COC, por outro lado, teve a 

mesma posição inicial e final que a ED (Fig. 2). Dado esse fato, esses movimentos apresentaram 

proporções semelhantes de sobrecarga mecânica nas articulações. Em geral, a EF e a EL apresentaram 

valores superiores de sobrecarga mecânica no lado direito das articulações analisadas, enquanto a COC e 

a ED apresentaram torques superiores no lado esquerdo. Isso pode ser provavelmente explicado através

Capoeira 
(SOBRINHO, 

2014) 

Caminhada 
(SCHMALZ et al., 

2010) 
 

Corrida (KARAMANIDIS 
et al., 2004; BRINDLE et 

al., 2014) 
 

4,61 / 10,13 12,29 26,95 
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das fases inicial e final dos movimentos, nas quais o peso do corpo foi deslocado majoritariamente para a 

perna direita durante a execução da EF e da EL e para a perna esquerda durante a COC e a ED. Neste 

caso, o ponto mais baixo das esquivas não seria o componente principal para o total da sobrecarga 

mecânica, e sim a soma das fases inicial (0 a 30% do tempo de contato com o solo) e final (70 a 100% da 

fase de apoio) contribuiriam de forma mais importante para o tamanho da sobrecarga mecânica média. 

Entretanto, para confirmar essa hipótese, deve-se realizar um novo estudo onde cada uma dessas fases 

sejam analisadas e comparadas entre si.
 Todas as esquivas da capoeira analisadas apresentaram valores máximos de sobrecarga 

mecânica nas articulações dos membros inferiores consideravelmente baixos em comparação com outras 

atividades esportivas, como sprint (BRÜGGEMANN et al., 2008), corrida (KLEINDIENST et al., 2007) 

e salto (LIU et al., 2009). 

Tabela 3: Sobrecarga mecânica máxima (Nm / Kg) nas articulações dos membros inferiores: comparação 

das esquivas da capoeira (esquerda / direita) com sprint, corrida e salto (counter movement jump).

 
 Brüggemann et al. (2008) observaram em seu estudo com velocistas de 400 m (corrida 

submáxima: 8,5 m / s; corrida máxima: 9,5 m / s) uma sobrecarga mecânica máxima no tornozelo com 

média de 4,2 Nm / kg. Os resultados das medições de Kleindienst et al. (2007) com corredores 

experientes (4,0 m / s) apresentaram valores máximos de torque interno de flexão plantar de 3,03 Nm / 

kg. Durante a execução de saltos (counter movement jump), os atletas do estudo de Liu et al. (2009) 

apresentaram torques internos de flexão plantar de 1,91 Nm / kg.
Dentre todas as esquivas da capoeira analisadas, a EF apresenta os maiores valores máximos de 

sobrecarga mecânica em ambos os joelhos (esquerdo: 1,96; direito: 1,64 Nm / kg). Esses valores 

representam os torques internos de extensão do joelho e podem ser classsificados como muito baixos em 

comparação com outros esportes. Os velocistas do estudo de Brüggemann et al. (2008) mostraram 

torques internos de extensão do joelho de mais de 5 Nm / kg, enquanto os corredores do estudo de 

Kleindienst et al. (2007) apresentaram uma sobrecarga máxima na articulação do joelho de 2,29 Nm / kg. 

Os maiores valores máximos de sobrecarga mecânica durante a execução das esquivas da capoeira são 

encontrados na articulação do quadril. Durante a fase principal, a EL atinge a maior sobrecarga mecânica 

máxima no quadril esquerdo (3,13 Nm / kg) e a EF no quadril direito (4,16 Nm / kg). No entanto, esses 

valores são muito menores do que a sobrecarga mecânica gerada na articulação do quadril de velocistas 

durante a corrida submáxima e máxima. Brüggemann et al. (2008) relataram em seu estudo com 

velocistas de 400 m torques internos de extensão do quadril de mais de 8 Nm / kg.
Sendo as esquivas, porém, movimentos fundamentais da capoeira, elas são repetidas com 

muita frequência, tanto nos treinos como durante o jogo na roda. A frequência de repetições pode gerar 

sobrecarga nas articulações, o que, por sua vez, pode causar lesões.
De acordo com Hennig, Riehle (1988) e McClay et al. (1994) apud van Husen (2005), os 

seguintes fatores são fundamentais na determinação de altos níveis de sobrecarga: (1) valores máximos, 

(2) duração da carga e (3) frequência de repetição. Segundo Violetta (1995) apud van Husen (2005), a

 Capoeira 
(SOBRINHO, 

2014) 

Corrida máxima 
(BRÜGGEMANN 

et al., 2008) 

Corrida 
(KLEINDIENST 

et al., 2007) 

Salto (LIU 
et al., 2009) 

Tornozelo 0,82 / 1,65 4,2 3,03 1,91 
Joelho 1,96 / 1,64 ~ 5 2,29 1,88 

Quadril 3,13 / 4,16 ~ 8 - 2,46 
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alta frequência de repetição de movimentos, a princípio inofensivos, pode causar lesões por sobrecarga. 

Ao mesmo tempo, deve-se levar em consideração que a mesma sobrecarga mecânica pode levar duas 

pessoas a diferentes níveis de estresse (VAN HUSEN, 2005). A reação biológica à carga externa é, 

portanto, individual. Nesse sentido, o estresse mecânico gerado pelas esquivas após um treino de 

capoeira pode ter um efeito biopositivo ou bionegativo, dependendo da condição de cada indivíduo. Em 

última análise, o efeito da sobrecarga mecânica sobre os indivíduos também depende de outros fatores 

como idade, dificuldade do exercício, nível de desempenho e capacidade de concentração 

(WILLIMCZIK et al. 1991 apud VAN HUSEN, 2005).
De acordo com McPherson, Pickett (2010), quedas, arremessos e saltos são as causas mais 

comuns de lesões entre artistas marciais no Canadá, sendo os membros inferiores mais freqüentemente 

acometidos. Signoreti, Parolina (2009) apontam em sua pesquisa que os capoeiristas costumam lesionar 

mais frequentemente os pés e tornozelos, seguidos dos joelhos, cabeça, ombros e mãos. Os autores 

atribuem as lesões às forças de alto impacto, repetições de movimentos giratórios, saltos e aterrissagens 

que ocorrem durante o jogo de capoeira. No entanto, novos estudos precisam ser realizados para 

identificar os exatos mecanismos de lesão que envolvem a capoeira.

CONCLUSÕES
No que diz respeito à força de reação do solo vertical, a perna da frente recebe a maior 

sobrecarga durante a execução da EF. Com uma força de reação do solo vertical média de 7,37 N / Kg, a 

carga do lado direito é aproximadamente cinco vezes maior do que do lado esquerdo, com 1,49 N / Kg. 

Isso se deve ao fato de, em alguns momentos durante a execução da EF, os capoeiristas deslocarem o peso 

corporal apenas para a perna da frente (fig. 3). Isso ocorre durante as fases inicial e final do movimento. 

Na fase principal, os capoeiristas têm os dois pés no chão e o peso corporal é dividido entre as duas 

pernas, embora a perna da frente receba a maior parte do peso. 
No que tange à sobrecarga mecânica durante a execução das quatro esquivas propostas, os 

valores apresentados neste estudo diferem em todas as articulações analisadas. Não há uma resposta clara 

sobre qual esquiva apresenta a maior sobrecarga articular geral. O presente estudo mostra que a 

sobrecarga mecânica nas articulações dos membros inferiores varia de esquiva para esquiva. 
De forma descritiva, pode-se observar que, em geral, a articulação do quadril recebe as maiores 

sobrecargas mecânicas durante a execução das esquivas da capoeira.
Tanto a EF e a EL, assim como a COC e a ED apresentam entre si proporções semelhantes na 

média de sobrecarga mecânica nas articulações analisadas. Isso se deve às semelhanças no processo de 

execução desses movimentos durante as medições no laboratório, bem como à definição dos pontos 

inicial e final dessas técnicas para este estudo. Durante a execução da EF e da EL, o peso corporal é 

deslocado principalmente para uma das pernas, enquanto durante a COC e a ED o peso é transferido 

para a outra perna. Isso leva à seguinte hipótese: 'A fase inicial (0 a 30% do tempo de contato com o solo) e 

a fase final (70 a 100% da fase de apoio) das esquivas somadas contribuem mais para o tamanho da média 

da sobrecarga mecânica do que a fase principal (30 a 70% do tempo de contato com o solo)'. Se novos 

estudos puderem confirmar essa hipótese, a otimização dessas técnicas durante as fases inicial e final 

poderia ser de grande valia no que diz respeito à proteção articular.
Os valores máximos da sobrecarga mecânica durante a execução das esquivas da capoeira são, 

em todas as articulações analisadas, muito menores do que as sobrecargas articulares em esportes como 

salto, corrida e, principalmente, corrida submáxima e máxima. Como as esquivas da capoeira são 

repetidas com muita frequência, principalmente durante os treinos, elas podem, apesar da baixa 

sobrecarga mecânica, causar lesões por uso excessivo. Em última análise, a reação biológica à sobrecarga
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externa é individual e o efeito do estresse mecânico nos indivíduos depende de vários outros fatores, 

como idade, dificuldade do exercício, nível de desempenho e capacidade de concentração.
Até o momento desse estudo quase não existiam estudos que tratassem da análise 

biomecânica dos movimentos da capoeira. Nesse sentido, diversos estudos precisam ser realizados nessa 
área para que os resultados possam ser comparados.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo complexo e multifatorial envolvendo diversos aspectos 

(genéticos, estilo de vida e doenças crônicas), os quais interagem-se influenciando o resultado desse 

processo e determinando qualitativamente e quantitativamente o ciclo de vida do ser humano 

(BESERRA, 2014; CORAZZA, 2001).
A flexibilidade (FLEX) é uma qualidade física responsável por determinar a amplitude angular 

máxima possível por uma articulação ou conjunto de articulações, a partir da execução voluntária de um 

movimento pelo indivíduo (DANTAS, 1999). Segundo Badaro (2007), a FLEX é considerada como um 

importante componente da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho atlético e, durante a vida 

ativa, adultos perdem em torno de 8 a 10 cm de flexibilidade na região lombar e no quadril (BLOCK et 

al., 2008; REBELATTO et al., 2006).
De acordo com Rebelatto et al. (2006), a restrição na amplitude do movimento das grandes 

articulações torna-se mais pronunciada com o envelhecimento e, muitas vezes, a independência 

funcional é ameaçada porque o indivíduo não consegue realizar as atividades básicas da vida diária, como 

por exemplo tomar banho sozinho, subir escadas, entre outras. Para um processo saudável de 

envelhecimento, a prática regular de atividade física se torna elemento fundamental, pois tem um papel 

importante na manutenção de potencialidades físicas, comportamentais e, sobretudo contribui para a 

reintegração social dos idosos (BESERRA, 2014). Segundo as diretrizes de atividade física para 

americanos os idosos devem seguir, quando capazes, as mesmas recomendações de adultos, ou seja, 

exercícios com duração de 150 a 300 minutos por semana em intensidade moderada ou 75 a 150 minutos 

por semana em intensidade vigorosa (  et al., 2018).PIERCY
No entanto, programas isolados e convencionais de exercícios de alongamento, para a 

melhora da FLEX, podem ser considerados repetitivos e talvez em médio e longo prazo não possibilitam a 

melhor aderência do praticante (LEE et al., 2016). Neste cenário, a prática da capoeira surge como uma 

alternativa viável para preservar ou até mesmo aumentar a flexibilidade do praticante (MOREIRA et al., 

2016).
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A capoeira é uma manifestação cultural de origem afro-brasileira que se caracteriza por sua 

multidimensionalidade de conteúdo, sendo entendida como luta, jogo, esporte, dança, musicalidade, 

filosofia, entre outras dimensões e talvez em se tratando de atividade física, seja a expressão do que há de 

mais brasileiro (DE ASSIS PEREIRA; JUNIOR, 2019; RONDINELLI, 2020). 
A capoeira pode ser considerada uma forma completa de exercício físico, devido sua 

característica multicomponente (  et al., 2018). Sua prática pode operar em adaptações nos PIERCY

aspectos cardiorrespiratórios de adultos (MOREIRA et al., 2017) e crianças (  et al., 2014), na NOGUEIRA

força de adultos (DE PAULA LIMA et al., 2017) e na flexibilidade também de adultos jovens (MOREIRA 

et al., 2016), além da agilidade, resistência de membros inferiores e equilíbrio (CARNEIRO; GARCIA 

JUNIOR, 2009). Por outro lado, pouco se sabe sobre as adaptações na FLEX de pessoas idosas, 

especialmente frente a um programa de treinamento de capoeira para essa população. 

OBJETIVO
Sabendo das possíveis adaptações da capoeira sobre a FLEX de adultos jovens, principalmente 

quando comparados a um grupo controle que não praticou a modalidade (MOREIRA et al., 2016), o 

objetivo do presente estudo foi verificar agora o efeito do curto (4 semanas) e do médio (8-12 semanas) 

prazo de treinamento de capoeira sobre a FLEX de idosos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Aspectos Éticos
Após a aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa (Protocolo nº 

1.754.306/2016 – CEDEP-UNIVASF), todos os participantes foram informados dos procedimentos a 

serem adotados na pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, atendendo as 

Normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

Participantes
A amostra foi composta por oito idosos, sendo sete do sexo feminino, participantes do Projeto 

Viva Feliz da Fundação Nilo Coelho na cidade de Petrolina – PE. Os critérios de inclusão no estudo 

foram: i) ser sedentário; ii) ter idade igual ou superior a 60 anos e; iii) não apresentar alguma disfunção 

cardiovascular severa. Os critérios de exclusão foram: i) ter problemas ósteomioarticulares que 

impossibilitasse a participação durante a pesquisa e; ii) não participar de pelo menos 80% das sessões de 

treinamento durante o programa. A Tabela 1 apresenta as características gerais da amostra.

 

 

�
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A estratificação de risco foi realizada em acordo ao ACSM (PESCATELLO et al., 2014). 

Procedimentos Gerais
Após o recrutamento dos voluntários iniciou-se as avaliações prévias com a realização de 

anamnese e antropometria. Um programa de treinamento de capoeira com 12 semanas foi aplicado na 

amostra de idosos. Em períodos pré-treinamento, 4, 8 e 12 semanas os participantes foram avaliados para 

FLEX. A Figura 1 apresenta o desenho experimental do estudo.

 

 

Figura 1. Desenho Experimental. CC: circunferência de cintura; CQ: circunferência de quadril; 

FLEX: flexibilidade.

Antropometria 
A mensuração da massa corporal foi realizada por uma balança digital da marca/modelo EKS 

9824, escala com variação de 0,1 kg. A estatura foi avaliada através de fita métrica com escala sequencial 

em milímetros fixada na parede há um metro do solo. A circunferência da cintura e quadril foi realizada 

por uma fita métrica metálica da marca CESCORF. A partir dos dados de massa corporal e estatura 
2calculou-se o índice de massa corporal (IMC) através da equação: [IMC = massa corporal/estatura ]. 

Avaliação da Flexibilidade (FLEX) 
A FLEX foi mensurada através de medidas lineares, utilizando o Banco de Wells (WCS 

Cardiomed, Curitiba, Brasil) com dimensões 30 por 30 cm, e uma peça tipo régua de 53 cm de 

comprimento por 15 cm de largura e um colchonete (GAYA, 2007). Por meio do teste de sentar e 

alcançar, foi verificado o nível de FLEX das regiões posteriores da coxa e região lombar. As medidas foram 

realizadas por um avaliador treinado, entre as 09:00h e 10:30h da manhã, com os voluntários em prévio 

estado de repouso. Para realização do teste foram adotados os seguintes procedimentos: o indivíduo 

senta-se no chão, de frente para o banco, com os pés encostados contra o mesmo, os joelhos devem estar 

estendidos; em seguida, o indivíduo eleva os braços e sobrepõem uma mão à outra e tenta alcançar a 

maior distância possível, passando da linha dos pés. Cada voluntário realizou o teste com três tentativas e 

a maior medida de flexão do tronco foi registrada (BLOCK et al., 2008). A Figura 2 apresenta o teste no 

Banco de Wells.
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                Figura 2. Teste no Banco de Wells (BW).

Programa de Treinamento de Capoeira para Idosos
O programa de treinamento de capoeira foi planejado por um professor experiente em 

conjunto com a pesquisadora responsável pelo estudo e por ministrar as aulas, de maneira a permitir a 

iniciação de idosos à prática desta modalidade. A fundamentação metodológica das técnicas dos 

movimentos no programa de treinamento foi baseada no sistema da Associação Brasileira de Apoio e 

Desenvolvimento da Arte-Capoeira (ABADÁ-Capoeira). 
O Quadro 1 apresenta o planejamento modelo do programa de treinamento de capoeira para 

idosos. A sobrecarga no treinamento foi estimulada pela velocidade e/ou quantidade de movimentos 

realizados e teve sua variação a partir de velocidades mais lentas até moderadas de movimento, bem como 

através do aumento do número de repetições dos movimentos.  No final de cada sessão (Quadro 2) 

utilizou-se a escala de Borg de 15 pontos [6 a 20] para obter-se a percepção subjetiva de esforço -PSE 

(BORG, 1982) com o intuito de quantificar a intensidade de esforço da sessão em cada um dos 

participantes. O resultado médio da amostra em todo o programa foi 13,3±0,9 u.a. de PSE, sendo assim o 

programa de capoeira para idosos classificado dentro de um domínio moderado de esforço e 

possivelmente não ultrapassando um limiar de anaerobiose (MOREIRA et al., 2007).
Detalhadamente, o programa contou com sessões de treinamento com duração de 60 

minutos, numa frequência de duas vezes na semana por um período de 12 semanas. Cada sessão foi 

dividida em três partes, sendo: 1) parte inicial: composta por 10 minutos de alongamento/aquecimento 

com atividades lúdicas de baixa intensidade; 2) parte principal: composta pela movimentação alvo da 

sessão associada ou não a esses movimentos de forma mais global (30 minutos) e; 3) parte final: composta 

por instruções teóricas e musicalidade associada ou não a movimentos sendo realizados de forma mais 

global. No momento final, os participantes permaneciam em círculo e iniciavam a batida das palmas em 

três tempos (sendo a segunda batida a mais forte), posteriormente aprendiam o refrão “coro” de uma 

música típica de capoeira. Em algumas sessões, após esse momento formavam duplas e executaram os 

movimentos realizados durante a sessão de capoeira o que significava e refletia no desenvolvimento do 

jogo de capoeira.
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Frequência Intensidade Tempo Partes da sessão (tipo de 
treinamento) 

Repetições 

1ª a 4ª 
Semana 

 

2x/sem 

Moderada 

PSE: 
12,6±0,5 

u.a. 
 

10’ àInicial: alongamento/aquecimento 

04 a 06 
cada 

30’ 

àPrincipal: movimentação alvo das 
sessões de maneira individualizada 
e/ou de maneira mais global realizando 
em pares 

20’ 

àFinal: instruções teóricas e 
musicalidade associada ou não a 
movimentos realizados de forma mais 
global em pares 

5ª a 8ª 
Sema 

 

2x/sem 

Moderada 

 

PSE: 
13,1±0,3 

u.a. 

10’ àInicial: alongamento/aquecimento 

06 a 08 
cada 

30’ 

àPrincipal: movimentação alvo das 
sessões de maneira individualizada 
e/ou de maneira mais global realizando 
em pares 

20’ 

àFinal: instruções teóricas e 
musicalidade associada ou não a 
movimentos realizados de forma mais 
global em pares 

9ª a 12ª 
Sem 

 

2x/sem 

Moderada 

 

PSE: 
14,1±0,8 

u.a. 

10’ àInicial: alongamento/aquecimento 

08 a 10 
cada 

30’ 

àPrincipal: movimentação alvo das 
sessões de maneira individualizada 
e/ou de maneira mais global realizando 
em pares 

20’ 

àFinal: instruções teóricas e 
musicalidade associada ou não a 
movimentos realizados de forma mais 
global em pares 

 

Quadro 1. Programa de treinamento de capoeira para idosos.

        PSE: percepção subjetiva de esforço; u.a: unidades arbitrárias.

 As sessões do programa de treinamento de capoeira foram compostas pelo movimento 

principal característico da modalidade que é a ginga e por outros movimentos, como esquivas, golpes de 

linha, semi-giratórios e giratórios. O Quadro 2 apresenta detalhadamente o conteúdo de cada aula 

realizada durante o programa de treinamento de capoeira para idosos.
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               Quadro 2. Detalhamento das sessões de treinamento de capoeira para idosos.
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Análise Estatística
Resultados descritivos de média e desvio padrão foram realizados. Teste de Shapiro-Wilk foi 

aplicado para verificar a normalidade dos dados. ANOVA One-Way foi adotada para comparar os 

resultados nas medidas repetidas ao longo do tempo. Para verificar a esfericidade dos dados, utilizou-se o 

teste de Mauchly. Em caso de violação da esfericidade utilizou-se a correção de Greenhouse-Geisser. Em 

seguida, realizou-se o Post hoc de Bonferroni na verificação dos pares de diferença. O nível de significância 

do estudo foi p<0,05 e a análise estatística foi realizada através do SPSS versão 22,0.

RESULTADOS
As 12 semanas do programa de treinamento de capoeira totalizaram 24 sessões experimentais 

(Quadro 2). A frequência de participação da amostra de idosos no programa de treinamento de capoeira 

foi de 86,0 ± 4,7 %. Durante o programa de treinamento nenhuma intercorrência relacionada a efeitos 

adversos da capoeira (durante ou após as sessões) ocorreu ou foi relatada pelos participantes idosos do 

estudo. 
A Tabela 2 apresenta os resultados de FLEX nos diferentes momentos da avaliação do 

programa de treinamento de capoeira. Os resultados revelaram diferença significativa entre os momentos 
2 avaliados (F[1.116, 7.809] =15,97; ηp = 0.695; p<0,004), demonstrando que a FLEX quando comparada 

ao pré-treinamento melhorou nas 8 e 12 semanas na amostra de idosos submetida a intervenção com 

capoeira (p<0,01).

Tabela 2. Resultados de flexibilidade no grupo de idosos (n = 08) nos diferente momentos de      
avaliação da intervenção de um programa de treinamento de capoeira. 

          IC: intervalo de confiança. *p<0,01 em comparação ao Pré-treinamento

 A Figura 3 ilustra as comparações absolutas de FLEX do pré-treinamento para os diferentes 

momentos da intervenção (resultados já apresentados na Tabela 2), contudo, destacando a variação 
2percentual da FLEX (linha tracejada referente ao eixo y ) a partir das 4 semanas de treinamento. Verifica-

se que a FLEX da amostra de idosos aumentou em 37,2±25,6 % nas 8 semanas e em 38,8±24,5 % nas 12 

semanas do programa de treinamento de capoeira.

 
 

23ª e 24ª 
 

Inicial: Alongamento / aquecimento (atividade recreativa: escravos de jó) 
Principal: Ginga; movimentos integrados:esquiva de frente + queixada direta; 
cadeira + ponteira; esquiva de lado + pisão de costas (com as mãos no chão); em 
pares jogando capoeira 
Final: Instruções teóricas e musicalidade: palma, canto (música: onde tiver 
dendê) e toque no pandeiro; em pares jogando capoeira na roda 

 

  Média Desvio Padrão IC (95%) 
Pré-treinamento (cm) 15,8 8,2 9,0; 22,6 
4 semanas (cm) 20,4 7,6 14,1; 26,8 
8 semanas (cm) 21,7* 7,5 15,5; 28,1 
12 semanas (cm) 22,0* 7,3 15,9; 28,1 
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Figura 3. Comparações dos resultados absolutos de flexibilidade (barras no 
1eixo y ) do pré-treinamento (Pré-T) para os diferentes momentos do 

programa de capoeira (4 a 12 semanas) e variação percentual da flexibilidade 
2(linha no eixo y ) a partir das 4 semanas. *p<0,01 para diferença do Pré-T

DISCUSSÃO
O objetivo deste estudo foi verificar o efeito do curto (4 semanas) e médio prazo (8-12 semanas) 

da prática de capoeira na FLEX de idosos. O principal achado do presente estudo mostrou que 8 e 12 

semanas do programa de treinamento de capoeira foram efetivos na melhora da FLEX de idosos (Figura 3).
Não sendo objetivo do presente estudo, contudo, não menos importante, destaca-se que a 

classificação do nível de FLEX do grupo de idosos que praticou capoeira foi alterando-se ao longo do 

programa (WELLS; DILLON, 1952). Verificou-se que no momento pré-treinamento, seis idosos estavam 

classificados como “fraco” e dois como “regular”, enquanto nas 4 semanas três idosos como “fraco”, três 

como “regular” e dois como “médio”; nas 8 semanas três idosos como “fraco”, três como “regular” e dois 

como “médio” e; finalmente nas 12 semanas três idosos como “fraco”, dois como “regular”, dois como 

“médio” e um chegou na classificação “bom”. Tais resultados demonstram que embora sejam necessárias 

ao menos oito semanas de treinamento de capoeira para ocorrer melhoras significativas na FLEX de 

idosos (Figura 3), já a partir da quarta semana de treinamento (curto prazo) a classificação do nível de 

FLEX desse grupo se altera em pelo menos 50% da amostra.
No presente estudo a FLEX dos idosos melhorou em 38,8% ao final das 12 semanas de 

treinamento de capoeira. Block et al. (2008) demonstraram que a FLEX de idosos aumentou em 42,6% 

após 9 semanas com exercícios de alongamento, apresentando resultados semelhantes aos achados do 

presente estudo, destacando, contudo, neste estudo que o exercício de alongamento é específico para a 

melhora da FLEX, diferentemente dos exercícios aplicados do presente estudo. Guimarães et al. (2014) 

demonstraram que idosos praticantes de pilates, após 12 semanas de treinamento melhoraram 66,7% a 

FLEX. No entanto, foi utilizado como método de avaliação o teste de sentar e alcançar proposto por Rikli 

e Jones diferente do método realizado no presente estudo com o Banco de Wells.
No estudo de Rebelatto et al. (2006) foi desenvolvido um programa de atividade física 

incluindo exercícios aeróbios, de resistência muscular e alongamento em mulheres idosas durante 58 

semanas e, no que diz respeito a FLEX, não ocorreram melhoras significativas. Cipriani et al. (2010) 

realizaram um programa de atividade física com exercícios de ginástica em mulheres idosas e após 40
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semanas de intervenção não encontraram melhoras significativas na FLEX, sendo adotada a bateria de 

testes para idosos da American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD). 

Tais resultados diferem dos achados do presente estudo, o qual demostrou melhoras na FLEX após 8 

(37,2%) e 12 (38,8%) semanas de treinamento de capoeira (Figura 3). Cromwell et al. (2007) 

desenvolveram um programa específico de treinamento no taekwondo para idosos, onde ao final de 11 

semanas foi possível constatar melhora significativa de 11,1% na FLEX. 
Ueno et al. (2012) demonstraram que idosos de ambos os sexos praticantes de atividade física 

geral, dança e musculação, após 16 semanas de treinamento não apresentaram melhoras na FLEX, sendo 

adotada a bateria de testes para idosos da AAHPERD. Heubel et al. (2018) realizaram um programa de 

treinamento multicomponente em idosos de ambos os sexos, onde ao final das 16 semanas de 

intervenção encontraram melhoras significativas de 27,2% na FLEX, sendo adotada a bateria de testes 

para idosos da Canadian Standardized Test of Fitness (CSTF).
 Carneiro & Garcia Junior (2009) realizaram uma intervenção semelhante ao presente estudo 

e, ao final das 12 semanas de treinamento de capoeira adaptado para idosos, ocorreu uma melhora de 

68,1% na FLEX. Moreira et al. (2016) demonstraram que após 8 semanas de treinamento de capoeira, 

jovens adultos aumentaram absolutamente a FLEX no Banco de Wells em 17,6%, porém, não 

encontrando significância estatística para essa amostra. Esses resultados, em conjunto aos do presente 

estudo, sugerem que a prática da capoeira é capaz de potencializar a capacidade física FLEX em diferentes 

grupos, independente da faixa-etária. 
Um aspecto interessante é que as sessões de capoeira não solicitaram de exercícios 

convencionais de alongamento (específicos para melhora da FLEX), especialmente aqueles em posição 

estática. Nesse sentido, acredita-se que a repetição de movimentos dinâmicos durante as sessões/aula, 

independente de manter a posição estática por um período determinado, possa contribuir, para o 

aumento da FLEX através da prática regular de capoeira (MOREIRA et al., 2016).
Como limitações torna-se importante destacar: 1) a falta de um grupo controle para 

comparações com o grupo capoeira e; 2) o número amostral reduzindo. Por outro lado, estudos prévios 

(MOREIRA et al., 2016) já demonstraram a melhora da FLEX através da capoeira e comparando seus 

resultados com um grupo controle. Ainda, alguns pontos positivos devem ser considerados, pois o 

presente estudo, além de aplicar uma intervenção longitudinal (12 semanas de treinamento de capoeira) 

e com objetivos claros de verificar o curto e médio prazo do treinamento, conseguiu trabalhar com uma 

amostra específica e considerada especial com média de idade de 71 anos (Tabela 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a amostra investigada composta por idosos apresentou melhoras significativas 

na capacidade física FLEX, após 8 e 12 semanas de intervenção com um programa de treinamento de 

capoeira. 
Tendo em vista a importância da FLEX nas atividades da vida diária do ser humano, sendo um 

importante componente da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho físico e considerando 

ainda que a restrição na amplitude do movimento das grandes articulações torna-se mais pronunciada 

com o envelhecimento e, muitas vezes, a independência funcional fica ameaçada nessa população, 

recomenda-se a prática da capoeira como sendo uma importante estratégia voltada ao aumento da 

capacidade física FLEX em populações de idosos de ambos os sexos.
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INTRODUÇÃO
A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira com influência de diversas lutas, 

danças, rituais e musicalidade, sendo desenvolvida na época da escravidão em terras brasileiras. 

Atualmente, tem sido amplamente difundida no Brasil e no mundo, estando presente em mais de 150 

países e tem se tornado, cada vez mais, objeto de estudo em diversas áreas de conhecimento (DA 

CUNHA et al., 2014; FONTOURA; DE AZEVEDO GUIMARÃES, 2002). Diferentemente de outros 

esportes de combate a capoeira, em 2008, recebeu o registro de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, 

concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (BRASIL, 2007; DA 

CUNHA et al., 2014) e foi considerada um dos Patrimônios Imateriais e Culturais da Humanidade pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2014). 
Ademais, devido a característica de um jogo atlético constituído por um sistema de ataque e 

defesa (FERREIRA, 2004) associada a um processo de esportivização das últimas décadas, tem se tornado 

cada vez mais frequente na capoeira a ocorrência de jogos e campeonatos em diversos níveis, desde 

regionais até internacionais. Como exemplo destaca-se os jogos mundiais realizados bianualmente no 

estado do Rio de Janeiro pela Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-

CAPOEIRA). 
 Os esportes de combate têm divergido cada vez mais nos parâmetros morfológicos e 

fisiológicos referentes às exigências específicas de cada modalidade e está bem esclarecido na literatura as 

características antropométricas, funcionais e fisiológicas em diversas modalidades como jiu-jitsu, judô, 

taekwondo, boxe, karatê e luta greco-romana (ANDREATO et al., 2012; BRIDGE et al., 2014; 

FRANCHINI; STERKOWICZ-PRZYBYCIEN; YURI TAKITO, 2014; NOH et al., 2014; SÁNCHEZ-

PUCCINI et al., 2014; STERKOWICZ-PRZYBYCIEŃ; STERKOWICZ; ŻARÓW, 2011), 
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principalmente em atletas do sexo masculino. A literatura da capoeira tem demonstrado análises de 

demandas fisiológicas e perceptuais requeridas numa aula básica para iniciantes  (MOREIRA et al., 2017) 

e, respostas em diferentes ritmos de jogos simulados com capoeiristas recreacionais  (MOREIRA et al., 

2018) e também em diferentes jogos competitivos com atletas de elite em competição internacional 

(NUMATA FILHO, 2019). 
 Conhecer o perfil antropométrico de atletas de elite e recreacionais se torna relevante, uma 

vez que esse aspecto se associa ao nível de aptidão física (COPIC et al., 2014; HÖGSTRÖM et al., 2012), 

condição essencial para melhora do desempenho esportivo na modalidade. Numata Filho (2019) 

demonstrou que o percentual de gordura apresenta associação com a força explosiva de membros 

inferiores (Squat jump test) e essa por sua vez sendo preditora do desempenho de atletas de elite na 

capoeira (ranking em jogos mundiais de capoeira).
O sucesso esportivo tem sido um dos objetivos do praticante de capoeira e o perfil 

antropométrico pode trazer informações importantes ao processo de treinamento desse atleta, como por 

exemplo, conhecer e modular os aspectos relacionados a gordura corporal e/ou massa muscular do 

atleta. Nesse sentido, o somatotipo sendo definido como a quantificação da atual forma e composição do 

corpo humano (CARTER, 2003), também poderia ser um recurso útil direcionado à detecção e ao 

acompanhamento da variação da forma corporal do capoeirista e por conseguinte, contribuir no seu 

processo de treinamento e melhoria do desempenho na modalidade. ALMEIDA et al. (2018, no prelo) 

investigaram o perfil antropométrico e funcional de atletas de elite em diferentes categorias dos Jogos 

Mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira e semelhante aos estudos de caracterização previamente citados 

(MOREIRA et al., 2018; NUMATA FILHO, 2019), as investigações foram apenas no sexo masculino, o 

que torna a literatura carente de estudos no sexo feminino. 

OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o perfil antropométrico e somatotipo de 

mulheres capoeiristas, organizadas em diferentes categorias de massa corporal, nos Jogos Mundiais da 

Escola ABADÁ-Capoeira.

MATERIAIS E MÉTODOS

Aspectos Éticos
Após a aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (aprovação nº 2.210.868 - CEDEP - UNIVASF), todos as participantes 

foram informadas dos procedimentos a serem adotados na pesquisa e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido.

Participantes
 Foram avaliadas 47 mulheres capoeiristas, graduadas na modalidade (a partir da corda azul), 

oriundas de diversos países (Brasil [n = 22], Portugal [n = 1], Suíça [n = 3], Japão [n = 1], Alemanha [n = 3], 

Bélgica [n = 1], Estados Unidos [n = 2], Rússia [n = 1], Espanha [n = 5], República Tcheca [n = 1], Canadá 

[n = 1], Eslováquia [n = 1], França [n = 3], México [n = 1] e Israel [n = 1]) e participantes do 12º Jogos 

Mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira em agosto de 2019 no estado do Rio de Janeiro. Importante 

destacar que a amostra selecionada não conta com atletas profissionais, mas sim com atletas recreacionais 

da modalidade capoeira. Diferentemente do regulamento para o sexo masculino, devido a quantidade de 

participantes do sexo feminino ser menor na competição, não existe uma categorização de peso
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pré-estabelecida para mulheres. No entanto, para uma melhor organização metodológica e de 

apresentação dos resultados obtidos no estudo, a amostra de mulheres foi dividida em três categorias de 

peso pré-estabelecidas na pesquisa. Para organização das categorias dividiu-se o intervalo (amplitude) da 

massa corporal por três, onde a categoria “VIOLA” incluiu participantes de até 60,7 kg, “MÉDIO” > 60,7 

kg e ≤ 69,2 kg e “GUNGA” > 69,2 kg. Os nomes das categorias foram atribuídos seguindo nomenclatura 

semelhante a categoria masculina, significando os nomes dos diferentes berimbaus que compõem o 

ritmo da capoeira. A competição foi realizada no Centro Educacional Mestre Bimba (CEMB) na cidade de 

Cachoeira de Macacu-RJ e na Fundição Progresso na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Avaliação Antropométrica
Foram realizadas a mensuração da massa corporal - MC (EKS 9824, escala digital com variação 

de 0,1 kg) e estatura - EST (fita métrica com escala sequencial em milímetros fixada na parede há um 

metro do solo). A partir dos dados de MC e EST calculou-se o índice de massa corporal (IMC) através da 
2,equação MC/EST  sendo a MC expressa em quilogramas (kg) e a EST em metros (m). Circunferências da 

(o) cintura (CC), abdômen (CA), coxa medial (CCM), perna medial (CPM), braço contraído (CBC) e 

braço relaxado (CBR) foram mensuradas através de uma fita antropométrica (CESCORF, Porto Alegre / 

RS, Brasil). O diâmetro ósseo biepicondiliano do úmero (DU) e do fêmur (DF) foram medidos através de 

um paquímetro de 16 cm de comprimento e escala em milímetros (CESCORF, Porto Alegre / RS, Brasil). 

Em triplicata foram avaliadas as dobras cutâneas triciptal (DC_TR), subescapular (DC_SB), 

supraespinhal (DC_SE), axilar medial (DC_AM), abdominal (DC_AB), coxa medial (DC_CM) e perna 

medial (DC_PM) através de um adipômetro (CESCORF / Mitutoyo, Porto Alegre / RS, Brazil). O 

percentual de gordura (%G) foi estimado através da equação de Jackson e Pollock (1980) específica para 

mulheres.

Avaliação do Somatotipo
 O método de Heath e Carter foi adotado para o cálculo do somatotipo (CARTER, 2003). 

Foram utilizadas quatro dobras cutâneas (DC_TR, DC_SB, DC_SE e DC_PM), dois diâmetros ósseos 

(DU e DF) e três circunferências (CBC, CBR e CPM). Posteriormente, os componentes do somatotipo 

(ectomorfo, mesomorfo e endomorfo) foram calculados através de equações específicas e em seguida a 

somatocarta foi gerada para análise dos resultados. A Figura 1 ilustra os componentes do somatotipo.
 

�

Figura 1.  Ilustração dos componentes do somatotipo em 
mulheres. Fonte: Não autoral (Google).
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Análise Estatística
Procedimentos descritivos de média e desvio padrão foram conduzidos na caracterização geral 

da amostra. A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Em seguida, ANOVA 

One-way e o teste Post-Hoc de Bonferroni foram utilizados para verificar os pares de diferenças entre grupos. 

O nível de significância do estudo foi p<0,05 e todas as análises foram realizadas no software SPPS versão 

22.0.

RESULTADOS 
A caracterização antropométrica da amostra é demonstrada na Tabela 1. Embora as três 

categorias de peso pré-estabelecidas na pesquisa não tenham diferenciado em idade e tempo de prática 

(TP) na capoeira (p>0,05), ocorreram diferenças significativas nas variáveis antropométricas. A categoria 

GUNGA apresentou resultados superiores de MC, EST e IMC quando comparada com as categorias 

MÉDIO (exceção para EST) e VIOLA (p<0,01).
Com exceção da CCM, a categoria GUNGA apresentou resultados superiores de CC, CA, 

CBR, CBC e CPM quando comparada a categoria VIOLA (p<0,05) e resultados superiores de CC e CBR 

quando comparada a categoria MÉDIO (p<0,05). O DU e DF foram maiores na categoria GUNGA 

seguido da categoria MÉDIO e VIOLA, ocorrendo diferença significativa do DU da categoria VIOLA ao 

se comparar com GUNGA (p<0,01).
As três categorias obtiveram maiores valores de dobras cutâneas na região da coxa, enquanto 

os menores valores foram encontrados na região axilar medial. Na categoria GUNGA as medidas de 

DC_TR, DC_SB, DC_SE, DC_AM e DC_AB foram diferentes da categoria VIOLA (p<0,05). A DC_SB 

da categoria MÉDIO diferiu da categoria GUNGA (p<0,05), enquanto as medidas de DC_TR e DC_PM 

da categoria VIOLA foram diferentes da categoria MÉDIO (p<0,01). Nesse caminho, o %G diferiu entre 

as três categorias de peso organizadas no estudo (p<0,05).

Tabela 1. Média e desvio padrão (DP) da caracterização geral da amostra e 

variáveis     antropométricas entre as diferentes categorias de peso (n = 47).

Variáveis 
VIOLA (n = 14) MEDIO (n = 24) GUNGA (n = 09) 
Média DP Média DP Média DP 

Idade (anos) 33,7 9,3 30,7 8,8 31,4 7,4 
TP (anos) 16,9 7,4 14,5 8,3 15,0 6,3 
MC (kg) 56,3*# 2,3 64,4* 2,5 73,1 2,4 
EST (cm) 159*# 3,0 162,4 3,7 164,3 5,0 

IMC (kg/m2(-

1)) 
22,3*# 0,9 24,4* 1,0 27,1 1,4 

CC (cm) 68,6* 3,7 72,8* 8,6 81,2 5,1 
CA (cm) 70,7*# 9,8 79,4 9,9 87,8 4,2 

CBR (cm) 27,2*# 1,0 29,7* 1,5 31,2 1,6 
CBC (cm) 28,3*# 1,1 30,6 1,4 31,8 1,1 
CCM (cm) 50,4# 2,6 58,6 9,6 56,7 2,3 
CPM (cm) 35,6*# 1,7 37,9 2,0 38,6 1,4 

DC_TR (mm) 13,7*# 1,9 19,3 4,9 20,1 4,8 
DC_SB (mm) 9,5* 2,3 13,2* 5,1 17,9 5,6 
DC_SE (mm) 10,6* 2,3 13,8 4,5 15,8 7,4 
DC_AM (mm) 6,5* 1,4 8,9 3,2 12,6 6,4 
DC_AB (mm) 14,8* 3,9 18,6 5,2 23,2 7,1 
DC_CM (mm) 24,2 7,3 29,9 6,4 27,4 8,2 
DC_PM (mm) 12,2# 3,3 17,9 5,7 16,0 4,8 
Gordura (%) 20,4*# 3,1 25,0 3,9 25,1 4,6 

DU (mm) 6,2* 0,2 6,3 0,3 6,6 0,2 
DF (mm) 9,5 0,7 9,8 0,9 10,1 0,8 

 

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira166



TP: Tempo de prática; MC: Massa corporal; EST: Estatura; IMC: Índice de massa corporal; CC: Circunferência 

da cintura; CA: Circunferência abdominal; CBR: Circunferência do braço relaxado; CBC: Circunferência do 

braço contraído; CCM: Circunferência da coxa medial; CPM: Circunferência da perna medial; DC_TR: Dobra 

cutânea tricipital; DC_SB: Dobra cutânea subescapular; DC_SE: Dobra cutânea supraespinhal; DC_AM: 

Dobra cutânea axilar média; DC_AB: Dobra cutânea abdominal; DC_CM: Dobra cutânea da coxa medial; 
#DC_PM: Dobra cutânea da perna medial. *p<0,05 para diferença com GUNGA; p<0,05 para diferença com 

MÉDIO

A Tabela 2 apresenta o somatotipo entre as diferentes categorias de peso. A categoria GUNGA 

apresenta endomorfia alta, sendo classificada ainda como “endomorfia equilibrada” (endomorfia é 

dominante e mesomorfia e ectomorfia não diferem em mais de meia unidade), enquanto as categorias 

MÉDIO e VIOLA apresentam endomorfia moderada, sendo classificadas como “ecto-endomorfia” 

(endomorfia é dominante e ectomorfia é maior que mesomorfia) e “endomorfia equilibrada”, 

respectivamente. As três categorias apresentam mesomorfia e ectomorfia baixas.

Tabela 2. Média e desvio padrão (DP) dos resultados de somatotipo e sua classificação entre as 

diferentes categorias de peso (n = 47).

#        *p<0,05 para diferença com GUNGA; p<0,05 para diferença com MÉDIO

 A Figura 2 apresenta a somatocarta e ilustra os resultados destacados na Tabela 2 em relação a 

predominância do componente endomórfico nas diferentes categorias de peso das mulheres capoeiristas 

do presente estudo. 

Figura 2 - Somatocarta da amostra de atletas recreacionais do 

sexo feminino de capoeira nas diferentes categorias de peso 

(n=47).

Componentes 
VIOLA (n = 14) MÉDIO (n = 24) GUNGA (n = 09) 

Média DP Média DP Média DP 

Endomorfia 3,7*# 0,6 4,8 1,2 5,4 1,5 

Mesomorfia 1,7# 1,0 -0,1 1,4 0,6 1,1 

Ectomorfia 1,8*# 0,5 1,2* 0,5 0,6 0,6 

Classificação Endomorfia 
equilibrada 

Ecto-endomorfo 
Endomorfia 
equilibrada 
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DISCUSSÃO
O objetivo do presente estudo foi caracterizar o perfil antropométrico e somatotipo de 

mulheres capoeiristas nos Jogos Mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira. Como resultados principais 

foram encontrados que: 1) a categoria GUNGA possui maiores valores nas variáveis antropométricas, 

seguido das categorias MÉDIO e VIOLA, havendo diferenças significativas entre os grupos (p<0,05) e; 2) 

ocorre predominância do componente endomórfico nas três categorias de peso (Tabela 2 e Figura 2).
Ao considerar as diferenças entre os sexos, nota-se menores dimensões corporais para 

mulheres capoeiristas do presente estudo quando comparadas aos atletas do sexo masculino da mesma 

modalidade (ALMEIDA et al., 2018, no prelo). Corroborando ao presente estudo, Aiwa e Peter (2007) 

avaliaram as diferenças nos índices de composição corporal entre praticantes recreacionais de taekwondo 

e karatê de ambos os sexos e observaram que as praticantes do sexo feminino eram mais baixas, pesavam 

menos, possuíam percentual de gordura maior e menos massa magra corporal que os atletas do sexo 

masculino. 
Burdukiewicz et al. (2016) ao examinarem as características físicas de 154 atletas polonesas 

(21,2±1,81 anos de idade e 7,5±3,43 anos de experiência na luta) praticantes de diversos esportes de 

combate que participavam de campeonatos universitários, verificam que a amostra apresentava 

otimização morfológica, com baixos %G e predominância do componente mesomórfico. A categoria 

GUNGA do presente estudo apresentou valores superiores nas variáveis antropométricas em relação às 

praticantes das outras modalidades esportivas. As capoeiristas, em todas as categorias, são mais baixas do 

que todas as praticantes de outros esportes de combate.
Rossi (2019), corroborando com Burdukiewicz et al. (2016), investigou a composição corporal 

de atletas de elite do sexo feminino no karatê com idade de 21,2±4,3 anos e verificou MC de 56,0±8,8 kg e 

%G de 18,6±4,0 %. Quando analisado frente aos resultados de Rossi, nota-se que as capoeiristas do 

presente estudo, nas três categorias, são mais velhas, mais pesadas e estão com um maior %G (Tabela 1) 

em relação as atletas de karatê. Marković, Mišigoj-Duraković e Trninić (2005) investigaram 13 atletas do 

sexo feminino de taekwondo integrantes da seleção nacional croata com idade de 21,5±4,1 anos, MC de 

60,1±9,0 kg, EST de 168,0±6,6 cm e %G de 16,5±2,7 %. Ao analisar esses resultados frente ao presente 

estudo, observa-se que as capoeiristas são mais velhas, mais baixas e possuem maior %G (Tabela 1).
A distinção evidenciada no %G das mulheres capoeiristas (Tabela 1) em relação ao constatado 

nos trabalhos com atletas do sexo feminino em outros esportes de combate (BURDUKIEWICZ et al., 

2016; MARKOVIĆ; MIŠIGOJ-DURAKOVIĆ; TRNINIĆ, 2005; ROSSI, 2019), pode estar explicada 

pela diferença na média de idade das amostras estudadas e pelo nível competitivo (amador vs. 

profissional). É sabido que o processo de envelhecimento acarreta diferenças nas dimensões corporais, 

podendo-se apontar a diminuição da massa livre de gordura e o acúmulo de gordura corporal 

(MATSUDO; MATSUDO; DE BARROS NETO, 2008). Ademais, ao contrário das atletas de nível 

nacional e até olímpico dos outros esportes de combate, as capoeiristas do presente estudo são 

consideradas atletas recreacionais. 
Embora a esportivização da capoeira esteja ocorrendo ao longo do tempo, a falta da 

universalização desta modalidade impede avanços na profissionalização do praticante que visa processos 

competitivos de alto nível. Especula-se ainda que no sexo feminino, devido também a processos históricos 

e culturais associados, o aspecto da profissionalização da atleta esteja ainda mais prejudicado. Por outro 

lado, outras modalidades já conseguem conduzir praticantes do sexo feminino a buscarem o alto nível 

competitivo e até tornarem-se atletas profissionais de esportes de combate (LIMA et al., 2008; ROSSI, 

2019).
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 LIMA et al. (2008) ao investigarem o somatotipo de quatro atletas do sexo feminino de luta 

greco-romana, demonstraram que o componente predominante foi a mesomorfia (3,16 – 4,07 – 2,24), 

seguido da endomorfia e ectomorfia, classificando-as na “endo-mesomorfia” (predominância da 

mesomorfia, e a endomorfia é maior que a ectomorfia). Burdukiewicz et al. (2016), investigaram o 

somatotipo de atletas de diferentes esportes de combate e com exceção das esgrimistas que apresentaram 

equilíbrio nos três componentes (3,07 – 3,37 – 3,10), as atletas de judô (3,54 – 5,19 – 1,65), jiu-jitsu (3,63 – 

4,53 – 2,36), karatê (3,53 – 4,03 – 2,54) e taekwondo (3,10 – 3,87 – 2,70) demonstraram predominância 

do componente mesomórfico, seguido do endomórfico e ectomórfico. 
No presente estudo a predominância do somatotipo foi para o componente endomórfico 

(Tabela 2 e Figura 2) e mais uma vez pode ser explicado tal resultado, perante aos estudos supracitados, 

tanto pelas diferenças nas variáveis antropométricas (Tabela 1) como pelo perfil das atletas capoeiristas, 

sendo mais voltado para o aspecto recreacional. 
Uma das limitações do presente estudo foi a escassez de trabalhos que investigam o perfil 

antropométrico e o somatotipo de praticantes de esportes de combate do sexo feminino, bem como 

investigações relacionadas à prática da capoeira em atletas do sexo feminino. É importante salientar que o 

presente trabalho é o primeiro a investigar o perfil antropométrico e o somatotipo de mulheres 

capoeiristas em competição internacional de capoeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo conclui que a categoria GUNGA do sexo feminino de participantes nos 

Jogos Mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira se apresenta com resultados superiores nas variáveis 

antropométricas quando comparada as categorias MÉDIO e VIOLA, com exceção para a variável de 

circunferência de coxa medial (CCM). Nas três categorias de peso, as regiões que apresentaram maior e 

menor acúmulo de gordura corporal foram, respectivamente, a coxa e a região axilar medial. O 

componente do somatotipo predominante foi a endomorfia em todas as categorias de peso do estudo. A 

categoria GUNGA e VIOLA foram classificadas como “endomorfia-equilibrada” e a MÉDIO como 

“ecto-endomorfia”. Mais estudos são necessários investigando variáveis antropométricas, morfológicas e 

mesmo de desempenho motor de praticantes do sexo feminino tanto da modalidade capoeira como nos 

diferentes esportes de combate.
Embora não seja objetivo do presente estudo, contudo não menos importante, recomenda-se, 

devido às diferenças morfológicas e antropométricas observadas no presente estudo entre categorias de 

peso, maior atenção na elaboração das chaves de jogos competitivos dentro da modalidade capoeira, uma 

vez que tais diferenças podem refletir em condições táticas e técnicas distintas no desenvolvimento do 

jogo. Desse modo, a divisão entre categorias de peso durante jogos competitivos de capoeira pode ser uma 

estratégia organizacional adequada no controle e normalização das duplas de competidoras.
Ademais, visando o melhor padrão físico no desenvolvimento dos aspectos técnicos e táticos 

dentro da modalidade capoeira, recomenda-se análises mais específicas em relação ao melhor perfil 

antropométrico e de somatotipo para o bom desempenho de atletas de capoeira do sexo feminino. Essas 

informações podem contribuir para a profissionalização dentro do aspecto competitivo da modalidade 

capoeira.
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INTRODUÇÃO
No ano de 2019, a Organização das Nações Unidas relatou que, nas próximas décadas, 

especificamente até 2050, a população mundial deverá aumentar em 2 bilhões de pessoas, passando de 

7,7 bilhões para 9,5 bilhões. O relatório também aponta o crescimento da população idosa, com 60 anos 

ou mais, devido ao aumento da expectativa de vida, que passou de 64,2 anos em 1990 para 72,6 anos em 

2019, com estimativa de passar dos 77,1 anos em 2050. Outra variável destacada foi a taxa de fertilidade, 

que diminuiu em 3,2 nascimentos por mulher em 1990 para 2,5 nascimentos em 2019, com estimativa de 

reduzir para 2,2 nascimentos em 2050 (ONU, 2019).
 No Brasil, um grupo de aproximadamente 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais (13% 

da população) poderá dobrar de quantidade nas próximas décadas, conforme mostra projeção da 

população, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). Estima-se que até o ano 

de 2043, um quarto da população deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens até 14 anos 

será de apenas 16,3%. Conforme informações demográficas deste estudo, o fenômeno de aumento 

cessará em 2047, quando os grupos mais velhos ficarão em uma proporção maior comparados aos grupos 

mais jovens da população (IBGE, 2016). 
No cenário supracitado surge a preocupação com a qualidade de vida (QV) populacional, 

especialmente no tocante ao envelhecimento saudável da população idosa. No Relatório Mundial de 

Envelhecimento e Saúde (OMS, 2015), a Organização Mundial da Saúde aponta conceitos importantes 

atrelados a QV do idoso, sendo chave nesse processo a capacidade intrínseca, que se associa ao composto 

das capacidades físicas e mentais que uma pessoa utiliza a qualquer momento. Entretanto, esse é apenas o 

fator intrínseco que pode determinar o que o indivíduo idoso pode ou não fazer. O segundo conceito é a 

capacidade funcional, que são os atributos relacionados à saúde que permitem ao idoso ser ou fazer o que 

valoriza. Nesse sentido, pode-se compreender o envelhecimento saudável através de um processo 

dinâmico de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar do 

indivíduo em idade avançada (OMS, 2015). Tendo em vista os conceitos prévios, nota-se que a QV ao 

envelhecer revela-se como um fenômeno não linear, de caráter complexo e subjetivo, sendo observada de 

forma diferente por cada indivíduo em cada etapa da vida e tendo intima relação com as experiências 

vividas e associadas a sua condição física, social, econômica e emocional (LOPES, DE ARAÚJO e DO 

NASCIMENTO, 2016). 
Durante o processo de envelhecimento uma fração importante da população idosa sofre 
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declínio em sua capacidade intrínseca (aspectos físicos e mentais), o que pode trazer prejuízos para o 
desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional em atividades da vida diária (higiene pessoal, 
vestir-se, alimenta-se e deslocar-se sozinho) e, por conseguinte, desencadear fatores de risco para doenças 
crônicas não transmissíveis, os quais poderão interferir diretamente na QV do idoso (GAVASSO, 
BELTRAME, 2017). Rancon, Lima e Pereira (2015) destacam a associação entre o aumento da idade com 
prejuízos nos aspectos psicológicos e sociais de idosos, observando o aumento do estresse e o surgimento 
de sintomas de depressão, o que pode afetar na saúde mental e QV dessa população. Ainda, a 
incapacidade e/ou limitação no funcionamento físico, aspecto expressivo na mulher idosa, pode 
comprometer funções físicas e dificultar a realização das atividades da vida diária, interferindo assim 
novamente na QV do idoso (CAMPOS et al., 2016). 
 Em se tratando de capacidade funcional, torna-se importante destacar, além dos aspectos já 

descritos previamente, o quadro de sedentarismo populacional. Em pesquisa nacional de saúde 

observou-se que apenas 13,6% da população brasileira, acima de 60 anos, pratica o nível recomendado de 

atividade física no lazer (IBGE, 2013). Tais resultados indicam um alto percentual da população idosa que 

pode estar em condições de sedentarismo, com posterior comprometimento da saúde, o que sugere 

alteração nos parâmetros fisiológicos com diminuição na capacidade e domínios da função física e 

vitalidade e consequente deterioração na QV (FREITAS et al., 2020).
 De um ponto de vista conceitual, a atividade física está relacionada a todo e qualquer 

movimento corporal que tira o indivíduo do estado de repouso, proporcionando aumento do gasto 

energético, enquanto o exercício físico se caracteriza por uma atividade física realizada com planejamento 

e estruturação, tendo sua continuidade com a finalidade de recuperar ou desenvolver componentes da 

aptidão física (NAHAS, 2006). Carvalho et al. (2019) ao recomendarem a inclusão da atividade física para 

a população idosa, descrevem os benefícios de manutenção e de melhoria da saúde, especialmente dos 

aspectos sociais, o que pode minimizar os sintomas relacionados a depressão e ainda melhorar as 

capacidades funcionais e cognitivas, promovendo um melhor convívio familiar e social e consequente 

manutenção da saúde mental. O hábito da atividade física pode modular a percepção do idoso para uma 

maior vitalidade, melhorando a saúde geral e motivando-o a autonomia nas atividades da vida diária com 

a manutenção ou melhora das suas capacidades intrínsecas e consequente QV (FLORES et al., 2018).
Nesse contexto, torna-se importante apresentar a diretriz de atividades físicas para idosos 

publicada recentemente pela American Medical Association (PIERCY et al., 2018). Nessa importante 

recomendação, a diretriz destaca que idosos devem realizar programas de atividade física 

multicomponente, os quais devem incluir treinamento de equilíbrio, bem como atividades de 

fortalecimento muscular para o sistema neuromuscular e atividades aeróbias visando o sistema 

cardiorrespiratório. Em adição, exercícios de locomoção, coordenação e treinamento de funções físicas 

necessárias ao idoso são recomendados. Nesse caminho, atividades recreativas, como dança, ioga, tai chi 

chuan, jardinagem e/ou esportes podem ser considerados multicomponentes, uma vez que geralmente 

incorporam várias formas de atividades físicas. Essa diretriz ainda apresenta os vários benefícios de 

programas multicomponentes nas atividades de vida diária de idosos, minimizando uma série de fatores 

de risco na idade mais avançada e com isso possibilitando um envelhecimento saudável com manutenção 

ou melhora da QV do praticante (LEITÃO et al., 2015; PIERCY et al., 2018).
Ademais, atividades como dança, fortalecimento muscular, hidroginástica e ainda atividades 

físicas rítmicas e culturais podem contribuir com a conservação dos multicomponentes supracitados, 

melhorando a coordenação global, equilíbrio, organização espacial e temporal e, colaborando com um 

estado geral de saúde e QV de um indivíduo (VENÂNCIO et al., 2016). Nesse ponto, em se tratando de 

uma atividade física rítmica, com alto fator cultural envolvido e de aspecto multicomponente, um 

destaque especial pode ser atribuído à capoeira. A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, 
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com origem e influência a partir de diversas lutas, danças, rituais e importante característica musical 

envolvida. Com sua origem brasileira, a capoeira atualmente é praticada em todo mundo, estando 

presente em mais de 150 países e tornando-se cada vez mais, objeto de estudo em diversas áreas de 

conhecimento (FONTOURA; GUIMARÃES, 2002; CUNHA et al., 2014). Diferentemente de outros 

esportes de combate, a capoeira em 2008 recebeu o registro de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, 

concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (BRASIL, 2007; CUNHA et 

al, 2014) e foi considerada um dos Patrimônios Imateriais e Culturais da Humanidade pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2014). Em adição, é razoável 

considerar que um praticante de capoeira obtenha os diversos benefícios de melhora da QV através desse 

tipo de atividade física multicomponente. No desenvolvimento da capoeira ocorre importante exigência 

dos aspectos de coordenação e ritmo, bem como a partir de seu jogo em diferentes ritmos obtém-se 

adaptações cardiovasculares e metabólicas que refletem intensidades moderadas e altas de atividade física 

(MOREIRA et al., 2018). Durante uma aula básica de capoeira para jovens iniciantes a intensidade média 

geral da aula se caracterizou como moderada e mesmo com momentos pontuais da aula ocorrendo a alta 

intensidade da atividade, ainda o praticante mantinha o afeto básico (prazer positivo) preservado 

(MOREIRA et al., 2017). Esses resultados em conjunto podem sugerir que um programa de capoeira para 

um indivíduo idoso, além de sua característica multicomponente, ainda tem importante aspecto 

motivacional e com isso gerar aderência com possíveis benefícios em longo prazo na QV dessa população. 

Mais estudos ainda são necessários nessa linha de raciocínio.
Ademais, de acordo com Farias (2018), o aspecto motivacional da população idosa em 

participar de programas de atividade física, além da saúde e do lazer, está no convívio com seus pares, por 

ser um momento onde aumenta-se o ciclo de relacionamento, proporcionando com isso maior interação 

social, a qual estaria se refletindo em saúde emocional e mental. Nesse ponto, o afeto básico ou um índice 

quantitativo de satisfação pela atividade física realizada, pode ter importância fundamental na aderência 

e intenção futura do indivíduo ao programa de exercícios (FOCHT, 2013) e consequentemente, respostas 

positivas na QV poderiam também estar dependentes desse aspecto e parcialmente se mantendo até 

determinado período do tempo. Contudo, tais respostas ainda precisam ser melhor esclarecidas na 

literatura, especialmente em indivíduos idosos.
Quantitativamente, Toscano e Oliveira (2009) ao investigarem a QV em 587 idosas com 

diferentes níveis de atividade física (mais ativas vs. menos ativas) do município de Aracajú-SE, verificaram 

resultados significativamente melhores nas idosas mais ativas em todos os domínios de QV, os quais 

foram avaliados por um questionário multidimensional composto por 36 itens e conhecido como SF-36 

(Short Form - 36, Health Survey). Resumidamente, os valores de média e desvio padrão nas idosas mais 

ativas foi para capacidade funcional: 70,1 ± 20,1 pts; vitalidade: 72,9 ± 16,0 pts; aspectos sociais: 85,1 ± 

22,6 pts; aspectos emocionais: 81,6 ± 33,4 pts e; saúde mental: 56,6 ± 7,3 pts. Mota et al. (2006) também 

utilizando o SF-36, investigaram 46 idosos envolvidos em programas de atividade física e 42 idosos 

sedentários. Esses autores também encontraram resultados significativamente melhores nos idosos mais 

ativos em todos os domínios de QV, onde estes obtiveram escores de capacidade funcional: 81,8 ± 14,6 

pts; vitalidade: 72,6 ± 21,9 pts; aspectos sociais: 86,1 ± 20,9 pts; aspectos emocionais: 83,8 ± 21,7 pts e; 

saúde mental: 74,3 ± 25,4 pts.
 Os pressupostos teóricos até agora apresentados destacam a importância da atividade física 

em variáveis da capacidade funcional, vitalidade, aspectos sociais, emocionais e saúde mental do idoso, o 

que estaria modulando o constructo de QV nessa população. Contudo, o mundo e particularmente o 

Brasil como epicentro neste momento, passa pela pandemia da COVID-19 (infecção causada pelo SARS-

CoV-2), onde a orientação da Organização Mundial de Saúde, é de que principalmente os cidadãos com 60 
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anos ou mais, considerados grupo de risco, permaneçam em isolamento social, visando assegurar suas 

vidas (OMS, 2020). Por outro lado, Pereira et al. (2020) destacam que o isolamento social acarreta 

sintomas psicológicos adversos como estresse, medo, pânico, ansiedade, culpa e tristeza, podendo causar 

situação de vulnerabilidade, aumentando ou se estabelecendo ao longo do isolamento social, o que 

estaria fundamentalmente interferindo nos aspectos sociais e emocionais do indivíduo nessa condição e 

sugerindo baixos escores nestes e outros domínios de QV da população idosa.
 De acordo com Toraman e Ayceman (2005), idosos começam a apresentar déficits em suas 

valências físicas e declínio nas adaptações adquiridas através da prática de exercícios físicos, após seis 

semanas de interrupção dos programas de treinamento, passando a uma condição de destreinamento. 

Segundo Oliveira (2018), nesse período o idoso sofre redução de suas capacidades gerais, alertando para 

que quanto menor for o tempo de afastamento, melhor serão as condições de readaptação do idoso, 

minimizando a diminuição das capacidades e consequentemente operando negativamente em menor 

grau na QV dessa população.
A partir do contexto geral apresentado, surge a questão problema do estudo, a qual poderá 

contribuir na compreensão do fenômeno atividade física e QV no idoso em período de isolamento social 

devido a COVID-19. Como se encontram os domínios de QV no indivíduo idoso com histórico prévio 

de atividade física com alto afeto, porém, estando inserido em período de isolamento social devido a 

COVID-19? A hipótese do trabalho é que, o histórico prévio e recente de atividade física com alto afeto 

nas idosas capoeiristas do presente estudo possibilite semelhança, ao menos nas primeiras seis semanas 

de isolamento social, em domínios da QV como capacidade funcional, vitalidade e saúde mental ao se 

analisar tais variáveis em função de amostras representativas de idosos ativos fora de isolamento social em 

outros estudos, contudo, não tendo eficiência em domínios de aspectos sociais e emocionais na 

população idosa. 

OBJETIVO
Investigar diferentes domínios da QV de idosas capoeiristas em período de isolamento social 

devido a COVID-19, demonstrando a importância do histórico prévio de atividade física com alta 

percepção de afeto, ao se analisar tais domínios de QV obtidos com resultados de estudos de referência 

com idosos fisicamente ativos fora de isolamento social.

MATERIAIS E MÉTODOS
 
Amostra

Participaram da pesquisa 12 idosas, com idades entre 60 e 83 anos (média = 71,6 anos com 

desvio padrão = 6,4 anos), tendo histórico de atividades físicas regulares, tais como: capoeira, caminhada, 

alongamento, tai chi chuan, dança, ginástica localizada, zumba e boxe, com no mínimo duas sessões por 

semana e com duração variando entre 45 e 90 minutos cada sessão. O histórico de atividade física das 

idosas é recente, sendo interrompido sistematicamente no início do período de isolamento social 

(17/março/2020) devido a pandemia causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). Todas as voluntárias 

prestaram o consentimento livre e esclarecido para participação do estudo podendo a qualquer 

momento interromper sua participação sem qualquer prejuízo.

Procedimentos gerais 
 O estudo se caracterizou como de natureza transversal com investigação da QV de idosas 

tendo histórico de atividades físicas com alta satisfação por elas. Inicialmente o pesquisador principal
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deixou no domicilio de cada voluntária (20/maio/2020) um questionário contendo perguntas sobre as 

características sociodemográficas e histórico de atividade física, além dos questionários para avaliação da 

QV e satisfação com as atividades físicas realizadas. Posteriormente, num prazo de no máximo sete dias, 

os questionários preenchidos por cada voluntária foram recolhidos pelo pesquisador principal a partir de 

uma segunda e terceira visitas em seus domicílios. A terceira visita foi para obtenção das respostas de 

satisfação quanto ao histórico das atividades físicas previamente relatado e entregue na segunda visita.

Avaliação da satisfação sobre o histórico de atividade física
O nível de satisfação das idosas em relação ao histórico de atividades físicas realizadas 

previamente, foi avaliado a partir de uma escala percentual que variou de 0% a 100% com as seguintes 

ancoras descritas: 0% (baixo gosto e afeto) e 100% (alto gosto e afeto). Ao receber a escala de satisfação 

para cada tipo de atividade física a voluntária idosa foi orientada, como segue: “Marque um X na escala 

abaixo no ponto que corresponde a sua percepção de afeto e gosto pelas atividades físicas antes realizadas”. Esse 

modelo psicométrico de avaliação foi adaptado a partir de escala de percepção afetiva para a atividade 

física no estudo de Focht (2013). Abaixo segue o modelo de escala aplicado na amostra de idosas.

 

�

  

Figura 1. Modelo de escala de satisfação pelo programa de atividade física realizado previamente.   

Adaptado de Focht (2013).

Avaliação da qualidade de vida (QV)
A QV nas idosas foi avaliada pelo SF-36 (MOS SF-36 - Medical Outcomes Study, Short Form - 36, 

Health Survey). Os questionários SF-36 e sociodemográfico foram juntamente entregues a familiares que 

residem no mesmo local das idosas e posteriormente recolhidos, evitando contato direto do pesquisador 

principal com as idosas avaliadas. O SF-36, sendo de fácil administração e compreensão, é um 

questionário multidimensional composto por 36 itens, distribuídos em oito domínios, que podem ser 

agrupados em dois grandes componentes: o físico (capacidade funcional, limitações por aspectos físicos, 

dor e estado geral de saúde) e o mental (vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental). 

A quantificação da QV em cada um dos domínios do SF-36 ocorre a partir de um escore obtido na 

avaliação, o qual varia de zero (0) a 100, onde zero (0) corresponde ao mais precário estado geral de saúde e 

100 ao melhor estado geral de saúde. Em estudos iniciais, o SF-36 mostrou validade nos seus construtos 

(WARE & SHERBOURNE, 1992) e alta consistência interna de avaliação (BRAZIER, HARPER, 

JONES, O'CATHAIN, THOMAS, USHERWOOD & WESTLAKE, 1992). Ainda, o SF-36 foi 

traduzido e validado para a realidade brasileira no estudo de Ciconelli et al. (1999).

ATIVIDADE  FÍSICA

BAIXO  GOSTO  E  AFETO                            ALTO  GOSTO  E  AFETO                            
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Análise estatística
 Procedimentos descritivos de média, desvio padrão e distribuição percentual foram adotados 

no tratamento estatístico dos resultados sociodemográficos, histórico de atividades físicas, satisfação e de 

QV da amostra de idosas. O Microsoft® Excel for Windows foi utilizado na análise dos resultados.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas principais da amostra investigada, 

especialmente para as variáveis estado civil, escolaridade e renda. Constatou-se que 50% das idosas se 

encontram casadas, 33% viúvas, 8% separadas e 8% solteiras. A maior parte da amostra de idosas 

(58,3%) apresenta escolaridade em nível fundamental, com um maior percentual de idosas (75%) 

apresentando renda média entre um e dois salários mínimos.

     Tabela 1. Características sociodemográficas das idosas avaliadas em período 

de isolamento social (N = 12).

A Tabela 2 apresenta os resultados do histórico de atividade física das idosas avaliadas. 

Verificou-se que em média a amostra realizava, em período prévio ao isolamento social, 3,5 tipos de 

atividades físicas, estando inseridas numa média de 8,2 anos em tais atividades, em frequência de 3,4 

vezes na semana e com sessões com média de 58 minutos de duração. Quanto a demanda das sessões de 

atividade física, a maioria da mostra (83,3%) relatou realizar suas sessões de atividade física em uma 

intensidade moderada, com 16,6% realizando as sessões em intensidade leve. Quanto aos tipos de 

atividades físicas realizadas, verificou-se predominância de toda a amostra de idosas praticando a 

modalidade capoeira, com menor aderência de idosas aos demais programas de atividade física relatados.

 N Resultado 

SEXO   
Masculino 0 - 
Feminino 12 100 % 

   
ESTADO CIVIL   

Casada 6 50,0 % 
Solteira 4 33,3 % 
Viúva 1 8,3 % 
Separada 1 8,3 % 

   
ESCOLARIDADE   

Nível superior 2 16,6 % 
Nível médio 3 25,0 % 
Nível fundamental 7 58,3 % 

   
RENDA   

Um salário mínimo 4 33,3 % 
Dois Salários mínimos 5 41,6 % 
Três Salários mínimos 2 16,6 % 
Mais que três salários 1 8,3 % 
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Tabela 2. Resultados descritivos do histórico de atividade física das idosas  avaliadas em 

período de isolamento social (N = 12).

A tabela 3 apresenta o resultado obtido com relação ao afeto/satisfação das idosas avaliadas 

quanto aos programas de atividade física previamente realizados. Vale destacar que a amostra é 

predominantemente praticante de capoeira (100%) e tendo um alto índice de afeto por essa atividade, 

enquanto 75% das idosas também praticam caminhada, 66,7% praticam alongamento e 50% praticam 

tai chi chuan. Nas demais atividades apenas uma ou duas idosas estão envolvidas (Tabela 2). Embora, o 

índice de satisfação esteja alto em todas as atividades relatadas, destaca-se a unanimidade na aderência 

das idosas ao programa de capoeira em conjunto ao resultado de alto afeto/satisfação (98,2%) ocorrido 

por essas idosas a esse tipo de atividade física (Tabela 3). 

Tabela 3. Resultados de média e desvio padrão da satisfação das idosas sobre as atividades 

físicas prévias realizadas em período de isolamento social.

 Média Desvio Padrão 

Número de atividades (un) 3,5 1,0 
Tempo de prática (anos) 8,2 1,0 
Frequência semanal (dias) 3,4 1,0 
Duração da Sessão (min) 58,0 14,1 
   
Intensidade nas atividades N Resultado 

Pesada 0 - 
Moderada 10 83,3 % 
Leve 2 16,6 % 

   
Tipos de atividades N Resultado 

Capoeira  12 100,0 % 
Caminhada 9 75,0 % 
Alongamento 8 66,7 % 
Tai Chi Chuan 6 50,0 % 
Dança 2 16,7 % 
Ginástica Localizada 2 16,7 % 
Zumba 1 8,3 % 
Boxe 1 8,3 % 

 

Programa de atividade física M édia Desvio Padrão 

Capoeira [N = 12] 98,2 % 6,4 
Caminhada [N= 9] 88,0 % 19,2 
Alongamento [N = 8] 89,5 % 7,6 
Tai Chi Chuan [N = 6] 92,7 % 9,9 
Dança [N = 2] 100,0 % 0,0 
Ginástica localizada [N = 2] 60,0 % 28,3 
Zumba [N = 1] 100,0 % - 
Boxe [N = 1] 80,0 % - 
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A Tabela 4 apresenta a pontuação dos escores médios obtidos na amostra de idosas, durante 

isolamento social, nos diferentes domínios de QV avaliados pelo SF-36. Vale lembrar que o resultado 

quanto mais próximo de 100 corresponde a um melhor estado geral de saúde e QV. Com base na 

literatura consultada a partir de outros estudos avaliando a QV em amostras de idosos, chama-se atenção 

para os valores obtidos nos domínios relativos à “capacidade funcional”, “vitalidade”, “aspectos sociais”, 

“aspectos emocionais” e, “saúde mental”, os quais poderão ser analisados em relação a estudos com 

metodologia e amostras semelhantes.

Tabela 4. Resultados descritivos de qualidade de vida (QV) avaliada pelo SF-36 nas idosas 

capoeiristas em período de isolamento social (N = 12).

SF-36 (MOS SF-36 - Medical Outcomes Study, Short Form - 36, Health Survey)

A Tabela 5 apresenta resultados pontuais das variáveis da QV de idosas com histórico de 

atividade física com alto afeto, porém, em período de isolamento social no presente estudo em relação a 

amostras de idosos ativos fora de isolamento social e avaliadas também pelo SF-36 em outros estudos. 

Constatou-se que o resultado de capacidade funcional das idosas em isolamento social, sugerem 

semelhança aos resultados dos demais estudos com idosos ativos neste domínio de QV que representa o 

aspecto físico. Nos domínios que representam o componente mental, as idosas do presente estudo 

apresentam escores de vitalidade e saúde mental também semelhantes ao grupo de idosos ativos dos 

demais estudos, com exceção para a saúde mental dos idosos ativos do estudo de Toscano & Oliveira 

(2009), onde o resultado se apresenta inferior ao se comparar aos escores do presente estudo (Tabela 5). 

Por outro lado, são notórios os resultados inferiores do aspecto social e emocional das idosas do presente 

estudo em relação aos idosos dos estudos de referência (Tabela 5). 

Tabela 5. Resultados obtidos no estudo com idosas capoeiristas em isolamento social em 

relação a    idosos ativos fora de isolamento social dos estudos de Mota et al. (2006) e Toscano 

& Oliveira (2009).

Domínios da QV Média Desvio padrão 

Capacidade funcional (pts) 76,7 18,9 
Limitações por aspectos físicos (pts) 50,6 38,5 
Dor (pts) 62,8 26,8 
Estado geral de saúde (pts) 56,5 15,9 
Vitalidade (pts) 71,3 20,7 
Aspectos sociais (pts) 58,3 32,1 
Aspectos emocionais (pts) 41,7 35,2 
Saúde mental (pts) 72,3 24,0 

 

Qualidade de Vida 
(SF-36) 

Presente 
estudo 

(N = 12) 

(Mota et al., 2006) 
N = 88 

(Toscano & Oliveira, 
2009) 

N = 587 

Capacidade funcional (pts) 76,7 ± 18,9 81,8 ± 14,6 70,1 ± 20,1 
Vitalidade (pts) 71,3 ± 20,7 72,6 ± 21,9 72,9 ± 16,0 
Aspectos sociais (pts) 58,3 ± 32,1 86,1 ± 20,9 85,1 ± 22,6 
Aspectos emocionais (pts) 41,7 ± 35,2 83,8 ± 21,7 81,6 ± 33,4 
Saúde mental (pts) 72,3 ± 24,0 74,3 ± 25,4 56,6 ± 7,3 
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DISCUSSÃO
O objetivo principal do presente estudo foi avaliar a QV de idosas capoeiristas com histórico 

de atividade física com alto afeto, porém, em período de isolamento social devido a pandemia da 

COVID-19. Ainda, os principais achados trazem informações relevantes e que podem ser discutidas 

junto a resultados de outros estudos com amostras semelhantes em momentos distintos do tempo, sem 

isolamento social, e que utilizaram o mesmo instrumento de medida da QV. O SF-36 agrupa seus 

domínios de QV em dois componentes, os quais representam o aspecto físico e o aspecto mental 

(CICONELLI et al., 1999).
Outros trabalhos (MOTA et al., 2006; TOSCANO & OLIVEIRA, 2009) investigaram a QV 

de amostras representativas de idosos, contudo, estando estas no cotidiano de uma vida normal do ponto 

de vista do período de pandemia que a amostra do presente estudo se encontra e que fundamentalmente, 

pode trazer prejuízos na QV devido ao isolamento social e preocupação direta com à saúde a partir da 

gravidade ao idoso com uma possível infecção a partir do SARS-CoV-2. Felizmente, destaca-se que 

nenhuma das idosas até o momento das avaliações realizadas foi infectada pelo SARS-CoV-2. Por outro 

lado, torna-se importante discutir os resultados obtidos nos domínios físico e mental.   
Os pressupostos introdutórios deste trabalho destacaram que o envelhecimento (RANCON 

& PEREIRA, 2015; GAVASSO & BELTRAME, 2017) e o sedentarismo (FREITAS et al., 2020) podem 

operar negativamente na saúde e na QV da população idosa, especialmente da mulher idosa (CAMPOS 

et al., 2016). Por outro lado, programas de atividade física ou exercícios físicos (NAHAS, 2006) atuam 

modulando favoravelmente a saúde geral e QV do idoso (VENÂNCIO et al., 2016; FARIAS, 2018; 

FLORES et al., 2018; CARVALHO et al., 2019). Vale lembrar ainda que idosos podem iniciar um 

declínio nas adaptações adquiridas com a prática de exercícios físicos, a partir de seis semanas de um 

processo de destreinamento (  2005). TORAMAN e AYCEMAN
Corroborando as hipóteses do presente estudo, onde a capacidade funcional das idosas em 

isolamento social se apresentou semelhante aos resultados dos demais estudos com idosos ativos (MOTA 

et al., 2006; TOSCANO & OLIVEIRA, 2009), especula-se que o histórico recente de atividade física das 

idosas esteja possibilitando efeito residual nos valores de capacidade funcional, mesmo estas estando em 

período de isolamento social e com limitação na prática de atividades físicas devido a pandemia da 

COVID-19. Leitão et al. (2015) investigaram a capacidade funcional de 51 mulheres idosas (66,7±5,3 

anos de idade) ao longo de três anos, onde a cada ano após períodos de nove meses de treinamento 

multicomponente, as idosas permaneciam em destreinamento durante três meses. Esses autores 

demonstraram que embora a capacidade funcional reduza sistematicamente no destreinamento em 

comparação aos resultados obtidos com o treinamento a cada ano, na interrupção do treino no segundo e 

terceiro ano foi possível verificar retenção dos resultados quando analisados em relação aos ganhos 

obtidos ao final do primeiro ano de treinamento. Esses resultados podem ajudar a explicar a semelhança 

na QV no domínio capacidade funcional das idosas do presente estudo, em relativo destreinamento pelo 

isolamento social, com idosos ativos de outros estudos (Tabela 5).
Em se tratando dos domínios que representam o componente mental, onde as idosas do 

presente estudo se assemelharam na vitalidade e se assemelharam ou ainda ficaram superiores na saúde 

mental ao grupo de idosos ativos do estudo de Mota et al. (2006) e Toscano & Oliveira (2009), especula-se  

que o histórico de atividade física das idosas do presente estudo esteja operando na retenção da vitalidade 

e saúde mental, mesmo estando esse grupo em período de isolamento social. Singh et al. (2014) ao 

estudarem indivíduos com idades acima de 55 anos e com comprometimento cognitivo moderado, 

verificaram que um programa de treinamento resistido possibilitou, após seis meses de duração, melhora 

na saúde mental (função executiva e global do cérebro), contudo, mais interessante que após 18 meses, 
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sendo 12 meses após término da intervenção, ainda as variáveis da saúde mental se mantinham 

melhoradas. Tais respostas se apresentam como de extrema importância para o componente da saúde 

mental no indivíduo idoso e sugerem mais uma vez que existe retenção desse componente de QV nas 

idosas capoeiristas do presente estudo ao se analisar perante amostras de idosos ativos de outros trabalhos 

(Tabela 5).
Por outro lado, os aspectos sociais e emocionais, ainda no componente da QV que representa 

a saúde mental, se apresentam reduzidos para as idosas do presente estudo em relação aos idosos ativos 

dos demais estudos (Tabela 5). Tais resultados são esperados e corroboram as hipóteses iniciais do 

trabalho, uma vez que o isolamento social pode trazer sintomas psicológicos adversos como estresse, 

medo, pânico, ansiedade, culpa e tristeza e consequentemente modular negativamente a QV individual 

(PEREIRA et al., 2020). 
Torna-se importante destacar os resultados obtidos de satisfação (afeto) quanto ao histórico de 

atividades físicas realizadas pela amostra de idosas do presente estudo. Em particular todas as voluntárias 

da amostra avaliada praticaram a modalidade capoeira, a qual relatam um alto afeto (Tabela 3). A teoria 

hedônica da motivação sugere que as pessoas se envolvem mais em atividades percebidas como prazerosas 

(FOCHT, 2013). Nesse sentido, entende-se o afeto avaliado no presente estudo como uma medida básica 

de prazer associada a uma satisfação positiva e a um maior entusiasmo das voluntárias na prática de 

determinada atividade física e estando de maneira unanime (Tabela 2) e com alta magnitude ocorrendo 

na modalidade capoeira (Tabela 3). A capoeira se enquadra como uma atividade física rítmica, com alto 

fator cultural envolvido e ainda tendo seu caráter multicomponente (PIERCY et al., 2018), sendo 

razoável considerar que um praticante de capoeira obtenha os diversos benefícios de melhora da QV. 

Nesse caminho, especula-se que o fenômeno motivacional envolvido com a escolha da modalidade 

(FOCHT, 2013) possa estar contribuindo com possíveis respostas adaptativas em diferentes domínios de 

QV, tanto relacionados ao componente físico (LEITÃO et al., 2015) como mental (SINGH et al., 2014), e 

que ainda esteja operando na manutenção de tais respostas mesmo em condição de isolamento social 

devido a COVID-19 nas idosas do presente estudo. Entretanto, novos estudos são recomendados 

investigando de forma mais sistemática essa questão.
Algumas limitações podem ser destacadas no presente estudo, tais como a falta de um grupo 

controle sem histórico prévio positivo de atividade física e mesmo a falta de medidas de QV durante a 

realização dos programas de atividade física previamente ao período de isolamento social nas idosas do 

presente estudo. Além disso, generalizações dos resultados devem ser feitas com cautela devido à natureza 

do desenho experimental do estudo, o qual foi transversal e não permite relações de causa e efeito nas 

variáveis estudadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Diante dos resultados encontrados pode-se concluir que idosas com alto afeto pela capoeira e 

demais atividades físicas em seu histórico, mesmo estando em condições de inatividade física pelo 

isolamento social devido a COVID-19, se apresentam com a QV nos domínios de capacidade funcional, 

vitalidade e saúde mental em valores semelhantes a idosos fisicamente ativos fora de isolamento social de 

outros estudos de referência. Por outro lado, ao se analisar os domínios de QV relativos aos aspectos 

social e emocional, as idosas do presente estudo apresentam resultados inferiores aos de idosos 

fisicamente ativos fora de isolamento social dos estudos de referência, o que pode estar sendo explicado 

pela condição imposta de privação da atividade física sistematizada associada ao isolamento social devido 

a pandemia da COVID-19. 
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 Como aplicação prática e clínica, os achados sugerem estratégias de enfretamento ao período 

de isolamento social que oferece barreiras e limitações à prática de atividade física para grupos de idosos, 

os quais podem estar adquirindo respostas adversas em variáveis da saúde mental e com isso tendo 

prejuízos na QV como observado nos aspectos sociais e emocionais. Sendo assim, propostas para 

implementação de programas de atividades físicas com alto afeto pelos idosos, em situação de isolamento 

social, devem ser realizadas, objetivando assim manutenção ou melhora da QV e consequente promoção 

do envelhecimento ativo e saudável.
Novos estudos são recomendados sobre o assunto com grupo controle sem histórico prévio de 

atividade física e/ou um estudo com medidas de QV, previamente a um período de isolamento social, 

para serem comparadas a medidas durante período de isolamento social.  
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INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento é marcado por declínios em aptidões físicas relacionadas a 

saúde, tais como a força muscular, resistência aeróbia e composição corporal (FRONTERA et al., 2000; 

GOODPASTER et al., 2006; NELSON et al., 2007). Tais aptidões possuem um corpo de evidências 

consistente que associam essas variáveis com a mortalidade por todas as causas e/ou outros desfechos 

relacionados a saúde (DANKEL; LOENNEKE; LOPRINZI, 2016; WARBURTON; BREDIN, 2017). 

Não obstante, o envelhecimento também traz declínios em funções importantes para o desempenho 

esportivo. Além das supracitadas, uma outra variável chave que é afetada com o avanço da idade é a 

aptidão anaeróbia (KORHONEN; SUOMINEN; MERO, 2005),  que possui fundamental importância 

em esportes que são desenvolvidos em relativa curta duração (6~120s) e alta intensidade (BROOKS; 

FAHEY; WHITE, 1996).
As modalidades de esportes de combate possuem as características de esforço supracitadas e 

são dependentes de múltiplos fatores que explicam o desempenho no esporte (IMPELLIZZERI; 

MARCORA, 2009). Com isso, o processo de senescência pode influenciar importantemente o 

desempenho competitivo de atletas. No entanto, ainda são poucos os estudos que têm relacionado a 

idade com o desempenho em modalidades de esportes de combate.
 A capoeira é uma modalidade de esporte de combate que tem se popularizado no mundo e, 

atualmente, está presente em mais de 150 países e em todo o território mundial (CUNHA et al., 2014; 

FONTOURA; GUIMARÃES, 2002; MOREIRA, 2017). Dentre as diferentes organizações de capoeira 

existentes, destaca-se a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-

Capoeira), uma escola de capoeira que organiza bianualmente seus jogos mundiais, os quais reúnem 

competidores de todo o mundo (CARVALHO, 2010). Com essa popularização e organização para o 

desenvolvimento de competições, o desempenho de atletas durante eventos competitivos tem se tornado 

de interesse da comunidade capoeirística. Dessa forma, compreender quais são e qual o grau de relação 

que fatores biológicos possuem com o desempenho, possui relevância com importante justificativa 

funcional na capoeira, uma vez que ainda há incipiência científica e necessidade prática e técnica por 

parte dos praticantes e treinadores de capoeira. 

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira184



 Mais especificamente, a partir de observações empíricas, é notório o menor desempenho 

esportivo de atletas e praticantes mais velhos quando comparado aos seus pares mais jovens, 

principalmente nos seus aspectos físicos. De fato, em estudos longitudinais são demonstrados o efeito do 

aumento da idade nas diminuições da força muscular (FRONTERA et al., 2000; GOODPASTER et al., 

2006), capacidade contrátil das fibras musculares (KORHONEN et al., 2006), massa muscular 

(FRONTERA et al., 2000; GOODPASTER et al., 2006; KORHONEN et al., 2006) e aptidão aeróbia 

(ROGERS et al., 1990). Ainda, um estudo demonstrou que a idade possuiu uma associação negativa com 

o delta da perda de força muscular (GOODPASTER et al., 2006). Esses resultados reforçam a coerência e 

plausibilidade de especular que a idade seja um fator biológico interveniente no desempenho do 

capoeirista.

OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre a idade com indicadores do 

desempenho competitivo de atletas de elite na capoeira e, estimar equações preditivas desse desempenho 

a partir da variável idade.

MATERIAIS E MÉTODOS
 
Desenho do Estudo e Variáveis Analisadas

O presente estudo foi conduzido durante o XI Jogos Mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira 

em agosto do ano de 2017 no estado do Rio de Janeiro. A competição foi realizada nas dependências do 

Centro Educacional Mestre Bimba (CEMB) na cidade de Cachoeiras de Macacu/RJ e na Escola Nacional 

de Circo (ENC) na cidade do Rio de Janeiro/RJ em cinco dias distintos.
A competição possuiu cinco fases: eliminatórias, oitava de finais, quartas de finais, semifinais 

e finais, nas quais foram realizados três jogos em três ritmos distintos: um de Benguela, um de Iuna e um 

de São Bento Grande. Apenas nas finais o ritmo de Benguela foi substituído pelo ritmo de Angola. O 

julgamento dos atletas foi realizado por avaliadores que possuem o título de mestrando e/ou mestre de 

capoeira, que aconteceu durante o jogo com a observação, avaliação e julgamento subjetivos dos 

competidores a partir dos seguintes critérios: i) Técnica e Criatividade; ii) Ritmo; iii) Objetividade; iv) 

Continuidade e; v) Caracterização (CARVALHO, 2010). Os atletas receberam uma nota para cada um 

dos jogos realizados (Benguela, Iuna, São Bento Grande e Angola), somaram-se as notas e se obteve a 

pontuação para cada fase da competição. Os atletas com maiores pontuações em cada fase avançaram 

para as fases subsequentes.
 No presente estudo foi calculada a pontuação acumulada (PA) através do somatório de todas 

as pontuações obtidas em cada uma das fases da competição. Naturalmente, os atletas que avançaram as 

fases da competição possuíram maiores valores de PA. Além disso, também foi calculado o incremento 

médio de pontuação (IMP) ao longo da competição, o qual é uma medida que reflete a média de pontos 

ganhos em cada fase. Vale destacar que a PA e o IMP foram utilizados como medidas indicadoras de 

desempenho do capoeirista, onde os competidores com maiores pontuações foram considerados os 

atletas com melhor desempenho na competição.

Participantes e Aspectos Éticos
 Os critérios de inclusão adotados foram: a) ser competidor na categoria “A” e; b) ser do sexo 

masculino. Ambos os critérios foram independentes da categoria de massa corporal da competição. 

Foram incluídos 104 atletas do sexo masculino (idade: 35±5 anos) da categoria de nível técnico “A”  
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(cordas roxa a marrom-vermelha) e das três subcategorias de peso leve (Viola: ≤76,9 kg), médio (Médio: 

>77,0 kg até ≤85,9 kg) e pesado (Gunga: ≥86,0 kg). 
O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (aprovação nº 2.210.868). Todos os voluntários assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido e para todos foi explicitado os riscos e benefícios na 

participação da pesquisa.

Análise Estatística
Estatística descritiva com média e desvio padrão foi realizada. A normalidade da distribuição 

dos dados foi testada utilizando o Shapiro-Wilk test. Foi utilizado a ANOVA one-way com o post hoc de 

Bonferroni para comparar as variáveis analisadas entre os indivíduos que atingiram as diferentes fases da 

competição. Por fim, foi realizada uma regressão linear simples para verificar a associação entre a idade 

com a PA e IMP na competição. Foram determinados e reportados o coeficiente não padronizado (β) 

com seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC95%), além do R² e o erro padrão da estimativa do 

modelo de regressão. O alpha adotado foi de 5% e as análises foram realizadas no software SPSS versão 

22.0.

RESULTADOS
 A Tabela 1 apresenta os resultados descritivos das variáveis analisadas e as comparações da PA 

e IMP dos atletas entre as diferentes fases da competição de capoeira. Em comparação com os atletas que 

atingiram a fase de finais, foram observadas menores PA (p<0,05) nos atletas que atingiram as semifinais 

(diferença média: 46.997 ± 22.915 pontos), quartas de finais (diferença média: 81.379 ± 19.692 pontos), 

oitavas de finais (diferença média: 118.160 ± 18.010 pontos) e eliminatórias (147.030 ± 18.866 pontos). 

Ao comparar o IMP dos atletas finalistas, foram observados menores valores nos atletas que atingiram as 

semifinais (diferença média: 3.256 ± 1.007 pontos), quartas de finais (diferença média: 5.519 ± 865 

pontos), oitavas de finais (diferença média: 10.122 ± 791 pontos) e eliminatórias (16.197 ± 829 pontos). 
 
 

�
Tabela 1. Descrição do número de sujeitos, idade, pontuação acumulada (PA) e 
incremento médio de pontuação (IMP) dos atletas nas diferentes fases da 
competição (n = 104). 

Fase da 

competição 
n 

Idade 

(anos) 

PA 

(pontos) 

IMP por fase  

(pontos) 

Finais 11 34 ± 4 163.750 ± 8.909 32.917 ± 1.891 

Semi finais 10 34 ± 4 116.753 ± 4.386* 29.661 ± 1.271* 

Quartas de finais 20 36 ± 5 82.371 ± 5.710*# 27.399 ± 1.710* 

Oitavas de finais 37 34 ± 4 45.590 ± 4.762*† 22.795 ± 2.381*† 

Eliminatórias 26 36 ± 6 16.720 ± 2.938*¥ 16.720 ± 2.938*¥ 

*p<0,05 para diferença em comparação as finais 
#p<0,05 para diferença em comparação às semifinais 
†p<0,05 para diferença em comparação às quartas de finais 
¥ p<0,05 para diferença em comparação às oitavas de finais 
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A Figura 1 apresenta as análises de regressão entre as variáveis analisadas. Não foi 

demonstrada associação entre a PA e a idade (-2.776 / 934 [IC 95%]). Por outro lado, foi constatada uma 

associação significativa entre o IMP e a idade (-469 / -14 [IC 95%]).

Figura 1. Gráfico de dispersão das análises de regressão entre a 

pontuação acumulada (A) e o incremento médio da pontuação (B) na 

competição com a idade dos atletas de elite na capoeira (n = 104). β: 

coeficiente de regressão não padronizado; R²: Coeficiente de 

determinação.

DISCUSSÃO 
O presente estudo teve como objetivo verificar a relação da idade com indicadores do 

desempenho competitivo de atletas de elite nos jogos mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira. Os 

principais resultados demonstraram que houve relação estatística da idade com o IMP (incremento 

médio de pontuação ao longo da competição) (Figura 1B), mas não com a PA dos competidores (Figura 

1A). 
A falta de significância estatística entre a idade com a variável PA demonstra a baixa 

probabilidade de extrapolação dos resultados encontrados para a população estudada, mas não significa 

que a redução do desempenho competitivo não ocorre em função do avanço da idade. Atrelado a isso, a 

homogeneidade (pouca variação) da idade da amostra estudada pode ter contribuído para o 

mascaramento de possíveis resultados significativos entre idade e PA. Por exemplo, observa-se na Tabela 1 

que a idade, independente da pontuação e fase da competição atingida, não difere entre os atletas
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 estudados. Com isso, encontrar possíveis relações entre a PA e idade se torna dificultoso quando se tem 

uma amostra com características de idade semelhante. Além disso, a literatura é consistente em 

demonstrar declínios em aptidões físicas, especialmente neuromusculares (FRONTERA et al., 2000; 

GOODPASTER et al., 2006; KORHONEN et al., 2006), aeróbias (ROGERS et al., 1990) e anaeróbias 

(KORHONEN; SUOMINEN; MERO, 2005) com o avanço da idade. Tais aptidões físicas possivelmente 

apresentam também importante influência no desempenho do atleta de capoeira durante uma 

competição. Novamente, embora não se tenha observada a associação entre a PA e a idade e com base nas 

informações prévias, é possível especular que, de fato, ocorram diminuições no desempenho de atletas de 

elite na capoeira devido ao processo de senescência. Contudo, outros indicadores de desempenho no 

capoeirista competitivo podem ser analisados e, no presente estudo foi possível investigar o IMP e sua 

relação com a idade da amostra investigada.
Nesse sentido, a partir da análise do IMP nos atletas de capoeira foi constatada uma relação 

significante com a idade da amostra estudada. O coeficiente do modelo estima que a cada ano de 

envelhecimento ocorra a diminuição de 242 pontos no IMP (vide o coeficiente β na Figura 1B). Isso 

representa um declínio no desempenho competitivo de 0,74% para os atletas finalistas, 0,82% para os 

atletas semifinalistas, 0,88% para os atletas que atingiram as quartas de finais, 1,06% para os atletas que 

atingiram as oitavas de finais e de 1,45% para os atletas que competiram apenas nas eliminatórias dos 

jogos. Com vistas a esses resultados e pensando no longo prazo da vida competitiva, estima-se que o atleta 

de capoeira possa apresentar uma média de declínio de 9,9% (variação de 7,4% a 14,5%) no seu 

desempenho a cada década de vida. 
As estimativas supradescritas podem ser explicadas parcialmente pelo próprio processo de 

envelhecimento que acarreta em prejuízos fisiológicos, psicológicos e, sobretudo, funcionais. Por 

exemplo, estudos anteriores demonstraram que ocorre a diminuição de 2,0% a 3,6% na força muscular 

do ser humano a cada ano de vida (FRONTERA et al., 2000; GOODPASTER et al., 2006). Paralelamente 

à isso, também é observada uma diminuição no consumo máximo de oxigênio (VO ), um indicador da 2MAX

aptidão aeróbia, em 12,5% para indivíduos não treinados a cada década de vida (ROGERS et al., 1990). 

Levando em consideração que a execução dos jogos de capoeira exige desses atributos físicos 

supracitados, é razoável especular que a diminuição do desempenho na capoeira, devido ao 

envelhecimento, é causada pela diminuição da força muscular e da aptidão aeróbia. Ainda, a capoeira 

possui a característica de realizar golpes, esquivas e movimentações a partir de contrações musculares 

rápidas e vigorosas, o que, por sua vez, sugere que a diminuição das fibras do tipo 2 (rápidas) e da ativação 

da via anaeróbia de produção de energia, as quais possuem a característica de produzir maiores 

quantidades de força em curto espaço de tempo, também poderiam afetar na diminuição do 

desempenho. De fato, alguns autores já demonstraram que o pico de concentração de lactato, uma 

medida indicativa da atividade da via anaeróbia glicolítica, foi menor em atletas master quando 

comparado aos seus pares com menor idade (KORHONEN; SUOMINEN; MERO, 2005). 
Contudo, pensando na saúde funcional do ser humano, torna-se importante destacar que os 

prejuízos advindos do processo de envelhecimento podem ser atenuados para indivíduos que se mantêm 

ativos ao longo da vida. Korhonen et al. (2006) demonstraram que em atletas de velocidade ocorre 

diminuição da área das fibras musculares do tipo 2b em 10% dos 40 aos 70 anos de idade, e por 

conseguinte redução da força máxima e taxa de desenvolvimento de força nesse mesmo período. 

Contudo, esses autores apresentaram ainda que o impacto do envelhecimento nos atletas foi bem menor 

ao se analisar indivíduos não treinados, os quais tiveram diminuição na área das fibras do tipo 2b em 36% 

dos 40 aos 70 anos de idade. Entretanto, o mais interessante no estudo de Korhonen et al. (2006) é que 
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mesmo ocorrendo um declínio com o processo de envelhecimento, a força máxima e a taxa de 

desenvolvimento de força dos atletas de 70 anos estavam com valores semelhantes ao se comparar com os 

indivíduos não treinados de 40 anos de idade. Ainda, Rogers et al. (1990) demonstraram maiores 

declínios no VO  de indivíduos sedentários (-12,0% por década) quando comparado a atletas 2MAX

fundistas da categoria master (-5,5% por década). Esses resultados em conjunto sugerem que declínios 

em aptidões físicas com consequente prejuízo no desempenho funcional ocorrem independente do 

estado de treinamento do indivíduo. No entanto, os prejuízos podem ser atenuados a partir da 

manutenção do treinamento físico ao longo da vida. Estudos em mesma direção poderiam ser realizados 

avaliando aptidões físicas convencionais (força, arquitetura muscular e VO ) de praticantes de 2MAX

capoeira e de sujeitos não treinados ao longo da vida, com objetivos de investigar o efeito desse tipo de 

treinamento associado ao processo de envelhecimento. 
Observando os valores absolutos e pensando a partir de um ponto de vista prático, é 

importante destacar que a perda de 242 pontos no IMP a cada ano de idade dos atletas (vide β da Figura 

1B), possivelmente não favoreça o atleta finalista sair de sua fase atingida pelos próximos 13,5 anos, uma 

vez que a diferença média entre competidores finalistas e semifinalistas é de 3.256 pontos. No entanto, 

ressalta-se que o modelo preditor obtido possui uma baixa qualidade de ajuste (R²= 0,042 – Figura 1B) e 

que, portanto, o real impacto do aumento da idade no IMP pode ter sido subestimado.
Embora não seja objetivo do estudo, é importante destacar que a PA talvez não possibilite 

distinções e comparações adequadas entre os competidores de capoeira, uma vez que o acúmulo de 

pontuações naturalmente faz com que os atletas em fases superiores possuam maior score em 

comparação aos atletas em fases inferiores. Por outro lado, o IMP desconsidera o acúmulo de pontuações 

em decorrência do avanço das fases e, considera apenas o desempenho (pontuação) médio ao longo da 

competição. Dessa forma, o IMP se torna uma representação mais “justa” e comparável do desempenho 

entre os atletas na modalidade capoeira e com esse formato de competição. Ainda, devido a associação 

significante da idade apenas com o IMP, sugere-se que se considere, principalmente, os resultados 

encontrados para essa variável em associação com a idade dos atletas de capoeira.
Uma das limitações que vale ser destacada no presente estudo é que os atletas apresentaram 

uma homogeneidade da idade. Dessa forma, pode ter ocorrido o mascaramento da associação entre a PA 

e idade, e também uma subestimação do grau de associação entre a idade e o IMP, subestimação da 

qualidade do modelo estatístico e do real impacto da idade no desempenho competitivo dos atletas. 

Ainda, não foram consideradas outras categorias de nível técnico nas análises. Portanto, os resultados 

encontrados se limitam apenas aos capoeiristas da Escola ABADÁ-Capoeira e da categoria “A” da 

competição. Além disso, devido ao alcance e o desenho transversal do estudo, torna-se limitado em 

demostrar uma relação de causa e efeito entre as variáveis analisadas. No entanto, quando se considera a 

amostra estudada (atletas de elite), o momento no qual o estudo foi realizado (competição mundial), a 

originalidade do estudo e, as necessidades da comunidade capoeirística, os resultados encontrados 

demonstram sua relevância científica para a área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Os resultados do presente estudo sugerem que a idade exerce uma influência importante no 

desempenho competitivo de atletas de elite na capoeira. Estima-se que ocorra um decréscimo de 0,99% 

de desempenho a cada ano envelhecido e, portanto, um impacto negativo de quase 10% a cada década de 

vida do atleta capoeirista. No entanto, quando analisado os valores absolutos de IMP (incremento médio 

da pontuação ao longo da competição) e visando o longo prazo, aparentemente não ocorrem declínios  
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nas pontuações ao ponto de interferirem nas mudanças de colocações ou atingimento de fases na 

competição. Por outro lado, fica evidenciado pela primeira vez o grau e uma estimativa de perda de 

desempenho de atletas de elite na capoeira, a qual pode ser levada em consideração no processo de 

envelhecimento dessa população e também na formulação de categorias de idade para finalidades de 

competição esportiva dentro da modalidade.
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Introdução: O sedentarismo é um problema que afeta a saúde de grande parte da população, se 
agravando principalmente na idade mais avançada. O envelhecimento é constituído por algumas 
dimensões: demográfica, biológica, psicológica e social. Embora tais dimensões atuem conjuntamente, 
são as alterações biológicas que representam um importante risco a saúde do idoso, pois nessa fase 
ocorrem perdas das funções, o que se reflete em declínio nas atividades da vida diária como simples 
capacidades de levantar-se de uma superfície (ex. solo, cama). Em razão disso a prática da atividade física 
pode minimizar tais prejuízos do envelhecimento, mantendo a autonomia no indivíduo idoso. Contudo, 
pouco se sabe sobre os benefícios da capoeira na capacidade funcional dessa população. Objetivo: 
Verificar o efeito ao longo de um programa de treinamento de capoeira na habilidade do idoso em 
levantar-se de uma superfície. Metodologia: A amostra foi composta por 13 mulheres idosas (69,7±6,7 

2anos; 62,0±10,7 kg; 155,0±0,4 cm; 26,1±3,7 kg/m ), participantes do Projeto Viva Feliz da Fundação 
Nilo Coelho da cidade de Petrolina-PE. Foi desenvolvido um programa de treinamento de capoeira com 
duração de 12 semanas, sendo numa frequência de duas sessões semanais e com duração de 60 minutos 
cada sessão. A intensidade do treinamento foi de 13,3±0,9 u.a. na escala de percepção subjetiva de 
esforço, sendo o programa classificado dentro de um domínio moderado de esforço físico. As sessões de 
treinamento foram divididas em parte inicial (10 minutos com aquecimento/alongamento em atividades 
lúdicas), parte principal 30 minutos com a movimentação alvo da sessão: ginga e movimentos como 
esquivas golpes de linha, semi-giratórios e giratórios e parte final (20 minutos de instrução teóricas e 
musicalidade associada ou não a movimentos). O programa atendeu aos pressupostos do exercício 
multicomponente (atividade aeróbias, de fortalecimento e equilíbrio). A capacidade funcional em 
levantar-se de uma superfície, foi mensurada a partir do teste levantar-se da posição de decúbito ventral 
(LPDV) nos momentos pré-, 4, 8 e 12 semanas pós-treinamento. O propósito do teste foi avaliar o tempo 
em segundos que o idoso gastou para levantar-se do solo. O teste consistiu em: partindo da posição inicial 
em decúbito ventral, com braços ao longo do corpo, ao comando de “já'', o idoso levantou-se, ficando de 
pé o mais rápido possível. Estatística descritiva com média e desvio padrão foi aplicada. ANOVA One-way 
para medidas repetidas foi empregada com post hoc de Bonferroni (p<0,05; SPSS versão 22.0). Resultados: 
Observou-se diferenças significativas no tempo de execução do teste LPDV da amostra de idosas avaliadas 

2 (F  = 38,01; ηp = 0,76; p<0,001) após 4 semanas (4,1±1,7 s), 8 semanas (3,7±2,0 s) e 12 semanas [1,48;17,78]

(3,4±1,9 s) de treinamento de capoeira quando comparados com o pré-treinamento (5,6±2,3 s). 
Conclusão: Os resultados apresentados sugerem que o treinamento de capoeira em curto e médio prazo 
de tempo melhora a habilidade de mulheres idosas em levantar-se de uma superfície no solo. Recomenda-
se o treinamento de capoeira para idosos, uma vez que potencializa desempenhos que podem se refletir 
em maior capacidade funcional na vida diária dessa população. Novos estudos são necessários com uma 
amostra maior e com grupo controle na mesma população.

Palavras-chave: Capoeira; Autonomia funcional; Envelhecimento.
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Introdução: A história da capoeira está essencialmente conectada a história dos negros no Brasil. Os 
movimentos da capoeira foram criados a partir de movimentos de alguns animais e foram utilizados com 
o intuito de defesa pessoal. Os golpes, esquivas e floreios exigem de algumas capacidades motoras, como a 
agilidade (AG) (capacidade de mudanças rápidas de direção e deslocamento do centro de gravidade), a 
velocidade (VE) (percorrer uma distância em menor tempo possível) e a potência (PO) (capacidade de 
produzir força na maior velocidade possível) de seus praticantes. No entanto, ainda não está descrito na 
literatura as características de desempenho das variáveis supracitadas em adolescentes capoeiristas. 
Objetivo: Avaliar o desempenho funcional nas capacidades físicas agilidade, velocidade e potência de 
membros inferiores em adolescentes praticantes de capoeira. Metodologia: A pesquisa foi realizada com 
participantes do projeto de capoeira da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), na 
cidade de Petrolina-PE. A amostra foi composta por 21 jovens do sexo masculino praticantes de capoeira 
com idade de 16,5 ± 1,3 anos, massa corporal de 61,6 ± 10,9 Kg, estatura de 168,7 ± 7,4 cm e índice de 
massa corporal (IMC) de 21,6 ± 3,0 Kg/m². Para a avaliação da AG foi utilizado o teste de Shuttle Run (SR), 
onde foi marcado dois pontos em uma distância de 9,14 metros entre os mesmos, sendo que em um 
desses pontos foram posicionados dois objetos no solo e no outro ponto ficou o avaliado para dar início 
ao teste. O objetivo do teste foi buscar um objeto de cada vez e levar para o lado oposto o mais rápido 
possível, sendo registrado o tempo em segundos. A VE foi avaliada através de um teste de corrida (C50) 
que consistiu em marcar dois pontos em distância de 50 metros, onde o avaliado percorreu essa distância 
o mais rápido possível, sendo registrado o tempo em segundos. A PO de membros inferiores foi 
mensurada por meio do teste de Salto Horizontal (SH). Para a realização do teste, foi marcada a posição 
inicial do salto com uma fita adesiva, em seguida, uma fita métrica fixada ao chão foi ultilizada para medir 
a distância do salto. Para executar o salto, o avaliado ficou atrás da marcação inicial, sem pisar na fita, sem 
correr, onde o mesmo teve que saltar com os pés alinhados paralelamente o mais longe possível. Ao 
término do salto, foi registrado a distância a partir do calcanhar do avaliado, repetido o teste três vezes e 
levando em consideração a maior distância em centímetros. Estatística descritiva com procedimentos de 
média e desvio padrão foi aplicada. A normalidade dos dados foi testada pelo Shapiro Wilk Test. Teste de 
correlação linear de Spearman foi empregada. O nível de significância do estudo foi P < 0,05. A análise dos 
dados ocorreu através do SPSS versão 22.0. Resultados: O resultado obtido no teste SR foi 11,0 ± 1,0 s, 
no teste C50 foi 7,2 ± 0,9 s e no teste SH foi 191,1 ± 25,7 cm. Ocorreram correlações inversamente 
proporcionais entre os testes de SH e SR (r = -0,69; p<0,01), SH e C50 (r = -0,57; p<0,01) e diretamente 
proporcional entre os testes de SR e C50 (r = 0,55; p<0,01). Conclusão: As capacidades físicas agilidade, 
velocidade e potência de membros inferiores se correlacionam em adolescentes praticantes de capoeira. 
Tendo em vista que o desempenho na capoeira pode exigir das capacidades físicas avaliadas, recomenda-
se intervenções que potencializem tais aptidões, as quais embora distintas, se associam e podem vir a 
contribuir no aspecto de desenvolvimento esportivo do praticante. 
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Introdução: A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira que exige de diferentes demandas 
energéticas devido à variabilidade de movimentos. A força explosiva de membros inferiores (FEMI) tem 
ganhado destaque no desempenho da modalidade, visto sua predição na classificação de atletas de elite do sexo 
masculino nos jogos mundiais de capoeira. A FEMI pode ser avaliada através de testes de salto vertical como o 
Squat Jump e o Counter movement Jump. A diferença no desempenho entre os testes citados ainda fornece uma 
medida referente ao ciclo alongamento-encurtamento (CAE), o qual reflete-se em um índice de elasticidade (IE) 
do avaliado. Observa-se que no desempenho do capoeirista ocorrem diversas movimentações que utilizam de 
maneira importante o CAE. Nesse sentido, o IE pode ser um indicador importante para a avaliação do CAE e 
consequente eficiência mecânica do capoeirista. No entanto, não há na literatura estudos que investigaram a 
FEMI e IE em atletas recreacionais femininas na capoeira. Objetivo: Investigar a FEMI e IE em mulheres 
capoeiristas da escola ABADÁ-Capoeira. Metodologia: Foram avaliadas 47 capoeiristas do sexo feminino (31,7 
± 8,6 anos; 63,6 ± 6,3 kg; 161,7 ± 4,3 cm), graduadas na modalidade, oriundas de diversos países (Brasil [n = 22], 
Portugal [n = 1], Suíça [n = 3], Japão [n = 1], Alemanha [n = 3], Bélgica [n = 1], Estados Unidos [n = 2], Rússia [n = 
1], Espanha [n = 5], República Tcheca [n = 1], Canadá [n = 1], Eslováquia [n = 1], França [n = 3], México [n = 1] e 
Israel [n = 1]) e participantes do 12º Jogos Mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira. Para uma melhor organização 
metodológica e de compreensão dos resultados obtidos a amostra foi dividida em três categorias pré-
estabelecidas na pesquisa. Para organização das categorias dividiu-se o intervalo (amplitude) da massa corporal 
por três, onde a categoria “VIOLA” incluiu participantes de até 60,7 kg, “MÉDIO” > 60,7 kg e ≤ 69,2 kg e 
“GUNGA” > 69,2 kg. Os nomes das categorias foram atribuídos seguindo nomenclatura semelhante à categoria 
masculina, em referência aos nomes dos diferentes berimbaus que compõem a orquestra da roda de capoeira. A 
FEMI foi avaliada através do Squat Jump (SJ) e Counter movement Jump (CMJ) e o IE foi obtido através da seguinte 
equação: IE = [(CMJ - SJ) / SJ *100)]. As capoeiristas realizaram o salto após três segundos em uma posição semi-
agachada para o SJ. Para o CMJ executaram o salto a partir da posição em pé para um semi-agachamento, 
possibilitando o aproveitamento do CAE. Durante os dois testes de saltos verticais, as mãos das voluntárias 
ficaram posicionadas na região da cintura. Estatística descritiva foi realizada a partir de média e desvio padrão. A 
normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias por meio 
do teste de Levene. Foi aplicada ANOVA one-way para comparar entre as diferentes categorias os resultados nos 
testes de SJ, CMJ e IE e, em seguida, o teste de Post hoc de Bonferroni para identificar os pares com diferença. A 
significância do estudo adotada foi p<0,05 e o software utilizado para análise foi o SPSS versão 22.0.  
Resultados: Não foram encontradas diferenças significativas entre as categorias no CMJ (F  = 3,156; p>0,05) e [2;44]

IE (F  = 1,924; p>0,05). Porém, o SJ apresentou diferença significativa (F  = 3,956; p<0,05) entre a categoria [2;44] [2;44]

VIOLA e MÉDIO. Conclusão: A FEMI e o IE foram semelhantes entre as três categorias propostas, 
apresentando diferença significativa entre as categorias VIOLA e MÉDIO apenas no SJ.  São necessárias mais 
investigações sobre a FEMI e o IE em mulheres capoeiristas, especialmente, verificando a sensibilidade dessas 
variáveis ao treinamento de capoeira. Além disso, devido o IE ter relação com o CAE e um grande número de 
lesões no esporte estar associada ao momento de mudança da fase excêntrica para a concêntrica do movimento, 
sugere-se maiores investigações quanto a esse índice e a incidência de lesões na capoeira, visando adoção de 
estratégias tanto na melhora do desempenho esportivo da(o) capoeirista como na prevenção de lesões. 

Palavras-chave: Capoeira; Eficiência mecânica; Força explosiva de membros inferiores.
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Introdução: A capoeira teve seu início no Brasil através dos escravos africanos, surgindo como 
ferramenta de defesa dos negros contra a opressão escravocrata da época. Na contemporaneidade a 
capoeira além de sua reprodução cultural também se configura como um jogo desportivo. Nesse sentido, 
no aspecto físico a capoeira é representada por movimentos com a utilização do corpo. Adicionalmente, 
existe ainda a necessidade da bilateralidade na realização dos diferentes movimentos da capoeira. 
Entretanto, em nosso conhecimento nenhum estudo demonstrou a força de membros superiores em 
crianças capoeiristas e principalmente comparando essa capacidade entre membros dominante e não 
dominante. Com isso, a investigação da força de potência entre membros superiores pode ter importante 
papel na geração de conhecimento para futura intervenção no processo de desenvolvimento do 
capoeirista. Objetivo: Investigar a força de potência entre membros superiores de crianças capoeiristas 
entre diferentes idades. Metodos: A amostra foi composta por 238 crianças de ambos os sexos (162 do 
sexo masculino e 76 do sexo feminino) participantes do projeto Capoeira na Escola da cidade de 
Cascavel-PR. Os critérios de inclusão foram: 1) não ter qualquer tipo de comprometimento ósseo, 
muscular ou articular que impeça a participação nos testes; e 2) não ter qualquer tipo de doença 
circulatória ou cardiometabólica relatada no histórico de saúde. Foi avaliada a preensão manual de 
ambos os membros superiores através de um dinamômetro (JAMAR®). Estatística descritiva com média 
e desvio padrão foi realizada. Teste t Student para amostras dependentes e independentes foi adotado 
(p<0,05; SPSS versão 22,0). Resultados: Ocorreu diferença significativa na força de preensão manual 
entre os membros superiores da amostra total de crianças (PMD: 14,8 ± 3,5 kgf vs. PME: 13,7 ± 3,4 kgf; p < 
0,001). Ainda, diferenças significativas ocorreram na força de preensão manual entre os membros 
superiores das crianças capoeiristas na idade de 7 anos (PMD: 11,9 ± 2,6 kgf vs. PME: 11,2 ± 1,9 kgf; p = 
0,002), 8 anos (PMD: 12,4 ± 2,2 kgf vs. PME: 11,3 ± 2,6 kgf; p < 0,001), 9 anos (PMD: 15,1 ± 3,32 kgf vs. 
PME: 14,0 ± 2,8 kgf; p < 0,001) e 10 anos (PMD: 16,5 ± 3,3 kgf vs. PME: 15,4 ± 3,5 kgf; p < 0,001). 
Conclusão: A força de potência de membros superiores, avaliada pelo teste de preensão manual, se 
apresentou diferente entre membros dominante e não dominante de crianças capoeiristas. 
Considerando a exigência na capoeira quanto a bilateralidade na realização dos diferentes movimentos, 
visando o melhor e amplo desempenho do capoerista no jogo, tais resultados sugerem intervenção 
voltada ao processo de desenvolvimento de força de maneira a equiparar membros dominante e não-
dominante. 
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Introdução: O processo de envelhecimento é natural e progressivo no ser humano e traz consigo algumas 
consequências na diminuição gradual de capacidades funcionais como velocidade e agilidade. A redução 
dessas funcionalidades pode afetar o desenvolvimento de tarefas da vida diária do idoso, diminuindo 
assim sua autonomia e aumentando o risco de quedas. O exercício físico é uma potente ferramenta que 
aprimora a capacidade funcional em diferentes populações. A capoeira tem sido considerada como 
exercício multicomponente, o qual têm impacto positivo na capacidade funcional dos praticantes dessa 
modalidade, podendo se tornar uma ótima atividade para indivíduos idosos. Objetivo: Verificar o efeito 
do curto e médio prazo da prática de capoeira na velocidade e agilidade de mulheres idosas. Metodologia: 
A amostra foi composta por 13 mulheres idosas (69,7±6,7 anos; 62,0±10,7 kg; 155,0±0,4 cm; 26,1±3,7 

2kg/m ), participantes do Projeto Viva Feliz da Fundação Nilo Coelho da cidade de Petrolina-PE. Foi 
desenvolvido um programa de treinamento de capoeira com duração de doze semanas, sendo numa 
frequência de duas sessões semanais e com duração de 60 minutos cada sessão. A intensidade de esforço 
em cada sessão foi 13,3±0,9 u.a. na escala de percepção subjetiva de esforço, sendo o programa 
classificado dentro de um domínio moderado de esforço físico. As sessões de treinamento foram 
divididas em parte inicial (10 minutos com aquecimento/alongamento em atividades lúdicas), parte 
principal (30 minutos com a movimentação alvo da sessão: ginga e movimentos como esquivas, golpes de 
linha, semi-giratórios e giratórios) e parte final (20 minutos de instruções teóricas e musicalidade 
associada ou não a movimentos). A velocidade foi mensurada a partir do teste de caminhar 10 m (C10) e a 
agilidade a partir do teste de levantar-caminhar e levantar-caminhar (LCLC). O C10 consiste em o 
avaliado percorrer 10 m caminhando de forma rápida. O LCLC exigiu do avaliado deslocar se 
rapidamente por um circuito triangular demarcado por dois cones e uma cadeira onde o avaliado sentava-
se na partida e a cada uma das quatro voltas nos cones. Estatística descritiva com média e desvio padrão 
foi aplicada. ANOVA one-way para medidas repetidas foi empregada com Post hoc de Bonferroni (P<0,05; 
SPSS versão 22.0). Resultados: Os resultados do presente estudo revelaram diferenças significativas no 
teste LCLC após 4, 8 e 12 semanas (sem) do treinamento de capoeira para idosos (Pré: 46,9±9,4 s vs. 4 

sem: 39,4±5,6 s vs. 8 sem: 37,5±5,5 s vs. 12 sem: 36,0±5,1 s; F[1,524; 18,290] = 30,337; ηp² = 0.717; 
p<0,001). Resultados semelhantes foram encontrados no teste C10 após 4, 8 e 12 semanas de 
treinamento de capoeira em mulheres idosas (Pré: 8,6±2,3 s vs. 4 sem: 6,6±0,8 s vs. 8 sem: 5,8±0,8 s vs. 12 

sem: 5,7±0,6 s; F[1,137; 13,649] = 29,230; ηp² = 0.709; p<0,001). Conclusão: O curto e o médio prazo 
do treinamento de capoeira melhorou a velocidade e a agilidade de mulheres idosas. Tais resultados 
podem contribuir no desempenho da vida diária de idosos, bem como na prevenção de situações de risco 
como quedas, as quais são recorrentes nessa população.

Palavras-chave: Capoeira; Envelhecimento; Capacidades funcionais; Prevenção de riscos.

Financiamento: MEC/SESu.
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O CURTO E MÉDIO PRAZO NO TREINAMENTO DE CAPOEIRA 
MELHOROU A FUNCIONALIDADE DE MEMBROS INFERIORES DE 

MULHERES IDOSAS

1Thamires Santos do Vale (Iaça)
1Matheus Souza Santana (Miranha)
1Débora Vitória Santos Moreira (Pepa)
1Ilma Sabrina Barbosa da Silva (Vaqueirinha)
1Rafael Gomes dos Santos (Saiyajin)
1Sergio Rodrigues Moreira (Prof. Serginho)

1UNIVASF / PET-Educação Física / ABADÁ-Capoeira
tammy_h12@hotmail.com

Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo associado ao declínio fisiológico e 
deterioração da capacidade funcional de pessoas idosas, o que afeta a realização das atividades básicas da 
vida diária.  A prática regular de exercícios multicomponentes pode ser considerada uma alternativa para 
atenuar a deterioração da funcionalidade em idosos. Nesse sentido, a capoeira como exercício físico 
sistematizado, apresenta características de atividade física multicomponente que pode auxiliar na 
melhora da autonomia funcional de pessoas idosas. Contudo, pouco se sabe sobre o efeito de programas 
de capoeira na funcionalidade das diferentes regiões do corpo nessa população. Objetivo: Verificar o 
efeito do curto e médio prazo do treinamento de capoeira na melhora da funcionalidade de membros 
inferiores de mulheres idosas. Metodologia: A amostra foi composta por 13 mulheres idosas (69,7±6,7 

2anos; 62,0±10,7 kg; 155,0±0,4 cm; 26,1±3,7 kg/m ), participantes do Projeto Viva Feliz da Fundação 
Nilo Coelho da cidade de Petrolina-PE. Foi desenvolvido um programa de treinamento de capoeira com 
duração de 12 semanas, sendo numa frequência de duas sessões semanais e com duração de 60 minutos 
cada sessão. A intensidade de esforço no programa foi de 13,3±0,9 u.a. na escala de percepção subjetiva de 
esforço, sendo o programa classificado dentro de um domínio moderado de esforço físico. As sessões de 
treinamento foram divididas em parte inicial (10 minutos com aquecimento/alongamento em atividades 
lúdicas), parte principal (30 minutos com a movimentação alvo da sessão: ginga e movimentos como 
esquivas, golpes de linha, semi-giratórios e giratórios) e parte final (20 minutos de instruções teóricas e 
musicalidade associada ou não a movimentos). O programa atendeu aos pressupostos do exercício 
multicomponente (atividade aeróbias, de fortalecimento e equilíbrio). A capacidade funcional de 
membros inferiores, foi mensurada a partir do teste levantar-se da posição sentada nos momentos pré, 4, 
8 e 12 semanas (sem) pós-treinamento. O propósito desse teste é avaliar o tempo em segundos (s) que o 
idoso gasta para levantar-se de uma cadeira. O teste consiste em: partindo da posição inicial sentada em 
uma cadeira com altura de 50 cm, levanta-se e retorna a posição inicial cinco vezes no menor tempo 
possível. Estatística descritiva com média e desvio padrão foi aplicada. ANOVA one-way para medidas 
repetidas foi empregada com Post hoc de Bonferroni (P<0,05; SPSS versão 22.0). Resultados: Ocorreu 
diferença significativa na funcionalidade de membros inferiores após 4, 8 e 12 semanas de treinamento 
de capoeira para idosos (Pré: 12,4±2,4 s vs. 4 sem: 9,9±1,9 s vs. 8 sem: 8,5±2,2 s vs. 12 sem: 8,2±1,3 s; 

2 F[2.699, 32.385] = 61.845; ηp = 0.837; p<0,001). Conclusão: A amostra investigada de mulheres idosas 
apresentou melhoras significativas no teste de levantar-se da posição sentada em curto e médio prazo do 
treinamento de capoeira. Nesse sentido, recomenda-se o treinamento de capoeira para idosos, pois além 
de ser uma atividade multicomponente, ainda potencializa desempenhos funcionais, como nos 
membros inferiores, que podem refletir em melhor funcionalidade na vida diária do idoso. Novos 
estudos com amostras de idosos se fazem necessário com grupo controle. 

Palavras-chave: Capoeira; Funcionalidade; Idosos. 

Financiamento: MEC/SESu.
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A CINTURA DE MULHERES IDOSAS REDUZ APÓS 12 

SEMANAS DO TREINAMENTO DE CAPOEIRA

1Ilma Sabrina Barbosa da Silva (Vaqueirinha)
1Thamires Santos do Vale (Iaça)
1 Sergio Rodrigues Moreira (Prof. Serginho)

1UNIVASF / PET-Educação Física / ABADÁ-Capoeira
sabrina.lgrande0@gmail.com

Introdução: Sabe-se que o envelhecimento ocasiona diversas alterações na composição corporal, dentre 

elas o aumento da massa gorda e consequentemente a circunferência da cintura (CC), o que se caracteriza 

como importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Por outro lado, a prática de exercícios 

físicos pode atenuar os prejuízos do envelhecimento na composição corporal e com isso auxiliar na 

melhoria da saúde do indivíduo idoso. A regularidade do exercício físico é uma estratégia preventiva, 

atrativa e eficaz, para manter e melhorar o estado de saúde física, o que traz efeitos benéficos diretos e 

indiretos na prevenção e redução das perdas funcionais do envelhecimento, minimizando assim o risco 

de enfermidades nessa fase da vida. A capoeira, por denotar característica multicomponente de exercício 

físico, pode auxiliar positivamente na necessidade diária de atividade física para indivíduos idosos. 

Objetivo: Verificar o efeito do curto e médio prazo no treinamento de capoeira na CC de mulheres 

idosas. Metodologia: A amostra foi composta por 13 mulheres idosas (69,7±6,7 anos; 62,0±10,7 kg; 
2155,0±0,4 cm; 26,1±3,7 kg/m ), participantes do Projeto Viva Feliz da Fundação Nilo Coelho da cidade 

de Petrolina-PE. Foi desenvolvido um programa de treinamento de capoeira com duração de 12 semanas, 

sendo numa frequência de duas sessões semanais e com duração de 60 minutos cada sessão. A 

intensidade de esforço em cada sessão foi 13,3±0,9 u.a. na escala de percepção subjetiva de esforço, sendo 

o programa classificado dentro de um domínio moderado de esforço físico. As sessões de treinamento 

foram divididas em: parte inicial (10 minutos com aquecimento/alongamento em atividades lúdicas), 

parte principal (30 minutos com a movimentação alvo da sessão: ginga e movimentos como esquivas, 

golpes de linha, semi-giratórios e giratórios) e parte final (20 minutos de instruções teóricas e 

musicalidade associada ou não a movimentos). A CC foi mensurada com uma fita métrica metálica da 

marca CESCORF nos momentos pré-, 4, 8 e 12 semanas (sem) pós-treinamento. Estatística descritiva 

com média e desvio padrão foi realizada. ANOVA One-way para medidas repetidas foi aplicada (P<0,05; 

SPSS v.22.0). Resultado: Ocorreu diferença significativa na CC após as 12 semanas do treinamento de 

capoeira para idosos (pré: 82,2±8,4 cm vs. 4 sem: 81,2±7,2 cm vs. 8 sem: 80,9±8,3 cm vs. 12 sem: 79,7±6,3 
2cm; F[2,383; 28, 600] = 5,969; ηp  = 0,332; p<0,005). Conclusão: Doze semanas de treinamento de 

capoeira melhorou significativamente a CC de mulheres idosas do Projeto Viva Feliz da Fundação Nilo 

Coelho da cidade de Petrolina-PE. Desse modo, os resultados sugerem que a prática da capoeira por 

idosos pode contribuir com a redução de riscos de doenças cardiovasculares oriundas de aspectos 

relacionados a composição corporal e fundamentalmente ao aumento da massa gorda, a qual pode ter 

intima relação com a CC de um indivíduo.

Palavras-chave: Capoeira; Fator de risco cardiovascular; Circunferência de cintura.  

Financiamento: MEC/SESu.
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RESISTÊNCIA MUSCULAR DE MEMBROS SUPERIORES E 
TRONCO EM MULHERES CAPOEIRISTAS DA ESCOLA ABADÁ-

CAPOEIRA

1Rafael Gomes dos Santos (Saiyajin)
1Lorrana Kayola dos Santos Barros (Capi-Capi)
1 Sergio Rodrigues Moreira (Prof. Serginho)

1UNIVASF / PET-Educação Física / ABADÁ-Capoeira
rafael.gds1910@gmail.com 

Introdução: A capoeira é uma modalidade que possui exigências físicas para a realização de movimentos 
de ataque, defesa e floreios. Tais movimentos ocorrem em pé, mas também em posição invertida ao longo 
do jogo e que, portanto, solicitam de força e resistência muscular de membros inferiores e superiores no 
desenvolvimento da modalidade. Contudo, a literatura ainda é carente de estudos com essas variáveis em 
mulheres capoeiristas, especialmente em atletas durante um período competitivo. Objetivo: Avaliar a 
resistência muscular dos membros superiores e de tronco em mulheres atletas da Escola ABADÁ-
Capoeira. Metodologia: A amostra foi composta por 47 capoeiristas do sexo feminino, graduadas na 
modalidade (a partir da corda azul), oriundas de diversos países (Brasil, Portugal, Suíça, Japão, 
Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Rússia, Espanha, República Tcheca, Canadá, Eslováquia, França, 
México e Israel) e participantes do 12º Jogos Mundiais da Escola ABADÁ-Capoeira em agosto de 2019 no 
estado do Rio de Janeiro. Importante destacar que a amostra selecionada não conta com atletas 
profissionais, mas sim com atletas recreacionais da modalidade capoeira. Para análise da força de 
resistência muscular dos membros superiores foi utilizado o Teste de Flexão de Braço (T_FB) durante um 
minuto. Na força de resistência abdominal foi adotado o Teste de Flexão Abdominal (T_ABD) durante 
um minuto. Para uma melhor organização metodológica e de compreensão dos resultados obtidos no 
estudo, a amostra de mulheres foi dividida em três categorias pré-estabelecidas na pesquisa. Para 
organização das categorias dividiu-se o intervalo (amplitude) da massa corporal por três, onde a categoria 
“VIOLA” incluiu, participantes de até 60,7 kg, “MÉDIO” > 60,7 kg e ≤ 69,2 kg e “GUNGA” > 69,2 kg. Os 
nomes das categorias foram atribuídos seguindo nomenclatura semelhante à categoria masculina, 
significando os nomes dos diferentes berimbaus que compõem o ritmo da capoeira. A competição foi 
realizada no Centro Educacional Mestre Bimba (CEMB) na cidade de Cachoeira de Macacu-RJ e na 
Fundição Progresso na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Estatística descritiva foi realizada a partir de média, 
desvio padrão, mínimo e máximo. A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk 
e a homogeneidade das variâncias por meio do teste de Levene. Em seguida ANOVA One-way para 
comparar os resultados do T_FB e T_ABD entre as diferentes categorias. A significância do estudo 
adotada foi p <0,05 e o software utilizado foi o SPSS versão 22.0. Resultados: Não foram identificadas 
diferenças significativas entre as categorias de peso do T_FB (VIOLA: 43,5±11,8 rep. vs. MÉDIO: 
40,4±11,4 rep. vs. GUNGA: 39,0±9,3 rep. [F  = 0,52; p = 0,59]) e T_ABD (VIOLA: 44,3±5,6 rep. vs. [2, 44]

MÉDIO: 42,8±8,2 rep. vs. GUNGA: 38,0±7,9 rep. [F = 2,04; p = 0,14]). Conclusão: O presente estudo [2, 44] 

não demonstrou diferenças significativas entre as categorias de peso nos resultados do T_FB e T_ABD. 
Esses resultados sugerem que independente do peso corporal, mulheres capoeiristas da Escola ABADÁ-
Capoeira apresentam desempenho similar na resistência muscular de membros superiores e tronco, o 
que pode contribuir para semelhante desenvolvimento no jogo da capoeira em movimentos que 
demandem dessas capacidades físicas. 

Palavras-chave: Capoeira; Feminina; Força de resistência; Aptidão física. 

Financiamento: MEC/SESu.
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AFETO BÁSICO E INTENÇÃO FUTURA DE CRIANÇAS PARA A 
CAPOEIRA DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO A 

COVID-19 

1Débora Vitória Santos Moreira (Pepa)
1Ilma Sabrina Barbosa da Silva (Vaqueirinha)
1Rafael Gomes dos Santos (Saiyajin)
1Rafael Duarte Moraes de Oliveira (Todo-Duro)
1Matheus Souza Santana (Miranha)
1Anderson de Souza Pinheiro (Dançarino)
1 Sergio Rodrigues Moreira (Prof. Serginho)

1UNIVASF / PET-Educação Física / ABADÁ-Capoeira
debsvitoria1@gmail.com

Introdução: O mundo e particularmente o Brasil como epicentro, passa pela pandemia da COVID-19 
(infecção causada pelo SARS-CoV-2), onde a orientação da Organização Mundial de Saúde é de 
manutenção do distanciamento social, o que tem dificultado a realização de programas de atividade física 
nas diferentes populações, especialmente de crianças que requerem atividades em grupo visando maior 
ludicidade, afeto e aderência ao programa em médio e longo prazo.  O exercício físico na infância traz 
diversos benefícios, especialmente para crianças em idade escolar, gerando impacto importante na vida 
adulta. A prática da capoeira tem demonstrado sua importância na saúde de crianças, porém, pouco se sabe 
sobre percepções afetivas e de intenção futura nessa população, particularmente em momento de 
distanciamento social devido a COVID-19. Objetivo: Investigar em período de distanciamento social 
devido a COVID-19 o afeto básico (AB) e a intenção futura (IF) de crianças, de ambos os sexos em diferentes 
grupos de idade, para um programa infantil de capoeira. Metodologia: A amostra foi composta por 44 
crianças entre 3 e 10 anos (7,1±2,3 anos; 24,7±7,9 kg; 121,2±13,9 cm e 16,4±2,6 kg/m²), sendo 26 do sexo 
masculino (M) e 18 do sexo feminino (F), participantes de um programa de capoeira infantil promovido 
pela Escola ABADÁ-Capoeira na UNIVASF. O Programa de capoeira, interrompido pelo isolamento social 
devido a pandemia do COVID-19, foi desenvolvido durante duas semanas (entre 02 e 13/03/2020) com 
frequência de duas sessões semanais e duração de 40 minutos por sessão em intensidade variada. Na 
avaliação do AB e IF foram utilizadas escalas perceptuais que variaram de 0% (baixo AB e IF) a 100% (alto 
AB e IF). Foram avaliadas as respostas das crianças, entre 14 e 26/07/2020, a partir de três perguntas, sendo: 
1) AB em relação a prática da capoeira realizada em março/2020; 2) IF para praticar capoeira na próxima 
semana (IF ) e; 3) intenção futura para praticar capoeira após a pandemia (IF ). Resultados: A amostra 1 2

investigada representou 60,3% do grupo de crianças matriculadas no programa. O grupo de crianças 
participou de uma quantidade de 3,2±1,1 aulas (Q_A). O AB sobre as aulas foi de 94,4±12,1%. No grupo 
total a IF  - voltar as aulas na próxima semana diferiu da IF - voltar as aulas após pandemia (IF : 74,5±35,7% 1 2 1

vs. IF : 97,4±6,9%; p<0,001), semelhante ao ocorrido dentro de cada sexo (p<0,05) e dentro de cada grupo 2

de idade (p<0,05). Na comparação entre sexos não ocorreram diferenças na Q_A (M: 3,2±1,2 aulas vs. F: 
3,4±0,8 aulas; p=0,485), AB (M: 94,4±11,0% vs. F: 94,4±13,8%; p=0,995), IF  (M: 71,2±39,7% vs. F: 1

79,4±29,2%; p=0,455) e IF  (M: 97,1±7,2% vs. F: 97,8±6,5%; p=0,757). As crianças de 3-6 anos tiveram 2

comportamento semelhante ao se comparar as de 7-10 anos na Q_A (Novos: 3,2±1,2 aulas vs. Velhos: 
3,3±1,0 aulas; p=0,740), AB (Novos: 96,7±8,7% vs. Velhos: 91,9±14,7%; p=0,188), IF  (Novos: 82,2±33,8% 1

vs. Velhos: 61,4±38,4%; p=0,064) e IF  (Novos: 98,3±5,8% vs. Velhos: 96,4±7,9%; p=0,383). Uma 2

correlação proporcional ocorreu no grupo total entre AB e IF  (r=0,32; p=0,032). No grupo de 3-6 anos 2

ocorreu correlação entre Q_A e AB (r=0,66; p<0,001), Q_A e IF  (r=0,54; p=0,008) e finalmente AB e IF  2 2

(r=0,58; p=0,004). Conclusão: Em período de distanciamento social as altas respostas de AB das crianças  
para a capoeira se relacionam com a IF para a prática dessa modalidade após a pandemia.  

Palavras-chave: Percepção de afeto; Intenção Futura; Capoeira pedagógica; COVID-19. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE GERENCIAMENTO E RETENSÃO DE ALUNOS 
DE PROFISSIONAIS QUE MINISTRAM AULA PELA ESCOLA ABADÁ-

CAPOEIRA

 Diogo Augusto de O. Medrado (Inst. Tubarão Preto)
ABADÁ-Capoeira, Juazeiro-BA

diogomedradoaom@gmail.com  

Introdução: O que tem se percebido no decorrer dos anos com as turmas de ensino do profissional de 
capoeira é uma grande rotatividade de alunos. Esse fenômeno dificulta a criação de uma base sólida no 
trabalho e com isso pode prejudicar o processo de desenvolvimento global e duradouro nos diferentes 
segmentos sociais de atuação do profissional de capoeira, como em comunidades, associações, clubes, 
escolas e academias. Desta forma, ferramentas de gestão poderiam contribuir no gerenciamento e 
consequente vinculação e manutenção de alunos nas turmas de capoeira, as quais em médio e longo prazo 
construiriam a base sólida de sustentação. Objetivo: Quantificar a associação (correlação e predição) entre 
potencial de gerenciamento e retenção de alunos de profissionais da Escola ABADÁ-Capoeira; avaliar 
possíveis dificuldades no processo e indicar ferramentas de gestão que possibilitem melhora do processo de 
gerenciamento do trabalho. Metodologia: Uma amostra de 55 profissionais que ministram aula pela Escola 
ABADÁ-Capoeira (85,5% do sexo masculino; idade: 42,7±8,5 anos; tempo de capoeira: 25,9±7,2 anos; 
tempo que ministram aula: 15,1±9,9 anos; não vivem exclusivamente da capoeira: 67,3%), responderam a 
um questionário enviado remotamente com as seguintes perguntas: 1) em que nível você considera seu potencial 
de retenção de alunos na capoeira?; 2) qual seu grau de satisfação quanto ao seu gerenciamento estratégico dentro da 
capoeira?; e 3) quais são suas maiores dificuldades quanto ao gerenciamento do seu trabalho dentro da capoeira? As 
duas primeiras perguntas foram respondidas através de escalas que variaram de 1 (BAIXA retenção de 
alunos/gerenciamento) a 10 (ALTA retenção de alunos/gerenciamento). A última pergunta possibilitou 
respostas abertas dos profissionais participantes. Os resultados das duas primeiras perguntas foram 
analisados por estatística descritiva com média ± desvio padrão. Para verificar a associação entre essas 
variáveis, testes de correlação (Spearman) e de regressão linear foram aplicados. Resultados: Os profissionais 
de capoeira consideraram o gerenciamento estratégico em 7,3±2,2 pontos, enquanto o potencial de 
retenção de alunos ficou em 7,1±2,1 pontos. Ocorreu correlação positiva entre “gerenciamento” e “retenção de 
alunos” (r = 0,74; p<0,001; magnitude moderadamente-alta). O gerenciamento estratégico foi preditor da 
retenção de alunos, mesmo controlando estatisticamente pela experiência de aula de capoeira do 

2profissional (ß = 0,69; R  = 0,14; p<0,01). Quanto as maiores dificuldades encontradas pelos profissionais 
no processo de gerenciamento, as três mais citadas foram: 1) baixo incentivo financeiro dos poderes 
públicos (25% da amostra); 2) conciliar as aulas de capoeira com a atividade profissional principal (15% da 
amostra) e; 3) manter o interesse do aluno na capoeira ao transitar da infância para adolescência (10% da 
amostra). Tendo em vista o resultado estatístico prévio, associado às dificuldades apresentadas pelos 
profissionais, sugere-se a ferramenta de gestão 5W2H. Essa ferramenta viabiliza um checklist de atividades e 
metas que devem ser estipuladas de forma transparente entre todos os envolvidos no projeto (profissionais, 
alunos, parceiros). A sigla representa diretrizes, sendo: os 5W: What (o que será feito?), Why (por que...?), 
Where (onde...?), When (quando...?), Who (por quem...?) e; os 2H: How (como será feito?), How much (quanto 
vai custar?). Com as respostas a tais perguntas sendo construídas coletivamente, a lista obtida de atividades 
direcionará a equipe dentro do projeto, de modo a um melhor processo de execução destas atividades e, por 
conseguinte de obtenção de resultados e alcance de metas. Conclusão: Foi constatada uma associação 
importante entre potencial de gerenciamento e retenção de alunos de profissionais da Escola ABADÁ-
Capoeira. A ferramenta 5W2H pode ter aplicação prática nas dificuldades apresentadas pelos profissionais 
do presente estudo otimizando o processo gerencial. Mais estudos são necessários avaliando o impacto do 
processo de gestão, utilizando a feramente 5W2H, nas dificuldades apresentadas pelos profissionais de 
capoeira.  

Palavras-chave: Gestão; Capoeira; Retenção de alunos; Ferramentas de gerenciamento.
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CAPOEIRA E JIU-JITSU: UMA COMPARAÇÃO DO ESTRESSE 

PERCEBIDO PELOS PRATICANTES DAS DUAS MODALIDADES

Jean Lucas Rosa
Universidade do Estado de Minas Gerais

jeanlucas.rosa@hotmail.com

Rita de Cássia Ribeiro Carvalho
Universidade do Estado de Minas Gerais

rita.carvalho@uemg.br 

Introdução: O estresse é algo comum no dia a dia estando presente em todos os momentos. Quando em 

excesso pode ser prejudicial à saúde mental e física. Visando reduzir essas sensações, o ser humano 

procura a prática de exercício físico. Independente da escolha da modalidade, o exercício físico contribui 

para a saúde mental, promovendo o bem-estar, reduzindo o estresse e a ansiedade, melhorando o estado 

de humor e reduzindo os sintomas depressivos. Objetivo: Comparar o nível de estresse percebido entre 

praticantes de capoeira e de jiu-jitsu. Metodologia: A amostra, selecionada por conveniência, foi 

composta por 32 praticantes de capoeira (CA), sendo 03 do sexo feminino e 29 do sexo masculino, com 

idade média de 34,88±11,58 anos, volume semanal de treino de 5,78±2,09 horas e tempo médio de 

prática na modalidade de 15,18±9,91 anos e 25 praticantes de jiu-jitsu (JJ), sendo 06 do sexo feminino e 19 

do sexo masculino, com idade média de 31,76±8,25 anos, volume semanal de treino de 5,94±3,59 horas e 

tempo médio de prática na modalidade de 6,5±6,93 anos. Utilizou-se um instrumento para 

caracterização da amostra e o Questionário de Estresse Percebido (QEP). O QEP é dividido nos 

componentes aceitação social, sobrecarga, irritabilidade, tensão e fadiga, energia e alegria, medo e 

ansiedade, realização e satisfação pessoal e, índice de estresse percebido. A análise estatística foi realizada 

através de estatística descritiva e comparação entre grupos utilizando ANOVA, complementada com Post-

hoc de Tukey, com nível de significância de p < 0,05. Resultados: Ao comparar ambas as modalidades a 

ANOVA evidenciou diferença significativa nos componentes energia e alegria (CA: 0,33±0,05 vs. JJ: 

0,24±0,06; p < 0,001) e medo e ansiedade (CA: 0,16±0,07 vs. JJ: 0,23±0,06; p < 0,01). Quanto ao resultado 

geral do teste, o qual evidencia o nível de estresse percebido, não foi encontrada diferença significativa 

(CA: 0,43±0,12 vs. JJ: 0,45±0,15; p = 0,669). Conclusão: Os praticantes de capoeira apresentaram 

maiores índices de energia e alegria e menores índices de medo e ansiedade quando comparados aos 

praticantes de jiu-jitsu. Nos demais componentes e no índice de estresse percebido não foram 

encontradas diferenças significativas entre as modalidades. Apesar de sugestivos, tais resultados devem 

ser avaliados em estudos melhor controlados e detalhados. A escassez de literatura científica sobre o 

assunto dificulta a interpretação e reprodutibilidade dos resultados, fazendo-se necessário mais 

investigações. Embora seja uma arte marcial legitimamente brasileira, que engloba a cultura, a dança, a 

música e a luta, a capoeira ainda é rejeitada por grande parte da população, sendo vista simplesmente 

como vadiagem. Existe, inclusive, uma insuficiência de políticas públicas de cultura e esporte para 

incentivo e valorização desse patrimônio cultural imaterial da humanidade.

Palavras-chave: artes marciais; exercício físico; saúde mental.

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira 203



A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL PELA COMUNIDADE

Andrea Elena Galvis Nazario
andrea.e.galvis@gmail.com

 

Introdução: Uma vez que a Roda de Capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial nacional, ela 

deixou de pertencer a uma minoria. Novos métodos de proteção foram criados, enquanto discrepâncias 

entre o estado e os portadores foram surgindo. Apesar dos novos métodos de salvaguarda promovendo a 

Roda de Capoeira, diferentes expectativas não foram percebidas, assim como diferentes percepções sobre 

o patrimônio e como protegê-lo, levando a um mal-entendido entre o IPHAN e os mestres. Objetivo: 

Partindo de uma análise acerca destas mesmas expectativas, assim como das medidas de salvaguarda 

propostas no documento da nomeação e da forma como estas têm sido desenvolvidas até agora, minha 

intenção é provar a importância da gestão da comunidade antes, durante e depois da inscrição. 

Metodologia: As medidas de proteção são gerenciadas de acordo com demandas de cada estado federal, 

em decorrência do processo de descentralização ocorrido em 2012. Desta forma, esperava-se encontrar 

algumas destas medidas em diferentes estágios de desenvolvimento. Por esse motivo, decidi realizar uma 

série de entrevistas e questionários qualitativos semiestruturados aos capoeiristas listados como 

comunidade envolvida no documento de nomeação para Lista Representativa do Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade. Sendo os sujeitos de estudo provenientes de diferentes estados do Brasil. Esta 

pesquisa desenvolveu-se no âmbito de uma tese de mestrado, para a Faculdade Universidade de 

Tecnologia de Brandenburg Cottbus, Alemanha. Resultados: Assim, foi possível compreender que: a 

perda de confiança da comunidade ativa no IPHAN se deve ao fato de muitos dos planos de salvaguardas 

não terem sido concretizados. Após o cadastro, não houve contato constante com a comunidade ativa 

envolvida, além de como reconhecer quem faz parte da comunidade.  Muitos não entendem ou têm um 

conceito errado do que o título da UNESCO representa. As diferentes expectativas quanto à salvaguarda 

da capoeira geraram mal-entendidos e decepções. Um dos equívocos foi a confusão do reconhecimento 

da Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres, ambos reconhecidos em nível nacional, mas apenas a Roda de 

Capoeira é reconhecida na Lista Representativa. Na verdade, tem havido falhas de ambos lados, uma 

delas, a dos mestres, que participaram do processo de candidatura, os quais não foram bem informados 

sobre o que este título realmente representa, que é um reconhecimento da diversidade cultural. A 

capoeira continua a evoluir, quais são os valores que a capoeira continuará a representar? Que aspectos a 

comunidade ativa deseja salvaguardar? Por outro lado, a falta de processos a seguir após a indicação pelo 

IPHAN. É por isso que é essencial que os atores - a comunidade - sejam ativos antes, durante e depois da 

nomeação. Considerações finais: As observações em minha tese foram seguidas de recomendação 

positiva com o objetivo final de restabelecer a comunicação entre ambas as partes, de acordo com o que os 

portadores acreditam ser necessário para a salvaguarda da Roda de Capoeira.

Palavras-chave: patrimônio cultural imaterial; participação da comunidade; salvaguarda do 

patrimônio imaterial. 

204 Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira



SÉCULO XXI – UMA PERSPECTIVA DE ENSINO DA CAPOEIRA 
ABADA PELO MÉTODO HÍBRIDO

Amauri Pedroso Américo
Escola de Capoeira Abada

amauripedroso@yahoo.com.br

Inain Barbara Assunção Américo
Escola de Capoeira Abada

barbaraabada@yahoo.com.br

 
Introdução: A proposta de desenvolver este trabalho veio a título de averiguar se a capoeira tem eficácia 
com o uso do método híbrido, ou seja, aulas presenciais e virtuais, pois a capoeira contribui não só para o 
autoconhecimento, mas também para o desenvolvimento da autonomia, da consciência corporal e do 
senso de cooperação, mas como praticar em tempos digital? Uma atividade sem adjetivos, unissex, livre 
de certos e errados, capaz de envolver os praticantes e ainda os conectar a distância. A capoeira ABADÁ, 
vem digitalizando sua forma de ensino e já se pensa em um método híbrido de formação, por ser uma 
atividade que gera autonomia corporal, desenvolvimento intelectual, cooperação, socialização e 
responsabilidade. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo identificar as vantagens combinadas de 
aulas presenciais e aulas online, proporcionar o contato com as ferramentas tecnológicas e ainda otimizar 
um ambiente tanto virtual quanto presencial de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento das 
diferentes habilidades. METODOS: Para elaboração deste trabalho a metodologia de pesquisa utilizada 
foi a pesquisa-ação, caracterizada com as atividades presenciais e práticas online acontecendo nas 
diferentes culturas. Os 35 profissionais envolvidos foram convidados a responder um questionário com 
14 perguntas de múltipla escolha além de questões abertas sobre as aulas pré-pandemia (presencial), bem 
como atividades de experimento como laboratório, cito, aulas online, encontro feminino e jogos 
brasileiros, ambos em 2020. A análise foi feita utilizando a observação participante e os gráficos da 
pesquisa. Estes instrumentos foram utilizados por ter aplicabilidade em meio a pandemia e relatos de 
experiências pré-pandemia. RESULTADOS: Ao utilizar o questionário pode-se entender como este 
profissional percebeu seu trabalho pré, durante e pós pandemia. Constatou-se conforme mostra que 
82,4% dos profissionais pesquisados já utilizavam da internet para se atualizar e 14,7% fazem o uso da 
televisão. Observou-se que apenas 32,4% faziam uso das tecnologias e mídias sociais para a divulgação do 
seu trabalho. Verificou-se que somente 14,7% utilizava de chamadas de vídeo para as atividades 
complementares com a capoeira para contemplar seus alunos e 73,5% nunca se utilizou deste recurso. O 
curioso é que com a pandemia 91,2% utilizou de recursos digitais para continuar o trabalho com a 
capoeira, 35,3% entenderam a eficácia da chamada de vídeo para o ensino complementar dizendo ser 
bom, 51,5% alegaram ter ganhos na aprendizagem e 42,4% no tempo com o recurso online. Pós 
pandemia, há uma possibilidade de se continuar com o ensino da capoeira via online, cogitando-se 
inclusive o uso tecnológico de holográficos. CONCLUSÃO: Estamos passando por um período 
excepcional de isolamento, mas que trouxe um vasto conhecimento a todos sobre o mundo digital. 
Concluiu-se que pós pandemia, 64,7% concordam que há uma possibilidade de se continuar com o 
ensino da capoeira pelo método híbrido, porém conforme demonstrado pela pesquisa 80% das aulas 
devem ser presenciais e somente 20% de aulas virtuais. Ainda se apontou que 42,4% dos pesquisados 
acreditam não ser relevante o nível de graduação do capoeirista para que de fato aconteça o 
desenvolvimento das diferentes habilidades exigidas no aprendizado da capoeira e assim haja 
compreensão do jogo nesta forma de ensino híbrido, otimizando um ambiente tanto virtual quanto 
presencial de qualidade. Fica esta pesquisa em aberto a outros integrantes da escola ABADA para possível 
ampliação deste conteúdo.

Palavras-chave: Capoeira; Tecnologias; Método Híbrido. 

Financiamento: sem apoio financeiro.
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O USO DE MÁSCARA DURANTE O TREINO DE CAPOEIRA, A 
INFLUÊNCIA NA FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE 

OXIGÊNIO E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA 
AO COVID-19

1,2Rony Carlos Rodrigues Las Casas (Grad. Las Casas)
1,3Kátia Kéllen de Paula Aguilar Las Casas (Katita)

1Dênis Soares Mariano (Prof. Filhote)
1Elaine Silveira do Nascimento (Inst. Ariel)
1Anderson Flávio Ferreira do Nascimento (Prof. Sapão)

1ABADÁ-Capoeira / 2Faculdade Única de Contagem / GEPAPAF /
3 Programa Mexa-se Brasil / Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura de Belo Horizonte

ronylascasas@gmail.com

 
Introdução: Frente a questão do coronavírus e a necessidade do uso de máscara durante os treinos de 
capoeira, surgem problemas como a percepção de falta de ar, a qual é agravada principalmente quando as 
máscaras estão umedecidas ou molhadas pelo suor. Devido ao número reduzido de informações acerca 
do manejo correto do equipamento de proteção individual (EPI), podem surgir riscos de biossegurança; 
Objetivo: Avaliar a resposta da frequência cardíaca (FC) e da saturação de oxigênio (SpO ) em capoeiristas 2

durante um treino com utilização de máscaras de tecido para proteção e educação em biossegurança 
contra o coronavírus. Metodologia: A amostra foi escolhida por conveniência, composta por oito alunos 
(voluntários) da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-
Capoeira) da cidade de Contagem, MG - Brasil. Os voluntários foram distribuídos aleatoriamente em um 
salão de aproximadamente 150 m² em espaços demarcados individualmente de 3x3m com um vão de 1m 
entre cada quadro. Os voluntários foram analisados durante 1 hora de treino com as máscaras secas, com 
máscaras úmidas e com as máscaras molhadas pelo suor. Foram coletadas as medidas de massa corporal 
total (MCT), estatura, FC, SpO , percepção subjetiva do esforço (PSE), percepção subjetiva do 2

desconforto da máscara (PSDM) e a quantidade de vezes que encostaram na parte da frente da máscara 
e/ou no rosto. Foram criados fluxos e recomendações de biossegurança por procedimento operacional 
padrão. A estatística descritiva foi realizada e os dados foram expressos em média e desvio padrão; 
Resultados: Foram analisados oito voluntários (três mulheres e cinco homens) com idade de 41,3±3,4 
anos, MCT de 79,5±19,1 kg, estatura de 172,8±8,9 cm e FC de repouso de 69±6,6 bpm. Características 
ambientais: 27ºC de temperatura e 25% de umidade relativa do ar. Os principais resultados apontam 
que, enquanto as máscaras estavam secas, a FC média foi de 133±36 bpm, a SpO  95±2%, a PSE 12±1 u.a. 2

e a PSDM 3±01 u.a.; quando as máscaras estavam úmidas a FC média foi de 150±39 bpm, a SpO2 95±3%, 
a PSE 14±1 u.a. e a PSDM 5±2 u.a.; e quando as máscaras estavam molhadas a FC média era de 171±8 
bpm, a SpO2 86±7%, a PSE 17±01 u.a. e a PSDM 8±2 u.a. A quantidade média de toques na máscara 
e/ou rosto foram de 13±11; Considerações Finais/Conclusão: As máscaras molhadas prejudicaram a 
troca respiratória e diminuíram a saturação de oxigênio, as quais podem estar relacionada com a menor 
pressão parcial de O  (oxigênio) e maior pressão parcial de CO  (gás carbônico). Essa situação pode gerar 2 2

um ambiente fisiológico para uma acidose sanguínea que, consequentemente, pode ocasionar uma perda 
de desempenho e aceleração da fadiga, além do maior risco de contaminação. Sugerimos que nos 
treinamentos sejam controladas as variáveis hemodinâmicas, as condições fisiológicas e as questões 
relacionadas a biossegurança para um treinamento mais seguro e com qualidade.

Palavras-chave: Capoeira, Máscara, Biossegurança, Coronavírus e COVID-19.
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COMPARANDO O PERFIL DO ESTILO DE VIDA DE CAPOEIRISTAS 
E NÃO CAPOEIRISTAS

Claudete C. de Jesus Machado 
ABADÁ-CAPOEIRA

claujcmachado@hotmail.com

Cezar Mitsunori Narazaki 
ABADÁ-CAPOEIRA

cnarazaki@yahoo.com.br

 
Introdução: No contexto atual, o estresse, o sedentarismo, a alimentação inadequada, entre outros fatores 
são problemas crônicos que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas. A prática de atividade física 
favorece a melhoria da qualidade de vida, torna o indivíduo mais ativo e o distancia da situação de 
sedentarismo.  A Capoeira que além da atividade física, envolve aspectos da cultura afro-brasileira, música, 
ritmo e jogo. Percebe-se que a capoeira, além do estímulo para o exercício físico, favorece a adoção de 
hábitos saudáveis e contribui no âmbito emocional. Tais questões podem favorecer a melhoria da 
qualidade de vida do praticante, contudo, poucas informações científicas estão disponíveis sobre o 
assunto e sugerem a seguinte pergunta de pesquisa: A capoeira contribui para a melhora do estilo de vida 
dos praticantes? Objetivo: Comparar o perfil do estilo de vida de capoeiristas e de não capoeiristas. 
Metodologia: Foram avaliados dois grupos, sendo 1) não praticantes de capoeira (n = 20) e, 2) praticantes 
da Escola ABADÁ-Capoeira da cidade de Curitiba-PR (n = 20). Como modelo conceitual utilizou-se o 
“Pentáculo do Bem-estar” proposto por Nahas (2000). O instrumento considera 5 componentes do estilo 
de vida que afetam a saúde e o bem-estar individual, sendo: nutrição; stress; atividade física; 
comportamento preventivo e; qualidade dos relacionamentos. Integrando esses componentes há um 
questionário com 15 perguntas (três para cada componente) cujas respostas compreendem 4 níveis em 
uma escala que varia de 0 a 3, sendo: “0 - absolutamente não faz parte do seu estilo de vida”; “1 - às vezes 
corresponde ao seu comportamento; “2 - quase sempre verdadeiro no seu comportamento”; “3 - a 
afirmação é sempre verdadeira no seu dia a dia; faz parte do seu estilo de vida”. Após responder as 
perguntas utiliza-se a figura de uma estrela com 5 pontas (pentáculo), de forma que cada uma delas 
representa um dos componentes já mencionados. A estrela é dividida em 15 setores e cada setor possui 3 
níveis que são pintados/preenchidos de forma correspondente a escala de respostas da seguinte forma: 
não se pinta o setor se a resposta for 0, preencher o primeiro nível do setor se a resposta for 1, o primeiro e 
segundo se for 2 e por fim, pintam-se os três níveis se a resposta for 3. O questionário seguiu a proposta de 
Nahas e foi enviado por redes sociais digitais a partir de link para cada participante da pesquisa. Depois do 
resultado foram pintados os níveis de cada setor no pentáculo de Nahas um por participante e dispostos 
em um quadro comparativo para identificar e classificar pelo percentual dos resultados semelhantes. A 
etapa seguinte foi pintar com o resultado de todos os participantes em escala de cor vermelha sobrepostos 
para que se verifique a incidência de resultados semelhantes. Os tons mais claros mostram a menor 
incidência e os tons escuros apresentam a maior incidência de respostas semelhantes, sendo possível assim 
também visualizar as incidências de nível médio. Resultado: Foi constatado que os praticantes de capoeira 
apresentam um perfil de estilo de vida melhor que os não praticantes de capoeira, com 45% dos 
capoeiristas apresentando estilo de vida saudável e equilibrado; 30% na classificação média, 20% estando 
regular e 5% com estilo de vida péssimo. Os não praticantes de capoeira se apresentaram, sendo 20% com 
o estilo de vida saudável e equilibrado, 30% na classificação média, 45% estando regular e 5% com estilo 
de vida péssimo. Conclusão: O nível 3 dos 15 itens determinam o perfeito equilíbrio e estilo de vida 
saudável. Considerando que 45% dos capoeiristas tiveram níveis aproximados e que apenas 20% dos não 
praticantes de capoeira tiveram níveis semelhantes, conclui-se que os capoeiristas têm um estilo de vida 
mais favorável que o estilo de vida de não praticantes de capoeira.

Palavras-chave: Capoeira; Pentáculo do Bem-estar; Nahas; Capoeiristas; Não Capoeiristas.
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MOBILIDADE E ESTABILIDADE ARTICULAR COMO 

FERRAMENTA NA PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DO CAPOEIRISTA: UM ESTUDO DE CASO

Marcos B. Gomes
marcosbgomes@bol.com.br 

 
Introdução: Dentro da ciência do treinamento, as variáveis a serem aplicadas são direcionadas pelos 

princípios do treinamento desportivo (TD). Devido a evolução do TD, outras ferramentas estão sendo 

utilizadas. Por exemplo, alguns autores como Michael Boyle, Gray Cooke, Dantas (2002) apontam para a 

importância de uma análise do movimento em conjunto ao TD para prescrição do treinamento, mas não 

somente uma análise isolada do mesmo. Objetivo: Verificar se a inclusão de técnicas para a mobilidade 

articular e exercícios de instabilidade, em uma rotina já existente de treinamento, podem auxiliar na 

melhora do desempenho na prática da capoeira. Metodologia: O presente trabalho é caracterizado como 

um relato de caso. Foi avaliado um sujeito com 20 anos de prática de capoeira e que possui um histórico 

de uma lesão com fratura exposta na perna esquerda que causa limitação de alguns movimentos tanto na 

capoeira, quanto nas atividades diárias. Foi avaliada a mobilidade articular (MA) do: 1. tornozelo através 

do teste joelho na parede com uma régua milimetrada; 2. Quadril através do teste de agachamento com 

braços elevados (overheadsquat); 3. Ombros através da avaliação de abdução horizontal somada a rotação 

externa de braços a 90º com o tronco totalmente apoiado na parede. Além destes testes também 

aplicamos um questionário de auto percepção pelo Google Forms. Foram aplicadas técnicas de 

mobilidade e exercícios de instabilidade de maneira regular com um mínimo de 2 e máximo de 3 vezes 

por semana. Valeu ressaltar que não foram alteradas as outras rotinas de treinamento já existentes. 

Considerações Finais/Conclusão: Foi identificado uma evolução na mobilidade do das articulações 

trabalhadas, em especial nos tornozelos. 1º teste tornozelo esquerdo: 3,0 cm. Reteste: 3,5cm – uma 

evolução de ≅ 17%. 1º. Teste tornozelo direito: 6,0cm. Reteste: 7,0cm – uma evolução de ≅16.7%. Os 

resultados do trabalho de MA e o questionário de auto percepção nos levam a acreditar que o trabalho 

tanto para recuperação de lesão quanto para preparação e condicionamento do capoeirista corrobora de 

maneira satisfatória, cabendo outros estudos envolvendo outras articulações e um número amostral 

maior.

Palavras-chave: Mobilidade Articular; Capoeira; Treinamento; Recuperação

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira208



CONSCIENTIZAÇÃO DO CAPOEIRISTA: PLANIFICAÇÃO, 

ALIMENTAÇÃO E DESCANSO

Máximo Domingues Neto
ABADÁ-CAPOEIRA

centrodetreinamento@hotmail.com.br

 
Introdução: O livro Conscientização na Capoeira é um trabalho baseado em três pilares, sendo: 

planificação, alimentação e descanso. Esses três pilares são explicados através de exercícios práticos para o 

capoeirista no dia a dia, qualificando assim o programa de treinamento. Objetivo: Tenho como objetivo 

fazer o capoeirista entender que a planificação de treino faz com que possamos ter uma capacidade de 

longevidade articular e muscular para poder dar continuidade com a capoeira por muito tempo. 

Metodologia: O trabalho e dividido em ciclos de treinamento juntamente com orientação de carga, 

dividindo e conscientizando de que o planejamento é uma ferramenta importante para alcançar o 

melhor resultado físico sem risco de lesão. Resultados: Recebi ótimos relatórios de pessoas que 

utilizaram os ensinamentos do livro pois conseguiram obter uma melhora de performance com saúde e 

integridade física. As pessoas perceberam a necessidade de respeitar os limites do corpo. Considerações 

finais. Esse trabalho foi proposto dentro de um TCC que fiz na Espanha no Mestrado de Atividade Física 

e Saúde onde foi reescrito de uma forma facilitada para os capoeiristas da ABADÁ Capoeira, o nome 

original é Conscientização no Esporte tendo como base a alimentação e planificação.

Palavras-chave: Consciência; Capoeira; Treinamento orientado.
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A CAPOEIRA NO MUNDO DOS ADOLESCENTES

Nicole Gabrielli Silvério 
                  Escola Estadual José Fressato 

nicolegabrielli2005@hotmail.com

                 Agatha Nikaelly Silvério 
                  Escola Estadual José Fressato 

 
Introdução: A capoeira vem se desenvolvendo, adaptando-se a diversificados públicos e as diferentes classes 
sociais. Cresce o número de adolescentes praticantes de capoeira em todo o mundo, principalmente pela 
prática da modalidade em escolas e em projetos sociais. Porém em meio aos adolescentes existem várias 
questões preocupantes que estão associadas a influencias do ambiente externo que podem deixar os 
adolescentes mais vulneráveis a várias situações como: gravidez, drogas, violência física, verbal e emocional. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a gravidez na adolescência é considerada quando ocorre 
entre os 10 e 20 anos, apesar de ser apontada como uma gestação de alto risco decorrente das preocupações 
que traz para a mãe e ao recém-nascido. A gravidez nesta faixa etária pode acarretar problemas sociais e 
biológicos, sendo a evasão escolar um desses principais fatores. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 
(PENSE, 2016) destaca que as drogas atingem o número exorbitante de 236,8 mil jovens com contato com 
as drogas ilícitas e não sabem quantificar o total que já estiveram no contato com as drogas lícitas (álcool e 
tabaco). Outro fator que assombra os jovens está relacionado aos diferentes tipos de violência que ele pode 
sofrer em diferentes situações do seu cotidiano como violência física, a violência verbal através de 
xingamentos, palavrões e violência emocional que acontece principalmente por situações de bullyng. A 
falta de diálogo e informação estão associados a estas situações de vulnerabilidade que os jovens vivenciam 
no seu cotidiano. O projeto Capoeira e Cidadania (promovido pela lei de Incentivo à Cultura- Lei Rouanet) 
coordenado pelo Professor Jorge Luiz de Freitas (Mestrando Piriquito) desenvolve através da sua proposta, 
ações de conscientização dos jovens em relação as temáticas que evolvem a gravidez, drogas e as diferentes 
formas de violência. Através do diálogo e da formação cidadã procura-se contribuir na conscientização do 
jovem em relação as situações de vulnerabilidade. Objetivo: verificar como o Projeto Capoeira e cidadania 
pode contribuir na conscientização de jovens capoeiristas em relação as situações de vulnerabilidade social. 
Metodologia: Foi elaborado um questionário com perguntas objetivas, abordando questões relacionadas a 
gravidez na adolescência, drogas e violência (física, emocional e verbal). Os participantes desta pesquisa 
foram onze alunos do Projeto Capoeira e Cidadania, com idades entre 13 e 20 anos, sendo composto por 
seis meninas e cinco meninos. A aplicação do questionário ocorreu via aplicativo Whatsapp e na sua análise 
foi levado em consideração a quantidade de vezes em que cada resposta obteve as mesmas escolhas. 
Resultados: As respostas do questionário nos mostrou que a gravidez, é um assunto que já faz parte do 
cotidiano dos jovens e que existem vários métodos para se prevenir, portanto muitos que engravidam antes 
do tempo propício a idade, são por escolhas próprias ou por consequência de uma relação rápida. Sobre o 
tema sobres as drogas, obtivemos uma resposta em comum, em que todos os participantes da pesquisa 
conhecem uma ou mais pessoas que já se envolveram com substâncias ilícitas. Enquanto capoeirista eles se 
prontificaram a ajudar os colegas usuário e também  mostraram como é importante fazer parte de um 
projeto social em que o objetivo é totalmente voltado para a pratica da capoeira, que por sua vez apresenta 
vários exemplos a serem seguidos de jovens capoeiristas campeões em jogos  regionais, brasileiros e 
participantes em eventos de nível mundial. Em relação ao tema Violência, tivemos resposta diversificadas. 
Alguns já presenciaram ou já foram alvos de algum tipo de violência, porém a mais comum é a violência 
emocional que pode partir de qualquer pessoa do seu meio de convivência, sendo ela capoeirista ou não. Os 
capoeiristas na maioria das vezes têm consciência de pedir desculpas quando comparados por outros amigos 
que não praticam a capoeira. Considerações Finais: Este trabalho mostrou a importância dos projetos 
sociais em relação a conscientização e a contribuição que ele traz aos jovens que estão expostos a situações de 
vulnerabilidade.

Palavras-chave: Gravidez na adolescência, Drogas, Violência, Projetos Sociais.
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Introdução: Com o crescente aumento do aspecto esportivo na capoeira, nas últimas décadas as 

competições têm atraído um número importante de participantes, tanto do sexo masculino como do 

sexo feminino. Comumente, na Escola ABADÁ-Capoeira, as competições ocorrem a partir de bateria de 

jogos, onde uma mesa de jurados avalia tais jogos a partir de diferentes critérios previamente elaborados 

para o fim competitivo. A mesa de jurados é composta por mestres e mestrandos da Escola ABADÁ-

Capoeira, os quais são predominantemente do sexo masculino, até mesmo por historicamente existirem 

mais integrantes homens quando comparado as mulheres. Por outro lado, pouco se sabe sobre os 

mecanismos envolvidos na atribuição das notas durante as competições de capoeira, a partir da mesa de 

jurados, para as diferentes categorias de competidores(as) e, especialmente quando se compara notas 

atribuídas para homens e para mulheres. Objetivo: Comparar as notas atribuídas para ambos os sexos 

(MASC vs. FEM) de diferentes categorias dos jogos da Escola ABADÁ-Capoeira. Métodos: Foi 

selecionado um dos jogos da Escola ABADÁ-Capoeira e analisadas as notas das semifinais e finais 

agrupadas, na categoria 1 (azul e azul/verde) para os competidores de ambos os sexos e categoria 2 (verde a 

roxa/marrom para o sexo feminino e roxa a roxa/marrom para o sexo masculino). Estatística descritiva 

com média e desvio padrão foi aplicada. Teste “t” Student para amostras independentes foi aplicado 

verificando as possíveis diferenças estatísticas entre as notas atribuídas entre as categorias e sexos. 

Resultados: Constatou-se diferença significativa entre as notas atribuídas tanto na categoria 1 da(o)s 

menos graduada(o)s (FEM 1: 22,4±1,8 pontos vs. MASC1: 22,4±1,8 pontos; p<0,05) como na categoria 2 

da(o)s mais graduada(o)s (FEM 2: 25,3±4,8 pontos vs. MASC1: 29,4±3,7 pontos; p<0,05). Como 

discussão alguns pontos podem entrar na reflexão para possíveis compreensões dos resultados 

encontrados na atribuição das notas nas diferentes categorias, sendo estes: 1) o crescimento da 

competição feminina e a constante atualização dos treinamentos específicos para mulheres na 

preparação para as competições avaliadas e; 2) uma menor participação das meninas mais novas em 

competições fora de sua região. Conclusão: Ocorreu diferença na atribuição das notas entre ambos os 

sexos em diferentes categorias de jogos da Escola ABADÁ-Capoeira. vulnerabilidade.

Palavras-chave: Jogos ABADÁ-Capoeira; competição; mulheres; rendimento.
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Introdução: O isolamento social pode propiciar aumentos significativos a transtornos mentais comuns 
(TMC), e a alta ingestão de carboidratos pode estar também associada em alguns casos com uma possível 

tentativa de aumento do estado de prazer.  Objetivo: Comparar o consumo alimentar entre mulheres 
capoeiristas do XI Encontro Feminino 2020 – Abadá Mulher com e sem riso para TMC durante a 

pandemia por covid-19. Metodologia: O estudo foi realizado em acompanhamento remoto a mulheres 
capoeiristas da escola Abadá-Capoeira durante o período de isolamento social relacionado à pandemia 
por covid-19. As capoeiristas responderam a um questionário eletrônico de autorrelato para análise de 
risco a distúrbios da saúde mental (SRQ-20), no qual a pontuação igual ou maior que 7 representa alto 
risco para TMC. Nesse sentido as voluntárias foram divididas em dois grupos para comparação, grupo 
baixo risco (GRUPO BR, score <7) e grupo alto risco (GRUPO AR, >7). Além disso, foram direcionadas a 
realizar anotações de todo o consumo alimentar realizado nas 24 horas antes da sua sessão de treino 
inserindo informações como qual o alimento ou bebida ingerido, quantidade, forma de preparo e 
horário da refeição. Para retorno dos dados aos pesquisadores as participantes do estudo responderam a 
um formulário eletrônico. Os dados foram tratados no software Webdiet® em versão eletrônica 2020, 
foram reportadas ingestão calórica total e as quantidades de carboidratos (CBH) proteínas (PTN) e 

lipídeos (LIP) ingeridos. A análise estatística dos dados foi realizada no GraphPad Prism 7. Resultados: 
Dentre as 257 integrantes do encontro 56 voluntárias candidataram-se ao estudo e finalmente 29 
responderam ao SRQ-20 e recordatório alimentar de 24 horas. O GRUPO BR foi composto por 19 

-2voluntários (36,8±10,8 anos; 70,3±13,5 kg; IMC = 26,0 kg.m ) e o GRUPO AR foi composto por 7 
-2voluntários (32,6±7,1 anos; 68,0±10,4 kg; IMC = 24,9 kg.m ), nenhuma diferença foi identificada para as 

características da amostra (p>0,05). Para o consumo alimentar dos grupos foi observado comportamento 
também semelhante sem diferença significante (p>0,05), GRUPO BR (Calorias: 1699±896 kcal/dia; 
CBH: 230±138 kcal; PTN: 69±39 kcal; LIP: 55±38 kcal) vs. GRUPO AR (Calorias: 1407±352 kcal/dia;  
CBH: 154±85 kcal; PTN: 63±32 kcal; LIP: 54±13 kcal). Ademais, foi observado que para ambos os grupos 
houve um maior consumo percentual de CBH, seguido de PTN e LIP, sendo CBH: 65%; PTN: 19%; LIP: 

16% para GRUPO BR e CBH: 57%; PTN: 23%; LIP: 20% para GRUPO AR. Conclusão: Conclui-se que 
não houve diferença entre o consumo alimentar entre os grupos com baixo e alto risco para TMC, 
interessantemente a média do consumo de CBH no GRUPO BR foi superior ao recomendado 
Organização Mundial da Saúde (CBH: 50 a 60%)

Palavras-chave: capoeira; alimentação; isolamento social; saúde mental; macronutrientes.
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Introdução: Em virtude da pandemia do Covid-19, foi preciso aprender novas formas de trabalho, 
socialização e prática esportiva. Com as restrições do distanciamento social, muitos capoeiristas 
precisaram levar para casa os treinos de capoeira que antes eram realizados em academias, escolas, clubes, 
parques, praças, entre outros. Mestre Camisa destaca que: “A Capoeira é um organismo vivo, ela evolui de 
acordo com as suas necessidades…", entretanto, pouco se sabe sobre adaptação dos treinamentos de capoeira 
em novo espaço físico e, principalmente com seu formato de transmissão de maneira virtual. Nesse 

sentido, novos estudos se fazem necessário trazendo esclarecimentos sobre o assunto. Objetivo: Verificar 
e analisar como estão ocorrendo as adaptações para realização dos treinamentos de capoeira durante o 

período de distanciamento social por consequência da pandemia da Covid-19. Método: Este estudo é 
uma pesquisa quantitativa com características descritivas. A ferramenta utilizada para a coleta de dados 
foi um questionário, composto por 8 questões objetivas e 4 questões abertas/discursivas, desenvolvido na 
plataforma Google Docs. As perguntas elaboradas tratavam da adaptação dos treinamentos de capoeira 
durante o período de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. Os questionários foram 
distribuídos para 221 integrantes da Escola ABADÁ-Capoeira através do aplicativo WhatsApp, sendo 

respondidos e armazenados na plataforma Google Docs. Resultados: Dos capoeiristas entrevistados, 
destes são 64 alunos, 4 estagiários, 96 graduados, 26 instrutores, 27 professores, 1 mestrando e 3 mestres. 
Com 65% das respostas sendo do sexo masculino e 35% do sexo feminino. A pesquisa demonstrou que 
em relação aos locais da casa onde ocorrem os treinos, a sala encontra-se em 29,9% dos casos, a garagem 
em 19% dos casos, o quintal em 16,3% e o quarto em 10% dos casos. Na sua maioria os ambientais 
disponíveis para treinos compõem um espaço de 3m². Os movimentos com maiores dificuldades de 
realização nos espaços são em primeiro lugar os floreios, seguidos dos saltos e da armada com martelo. 
Em relação aos movimentos mais treinados, em primeiro lugar foi a ginga, seguido das esquivas e da 
descida básica. Entre os móveis ou objetos que são retirados dos espaços, em primeiro lugar é o sofá, 
seguido da mesa e cadeiras, ficando em terceiro lugar o carro. Os aplicativos mais utilizados, em primeiro 
lugar ficou o Zoom, seguido do WhatsApp com chamada de vídeo, ficando em terceiro lugar o Google Meet. 
Ainda, 17 pessoas que representam 7,08% dos avaliados não usam nenhum aplicativo para realizar os 

treinamentos. Finalmente, 69,8% dos avaliados gostam de treinar em dupla. Conclusão: Pela primeira 
vez, informações sobre adaptações para realização de treinamentos de capoeira durante o período de 
distanciamento social por consequência da pandemia da Covid-19 estão sendo apresentadas. Tais 
resultados podem contribuir para futuras intervenções relacionadas ao processo de gerenciamento de 
treinamentos em casa, uma vez que trazem um panorama das adaptações mais frequentes ocorridas.

Palavras-chave: Capoeira; Comportamento dos capoeiristas; Treino em casa; Adaptação da capoeira; 
capoeira na pandemia.
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Introdução: Devido a pandemia por COVID-19 o isolamento social foi utilizado como estratégia de 
enfrentamento à disseminação do contágio viral. No entanto, o processo de isolamento pode interferir 
diretamente nos hábitos alimentares dos indivíduos e uma possível busca por alimentos ultra 
processados, incorrendo em ganhos de massa corporal e riscos cardiovasculares. Neste contexto, em 
todos os âmbitos da sociedade houveram modificações de suas práticas habituais, não obstante, as 
práticas de capoeira também se adaptaram as estratégias remotas. Ainda, no ano corrente aconteceu o XI 
Encontro Feminino da Escola ABADÁ-Capoeira, agregando 257 participantes de todo o mundo em 
ambiente virtual. No entanto, não há evidências científicas que caracterizaram o consumo alimentar de 

mulheres capoeiristas durante o isolamento social por COVID-19. Objetivo: Caracterizar o consumo 
alimentar das mulheres capoeiristas do XI Encontro Feminino da Escola ABADÁ-Capoeira 2020 – 

ABADÁ Mulher. Metodologia: As capoeiristas responderam a um questionário eletrônico de 
autorrelato sobre idade, massa corporal e estatura, posteriormente utilizados para cálculo do índice de 
massa corporal (IMC) e taxa metabólica basal (TMB). As mesmas foram direcionadas a realizar anotações 
de todo o consumo alimentar realizado nas 24 horas antes da sua sessão de treino, inserindo informações 
como qual o alimento ou bebida ingerido, quantidade, forma de preparo e horário da refeição. Para 
retorno dos dados aos pesquisadores as participantes do estudo responderam a um formulário 
eletrônico. Os dados foram tratados no software Webdiet® em versão eletrônica 2020. Foram reportadas 
as quantidades de carboidratos (CBH), proteínas (PTN) e lipídeos (LIP) ingeridos. A análise estatística 

dos dados foi realizada no GraphPad Prism 7. Resultados: Dentre as 257 integrantes do encontro, 56 
voluntárias candidataram-se ao estudo e finalmente, 29 responderam e enviaram o recordatório 
alimentar de 24 horas. Participaram mulheres entre 19 a 67 anos de idade (36,4±9,6 anos), sendo 55,17% 
com média de idade entre 30 e 40 anos, massa corporal de 66,8±12,5 kg, estatura de 161±7,53 cm. O IMC 

2(26,0±3,7 Kg.m ) demonstrou que 48% da amostra foi classificada como saudável, 35% em sobrepeso e 
17% com obesidade grau I. A TBM média das participantes foi de 1407±144 kcal, enquanto o consumo 
médio de calorias foi de 1486±769 kcal/dia. Ademais, não foi evidenciada diferença significante entre 
elas (p>0,05). A distribuição dos macronutrientes na alimentação das voluntárias foi de 63% para CBH, 

21% para PTN e 16% para LPD. Conclusão: Além da TMB, a caracterização do consumo alimentar das 
mulheres capoeiristas do XI Encontro Feminino da Escola ABADÁ-Capoeira 2020 foi realizada. O 
consumo percentual de macronutrientes das participantes foi diferente do recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (CBH: 50 a 60%; LPD: 25 a 30%; PTN: 10 a 15%).

Palavras-chave: alimentação; capoeira; isolamento social; macronutrientes; taxa metabólica basal.
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Introdução: A capoeira é uma arte e cultura afro-brasileira que possui aspectos da luta e que foi criada por 
negros africanos com o objetivo de defesa pessoal no tempo da escravidão. Nos dias atuais, a capoeira é 
praticada pelo mundo todo em diferentes classes sociais. Interessantemente, observa-se que na luta/jogo 
da capoeira é requerida a velocidade na mudança de direção e de deslocamento do centro de gravidade 
para a realização de golpes, esquivas e floreios. Essas características necessárias para o desenvolvimento do 
jogo descrevem a capacidade física agilidade, a qual pode estar relacionada com o desempenho do 
capoeirista. No entanto, pouco se sabe sobre a capacidade física agilidade entre diferentes categorias de 

peso de mulheres capoeiristas da Escola ABADÁ-Capoeira. Objetivo: Comparar a agilidade entre 

diferentes categorias de peso em mulheres da Escola ABADÁ-Capoeira. Metodologia: Foram avaliadas 
47 capoeiristas do sexo feminino, graduadas na modalidade (a partir da corda azul), oriundas de diversos 
países (Brasil, Portugal, Suíça, Japão, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Rússia, Espanha, República 
Tcheca, Canadá, Eslováquia, França, México e Israel) e participantes do 12º Jogos Mundiais da Escola 
ABADÁ-Capoeira em agosto de 2019 no estado do Rio de Janeiro. Para organização das categorias 
dividiu-se o intervalo (amplitude) da massa corporal por três, onde a categoria “VIOLA” (n = 14) incluiu 
participantes de até 60,7 kg, “MÉDIO” (n = 24) > 60,7 kg e ≤ 69,2 kg e “GUNGA” (n = 9) > 69,2 kg. Para 
avaliar a agilidade foi utilizado o quadrant jump test, onde é demarcado um quadrante no solo com uma 
fita. O avaliado posiciona os pés na linha de partida; ao comando 'vai', com os pés unidos o avaliado 
saltita para o primeiro quadrante e, em seguida, sucessivamente nos próximos quadrantes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 
etc. Esse padrão continua o mais rápido possível durante 10 segundos, para cada saltito é contabilizado 
um ponto, o melhor resultado em três tentativas do teste é considerado. Estatística descritiva foi realizada 

a partir de média, desvio padrão, mínimo e máximo. A normalidade dos dados foi verificada através do 

teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias por meio do teste de Levene, e em seguida ANOVA 
One-way para comparar as médias da agilidade entre as diferentes categorias. A significância do estudo 

adotada foi p<0,05 e o software utilizado foi o SPSS versão 22.0. Resultados: O resultado do quadrant 
jump test na categoria VIOLA foi 32,1±3,4 pontos, enquanto na categoria MÉDIO foi 31,9±3,5 pontos e 
na catgegoria GUNGA foi 33,3±2,7 pontos. A estatistica não revelou diferença no desempenho do 

quadrant jump test entre categorias de peso (F  = 0,56; p = 0,57). Conclusão: O presente estudo não [2, 44]

demonstrou diferença significativa na agilidade entre as categorias de peso da amostra de mulheres da 
Escola ABADÁ-Capoeira. Esses resultados sugerem que independente do peso corporal, mulheres 
capoeiristas da Escola ABADÁ-Capoeira apresentam desempenho semelhante na agilidade, o que pode 
sugerir desenvolvimentos próximos em movimentos que demandam dessa capacidade física durante os 
treinamentos e jogos de capoeira nesse grupo.  

Palavras-chave: Desempenho motor; Massa corporal; Luta.
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Introdução: É notável a expansão da capoeira por todo o mundo e com isso o crescimento da 
participação e evolução das mulheres dentro da modalidade. A capoeirista pode ter aspectos motores e 
antropométricos de importante significância para o desenvolvimento do jogo de capoeira, visto que em 
esportes de combate há uma forte correlação entre essas variáveis. Visando entender essa possível 
associação na mulher capoeirista, surge a pergunta: como estaria a correlação entre essas variáveis?  

Objetivo: Correlacionar aspectos do desempenho motor e variáveis antropométricas em mulheres 

capoeiristas da Escola ABADÁ-Capoeira. Metodologia: O presente estudo avaliou 47 capoeiristas do 
sexo feminino (31,7±8,6 anos; 63,6±6,3 kg; 161,7±4,3 cm), graduadas na modalidade, oriundas de 
diversos países (Brasil, Portugal, Suíça, Japão, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Rússia, Espanha, 
República Tcheca, Canadá, Eslováquia, França, México e Israel) e participantes do 12° Jogos Mundiais da 
ABADÁ-Capoeira em agosto de 2019 no estado do Rio de Janeiro. Importante destacar que a amostra 
selecionada conta com atletas recreacionais da modalidade. Foram determinadas as seguintes variáveis 
antropométricas: massa corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura 
(CC), circunferência do abdome (CA) e o percentual de gordura (%G). O desempenho motor foi 
avaliado através dos testes de força de resistência abdominal (FR_ABD), flexão de braços (FB), squat jump 
(SJ) e countermovement jump (CMJ). A estatística descritiva foi realizada através da média e desvio padrão. 
Shapiro-Wilk Test foi utilizado para verificar a normalidade dos dados e em seguida, correlação de Spearman 
para verificar uma possível relação entre as variáveis antropométricas com o desempenho motor. A 
significância adotada foi de p<0,05 e todos os dados foram analisados no software SPSS versão 22.0. 

Resultados: Ocorreram correlações entre as variáveis antropométricas e o desempenho motor (p<0,05), 

como segue entre IMC com FR_ABD (r = -0,36); CC com FB (r = -0,33), SJ (r = -0,39) e CMJ (r = -0,36); CA 

com FB (r = -0,41), SJ (r = -0,38) e CMJ (r = -0,31) e; %G com FB (r = -0,43), FR_ABD (r = -0,35), SJ (r = -

0,37) e CMJ (r = -0,32). Conclusão: Dado o exposto, o estudo mostrou que os aspectos antropométricos se 
correlacionaram inversamente com o desempenho motor de mulheres capoeiristas da Escola ABADÁ-
Capoeira. Ainda, vale destacar que a melhora nos resultados de variáveis antropométricas pode ser 
relevante na potencialização do desempenho motor dessas atletas recreacionais e, por conseguinte nas 
demandas físicas específicas da modalidade capoeira. Sugerem-se intervenções com aspectos nutricionais 
e treinamento específico voltado à redução de variáveis como IMC, CC, CA e %G.

Palavras-chave: Sexo feminino; Capoeira; Medidas corporais; Aspecto motor.

Fonte de financiamento: MEC/SESu.
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PRAZER, INTENÇÃO FUTURA E VINCULO APÓS FESTIVAL VIRTUAL 

DE MÚSICA PARA ALUNOS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA DURANTE 

A PANDEMIA DA COVID-19

1Marcos Roque de Souza (Inst. Marimbondo)
1Jefferson de Oliveira Souza Dias (Inst. Atum)
1Diogo Augusto de O. Medrado (Inst. Tubarão Preto)
1Felipe Mariano Silva da Cruz (Inst. Stylo)

1,2Sergio Rodrigues Moreira (Prof. Serginho)
1 2ABADÁ-Capoeira; UNIVASF / PET-Educação Física

marcosroque1989@gmail.com
 

Introdução: A pandemia da COVID-19 em 2020 tem forçado diversas áreas profissionais a se adaptarem 
quanto a sua forma de atuação. Essa adaptação vem ao encontro das orientações da Organização Mundial da 
Saúde, a qual recomenda o distanciamento social devido à alta transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2, o qual 
pode trazer consequências graves a saúde da população, inclusive letais. Por outro lado, o vínculo, o 
desenvolvimento do conhecimento e a manutenção do estímulo aos alunos da Escola ABADÁ-Capoeira tem 
sido uma prática constante nesse período. Contudo, pouco se sabe quanto a percepção dos alunos, sobre os 
aspectos supracitados, considerando a proposição de atividades remotas nessa fase, o que poderia auxiliar na 
escolha de estratégias eficientes durante a pandemia. Objetivo: Avaliar o nível de prazer, a intenção futura e o 
vínculo de alunos da Escola ABADÁ-Capoeira de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, frente a um festival virtual de 
música para iniciantes durante a pandemia da COVID-19. Metodologia: Foram investigados 14 alunos (9 do 
sexo masculino e 5 do sexo feminino) com idade média de 27,1 ± 8,3 anos e tempo de prática na capoeira de 4,7 
± 5,1 anos, os quais inscreveram 18 músicas no festival virtual de música de capoeira para iniciantes da Escola 
ABADÁ. O festival adotou duas categorias, sendo: 1) COMPOSITOR, onde o participante teria que compor 
uma música. Essa composição poderia ser de forma cantada apenas ou acompanhada por toque de um 
instrumento musical típico e; 2) INTÉRPRETE, onde o participante teria que interpretar uma música da Escola 
ABADÁ-Capoeira. O prêmio para o melhor classificado em cada categoria foi um berimbau. Para participação, 
o aluno deveria enviar um vídeo com sua apresentação para o grupo de WhatsApp da organização. A organização 
(um professor e quatro instrutores da Escola ABADÁ-Capoeira), previamente a data estipulada para premiação, 
reuniu-se de forma remota (on-line) e procedeu com a avaliação das músicas inscritas. No dia 26/07/2020 (9h-
12h) ocorreu o evento de divulgação dos resultados do festival virtual. Para avaliação do nível de prazer, intenção 
futura e vinculo dos participantes a organização enviou, uma semana após o evento, um link de questionário 
com perguntas fechadas sobre a atividade realizada pelos participantes.  Na avaliação do nível de prazer (NP) e 
intenção futura (IF) dos participantes ao festival foram utilizadas escalas que variaram de 10% (baixo NP e IF) a 
100% (alto NP e IF). Para o vínculo uma pergunta fechada de SIM ou NÃO foi realizada. Resultados: O nível de 
prazer dos participantes ao festival virtual de música foi de 96 ± 8 %. A intenção futura do avaliado em participar 
de um novo festival virtual de música, ainda durante a pandemia, foi de 85 ± 25 %, enquanto a intenção futura 
em participar de jogos com movimentos técnicos foi de 84 ± 22 %. Todos os participantes (100%) relataram que 
a atividade remota gerou vínculo com a Escola ABADÁ-Capoeira no período de pandemia. Embora não tenha 
sido objetivo do presente trabalho, a pesquisa ainda possibilitou resultados sobre: 1) concordância do aluno 
com o resultado de classificação final no festival (93% concordaram); 2) o que o aluno precisaria treinar mais na 
melhora de sua musicalidade na capoeira (64% entonação da voz, 57% toque de berimbau, 43% tocar e cantar 
ao mesmo tempo) e; 3) qual maior aprendizado do aluno com a participação no festival (palavras como 
“interação”, “tentar”, “sou capaz” e “estímulo dos mais velhos” apareceram). Conclusão: Constatou-se que o festival 
virtual de música para iniciantes da Escola ABADÁ-Capoeira, durante a pandemia da COVID-19, gerou 
vinculo em todos os participantes, alto nível de prazer e moderadamente-alta intenção futura em participar de 
novas atividades remotas em tempos de pandemia.

Palavras-chave: Percepção afetiva; Atividades remotas; Musicalidade na capoeira; Isolamento social.
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ATUAÇÕES E PERSPECTIVAS DOS PROFISSIONAIS DE 

CAPOEIRA

Priscilla Rubia de Siqueira
Instituto Mestre Camisa (Abadá Capoeira)

jasmimabadamg@gmail.com
 

Introdução: A instituição e escola abadá hoje é atuante em 26 estados e 5 continentes. Por ser uma 

instituição de ensino não formal com um formato de reconhecimento e formação pelo sistema de 

graduação criado pelo Presidente fundador Mestre Camisa, hoje tem mais de 50 mil integrantes pelo 

mundo. É uma escola para a vida com o seu corpo docente e responsáveis ligados direto e indiretamente 

ao Presidente Fundador. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivos apresentar os principais lugares de 

atuações que os profissionais de capoeira estão atuando e nos mostrar a que rumo estamos tomando no 

que tange a público e os clientes da capoeira. Metodologia: Essa pesquisa traz os pontos e focos de 

atuações dos 2150 integrantes da Escola abadá Capoeira que responderam ao questionário. A pesquisa 

contou com a participação de 80% dos graduados e instrutores que hoje atuam profissionalmente com a 

capoeira, em diversos locais. Foi aplicado um questionário de registro através do Google.forms com as 

seguintes perguntas: 1) Ministra aulas de capoeira? 2) Quanto tempo que ministra aula? 3) Faça um breve 

resumo sobre o seu trabalho? Por que você escolheu ministrar aula de capoeira? 4) O seu trabalho é 

totalmente voluntario? (isto é, não te gera nenhuma renda vindo da capoeira?) ; 5) Quais os locais que 

você ministra aula? (Exemplo: academias, projetos sociais, escolas etc.) Cite a quantidade total. 

Resultados: Encontrei com essa pesquisa uma crescente tendência de prática da capoeira nas escolas, e 

também apresento os pontos de formações de profissionais de capoeira que são as comunidades e os 

trabalhos sociais. Considerações Finais/Conclusão: Apresentando os pontos de atuações da capoeira de 

forma estatística e suas perspectivas, trago de forma gráfica e de estatísticas conforme estudo e falas do 

Professor Amorim (Eduardo Orlando Aguiar D'Amorim): “A Escola Abadá Capoeira começou como um 

movimento. Aos poucos foi se elaborando em uma Instituição, como um Sistema de Ação. Um Sistema é 

um conjunto de elementos, entre os quais existem relações tais que a modificação de um elemento, ou de 

uma relação, acarreta a modificação do todo. Esse Sistema de Ação se compõe de um sistema de 

legitimação, um sistema de valores, ou objetivos, e um sistema de normas ou meios para serem alcançados 

os objetivos, ou valores.”

Palavras-chave: ponto de atuação estatísticas, perspectivas, estratégias e profissionais.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: ESTRATÉGIAS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

NOS JOGOS BRASILEIROS ONLINE

1Aércio Rafael Nascimento De Carvalho
1Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC) 

ahercio@gmail.com
 

Introdução: A nossa atenção está sempre voltada para avaliar o que nos envolve no cotidiano. Muitas 

vezes, sem querer, avaliamos o comportamento dos filhos, a maneira comportamental dos colegas e 

vizinhos e etc. A introdução estratégica para a avaliação do desempenho dos atletas que participam dos 

jogos competitivos online da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira 

(ABADÁ-Capoeira) deve ser fundamentada em um conhecimento organizacional. Para que se tenha 

sucesso nesse processo, é necessário não só investir quando surgem as dificuldades nos levando a 

mudanças repentinas, mas cultivar principalmente uma postura de antecipar as dificuldades que possam 

surgir, pensando em como aplicar as correções necessárias e vendo maneiras de conciliar diferentes 

aspectos. Objetivo: O presente estudo objetivou avaliar o desempenho dos competidores durante os 

Jogos Brasileiros da ABADÁ-Capoeira do ano de 2020 que aconteceu em formatado remoto/online, 

novo modelo de jogo face a pandemia. Metodologia: A metodologia aplicada para elaboração do 

presente estudo foi, além de observar toda a competição, pesquisas na internet e uma breve entrevista 

com alguns dos competidores dos jogos online. Resultados: Cinco competidores narraram que ficar na 

frente da tela (computador ou celular) e jogar com outra pessoa que está a quilômetros de distância chega 

a ter um nível de dificuldade mais elevado, comparado a um jogo no qual os dois competidores estão 

presencialmente na mesma roda. Outros três competidores relataram que sentiram a mesma euforia 

nesse novo modelo, mas realçando que há um corpo de jurado preparados para avaliar o desempenho de 

cada competidor. Dessa forma, a avaliação de desempenho teve nota positiva (+) nos Jogos Brasileiros da 

ABADÁ-Capoeira do ano de 2020. Considerações Finais/Conclusão Portanto, a avaliação de 

desempenho torna possível avaliar os competidores durante uma competição a fim de valorizar os pontos 

fortes de cada um, e evidenciar aqueles cujo o desempenho foi positivo. 

Palavras-chave: Competidores; desempenho; jogos; avaliar.
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CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA PARA 

OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(ODS)

Adriana Dutra Machado
admcuca@gmail.com

Líllian Maria Borges Domingos
lilliandomingos@uol.com.br

 

Introdução: Baseando-se nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em 2015, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

que compõem uma agenda global com 17 objetivos que apresentam iniciativas para tornar o planeta mais 

sustentável e melhorar a vida das pessoas em todos os lugares com alcance até 2030. Os objetivos 

abrangem os temas: redução da pobreza; saúde; educação; igualdade de gênero; água e saneamento; 

energia; crescimento e emprego; mudanças climáticas; oceanos e áreas costeiras; uso da terra; paz e 

justiça; produção e consumo sustentáveis. Objetivo: O presente trabalho objetiva evidenciar como as 

ações independentes promovidas pela Escola Abadá-Capoeira já estão alinhadas com esses 17 ODS 

mesmo antes de 2015. Metodologia Levantamento histórico das campanhas realizadas pela escola através 

da busca de vídeos, publicações virtuais, cartazes, entre outros; realização de entrevista com o Mestre 

Camisa e pesquisa sobre as características da construção da Escola que estejam relacionadas ao tema. 

Resultados A pesquisa realizada sobre os temas das campanhas feitas pela Escola Abadá-Capoeira 

mostrou a constante atuação em questões sociais, saúde e bem estar e de meio ambiente, demonstrando 

estar em conformidade com os ODS. Como por exemplo os encontros femininos (ODS 5), campanhas 

sobre saúde e paz (ODS 3 e ODS 16) entre muitas outras. Sendo essas ações multiplicadas pelos alunos 

que estão em todo o Brasil e em mais de 70 países. A contrução da estrutura física do Centro Educacional 

Mestre Bimba – CEMB demonstra a execução de ações ligadas às questões ambientais como produção de 

energia limpa, consumo consciente de água bem como o seu reuso, horta orgânica, fossa séptica entre 

outras. Um local autossustentável, "multitarefas", onde, conforme define Mestre Camisa: "O homem do 

campo tem contato com o homem da cidade, buscando o equilíbrio! Mostrando a ele a origem das 

coisas!". Considerações Finais/Conclusão: O trabalho mostrou que a Escola Abadá-Capoeira já vem 

atuando em ações para contribuir com o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em sua 

totalidade, tendo como destaques os sete primeiros e o décimo. A recomendação para trabalhos futuros 

seria apresentar sugestões de novas ações dentro deste contexto.

Palavras-chave: sustentabilidade; meio ambiente; Abadá-Capoeira; ONU; preservação.
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“ABADAPTANDO” O TREINO: UMA EXPERIÊNCIA DE EXERCÍCIOS 
FUNCIONAIS PARA A CAPOEIRA A PARTIR DO 

REAPROVEITAMENTO DE PNEUS

Ricardo Alves Batista (Grad. Amado)
ABADÁ-Capoeira

ricardocapoeira89@hotmail.com
 

Introdução: O treinamento funcional aplicado em qualquer área procura atingir o potencial das 
capacidades físicas, como equilíbrio, força, coordenação, flexibilidade, entre outras, objetivando em 
preparar o atleta para as necessidades físico-funcionais da capoeira. Um dos fatores mais utilizados nos 
programas de treinamentos funcionais é o equilíbrio, para exigir deste fator em um treinamento, necessita-
se de bases instáveis. Em análise dos trabalhos de Luís Eugênio – Mestrando Cavalo, que aborda sobre o 
treinamento funcional aplicado na capoeira, o mestrando traz como princípios do treinamento funcional 
o alinhamento postural, respiração, ativação do “CORE” e a utilização da instabilidade. O treino com este 
fator estimula o capoeirista a buscar seu centro de equilíbrio, conhecido como “CORE”. Contudo, a 
proposta não apresenta movimentos diferentes do que os capoeiristas já conhecem e executam, porém, é 
mais uma ferramenta para ampliar a performance desejada. Objetivo: Elaborar uma forma de treinamento 
funcional utilizando o pneu como um material alternativo para os praticantes de capoeira se baseando nas 
técnicas da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-Capoeira). 
Metodologia: Na intenção de reproduzir uma base instável com funcionalidade semelhante às de 
aparelhos de treinamento funcional, utilizou-se do pneu como um material alternativo no intuito de 
proporcionar os mesmos estímulos e podendo substitui-los em algumas ocasiões, devido ao alto custo 
financeiro dos aparelhos. O pneu selecionado para este trabalho foi de medidas de carros populares, 
classificados como Aro 14”. Ainda, fixamos nesta estrutura uma madeira com medidas de 5cm de largura e 
45cm de comprimento, em uma das laterais do pneu, onde se dá o apoio para os pés. O treino foi 
planejado com cinco movimentos básicos da escola ABADÁ-Capoeira: a ginga, cadeira e as esquivas 
básicas de frente, lateral e diagonal. Assim, o movimento da ginga com somente um dos membros na 
estrutura foi o primeiro movimento a ser experimentado, passando depois para a posição da ginga com os 
dois pés em cima dos pneus e posteriormente a cadeira e as esquivas básicas. Os exercícios se basearam 
primeiramente em se equilibrar, permanecer em cima das estruturas nas posições selecionadas, 
aumentando o grau de dificuldade ao avanço das etapas, os estímulos utilizados para aumentar o grau de 
dificuldade foram: na ginga, se movimentar e deslocar para frente e para trás, na cadeira executar a “mão de 
polvo” e as esquivas básicas se deslocando, recuado e avançando. Resultados: Em todas as posições se 
encontrou dificuldades de permanecer de forma estática devido as instabilidades da estrutura. Houve 
aumento no grau de dificuldade quando se exigiu a realização de movimentações na posição da ginga e a 
execução da “mão de polvo” na cadeira. A experiência revelou possibilidades de outros treinos como a 
execução de golpes de linha, combinações de golpes/posições como a ginga, cadeira e as esquivas básicas, 
deslocamento em cima das estruturas utilizando da ginga e das esquivas básicas. Com apenas uma unidade 
já é possível desenvolver um treino. No entanto, com mais unidades as possibilidades de estímulos 
aumentam por favorecer combinações de sequencias. Visto que as estruturas de pneu conseguem oferecer 
o fator desiquilíbrio em sua utilização nos treinos de capoeira, os pneus desta forma conseguem favorecer 
para a aquisição de benefícios do treinamento funcional como o fortalecimento dos membros inferiores, 
aquisição de equilíbrio e ativação do CORE. Considerações finais: O trabalho ainda tem muito a ser 
aprimorado, contudo, demonstra outras oportunidades de treinos e pesquisas, possibilita a execução de 
treinos com golpes de linhas e diversas sequencias que possam aprimorar os movimentos básicos da escola 
ABADÁ-Capoeira, ao mesmo tempo em que se aprimora as capacidades físicas, tendo como foco a 
ativação do CORE e o fortalecimento de membros inferiores. O uso deste material alternativo também 
pode incentivar as capacidades de reutilização colaborando com as questões ecológicas.

Palavras-chave: Treino funcional; Capoeira; Pneu; Reutilização; Sustentabilidade.
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MANDALA DE CICLO MENSTRUAL E TREINAMENTO 

RELACIONADO AS CAPOEIRISTAS DA ABADÁ 

CAPOEIRA

Máximo Domingues Neto
Instituição Universidade Sogipa Porto Alegre

centrodetreinamento@hotmail.com.br

 

Introdução: Projeto de trabalho de conclusão de curso na área de Fisiologia do exercício e nutrição 

desportiva, buscando o estudo da mandala de ciclo menstrual associada ao treinamento de capoeiristas 

da Escola ABADÁ-Capoeira. Objetivo. Conscientizar a mulher capoeirista com o planejamento da 

preparação física integrado ao ciclo menstrual, visando a obtenção do melhor resultado na melhora das 

capacidades físicas e emocionais. Pretende-se trazer o conhecimento para a capoeirista promovendo a 

capacidade de entender o que o corpo está passando nas quatro fases do ciclo menstrual, tanto para a 

resposta fisiológica ao treinamento como para a resposta emocional. Metodologia. Cada participante 

responde a uma série de perguntas relacionadas aos quatro períodos do ciclo menstrual para promoção 

de informações necessárias na montagem de uma mandala de percepção física e emocional. Nessa 

mandala será organizado o treinamento para o melhor benefício esperado. Resultados. Os resultados 

com alunos do centro de treinamento físico CrossFit Poa têm sido muito positivos, pois as mulheres estão 

se reconhecendo melhor e também organizando melhor a necessidade de treinos de força e/ou aeróbios. 

Considerações finais. Esse trabalho, ainda em fase de conclusão, apresenta resultados parciais, pois na 

aplicação prática em academia, nota-se uma receptividade muito positiva das participantes, onde as 

mesmas aprendem a se reconhecer fisicamente e emocionalmente.

Palavras-chave: Ciclo menstrual; Mandala; Treinamento; Capoeira.
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A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO “DESAFIO DA 

CAPOEIRA QUARENTREINA”

Wendy Kauane Silva Santos
wendykauane.silva123@gmail.com

Leonardo Denipoti Cavalcante
leodenipoti@gmail.com

Douglas Galdino Feitosa dos Santos
dougcao32@gmail.com

Ana Lívia Xavier de Sousa
liviaxavier590@gmail.com

Andreyson Calixto de Brito
andreyson_berimbau@hotmail.com

Introdução: As atividades domésticas e familiares concentradas desigualmente sobre as mulheres se 

agravou após a pandemia do novo corona vírus, o que dificultou ainda mais a participação delas em 

atividades como trabalho, formação e lazer. Objetivo O objetivo deste estudo é avaliar a participação das 

mulheres no projeto Capoeira e Educação Virtual através das tarefas cumpridas na ação intitulada 

“Desafio da Capoeira no Quarentreina”. Metodologia O Projeto Capoeira e Educação Virtual deu início 

ao “Quarentreina”- grupo criado em 25 de maio de 2020 com o intuito de fomentar a prática da Capoeira 

à distância. A divulgação do Projeto, as inscrições dos participantes e as atividades/desafios ocorreram 

através da rede social WhatsApp. O número de inscritos chegou a 66 pessoas (43 homens e 23 mulheres). 

Todas as Segundas-feiras eram apresentados aos participantes uma pesquisa sobre a vida e o legado de 

grandes Mestres de Capoeira, nas Terças-feiras ocorriam a divulgação dos desafios com o prazo limite de 

uma semana para serem cumpridos. Os desafios relâmpagos eram lançados em qualquer dia da semana e 

precisavam ser realizados em apenas 6 horas após sua divulgação no grupo. Avaliando o número de 

tarefas cumpridas por homens e mulheres participantes, chegamos aos seguintes Resultados: a) Quando 

consideramos a realização de 0 (zero) a 3 (três) desafios como índice de desistência, verificamos que o 

percentual de homens (67,44%) foi superior ao de mulheres (43,47%), demonstrando uma maior evasão 

inicial por parte do sexo masculino. b) Constatamos que 21,7% das mulheres que iniciaram o jogo 

realizaram todos os desafios, enquanto apenas 13,95% dos homens que se inscreveram, cumpriram todas 

as tarefas. Considerações Finais/Conclusão Os resultados apontam que, apesar de minoria, houve, 

proporcionalmente, um maior engajamento das mulheres na ação “Desafio da Capoeira no 

Quarentreina” parte integrante do projeto Capoeira e Educação Virtual, demonstrando a obstinação, 

compromisso e força das participantes,  que superaram além dos desafios propostos, obstáculos impostos 

por uma sociedade patriarcal e machista.

Palavras-chave: Mulher; Capoeira; Quarentreina

Fonte de Financiamento: Diretoria de Extensão do Instituto Federal do Ceará (Direx-IFCE)
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CAPOEIRA, INCLUSÃO E DIFERENÇA

Aércio Rafael Nascimento De Carvalho
Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC) 

ahercio@email.com

Introdução:  A Capoeira é herança cultural de um povo, ela transforma e identifica o cidadão através dos 

princípios pautados na igualdade e respeito, não há divisão e tampouco se discrimina classe social, 

gênero, cor ou crenças religiosas, a capoeira possui características onde a sua inclusão no meio social é 

essencial para o crescimento educacional de crianças e jovens, além de seus fundamentos básicos oferece 

informações importantes para a formação do indivíduo, tanto individual quanto social; Objetivo: O 

escopo deste trabalho é investigar de que maneira a Capoeira pode contribuir para o desenvolvimento 

pleno do indivíduo, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades na formação de atitudes e 

valores na perspectiva da inclusão social e diferença; Metodologia: O trabalho foi concebido através de 

pesquisas de livros e artigos acadêmicos já publicados, onde estão sendo desenvolvidos vários programas 

sociais de inclusão através da capoeira, e a participação da inclusão na capoeira em projetos sociais. 

Resultados: A integração social se faz naturalmente, pelo próprio espírito democrático da capoeira. Ela 

desconhece preconceito ou discriminação em qualquer atividade, exige a participação de todos na roda, 

criando um respeito mútuo que desenvolve a cidadania. Sua musicalidade fortalece o equilíbrio 

emocional como vantagem nas relações com os demais participantes, aumentando a capacidade de lidar 

com os outros e suas diferenças (CYPRIANO, 2011). O ensino da capoeira em projetos sociais nos bairros 

Prenda e Sambizanga foram iniciativas, que teve por objetivo a inclusão social de crianças por meio da 

capoeira, que atende desde 2016 crianças, jovens e adultos. Várias crianças e jovens deixaram de ser 

usuários de drogas (lícitas e ilícitas) focando como o resultado mais expressivo. Assim, a capoeira 

mostrou-se como possibilidade não-formal de educação, promovendo a inclusão social e igualdade; 

Considerações Finais: Em base na pesquisa podemos concluir que a capoeira é um elemento muito 

importante utilizado como forma de inclusão sendo essencial para o desenvolvimento do Homem, pois 

proporciona aos praticantes grande interação possibilitando se relacionar de forma harmoniosa e 

respeitosa com outros integrantes independentemente das diferenças de cada um.

Palavras-chave: Capoeira; Educação; Inclusão social.
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O PAPEL DA MUSICALIDADE DA CAPOEIRA NO ENSINO-

APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Carlos Magno Monteiro da Silva (Cascudo)

ABADÁ-CAPOEIRA

carlos.magno.silva@uol.com.br

Este artigo visa apresentar o papel da musicalidade da capoeira no processo de ensino-aprendizagem 

infantil, trazendo a tona seus benefícios em vários aspectos do desenvolvimento da criança. Seu objetivo 

principal é o de demonstrar como a música pode influenciar de forma positiva no desenvolvimento do 

aluno na fase de educação infantil, tornando a capoeira uma importante ferramenta de apoio 

educacional. A capoeira ensinada nas escolas, por vezes chamada de capoeira pedagógica, vêm 

demonstrando, já a algum tempo, o seu valor como atividade física orientada e instrumento de integração 

social, visto que a interação é elemento chave na sua prática. Questões como melhora da autoestima são 

favorecidas, pois a criança se vê, a cada treino, aprendendo coisas novas e se superando, tanto física como 

intelectualmente, o que por si só já traz ganhos ao processo de aprendizagem, visto que ela passa a 

entender que novos desafios fazem parte da vida e o aprender é um deles, precisando encara-lo com 

otimismo e desejo de superação. Como metodologia para este estudo se faz necessária à busca de 

referências na literatura para uma análise específica e apurada da questão musical em todo esse processo, 

pois é de notório saber que a música faz parte do mundo que nos cerca. Vários são os casos em que pais 

percebem uma reação do filho, mesmo que abrigado dentro do útero materno, a cantos e ritmos. Desde a 

voz do pai conversando de forma melodiosa com o bebê no ventre, a interação com o som que emerge de 

um móbili girando sobre o berço, até a canção de ninar que embala o sono, pode-se perceber que a 

musicalidade está na essência humana ao longo de toda a sua existência. Assim, para entender a 

importância da capoeira e sua musicalidade na formação infantil é necessário buscar e compreender o 

que é a música e como ela nos afeta psicologicamente, passando por elementos como inteligência 

musical, aspectos culturais, psicomotricidade e história, valorizando ainda mais a importância da 

inserção da capoeira junto às demais disciplinas do currículo da Educação Infantil. A capoeira é uma arte 

ampla e em suas músicas se cantam além de elementos de sua história e da história da sociedade, cantigas 

que educam e orientam a nossa forma de viver. Em seu ritmo existem elementos reconhecíveis pelas 

crianças desde a mais tenra idade, como por exemplo, o tambor, representado pelo atabaque, o caxixi, 

que por ser um instrumento idiofônico as remete ao chocalho e até mesmo o pandeiro, cujo som 

levemente metálico se mostra muito semelhante ao produzido por vários brinquedos. Nas letras de suas 

melodias o cantador pode motivar, educar, ensinar e ajudar as crianças a vencerem seus próprios medos e 

a encarem a vida que se inicia, com muito mais preparo e otimismo. Inserir a capoeira como instrumento 

do lúdico na educação vai muito além de estabelecer currículos ou aplicá-los para os alunos sem nenhum 

objetivo além do de entreter e divertir, ela representa muito mais do que apenas recreação e é importante 

demonstrar e relembrar sempre esse valor.

Palavras-chave: Capoeira; Música; Desenvolvimento; Ensino-aprendizagem.
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CAPOEIRA E POSTURA CORPORAL NO DIA-A-DIA

Jose do Egito de Moura da Silvai
EEEFM Francisco Ernesto do Rêgo / ABADÁ-Capoeira

josee302020@gmail.com 

Introdução: A escola da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-

Capoeira) aperfeiçoa desde sua concepção as bases corpóreas para melhor funcionamento da práxis da 

capoeira. Esse aperfeiçoamento ao longo dos anos tem contribuído para uma melhor postura corporal 

que proporciona mais eficiência na ação prática do jogar capoeira. Diante desse contexto, as técnicas de 

capoeira que foram aperfeiçoadas, melhoradas e reeditadas para uma boa prática da capoeira, também 

contribuíram para uma melhor postura corporal no cotidiano social das pessoas. Objetivo: Dentro de 

contexto, o presente trabalho objetivou descrever as razões e consequências de uma má postura e estudar 

como a prática da capoeira, ensinada pela ABADÁ–Capoeira fundada por José Tadeu Carneiro Cardoso 

(Mestre Camisa), contribui para uma boa postura corporal. Metodologia: Para a construção do trabalho 

foi utilizado o método observacional que, conforme Giliii (2002), se constitui em observar um fenômeno 

que está acontecendo ou já aconteceu. Dessa forma, foi observada a postura de estudantes praticantes da 

capoeira. Ademais, foi utilizado o método de revisão bibliográfica narrativa, constituído a partir de 

análise de artigos para o melhor entendimento do fenômeno. Resultados: Assim, dentro desse contexto, 

foi possível observar que diversos jovens contemporaneamente sentem dores nos ossos, músculos, nervos 

e articulações, e que muitas dessas dores ocorrem por má postura e não fortalecimento da musculatura. 

Conforme Matuckiv (2011) a falta de exercício e má postura podem causar tumores e cistos, lesões nos 

nervos, vértebras ou em discos intervertebrais. Ainda, foram observados os praticantes iniciantes da 

capoeira e como a prática contribui para uma melhor postura. Por meio da observação, foi possível 

constatar que “a base de ginga” contribui para o alinhamento da coluna e fortificação dos músculos da 

região lombar. Dessa forma, uma vez que dominada a base, o praticamente fortalece a musculatura e 

melhora o caminhar no dia-a-dia. A utilização “da mão no rosto / guarda” propicia ao praticante o 

fortalecimento da musculatura dos ombros e permite a ele o levantar dos ombros no caminhar cotidiano. 

Em relação à base da paralela, que também é denominada de cadeira, ela fortalece a musculatura das 

coxas e perna como um todo e possibilita ao praticante um maior desempenho na prática de agachar no 

cotidiano para pegar objetos. Conclusão: Por meio da observação desses fatores que compõem a ginga da 

ABADÁ-Capoeira, foi possível observar que nos estudantes que tinham uma má postura, ao praticar a 

capoeira com as bases da escola, tiveram suas posturas melhoradas ao decorrer dos meses.

Palavras-chave: ABADÁ-Capoeira; Base de ginga; Postura corporal; Fortalecimento muscular.
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CAPOEIRA CRIME: COMO A PARTICIPAÇÃO DOS 
CAPOEIRAS NO SÉCULO XIX INFLUENCIOU SUA 

CRIMINALIZAÇÃO NO INÍCIO DA REPÚBLICA

Ademir Hervatin Neto
ABADÁ-CAPOEIRA AMERICANA-SP / UEMG – PASSOS

hervatinneto.ademir@gmail.com 

A capoeira é uma manifestação desenvolvida em território brasileiro por negros escravizados em um meio 

urbano, no qual diversas influências interferiram em seu processo. Desde o princípio da Intendência 

Geral de Polícia, em 1808 com D. João VI, já se tem notícias de perseguição aos capoeiras, fenômeno que 

ocorreu durante todo o século XIX. Na primeira oportunidade dos republicanos no poder, a partir de 

1889, criminaliza-se a capoeira e outras manifestações pelo Código Penal de 1890. A visão que se 

difundiu sobre a capoeira pelos pesquisadores foi a da capoeira dos quilombos, uma versão que coloca o 

capoeira que fugia da cidade e ia para as matas como um animal acuado, sem participação ou 

interferência na dinâmica do império. Pesquisas mais recentes apresentam outra visão para os estudos 

sobre capoeira, na qual é possível explorá-la em um ambiente urbano de relações de conflitos e rebeldias. 

Nesse sentido, este trabalho procura mostrar de que forma certos fatos históricos, como a participação 

dos capoeiras na Guerra do Paraguai, a malta Flor da Gente e a Guarda Negra influenciaram na 

criminalização da capoeira em 1890, com marechal Deodoro da Fonseca. Para isso, foi feita uma análise 

dos fatos citados através de fontes impressas e bibliografias que mostram o período histórico antecedente 

à criminalização da capoeira. No plano metodológico foi feito um diálogo entre fonte e bibliografia, 

procurando analisar, relacionar e refletir com as fontes, promovendo uma breve contextualização do 

período do processo de criminalização, juntamente com a criação do aparato repressivo do Rio de Janeiro 

– as polícias do Império – e os fatos históricos pesquisados. Levamos em conta as pesquisas de Carlos E. L. 

Soares, que nos diz que é no meio urbano que podemos pesquisar a capoeira. Essa tese tornou melhor a 

própria leitura de características basilares da cultura brasileira. Após a pesquisa, podemos perceber que as 

repressões contra os capoeiras foram crescendo conforme o século XIX se desenrolava. O ápice desse ato 

foi apresentado no novo Código Penal da República, em 1890, mostrando como a participação ativa na 

sociedade brasileira, principalmente na capital do Império, foi determinante para que os capoeiras 

fossem postos na criminalidade.

Palavras-chave: capoeira; repressão; capoeiragem; criminalização. 
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CANTIGAS DE CAPOEIRA – DISCURSOS SOBRE AS 
CONDIÇÕES DE VIDA DO NEGRO ESCRAVO NO BRASIL

Cristiano Pereira M. dos Santos
                                                                     ABADÁ-CAPOEIRA Jandira-SP

Este artigo objetiva analisar algumas marcas linguísticas, de cunho ideológico, que caracterizam os 

contextos sociopolíticos da vida dos negros escravizados que viveram no Brasil. Para esse fim serão 

analisados cinco exemplares de cantigas de capoeira, com o intuito de desvelar importantes aspectos 

sociopolíticos e antropológicos sobre as condições dos negros escravizados e expô-las por meio de seus 

aspectos e funções argumentativas. Fundamenta esta análise os conceitos oriundos da Análise do 

Discurso e de Linguística Textual (Narratologia). Neste estudo, cantigas de capoeira compreendem as 

músicas que acompanham o jogo de capoeira juntamente com os berimbaus, o atabaque, o agogô, o 

pandeiro e as palmas. Em termos gerais, as cantigas podem ser classificadas em: ladainha, corrido, quadra e 

chula. Por meio da análise das cinco cantigas, com fundamentação teórica nos estudos da Análise do 

Discurso e da Linguística Textual, verificaram-se referências a fatos históricos e descrições sobre as 

condições de tratamento dado ao negro, menção às atividades de trabalho escravo e aos castigos 

atrozmente aplicados. Essas informações compõem importante conhecimento sobre o sistema de 

escravidão no Brasil entre os séculos XVI e XIX e, sobremaneira, denunciam crimes violentos, 

desumanos e impunes cometidos contra o ser humano. As cantigas analisadas foram: “Vim no navio de 

Aruanda ê” (Tony Angola), “Sofrimento do Negro” (Mestre Ray), “Negro não quer mais sofrer feitor” 

(Mestre Museu), “O navio negreiro” (Abadá-Lobisomem) e “O sinhá eu vou cortar cana” (Bombom). 

Compreendeu-se que as cantigas de capoeira não se limitam a ritmos e/ou cantos que embalam o jogo, os 

participantes e os espectadores. Elas veiculam discursos que questionam, debatem, informam e analisam 

a realidade social humana. Logo, toda atenção especial é merecida às cantigas de capoeira. Por fim, nesta 

pesquisa, os sentidos produzidos a partir da análise das cinco cantigas pressupõem o levantamento de 

motivações discursivas, históricas, bem como a construção de significações para os signos linguísticos 

e/ou vocábulos que em relações lógicas e semânticas possibilitam um percurso de leitura enunciativa que 

denuncia as precárias e subumanas condições de vida do negro no Brasil Colonial. 

Palavras-chave: análise, escravos, cantigas, capoeira.
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CAPOEIRA E A FIBROMIALGIA

Hayene dos Santos Magalhães
Universidade Veiga de Almeida

hayene@hotmail.com

Introdução: Há muita discussão sobre a fibromialgia, contudo, a relação dessa doença com a capoeira 
ainda é pouco explorada. Com isso, se faz necessário estudos primários, como relatos de casos, para se 
iniciar a discussão da prática da capoeira em portadores de fibromialgia. Dessa forma, como contribuição 
acadêmica, levanto para debate o meu relato pessoal, a minha vivência como portadora da fibromialgia e 

amante da capoeira. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo a conscientização da importância da 

capoeira no tratamento da fibromialgia. Metodologia: Foi realizado um auto relato de experiências 

pessoais atreladas a informações pertinentes sobre a doença em questão. Resultados: Infelizmente a 
Síndrome da Fibromialgia não discrimina sexo, idade, cor, credo e nem status social, e nas últimas 
décadas avançou em nossa sociedade de forma silenciosa destruindo lares e pessoas, pois o estrago é 
imenso dentro do campo emocional, além de impactar na vida pessoal e profissional, uma vez que o 
cotidiano de um fibromiálgico é acordar com dor e muito cansaço. Contudo, a vida continua seu fluxo 
natural e não é interrompida para que possamos nos refazer. Somos substituíveis nos empregos e lares por 
não sermos mais funcionais e rápidos. Existem dias bons? Sim! No entanto, 90% dos nossos dias são dias 
nublados e doloridos e, pessoalmente após realizar 2 cirurgias de túnel do carpo e passar 20 anos com 
diagnósticos de tendinites e incontáveis sessões de fisioterapias, obtive de um reumatologista o 
diagnóstico da fibromialgia. Ali, no consultório naquele dia nublado de setembro, eu chorei e saí dali 
com a ordem rígida de ser feliz. Fui direto para o Sesc Madureira ainda com os exames que 
diagnosticavam 5 hérnias de disco (4 na cervical e 1 na lombar) e artrose, e também com laudo que 
diagnosticava a fibromialgia. Me inscrevi e perguntei se a capoeira me aceitaria. Obtive a resposta do meu 
professor que a partir dali ele se tornava o meu Mestre para a vida, que faríamos os ajustes necessários para 
fazer dar certo juntos, pois o que mais importava eu já tinha: o amor pela capoeira. Com 35 anos iniciava 
naquele momento o meu melhor tratamento e, pela primeira vez, eu trocava as dores por respostas 
musculares. Através do tempo tive certeza que o médico não me enganara e que era preciso encontrar 
uma atividade física que me desse prazer. Com ela teria que seguir para todo o sempre na minha vida. O 
médico prometeu diminuir a dor com medicamentos para que eu pudesse investir na atividade física, 
porém, somente com a constância dela que eu obteria qualidade de vida. Fato é, diversas pesquisas 
científicas demonstram que a regularidade da atividade física favorece a liberação da endorfina, 
dopamina e serotonina e, com isso, possibilita a melhora real de todos os sintomas da síndrome. O 

detalhe é: eu encontrei na capoeira a minha felicidade. Considerações finais/Conclusão: A partir dessa 
vivência, sugere-se que a nossa sociedade precisa desconstruir o mito de que a capoeira é feita somente por 
saltos mortais. Muito mais que isso, a capoeira também abrange áreas como canto, instrumento, dança, 
socialização. Dessa forma, a capoeira propicia ao paciente fibromiálgico vencer diariamente o seu próprio 
limite sempre dentro do contexto que se consegue realizar a prática da capoeira. A capoeira é uma 
atividade física tão rica e completa que favorece o maior benefício, que é a cura da depressão pela 
socialização e pela família capoeira que passamos a ter. Quando penso hoje na fibromialgia, sei que a 
capoeira me dará o balanço e o gingado necessário para superar as dificuldades da minha vida.

Palavras-chave: Fibromialgia; capoeira; fadiga; atividade física; saúde.
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O CAPOEIRISTA E A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ON 
LINE PARA PESQUISAS SOBRE A CAPOEIRA

Justymara Fernanda dos Santos Serrano
pitycapoeiraparana@gmail.com

Introdução: A forma, processo, busca, uso e compartilhamento da informação vêm sofrendo mudanças 

constantes e produzindo efeitos na sociedade. A necessidade de informação difere de uma comunidade 

para outra e somente se torna útil quando incute significado. Por sua vez, a Internet oferta infindas fontes 

informacionais, exige familiarização de seus recursos, formas de pesquisa, em muitas vezes conhecimento 

prévio para distinguir o nível de veracidade da informação encontrada; Objetivo: Conhecer quais 

ferramentas on line o capoeirista está utilizando para realizar pesquisas sobre a capoeira. Metodologia: A 

população constituiu-se de 126 capoeiristas voluntários, recrutados por divulgação da pesquisa em 

grupos de whatsapp desse tipo de comunidade. Para a coleta de dados foi desenvolvido um questionário 

no Google Forms, dada sua aplicabilidade, entre 23 de julho a 06 de setembro do corrente ano. 

Resultados: A maior faixa etária ficou entre 35 a 45 anos, 77% (97) do sexo masculino, tendo entre 20 a 

35 anos de capoeira, sendo prevalentes os estágios de estágio de professor, aluno graduado ou instrutor de 

capoeira. Soube-se que 70,6% (89) ministram aula de capoeira; 92% (117) residem no Brasil; 54% (68) 

têm graduação completa, distribuídas nas seguintes áreas: Humanas, 67,2% (39); biológicas e da Saúde, 

19% (11) e Ciências Exatas, 13,8% (8). Desses, 38 possuem ou estão em processo de especialização, 8 dos 

entrevistados possuem mestrado ou são mestrandos, um possui doutorado e um é doutorando. Com 

relação à ferramenta utilizada para busca de informação sobre a capoeira, como primeiro recurso; dos 126 

respondentes, 93 utilizam o motor de busca Google como primeira opção. 75 consideram não ter 

dificuldade em encontrar informação confiável sobre capoeira, embora 51 consideram que encontram 

dificuldade. Considerações Finais/Conclusão:  Embora o questionário ofertasse mais de 20 opções de 

ferramentas on line,  dentre as quais destacam-se os bancos de dados do Centro Latino-Americano e do  

Caribe de Informação em Ciências da Saúde – BIREME,  o banco de dados PUBMED produzido e 

mantido pelo National Center for Biotechnology Information (NCBI) e, ainda, o Portal de Periódicos CAPES, 

sob a responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, os resultados 

levam a considerar que, mesmo diante de uma população onde a maioria tenha curso universitário, o 

recurso mais utilizado é o motor de busca Google, na atualidade tido como o maior oráculo de todos os 

tempos , por responder a milhões de perguntas diárias de todas as partes do mundo. Porém, as 

informações, em muitas ocasiões, podem não possuir fidedignidade. Salienta-se que a ideia não é 

desmerecer esse recurso, por ser um instrumento interessante e proporcionar a realização de  varreduras 

em infinitas fontes; todavia, dada a própria origem e historicidade da Capoeira, alerta-se sobre a 

necessidade de atentar-se sobre a fonte informacional que utiliza, pois a maior parte da população 

ministra aula de capoeira o que a torna não apenas um professor que ensina a prática da capoeira, mas 

também um orientador sobre a história da capoeira. As fontes on line, de onde retira suas informações e as 

repassa aos seus alunos, necessitam de serem confiáveis, de modo que as informações desconexas, sem 

contexto e até mesmo as fakes, sobressaiam e se legitimem na fantástica, valorosa, interessante e 

apaixonante história da Capoeira.

Palavras-chave: ferramentas online; capoeira; informação.
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JOGO DOS BICHOS:  DO TOQUE AMAZONAS AO 
SILVESTRE

Valdinei Ribeiro da Silva 
Associação Viking (Volvo) / ABADÁ-CAPOEIRA 

ney.0123@hotmail.com

Introdução: O presente estudo entende que é necessário considerar uma maneira de transmissão do 

conhecimento que José Tadeu Carneiro Cardoso (Mestre Camisa) vem construindo na escola Abadá - 

Capoeira, tornando este conhecimento, referência para outras gerações, escolas, praticantes de capoeira 

e população em geral. Dessa forma o presente trabalho registra e relata momentos que José Tadeu 

Carneiro Cardoso, um Mestre com diversos títulos e de referência no âmbito da capoeira, ministra 

cursos, aulas, treinamentos, palestras, seminários, workshops, novas ideias e conhecimento sobre o jogo 

dos bichos. Uma longa trajetória em momentos e ambientes de um trabalho e experimentos que já vem 

sendo estudado há 40 anos. Objetivo: Registrar e relatar os ensinamentos do Mestre Camisa em relação 

ao jogo dos bichos. Metodologia: Para este estudo foi utilizado o relato de algumas experiências 

vivenciadas com José Tadeu Carneiro Cardoso (Mestre Camisa), tendo como propósito analisar e relatar 

os registros e ações durante os cursos, oficinas, vivências, palestras, seminários, workshops, aulas 

presenciais e aulas on-line. O estudo buscou relatar, analisar e investigar os seguintes eventos: o curso do 

jogo dos bichos ministrado por Mestre Camisa que aconteceu em Curitiba no ano de 2009, oficina do 

jogo dos bichos, ministrada pelo Sr. Alexsandro Menezes da Cunha (Instrutor Sanhaço) e orientada por 

Mestre Camisa que ocorreu no II AbadÁcadêmico em Petrolina –PE no ano de 2017, aula de 

apresentação e vivência com Mestre Camisa sobre o jogo dos bichos ao Mestre João Grande no 1º 

Abadángola que aconteceu em Cachoeiras de Macacu- RJ no ano de 2019 e a aula online para os 

instrutores que ocorreu nos Jogos Brasileiros online no ano de 2020 ministrada por Mestre Camisa. 

Além de todos esses momentos relatados e analisados o estudo procurou pesquisas em bases de dados, 

tais como: Scielo, Educ@, Periócos CAPES e Google Acadêmico. Resultados: Ainda há uma grande 

carência de material teórico sobre o tema abordado. O estudo mostra trabalhos similares ao jogo dos 

bichos, como a Bioginástica  e a Ginástica natural fundada,  Fundada pelo prof. Orlando Cani em 1971

pelo idealizador e criador, Álvaro Romano. Analisando o estudo, também podemos dizer que Mestre 

Camisa, a Escola Abadá – Capoeira e o Jogo dos Bichos tem identidade, origem, característica, 

fundamento, nomenclatura e a cada ano que se passa tem inovações e conhecimento. Mestre Camisa 

criou o toque para o jogo dos bichos chamando de “Silvestre” e a mais de 40 anos já usava a 

movimentação dos animais em seus aquecimentos nas aulas de capoeira. O jogo dos bichos existe 

aproximadamente há 24 anos, complementando em diversas capacidades o capoeirista 

independentemente da sua idade, peso ou nível de habilidade. Considerações finais: O jogo dos Bichos 

possui identidade, origem, características, fundamentos, método com história. Complementa e auxilia 

em diversas capacidades os capoeiristas, pode ser usado por qualquer faixa etária; apresenta inovações, 

conhecimento e experiência há 40 anos. Os métodos ginásticos apresentados no trabalho são similares, 

mas não são iguais. Este estudo espera motivar outros profissionais e capoeiristas a escrever sobre o jogo 

dos bichos e estudar a Escola Abadá- Capoeira.

Palavras-chave: Capoeira; Mestre Camisa; Jogo dos Bichos; Toque Silvestre; ABADÁ-CAPOEIRA. 
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CAPOEIRA COMO ARTE PERFORMÁTICA E SEUS 
PIONEIROS

Marcos Roberto Bringel (Instrutor Marcão)
ABADÁ-CAPOEIRA

profefmarcos@hotmail.com

Este estudo tem como objetivo efetuar a ligação entre arte performática (uma modalidade artística com 

diversas linguagens como música, teatro, artes visuais entre outras), a capoeira (arte brasileira que reúne 

condicionamento físico, arte, dança, cultura, equilíbrio e tantas outras habilidades) e o pioneirismo 

(qualquer indivíduo ou instituição que " faz primeiro"; O pioneiro acaba sendo a cobaia que usufruirá as 

glorias ou amargará os prejuízos). Existe dois tipos de performance, uma o artista utilizando seu próprio 

corpo e outra com a participação do público. Para o desenvolvimento desse estudo foram realizadas várias 

pesquisas na internet e analise de vídeos, palestras, seminários e workshop desenvolvidas pelas 

instituições de capoeira. Com relação ao título, existe no mundo das artes marciais inúmeras artes com 

suas performances, mas com a nossa Capoeira isso vai além. A capoeira vem aperfeiçoando seus 

treinamentos de performance, e podemos destacar duas pessoas consideradas pioneiras na arte de criar:  

Mestre Bimba e Mestre camisa. Mestre Bimba idealizador da Capoeira Regional, criou os toques de 

berimbau, métodos de ensino e performance dos movimentos, todos específicos a esse estilo de capoeira 

que tem vários adeptos no mundo todo. Mestre Camisa, por sua vez, criou a Capoeira Abadá, com toques 

específicos, métodos de ensino e performance dos movimentos, aperfeiçoados a partir da capoeira 

Regional, tendo como preocupação a manutenção de suas tradições e fundamentos. Uma das formas de 

homenagear e manter as tradições foi a criação CEMB - Centro Educacional Mestre Bimba que promove 

anualmente ações de resgate e vivencias da Capoeira regional, além de ter espaços destinados a 

homenagear as memoriais de vários mestres da capoeiragem. Mestre Camisa também levou a capoeira ao 

mundo, tendo assim várias escolas e capoeiristas seguindo a sua metodologia de ensino, mesmo não 

fazendo parte da escola. Conclui-se então nesse estudo que a arte Capoeira é a única arte que engloba 

todas as artes, principalmente no contexto da performance.  Mestre Bimba e Mestre Camisa são os ícones 

da capoeira e em registro foram os que mais produziram para a capoeira até os dias de hoje.

Palavras-chave: Capoeira, Arte Performática e Pioneirismo.
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NA ARTE DO MESTRE-SALA, A HISTÓRIA DO VALENTE 
CAPOEIRA

Simone Ribeiro (Professora Coelha)
ABADÁ-CAPOEIRA

simonecoelha@hotmail.com

Introdução: Tanto a capoeira como o samba sempre foram formas de luta e resistência para o povo afro-

brasileiro, através dos quais foi possível contar a sua história e não deixar se perder a própria essência. É 

preciso entender esses aspectos, e não ser apenas um ator, que reproduz gestos e rituais sem conhecer seu 

verdadeiro significado. O mestre-sala é um personagem do mundo do samba que carrega em sua 

formação muito da história do povo afro-brasileiro numa função que tem influência direta da capoeira 

não só nos gestuais, mas na fundamentação da sua função junto à porta-bandeira. Objetivo: Através 

dessa pesquisa busquei traçar uma linha histórica congruente entre o samba e a capoeira, chegando ao 

período pós abolição da escravatura, onde toda manifestação corporal que envolvia canto e dança era 

considerada batuque. O propósito foi mostrar como o mestre-sala, hoje figura reverenciada no mundo do 

samba, tem uma relação direta com a prática da capoeira e o entendimento de que como luta, poderia 

defender uma comunidade inteira e seus símbolos mais preciosos, nesse caso, o pavilhão. Metodologia: 

A pesquisa foi realizada através de consulta a livros, materiais da internet e consultas a sambistas e 

pesquisadores do Rio de Janeiro e São Paulo, lugares que deram origem à figura do baliza e 

posteriormente do mestre-sala. Resultados: Foi possível através desse ensaio, encontrar muitas teses que 

mostram realmente a capoeira e o samba sempre interligados, e que a figura do mestre-sala das escolas de 

samba tem sua origem na necessidade daquele momento e sendo assim, diretamente ligada ao fato de ser 

capoeirista. Considerações Finais/Conclusão Ao aprofundar o estudo das manifestações culturais afro-

brasileiras, percebe-se como todas estão interligadas pela utilização destas para manter vivas suas 

histórias, tradição, ancestralidade. Cantando, dançando ou tocando, o negro resistiu, transmitindo 

geração após geração, enquanto a burguesia os via em folguedo, na verdade estavam fazendo algo 

extremamente sério e objetivo. O mestre-sala, objeto desse ensaio, precisava ser um bom lutador, e a luta 

dos negros daquela época caracteristicamente era a capoeira. Então os valentões e exímios lutadores, as 

capoeiras, defendiam seus territórios de ataques rivais e muitas vezes vinham a frente dos ranchos 

defendendo seu símbolo máximo, um pano carregado de significado e muita representatividade.

Palavras-chave: mestre sala; capoeira; samba; afro-brasileira; cultura popular.
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ACADEMIA DO MESTRE BIMBA EM 1971. DURINHO JOGANDO 

  COM SISAL (FILHO DE VERMELHO 27).  MESTRE BIMBA, 

     TOCANDO BERIMBAU E MESTRE CAMISA SENTADO NO BANCO 

ACADEMIA DO MESTRE BIMBA EM 1971. DURINHO JOGANDO 

  COM SISAL (FILHO DE VERMELHO 27).  MESTRE BIMBA, 

     TOCANDO BERIMBAU E MESTRE CAMISA SENTADO NO BANCO 
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CONTRIBUIÇÕES DA PRÁTICA DA CAPOEIRA NO 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR EM CRIANÇAS DE 8 

E 9 ANOS

Mayra Alves Cordeiro Mayer
ABADÁ-CAPOEIRA

prof.may.sorriso@gmail.com 

 
Introdução: O início da escolarização da criança é um momento de descobertas, principalmente nas 

questões vinculadas ao desenvolvimento psicomotor. Na era digital em que vivemos, é muito comum ver 

crianças cada vez mais novas tendo acesso às tecnologias e deixando de lado as brincadeiras do repertorio 

popular que muito contribuem para o seu desenvolvimento. Alguns motivos que levam a esta situação 

podem estar relacionados ao aumento populacional e diminuição do número de parques e praças, ao 

crescente aumento da violência em espaços urbanos e até casos de pais sobrecarregados e sem paciência 

que veem nos celulares e tablets uma maneira rápida para entreter a criança. Com tudo isso a pratica de 

atividade física no dia a dia da criança diminui, podendo resultar em crianças inativas e futuros jovens 

sedentários. A partir da observação durante as aulas de Educação Física, com crianças de 8 e 9 anos, 

verificamos que os alunos que praticavam capoeira no contraturno escolar, apresentavam mais facilidade 

na execução das atividades práticas propostas em aula, quando comparados aos demais alunos. 

Percebendo esta situação, surge a problemática deste estudo, que visa verificar quais as contribuições que 

a pratica da capoeira pode trazer para o desenvolvimento psicomotor de crianças das series iniciais do 

ensino fundamental. Objetivo: Verificar como a pratica da capoeira contribui para o desenvolvimento 

psicomotor de crianças com idade entre 8 e 9 anos. Metodologia: esta pesquisa tem caráter descritivo com 

a proposta de comparar grupos a partir da análise dos dados a serem coletados. A coleta dos dados 

acontecerá em uma escola da rede particular de ensino da cidade de foz do Iguaçu - Paraná. Os avaliados 

serão crianças de 8 a 9 anos de ambos os sexos, sendo formada por uma amostra de 40 alunos divididos 

em dois grupos: controle (20 alunos não praticantes de capoeira) e praticantes de capoeira (20 alunos que 

praticam capoeira nas aulas extracurriculares da escola a mais de 6 meses). O instrumento utilizado para a 

coleta dos dados será o teste de Coordenação Corporal para Crianças – KTK (Gorla, et.al 2007), 

composto de uma bateria de testes que tem duração aproximada entre 10 a 15 minutos por criança 

avaliada. O teste é constituído por quatro tarefas, as quais avaliam: equilíbrio dinâmico; força de 

membros inferiores; velocidade; lateralidade e estruturação espaço-temporal (Gorla et al., 2009). A partir 

do resultado de cada teste, submetido à análise junto às tabelas de valores, obteve-se a soma do quociente 

motor (QM). Esse procedimento é realizado verificando-se as tabelas de referência para cada teste de 

acordo com o sexo e a idade do participante para, por fim, realizar o somatório e obter o QM total. Este 

quociente motor remete a um novo QM, que, por sua vez, permite a classificação da coordenação motora 

em cinco níveis: muito boa coordenação motora global; boa coordenação motora global; coordenação 

motora global normal; insuficiência da coordenação motora global; e perturbação na coordenação 

motora global (Gorla et al., 2009). 

Palavras-chave: capoeira pedagógica; desenvolvimento psicomotor; teste KTK; coordenação motora 

global.
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NEUROPSICOPEDAGOGIA E CAPOEIRA: 

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM EM TEMPOS 

DE COVID-19

Washington Adolfo Batista
Fabrício Cardoso Bruno

Faculdade CENSUPEG, São Fidélis – RJ
wadolfo26@hotmail.com

 
Introdução: A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Podemos observar em 

sua característica geral a apresentação de um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a 

quadros respiratórios graves. Essa proporção é apresentada pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2020) da seguinte forma: assintomáticos (cerca de 80%), e os outros 20% das pessoas são aquelas que 

podem necessitar de atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Com o avanço 

das investigações, começaram a aparecer várias comorbidades. Sabe-se hoje, de acordo com alguns 

estudos da sua relação com pacientes acometidos por AVC, (TERPOS; STATHOPOULOS; ELALAMY; 

et al., 2020), diabetes (BORSTEIN; RUBINO; KHUNTI et al., 2020), cardiopatia (ZHENG; MA; 

ZHANG; et al., 2020) e complicações do sistema nervoso (FELICE; TOVAR-MOLL; MOLL; MUNOZ; 

FERREIRA, 2020). Com relação a esse último, vamos nos aprofundar mais num projeto, dada a sua 

relação com aspectos de desenvolvimento e aprendizagem dos seres humanos. Objetivo: Este trabalho 

tem por objetivo apresentar um projeto de intervenção Neuropsicopedagógica que pretende usar a 

Capoeira como uma das vertentes laborais para alunos que foram acometidos pela COVID-19. Esses 

alunos serão avaliados via aplicação de protocolo específico (TGMD2), onde serão verificados atrasos no 

desenvolvimento da habilidade motoras fundamentais, que são fundamentais para o desenvolvimento 

das Funções Executivas. Metodologia: O projeto segue a abordagem de Pesquisa-Ação, um tipo de 

pesquisa de campo em que o investigador se envolve diretamente com o objeto de estudo (THIOLLENT, 

1992). Ou seja, há interferência do pesquisador para que ocorra uma mudança no meio. Considerações 

Finais: O projeto aguarda a volta das aulas presenciais para ser iniciado na sua segunda fase (seu início se 

deu em fevereiro de 2019 com a avaliação motora dos alunos da escola) e a partir dos resultados e demais 

informações colhidas, montaremos um protocolo de intervenção usando a Capoeira como uma das 

vertentes. 

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia, Capoeira, Covid-19.
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UMA ANÁLISE SOBRE O JOGO DA CAPOEIRA (CARYBÉ – 

1951)

Eduarda Diniz*
UNICAMP - Instituto de Artes - ABADÁ-Capoeira

eduardadinizpro@gmail.com

 Dra. Maria de Fátima Morethy Couto 
UNICAMP - Instituto de Artes

fmorethy@uol.com.br

 
Introdução: Hector Julio Páride Bernabó (1911-1997), artista argentino conhecido pelo apelido de 

Carybé, fixou-se em Salvador, na Bahia, em 1950. Dessa maneira, durante a segunda metade do século 

XX, vivenciou e produziu largamente sobre o cotidiano do Recôncavo Baiano com suas típicas 

manifestações de matrizes africanas. No que se refere especificamente à capoeira, os desenhos de Carybé 

que se inscrevem nessa temática, destacam-se e aparecem estampando diversos materiais, antigos e atuais, 

desse universo. Aliado a outras motivações da autora, que é artista e capoeirista, esse fato e a significância 

dos trabalhos de Carybé como referência na construção da representação imagética dessa manifestação, 

levam esta pesquisa, em processo de desenvolvimento como trabalho de conclusão de curso (TCC) da 

graduação de Artes Visuais (UNICAMP/2020), a escolher, como objeto de estudo, o livro ilustrado Jogo 

da Capoeira (1951), de autoria do artista, com a finalidade de construir uma análise e refletir sobre a 

representação da capoeira em linguagem visual. Objetivo: Contextualizar o livro Jogo da Capoeira e 

analisar os desenhos nele contidos, levando em conta o suporte de maneira integral (com todos os seus 

elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais e extratextuais). O intuito é investigar a capoeira desenhada 

por Carybé no livro e identificar como determinados fundamentos dessa arte marcial se manifestam em 

uma estética específica nas ilustrações, onde o artista se utiliza de determinados elementos visuais de 

forma a representar o corpo na metamorfose constante da movimentação capoeirística. Para além de 

constituir bagagem referencial para a práxis artística da autora, o estudo visa contribuir com a história da 

arte e também com a própria história e memória da capoeira. Metodologia: Numa primeira fase, o foco 

foi levantar bibliografia e sistematizar informações sobre a biografia do artista e o contexto do objeto de 

estudo, usando como base uma cópia de um exemplar do livro Jogo da Capoeira (feita antes da suspensão 

das atividades das bibliotecas, devido à pandemia de COVID-19) e pesquisas on-line de credibilidade em 

sites diversos, teses e artigos. A partir desse momento, além de revisar e complementar esse conteúdo, 

serão priorizados o levantamento bibliográfico e sistematização para tecer considerações sobre o livro e 

analisar os desenhos. Para isso, serão usados tanto conceitos de autores e obras que discorrem sobre o 

livro ilustrado, a linguagem/percepção visual e o desenho, como, por exemplo, Odilon Moraes, Fayga 

Ostrower, Rudolph Arheim e o livro de ensaios Disegno, Desenho, Desígnio (2007), organizado por Edith 

Derdyk, como também conceitos de autores que possuem análises específicas da obra de Carybé, como, 

por exemplo, Luís Vitor Castro Júnior.

Palavras-chave: Jogo da Capoeira; Carybé; livro ilustrado; desenho; linguagem visual.
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CADERNO PEDAGÓGICO – CAPOEIRA ABADÁ

 VOLUME I

Daniele Alfonso Ramirez (Inst Pirce)
ABADÁ-Capoeira

danipirce@gmail.com
 
 

Introdução: O Caderno Pedagógico Capoeira ABADÁ volume I é um projeto em andamento 

desenvolvido como um material que se destina a capoeiristas da Associação Brasileira de Apoio e 

Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-Capoeira). Este é um trabalho revisado por José Tadeu 

Carneiro Cardoso (Mestre Camisa), presidente fundador da ABADÁ-Capoeira, que visa contribuir para 

os estudos teórico/prático da capoeira dentro dos fundamentos criado pelo Mestre-Fundador. Assim 

como a Escola passa por um processo de atualização (abadatualização), esse material também traz um 

conteúdo diferenciado, tais como: as capoeiras e os mestres precursores, os toques do berimbau, 

fundamentos, movimentações básicas, manifestações adjacentes, ilustrações, músicas e poesias fazem 

parte da composição desse livro. O Caderno Pedagógico faz um diálogo direto e interativo com a pessoa 

que o recebe por meio de suas atividades. Objetivos: O projeto tem por objetivo incentivar a leitura e a 

disseminação da arte capoeira para o mundo, numa proposta que engloba arte, cultura e 

desenvolvimento humano. A coordenação motora fina é trabalhada por meio da escrita, a coordenação 

motora grossa é trabalhada por meio das atividades propostas, junto à concentração, criatividade e 

imaginação, melhorando o vocabulário, auxiliando em uma formação crítica e empática. O livro escrito 

em português reforçando a língua materna e a identidade dessa arte afro-brasileira será traduzido 

também em inglês, para que capoeiristas de outros países tenham melhor aproveitamento do material 

fazendo uma leitura simultânea, aprendendo e conhecendo mais sobre essa arte ancestral e futura, por 

meio de um conteúdo que apresenta e representa a história do Brasil e o legado de nossas Mestras e 

Mestres da capoeira e da vida.  Metodologia: O desenvolvimento desse projeto tem por base uma 

metodologia caleidoscópica, ou seja, triangulada, que combina a própria pedagogia da capoeira aos 15 

anos da Instrutora Pirce (Daniele Ramirez) na escola ABADÁ-Capoeira, sua formação na Educação 

Física e os ensinamentos de Paulo Freire. O educador brasileiro em sua obra “Pedagogia do oprimido” 

ensina a pessoa a “ler o mundo” para poder transformá-lo. O mesmo que a capoeira vem fazendo há 

centenas de anos por meio de sua prática e oralidade. Essas pesquisas contribuem para que esse material 

didático traga um formato literário com base na Educação Física e na Pedagogia. 

Palavras-chave: Capoeira; caderno pedagógico; material didático.
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CAPOEIRA E TRABALHO: AS RELAÇÕES ENTRE A 

CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA E A ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL DO TRABALHO

Aryanna Barbosa de Carvalho
Universidade Federal de Goiás

aryannacarvalho@gmail.com

Tadeu João Ribeiro Baptista
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

tadeujrbaptista@yahoo.com.br
 
 

Introdução: A pesquisa aqui apresentada refere-se ao projeto de Mestrado desenvolvido junto ao 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás e tem 

como princípio norteador a discussão e problematização acerca das possíveis relações entre a capoeira 

contemporânea e a organização social do trabalho na atual sociedade. Para apreender esse fenômeno real 

e suas contradições, recorreremos ao materialismo histórico-dialético, em que trabalho é uma das 

categorias centrais de análise. Entendemos a capoeira como construção histórica, por isso prática social e 

cultural, na qual o corpo de trabalhadores se expressou e se expressa para além de sua redução à mera 

força de trabalho. Objetivo: Analisar como se estabelece a relação entre a capoeira contemporânea e a 

organização social do trabalho. Metodologia: Estudo de caráter descritivo/exploratório, a ser realizado 

por meio de entrevistas semiestruturadas com professores e mestres de capoeira, radicados na cidade de 

Goiânia, prioritariamente. O método de pesquisa utilizado será do tipo snow ball, que consiste na seleção 

de alguns entrevistados “sementes” e a esses, por conseguinte, serão solicitadas sugestões de outros 

possíveis participantes que também possam contribuir com informações a despeito da temática. A coleta 

de dados se encerrará diante de três circunstâncias: a) a saturação dos dados; b) a repetição de nomes a 

serem entrevistados; e c) o fim do prazo estipulado para coleta. As informações coletadas em campo serão 

submetidas à análise de conteúdo e confrontadas com a teoria marxiana, que analisa o trabalho em um 

modo específico de produção, o da sociedade capitalista.

Palavras-chave: capoeira contemporânea; trabalho; materialismo histórico-dialético; corpo; cultura 

corporal.
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ANÁLISE DESCRITIVA DOS TOQUES DE BERIMBAU 

REGISTRADOS POR CAPOEIRISTAS

Luiz Augusto de Carvalho Filho (Professor Perninha)
Escola ABADÁ-Capoeira

luiz_perninha@hotmail.com
 
 

Introdução: Os toques de berimbau na capoeira são uma das principais maneiras de distinguir e 

caracterizar as formas de jogar e estilos. Sendo a capoeira uma arte transmitida por muito tempo de forma 

oral, é ao mesmo tempo rica e controversa em alguns aspectos, dando margem para criatividade e 

diferentes interpretações. Nesse sentido, uma análise investigativa das características dos toques de 

berimbau, no universo da capoeira, pode contribuir de maneira importante elucidando informações aos 

capoeiristas e profissionais interessados da área. Objetivo: O presente projeto tem a finalidade de 

investigar reconhecidos toques de berimbau na capoeira a partir de sua origem, forma de tocar e 

nomenclatura adotada. Metodologia: Os procedimentos de análise no presente projeto estarão 

fundamentados nas gravações de discos de vinil (long play – LP), discos compactos (compact discs - CD), 

outras formas de áudio e vídeo em que são apresentados de forma clara, seja por voz ou no encarte dos 

trabalhos fonográficos, os toques de berimbau, observando tanto a célula base de cada toque como as 

variações rítmicas específicas de cada um deles. Resultados prévios: Com vistas a atender parcialmente o 

objetivo do presente projeto e direcionar os procedimentos de investigação, foi analisado inicialmente o 

toque de São Bento Grande da Regional, tendo sua origem no Sistema da Capoeira Regional com estilo e 

metodologia criados pelo Mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado. Na sua forma de tocar, a célula 

principal do toque é composta por dois sons “chiados” (a pedra encosta suavemente no arame do 

berimbau, enquanto a baqueta toca nesse arame), dois sons “soltos” (a pedra não encosta no arame do 

berimbau) e um som “preso” (a pedra pressiona o arame do berimbau durante a batida da baqueta). Essa 

base (célula principal) é complementada por mais um som “chiado”, um “solto”, dois “chiados” e um 

“preso”, além das variações características do toque. A nomenclatura do toque aparece no trabalho 

fonográfico “Curso de Capoeira Regional” do ano de 1968, sendo apresentado com a denominação de 

São Bento Grande. Conclusão prévia: Com base no resultado inicial, o toque de São Bento Grande da 

Regional é um dos mais característicos do trabalho de Mestre Bimba, sendo executado em quase todo o 

disco musical lançado em 1968. Sua forma de tocar possui uma base predominante que pode ser 

simplificada, o que pode ter ajudado a popularizar o toque. Com relação a nomenclatura, por já haver 

outro toque com o mesmo nome, ele recebe um complemento, da Regional. Nesse sentido, também é 

chamado São Bento Grande de Bimba, fazendo alusão ao mestre que o criou.

Palavras-chave: capoeira; toques de berimbau; são bento grande da regional.
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SARAÚ

Samyra Leite Araujo Rodrigues
EEM José de Alencar

samy.leite.rodrigues@gmail.com

Caio Serafim Oliveira
IFCE-Campus Fortaleza

caioserafim77@gmail.com

Andreyson Calixto
IFCE-Campus Fortaleza

andreyson_berimbau@hotmail.com 
 
 

Introdução: Criminalizada e mascarada desde sua criação, em meados do século XVIII, a capoeira foi 

maculada por cismas características de sua origem afrodescendente. Sua descriminalização foi tardia, 

ocorrendo apenas no século XX, período que de acordo com dados oferecidos pelo Arquivo Nacional, foi 

intensificado o processo de embranquecimento da capoeira. Este fenômeno é resultado da popularização 

da prática da capoeira, que viabilizou o ensino da arte-luta, muitas vezes ignorando a cultura e a história 

do povo que a concebeu. É imprescindível ressaltar que a presença de não negros nas rodas, práticas e 

debates não é vista com maus olhos nestes meios desde que não haja indícios de descaracterização e 

desrespeito aos costumes e símbolos populares engajados no passado ancestral da capoeira. Objetivo: 

Este projeto tem como objetivo transmitir a história da capoeira e o legado cultural afro-brasileiro através 

de saraus. Metodologia: Idealizado como estratégia de popularização da história da capoeira, seus 

personagens e tradições, o SarAÚ é um projeto sociocultural em parceria com o projeto Capoeira 

Educação, implantado pelo Prof. Dr. Andreyson Calixto (professor Berimbau), no IFCE (Instituto de 

Educação Ciências e Tecnologia do estado do Ceará) e nas periferias de Fortaleza. O sarau é uma reunião 

voltada para diversos públicos que busca dialogar, discutir e apresentar performances sobre determinado 

tema. Se apropria do recurso oral para estimular, praticantes e não praticantes, da arte-luta a contar 

histórias, debater e conversar sobre temas relacionados. O evento ocorrerá mensalmente em praça 

pública, após a roda mensal realizada tradicionalmente pelo projeto “Capoeira e Educação”. Será aberto 

a todos que queiram assistir e/ou se apresentar, criando um espaço democrático de livre expressão. 

Resultados esperados: Esperamos que através de uma metodologia lúdica os praticantes e não 

praticantes envolvidos nas ações se apropriem de conhecimentos referentes à história dos mestres, da 

capoeira e do povo escravizado que contribuiu para a formação de nossa cultura.

Palavras-chave: capoeira; sarau; história; cultura.
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A EVOLUÇAO TÉCNICA DA NEGATIVA E SUA 

INFLUENCIA NO JOGO DE CAPOEIRA: MUDANÇAS 

TÉCNICAS DESENVOLVIDAS POR MESTRE CAMISA 

Ricardo Oliveira da Silva Loteria
TV ABADA CAPOEIRA

ricardooliveira.riotur@gmail.com 
 
 

Introdução: O presente trabalho sintetiza historicamente a evolução da técnica da negativa na capoeira, 

bem como as modificações ocorridas na sua execução. A capoeira é uma multiArte que teve, durante 

anos, seu conhecimento e sua história propagados pela transmissão oral, por documentos, por imagens e 

relatos dos antigos. O processo de pesquisas em formatos acadêmicos na área é recente e busca preencher 

uma lacuna no que tange a dar cientificidade e legitimidade a capoeira e a sua práxis. Não existe até o 

momento documentos que possam comprovar de forma objetiva, clara e consistente as mudanças, 

evoluções e inovações em algumas técnicas utilizadas durante o jogo de capoeira e seu treinamento. 

Objetivo: Apresentar na forma documental alguns apontamentos teóricos e metodológicos através de 

registros de imagens retiradas de vídeos sobre a evolução do gesto motor específico da capoeira, chamado 

Negativa. Metodologia: Pretende-se fazer uma exposição pública, por meio de ensaio de imagens 

retiradas de vídeos de vários momentos da história da capoeira, espera-se dar início a uma sequência de 

estudos sobre a Negativa sob o olhar de várias áreas do saber, provocar o debate sobre a utilização dessa 

técnica e demonstrar as modificações e criações realizadas por Mestre Camisa na década de 70 (setenta). 

Primeiramente, se conceituará o movimento Negativa, apresentando os diferentes formatos na execução, 

as similaridades e diferenças entre eles. O estudo em questão não pretende esgotar o assunto. A 

metodologia aplicada na realização deste trabalho abrange pesquisa documental, observações e vivencias 

do autor. A pesquisa documental se mostra adequada ao momento inicial buscando por meio de dados e 

achados estabelecer uma ordem cronológica evolutiva de um determinado objeto de pesquisa, e é aceita 

como método de compreensão e produção do conhecimento científico.  Entende-se por documento 

todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem 

revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver.  Mesmo se reconhecendo as múltiplas 

possibilidades da pesquisa documental enfatiza-se nesse trabalho a relevância dos documentos visuais 

pois esses demonstram claramente o objeto do presente estudo. Ressalta-se alguns fatores como 

sensibilidade, a intencionalidade e a competência teórica do pesquisador como fator determinante na 

escolha do método por ter acompanhado in loco o processo do estudo. Espera-se com o presente estudo, 

alavancar o início a uma série de artigos investigando, em várias áreas do conhecimento, diferenças entre 

os modelos citados abordando critérios metodológicos e, por fim, gerar resultados que enriqueçam os 

estudos sobre a capoeira.

Palavras-chave: Negativa; Capoeira; Mestre Camisa; Evolução técnica.
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OS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS DOS 

PROFESSORES DE CAPOEIRA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 

Carlos Alberto Lopes Filho
Faculdades Integradas de Três Lagoas – FITL/AEMS 

profcarloslopesef@gmail.com

Jeronimo Leite Araújo
Faculdades Integradas de Três Lagoas – FITL/AEMS 

professoraraujo83@gmail.com 

José Augusto Dias
Faculdades Integradas de Paranaíba

barattaxxx@gmail.com 
 
 

A Capoeira, arte/luta brasileira, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade tem 

se difundido largamente dentro das escolas brasileiras e, também fora do ambiente escolar, em academias 

de ginástica, projetos sociais, academias de lutas, praças e outros locais.  Tamanha difusão implica em um 

número elevado de pessoas ensinando a Capoeira. A tradição da oralidade, fortemente arraigada na 

capoeira infere diretamente na construção do discurso e nos fazeres pedagógicos dos professores de 

capoeira. Diante desta reflexão surge o questionamento: Quais são os conhecimentos pedagógicos dos 

professores de Capoeira? No caso particular deste projeto de pesquisa, configura-se como: quais são os 

conhecimentos pedagógicos dos professores de Capoeira do estado de Mato Grosso do Sul? Para 

responder a este problema de pesquisa, foram traçados os seguintes objetivos: conhecer os procedimentos 

didáticos empregados pelos professores em suas aulas de capoeira; identificar o nível de escolaridade 

destes sujeitos, e apontar como conhecimentos pedagógicos podem contribuir para a melhoria dos 

métodos/estratégias empregados por estes sujeitos. O instrumento de coleta de dados consta de uma 

entrevista estruturada usando o aplicativo google forms, que será encaminhada aos sujeitos selecionados 

via aplicativo de mensagem whatsapp. Os sujeitos serão localizados por pesquisas nas redes sociais facebook 

e instagran, respeitando o decreto de isolamento social e as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde. 

Palavras-chave: Capoeira; Conhecimentos Pedagógicos; Metodologia; Avaliação; Mato Grosso do Sul.

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira246



INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO ESPORTE E MOTIVAÇÃO EM 

CAPOEIRISTAS DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA DURANTE A 

PANDEMIA

1,2Karlla Emanuelle Ferreira Lima
2Ariel Custódio de Oliveira
2José Roberto Do Nascimento Junior

1,2Sergio Rodrigues Moreira (Prof. Serginho)
1   2Escola ABADÁ-Capoeira/ PPGEF-UNIVASF

karlla-emanuelle@hotmail.com 
  

Introdução: O contexto competitivo das lutas, em especial na modalidade capoeira, exige dos atletas e 
mestres diversas adaptações, sejam nos aspectos físicos, fisiológicos ou psicológicos. Visando a melhoria 
do desempenho atlético de competidores, considera-se uma variedade de atributos psicológicos que 
podem auxiliar nessa demanda entre treinos, trocas de corda (graduações na capoeira) e competições 
(jogos da Escola ABADÁ-Capoeira), atividades estas que foram adaptadas por conta do distanciamento 
social recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Dentre esses atributos, a inteligência 
emocional (IE) possibilita trabalhar um conjunto de habilidades psicológicas, tais como perceber as suas 
emoções e as emoções dos outros, manejar e utilizar essas emoções. A IE tem sido investigada e 
relacionada em vários ambientes (organizacional, educacional e esportivo). Por vez, sabe-se que a 
motivação é a busca do indivíduo pela satisfação de necessidades psicológicas básicas através de sua 
relação com o meio, sendo que altos níveis de motivação se relacionam com uma série de variáveis (bom 
desempenho em treinamentos e competições, clima motivacional e a persistência no esporte, a satisfação 
e o bem-estar com a prática). Além disso, a IE e a motivação têm sido apontadas como elementos-chave 
para o sucesso e o bem-estar no contexto esportivo. No entanto, atributos psicológicos na capoeira no 
atual cenário de pandemia, apresentam uma escassez de investigações. Objetivo: O presente estudo tem 
como objetivo averiguar e comparar entre graduações o perfil de capoeiristas da escola ABADÁ-Capoeira 
em relação a IE no esporte e motivação no período de pandemia. Metodologia: Participarão deste estudo 
160 competidores (G*Power) integrantes da escola ABADÁ-Capoeira que continuaram os treinos em 
período de pandemia. Serão utilizados no estudo um questionário para coletar dados sociodemográficos, 
o Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) para mensurar a IE e a escala Sport Motivation Scale-II 
(SMS-II) para quantificar a variável motivação. As informações sociodemográficas serão coletadas para 
fins descritivos (idade, sexo, graduação, duração e frequência semanal de sessões de treinamento e anos 
de prática da capoeira). O SSEIT é uma escala autoaplicável que possui 33 itens em forma de escala likert 
de cinco pontos, num continuum de “discordo totalmente” (1) a “concordo totalmente” (5). Para o cálculo 
do escore final, deve-se inverter os valores das respostas dos itens 5, 28 e 33, e somar os valores, sendo que 
pontuações mais altas indicam nível de IE mais elevado. A SMS-II é constituída por 18 itens distribuídos 
em seis subescalas: regulação intrínseca, regulação integrada, regulação identificada, regulação 
introjetada, regulação externa e desmotivação. As respostas são classificadas numa escala tipo Likert de 
sete pontos, num continuum de “Não corresponde totalmente” (1) a “Corresponde completamente” (7). 
O escore de cada subescala é calculado com base na média do somatório de seus itens cujos valores mais 
elevados significam uma maior satisfação das necessidades psicológicas. Os questionários serão inseridos 
na plataforma Google Forms e compartilhados por aplicativo de mensagens WhatsApp e e-mail particular 
dos participantes. Estatística descritiva será realizada a partir de média e desvio padrão. Caso os testes 
pressupostos não sejam violados, será utilizada ANOVA One-way para comparar as médias de IE e 
motivação entre as diferentes graduações dos capoeiristas com Post-hoc de Bonferroni (p<0,05; SPSS versão 
22.0). Resultados Esperados: Acredita-se que os capoeiristas apresentarão altos valores de IE e motivação 
e que haverá predominância de motivação intrínseca em graduações mais elevadas.   

Palavras-chave: Capoeira; Inteligência Emocional; Motivação.
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UMA VISÃO TRANSDISCIPLINAR DA CAPOEIRA NAS 

ESCOLAS

Francisco de Assis Oliveira Junior (Professor Pena Branca)
ABADÁ-Capoeira 

penabrancaabada@hotmail.com  

  
Introdução: Este projeto surgiu por meio de um estimulo vindo da Secretaria de Educação do Município 

de Itapecerica da Serra na Grande São Paulo, no mês de junho de 2019. Esta secretaria solicitou às escolas 

que elaborassem projetos dentro das disciplinas de artes e educação física. Dessa forma, o professor de 

educação física, que como principal estratégia de suas aulas realizava atividades de capoeira, as quais 

possibilitavam uma resposta positiva por parte dos alunos, sugeriu uma música de capoeira que 

frequentemente cantada nas aulas (Navio Negreiro de autoria de Mestre Camisa) fosse utilizada para que as 

crianças criassem ilustrações a partir da história contada/cantada. Posteriormente, tais ilustrações 

tornaram-se parte de dois outros projetos. Foi desenvolvido um trabalho pedagógico coletivo entre a 

diretora Adriana Barbosa Cordeiro, a orientadora pedagógica Aldenice Siqueira Lira, o professor de artes 

Carlos Francisco da Costa e o professor de educação física Francisco de Assis Oliveira Junior. Objetivos: 

No Projeto 1 a meta foi montar uma apresentação teatral na mostra pedagógica da Escola Municipal 

Izaltina Weishaupt Hengles (Projeto África); no Projeto 2 a meta foi construir um livreto com as ilustrações 

criadas pelas crianças participantes (esse por sua vez passou a fazer parte de um projeto maior); no Projeto 

3, a ser desenvolvido no futuro, a meta será construir outros nove livretos contando, através das músicas, 

a história da capoeira. O projeto 3 será realizado em outras escolas com crianças de diferentes faixas 

etárias. Metodologia: No desenvolvimento dos projetos foi estimulado aos alunos participantes a 

confecção de ilustrações, onde o professor de educação física ensinou a música de capoeira e 

contextualizou suas estrofes para que os alunos desenvolvessem sua imaginação e curiosidade sobre, por 

exemplo, a chegada dos negros escravizados no Brasil; o que isto significava e; as mazelas sofridas nesse 

processo de diáspora africana. O professor de artes providenciou gravuras e trabalhou em conjunto com 

as professoras de sala (pedagogas), visando auxiliar os alunos com referência para as ilustrações que iriam 

ser construídas. Em paralelo, nas aulas de educação física, aconteceram ensaios com as culturas do Jongo, 

Maculelê e Capoeira, com vistas a apresentação da mostra pedagógica da Escola Municipal Izaltina 

Weishaupt Hengles (Projeto África). Conclusão: Os projetos até então desenvolvidos possibilitam 

constatar que a escola toda se envolveu, de maneira produtiva e natural, na proposta pedagógica 

elaborada com a capoeira e manifestações culturais associadas (Jongo e Maculelê). Essa proposta passou a 

fazer parte das oito turmas de alunos, tornando-se uma ação transdisciplinar e chegando a alcançar um 

montante de aproximadamente 200 alunos entre as idades de 05 e 06 anos. Ressalta-se que a capoeira 

mesmo não fazendo parte do currículo escolar, tornara-se uma ação orgânica dentro e fora das paredes da 

escola, gerando influência importante no processo ensino-aprendizagem e sobretudo, integrando 

profissionais de diferentes áreas/setores pedagógicos da escola. Finalmente, conclui-se com a realização 

satisfatória da Mostra Pedagógica (Projeto África) e com as ilustrações para o livreto (Navio Negreiro). Novos 

investimentos serão realizados, em breve, com vistas a publicação do livreto e a confecção dos próximos 

nove livretos em diferentes escolas.  

Palavras-chave: Capoeira; Navio Negreiro; Arte; Educação Física; Ilustrações; Livreto.
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO 

PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA

Afonso Reno Castro da Silva (Índio)
Rede municipal de educação de São José-SC

aphonsoreno@gmail.com 

  
Introdução: Este projeto de estudo se relaciona com atual discussão evidente na educação brasileira, que 

se refere às habilidades e competências a serem desenvolvidas em crianças e adolescentes na educação 

escolar. Pela vivência no projeto Capoeira e Cidadania, partimos do pressuposto que muitas dessas 

habilidades e competência são desenvolvidas no projeto, a partir do ensino e aprendizagem envolvendo 

os participantes, sendo importante compreender como se dá esse processo. Objetivo: Investigar como o 

processo educativo no projeto capoeira e cidadania desenvolve habilidades e competências nos 

participantes, discutindo aproximações e distanciamentos para com as discussões atualmente realizadas 

na educação brasileira sobre habilidades e competências Metodologia: A pesquisa será desenvolvida  

com método qualitativo e investigação a partir de estudos em ciências da educação, envolvendo 

entrevistas, observações e estudos sobre pesquisas anteriores Considerações Finais: A possibilidade desse 

estudo se propõe a colaborar com uma percepção mais ampla de um projeto social como espaço 

educativo, que inclusive está à frente de discussões somente agora realizadas no âmbito da educação 

escolar formal. Identificar e sistematizar cientificamente esses processos pode ser uma contribuição 

importante tanto para a percepção de como a escola Abadá-Capoeira vem se desenvolvendo no âmbito de 

uma educação geral, quanto colaborar com outras propostas de projetos sociais e mesmo com a própria 

educação regular.

Palavras-chave: habilidades e competências; projeto capoeira e cidadania; educação 
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AS PERFORMANCES DA CAPOEIRA COMO 
PRÁTICAS DE SI: SUBJETIVAÇÃO E RESISTÊNCIA 

NA RODA COM CAPOEIRISTAS DE TUCURUÍ – PARÁ 

Maria do P. Socorro S. de Sousa,
Idelma Santiago da Silva(orientadora)

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA
mpsousarb@gmail.com 

  
INTRODUÇÃO:  Este trabalho apresenta a cidade de Tucuruí-PA na vida de seus sujeitos capoeiristas, 

simbolizando portanto um território da capoeira, o lugar de onde se fala e o sujeito que fala; pessoas que 

vão se construindo, encontrando, readaptando-se e resistindo como capoeiristas, pois um dos principais 

fatos que marcam a história da cidade, que é a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, de alguma 

forma é determinante também nas suas histórias de vida e estas por sua vez, vão colaborar para compor 

um recorte significativo na representação cultural da cidade. Podemos entender como subjetivação o 

processo dinâmico de construção do sujeito como um todo e as performances da capoeira serão os 

diversos elementos que caracterizam sua origem, seu ser e fazer, expressando a capoeira tecnicamente e 

esteticamente. OBJETIVOS: Compreender os processos de subjetivação elaborados através das 

performances da capoeira, como dinâmicas de adaptação e resistência numa cidade submetida a um 

modelo de desenvolvimento indiferente em relação à cultura local. Descrever os cuidados de si 

proporcionados pelas performances da capoeira e como esses cuidados desenvolvem comportamentos e 

estilos de vida nos sujeitos capoeiristas, ultrapassando os limites da roda de capoeira. Entender as 

características da capoeira como constituintes do universo da cultura afro-brasileira e como influenciam 

num processo de autoconhecimento. METODOLOGIA: Como forma de construir um enfoque para 

compreender a realidade de Tucuruí que destacasse menos o empreendimento da usina hidrelétrica e 

seus impactos ambientais e mais o ser humano, optou-se pela metodologia da história oral, onde as 

entrevistas possibilitaram as narrativas dos capoeiristas e interpretações sobre a cidade e onde se pudesse 

compreender ao longo de suas trajetórias como capoeiristas, quais performances da capoeira foram se 

destacando e influenciando na sua formação como ser humanos, profissionais e cidadãos.

Palavras-chave:  Capoeira. Performances. Subjetivação. Tucuruí. Práticas de si
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REABILITAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO 

CAPOEIRISTA UTILIZANDO AS TÉCNICAS DE 

CAPOEIRA DO ESTILO ABADÁ-CAPOEIRA

Camila Dias (Lontra Marinha/RJ) 
camilafdias_@hotmail.com

Waldec Vellasco Cotta (Mestre Canguru/RJ)
mestrecanguru_abada@ig.com.br

  
Introdução: A reabilitação é um trabalho multiprofissional e interdisciplinar que possui processos 

terapêuticos com o objetivo de recuperar ou manter a funcionalidade e a interessa com o ambiente em 

pessoas com ou prestes a adquirir deficiências. Dentre os processos terapêuticos utilizados, pode-se 

destacar o exercício físico nas suas diversas modalidades. Comumente são utilizados exercícios resistidos, 

no entanto, a capoeira pode ser um potencial processo terapêutico na reabilitação. Objetivo: O presente 

estudo terá como objetivo aplicar, descrever e analisar os processos terapêuticos de reabilitação da 

funcionalidade de capoeiristas lesionados da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte 

Capoeira (ABADÁ-CAPOEIRA). Metodologia: O estudo contará com uma fisioterapia capoeiristicada 

baseada em movimentos com intensidade, repetições e carga. Será desenvolvido um paralelo entre os 

movimentos de capoeira do estilo ABADÁ-CAPOEIRA e exercícios fisioterápicos já consagrados na 

doutrina, tais como: a descida básica com a passada, a esquiva de frente com o afundo, a esquiva de lado e 

cadeira com o agachamento, galopante com a rotação interna, desprezo com a rotação externa, entre 

outros. O estudo será dirigido por uma fisioterapeuta, contando com a participação de um Mestre de 

capoeira da escola ABADÁ-CAPOEIRA, e uma equipe multidisciplinar composta por um nutricionista, 

que fará a dieta nutricional do atleta de modo a contribuir na sua recuperação fisiológica, uma psicóloga 

que avaliará o comportamento individual e social do atleta, colaborando no entendimento das emoções, 

ideias e seus valores, para que ele possa sentir-se bem consigo próprio, com professores de educação física 

para ajudar na prática de atividades físicas durante e pós reabilitação, e ainda com profissionais da 

capoeira que cooperarão com sua vivência para o estimulo do atleta.

Palavras-chave: Fisioterapia. Reabilitação. Capoeira. ABADÁ-CAPOEIRA. 
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A CAPOEIRA ENQUANTO FERRAMENTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Júlia Coelho Cotta
Graduanda em Psicologia pela Universidade Veiga de Almeida 

jccotta14@gmail.com

Waldec Vellasco Cotta (Mestre Canguru)
canguruabada@gmail.com

Camila Dias (Fisioterapeuta)
camilafdias_@hotmail.com

  
Introdução: A capoeira, enquanto arte, reúne em uma só palavra um universo de sentidos e dimensões. 

Luta, dança, jogo, som, ritmo, emoção e paixão. A partir dessa ideia, é possível além do movimento 

corporal, estimular diversas emoções e sentimentos; compreende-se assim a sua relação com os estudos da 

psicologia.Objetivo: O projeto de pesquisa objetiva apresentar a capoeira enquanto ferramenta para o 

desenvolvimento infantil, de modo que sejam trabalhadas questões emocionais, comportamentais e 

sensoriais em crianças e suas famílias, com enfoque nos transtornos do neurodesenvolvimento. 

Metodologia: A amostra contou com crianças portadoras de necessidades especiais, faixa etária variando 

de 6 aos 12 anos, praticantes 2 vezes semanais com durabilidade de 45 minutos. Até o presente momento 

realizaram de 9 meses à 4 anos de prática da modalidade. Foram acompanhados pela psicóloga e avaliados 

visualmente durante as aulas onde eram abordados movimentos do estilo ABADÁ CAPOEIRA unidos 

aos instrumentos e a sonoridade. Aplicação de um questionário qualitativo em conjunto com os 

familiares para mensurar como esses recursos contribuíam para as crianças no desenvolvimento infantil 

comportamental, sensorial e emocional. Conclusão: Pode se concluir através da avaliação psicológica 

visual e qualitativa através dos questionários aplicados aos familiares que a prática da capoeira 

influenciou positivamente na melhora no desenvolvimento infantil nas questões emocionais, 

comportamentais e sensoriais. Os familiares ressaltam como uma arte em que os beneficiários gerados 

nesse contexto transcendem o ambiente de treino, ele se estende para o ambiente familiar.

Palavras-chave: capoeira; psicologia; desenvolvimento infantil; famílias; multidisciplinar.  
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FÁBRICA DE CAMPEÕES: O AUTOCONHECIMENTO 

GERANDO EQUILÍBRIO EMOCIONAL

Júlia Coelho Cotta
Graduanda em Psicologia pela Universidade Veiga de Almeida 

jccotta14@gmail.com

Waldec Vellasco Cotta (Mestre Canguru)
ABADÁ-Capoeira

Camila Fonseca Dias
ABADÁ-Capoeira

  
A psicologia pode trazer inúmeras contribuições para o âmbito esportivo, sendo comprovado por 

diversos estudos científicos. O presente estudo visa demonstrar a importância do acompanhamento 

psicológico com o atleta, em destaque, a capoeira. As intervenções acontecem por meio de avaliações e 

identificações das demandas individuais ou de grupo, estas adaptadas ao perfil e a necessidade de cada. 

Através do conhecimento teórico, entrevistas, testes psicológicos e atendimentos individuais, o psicólogo 

poderá contribuir em questões particulares ou coletivas, para satisfação pessoal e aperfeiçoamento na 

atuação do atleta, ou potencialização nas relações entre os integrantes da equipe, respectivamente. 

Acrescentando ainda, as principais demandas a serem analisadas estão relacionadas diretamente com o 

humor e o sistema nervoso. É fundamental um projeto multidisciplinar para que o atleta esteja física e 

psicologicamente capacitado para treinos e competições para alcance de melhores resultados, ademais 

preparado para possíveis lesões e reabilitações. 

Palavras-chave: psicologia; capoeira; potencialização; atletas; multidisciplinar.  
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PROSPOSTA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

PARA A REABILITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS 

CAPOEIRISTAS

Camila Dias (Lontra Marinha/RJ) 
camilafdias_@hotmail.com

Waldec Vellasco Cotta (Mestre Canguru/RJ)
mestrecanguru_abada@ig.com.br

  
Introdução: No dia a dia profissional temos identificado que muitos capoeiristas possuem seu 

desempenho comprometido e que isso possivelmente acontece pela falta de um devido 

acompanhamento profissional nas diversas áreas da saúde. Objetivo: Nesse sentindo, o nosso estudo está 

pautado na manifesta necessidade de uma preparação adequada para o aumento da performance e da 

funcionalidade e manutenção da vida útil de um atleta de capoeira. Metodologia: Para suprir essa falta, 

iremos propor a união de profissionais da saúde para criarmos um modelo de equipe multidisciplinar 

que possibilitará um suporte ao capoeirista. Essa equipe multidisciplinar será composta por uma 

fisioterapeuta, que acompanhará o fortalecimento do atleta de forma adequada, recuperando e 

minimizando as chances de lesões esportivas, uma nutricionista, que fará a dieta nutricional do atleta de 

modo a contribuir na sua recuperação fisiológica, uma psicóloga que avaliará o comportamento 

individual e social do atleta, colaborando no entendimento das emoções, ideias e seus valores, com 

professores de educação física para ajudar na prática de atividades físicas, e ainda com profissionais da 

capoeira, incluindo a participação de um Mestre de capoeira da escola ABADÁ-CAPOEIRA. A equipe 

realizará avaliações para verificar o estado geral de saúde do atleta, averiguará se está acometido de lesões, 

desordens osteomusculares e articulares, estresse, nutrição, predisposição genética, as quais todas estarão 

classificadas pela CID-10. Além disso, a equipe buscará identificar quais, como e onde acontecem os 

problemas e como esses problemas dificultam e comprometem o desempenho do atleta. Baseando-se nas 

avaliações e visando a resolubilidade das ações que dificultavam a conquista dos objetivos individuais do 

capoeirista, será elaborado um planejamento embasado na técnica de capoeira da Associação Brasileira 

de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-CAPOEIRA). Mais especificamente, a equipe 

multidisciplinar, dentro dos limites de cada profissão e juntos em num mesmo complexo, irão viabilizar o 

aumento da performance, a reabilitação e a manutenção da funcionalidade do atleta capoeirista para que 

este possa se manter na rotina de treinamento da capoeira e se preparar para jogos e/ou competições. 

Palavras-chave: Reabilitação; Performance; Funcionalidade; Equipe multidisciplinar; ABADÁ-

CAPOEIRA. 
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR ATRAVÉS DA 

CAPOEIRA

Gutemberg do Nascimento Brito 1
Instituto de Ensino Superior Múltiplo - IESM

gnb_abada@hotmail.com

  
A capoeira proporciona experiências corporais que poderão refletir positivamente no desempenho e no 

desenvolvimento da criança para a sua vida adulta. A capoeira e a psicomotricidade facilitam atividades 

ligadas diretamente com o corpo e essas atividades trabalhadas, tem um papel muito importante para o 

desenvolvimento psicomotor. Este estudo teve como objetivo analisar a capoeira como conteúdo nas 

aulas de educação física e sua contribuição no processo do desenvolvimento psicomotor através de uma 

revisão bibliográfica. Por meio da exploração motora a criança desenvolve consciência do mundo que a 

cerca, e de si própria. O controle motor possibilita à criança experiências concretas, que servirão como 

base para a construção de noções básicas para o seu desenvolvimento intelectual. Por meio das 

movimentações como as que ocorrem na Capoeira o aluno facilmente poderá familiarizar-se com a 

própria imagem, os exercícios da prática da Capoeira englobam de uma maneira geral todas as partes do 

corpo, e ainda pode ser incrementada com gestos agregados a um ritmo dado pelo toque do berimbau, 

pandeiro, agogô, atabaque e reco-reco, instrumentos presentes dentro da Capoeira, o que fortalece a 

integração entre os participantes. Percebe-se que a prática da capoeira nas aulas de educação física regular, 

tem um histórico rico e que de fato contribui de maneira de foram efetiva  com o desenvolvimento 

infantil, seus benefícios permeiam entre outros a noção do corpo, equilíbrio (estático e dinâmico), ritmo, 

coordenação motora óculo manual e coordenação motora fina.

Palavras-chave: Educação Física. Capoeira. Escola. Psicomotricidade. Desenvolvimento.
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A UTILIZAÇÃO DA CAPOEIRA COMO FERRAMENTA 

PARA MAIOR SOCIALIZAÇÃO E A PRÁTICA NO 

CONTEXTO ESCOLAR DE CRIANÇAS DE 8 A 10 ANOS

 Rafaela Ferreira Dos Santos 
ABADÁ- Capoeira

rafaelatis18@hotmail.com

Solange O.F. Borragine 

  
Este trabalho tem como propósito verificar como a capoeira pode ser utilizada como ferramenta para a 

melhor socialização e a prática no contexto escolar de crianças entre 8 e 10 anos. As crianças dessa faixa 

etária têm uma capacidade maior de assimilação, absorvendo rapidamente os movimentos, além da 

capacidade de interagir com o meio, tornando a atividade interessante e prazerosa e, por ser uma prática 

em que se depende do outro, tem um alto grau de socialização.  Com uma sociedade cada vez mais 

individualista aonde vemos cenas com esse tipo de comportamento, as crianças absorvem rapidamente, 

sendo capazes de analisar e distinguir esses fatos, a capoeira entra como uma forma de fazer a criança se 

comunicar mais e ser mais sociável com os demais alunos. A capoeira é um esporte brasileiro que além de 

trabalhar muitas ações motoras diferenciadas, também apresenta a cultura, a musicalidade, a arte e a 

socialização. Na capoeira a utilização de instrumentos como atabaque, pandeiro, agogô, berimbau, as 

canções, a roda, o tocar, o cantar, o jogar com outro participante faz com que o aluno fique mais 

desinibido. É importante observar que há uma preocupação com a formação pessoal e social do 

educando, onde a escola torna-se um espaço não apenas para cumprir funções cognitivas, mais também 

se volta às questões afetivas, emocionais e sociais. O objetivo geral deste trabalho é apresentar para o leitor 

a possibilidade de introdução da capoeira nas escolas para alunos do ensino fundamental. Os objetivos 

específicos da pesquisa, por sua vez, são: apresentar a cultura afro-brasileira e a importância de trabalhá-la 

com alunos do ensino fundamental; mostrar que a capoeira desenvolve nos alunos traços de socialização; 

evidenciar a importância da capoeira trabalhada na escola e mostrar seus benefícios para a aprendizagem.
Este artigo configura-se como uma revisão de literatura sob as perspectivas de descrição e discussão das 

teorias. A fundamentação dar-se em livros específicos de história, esporte, educação física, revistas de 

publicação nas áreas afins, artigos que discutem a temática e em sites como Google acadêmico, entre 

outros. O problema ao qual se pretende responder é qual a aplicação e importância da capoeira no ensino 

fundamental. 

Palavras-chave: Capoeira; Educação Física escolar; socialização;
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PROJETO NOSSAS RAÍZES

Heitor Luiz Pereira Coutinho
Abadá Capoeira - Paraíba

heitorcoutinho_jp@hotmail.com

  
Introdução: O Projeto Nossas Raízes tem como intuito o resgate e a preservação da história da capoeira 

paraibana através de seus pioneiros, os primeiros capoeiristas que pisaram em nosso solo e desbravarem a 

capoeira no Estado da Paraíba. Assim, este projeto tem como objetivo a difusão da história da capoeira 

através de entrevistas, documentários, trabalhos científicos e acadêmicos, livros e pesquisas que 

registram, de maneira fidedigna, o início e a construção da capoeira em terras paraibanas. Desde março 

do corrente ano, utilizando a tecnologia como ferramenta e metodologia de trabalho, desenvolvemos 

pesquisas e estudos por meio de plataformas de mídias sociais (Instagram, Facebook e Youtube), de modo a 

realizar um extenso estudo sobre o resgate da memória dos propulsores dos primórdios da capoeira no 

estado. Por meio do perfil comercial @CasadoCapoeirapb realizamos lives e gravações em vídeo das duas 

primeiras gerações de capoeiristas que chegaram no estado e pretendemos abordar a terceira geração, que 

tem papel fundamental para a capoeira na Paraíba. Nas entrevistas, abordamos a temática de como se deu 

o início, desenvolvimento, continuidade e construção da capoeira neste estado, bem como as 

dificuldades e anseios da implantação, sempre sob a ótica e a memória dos primeiros mestres e de seus 

discípulos, sendo possível recordar diversos momentos que estavam a muito esquecidos e/ou eram 

desconhecidos da capoeiragem local. Todo conteúdo produzido pelo PROJETO NOSSAS RAÍZES está 

sendo disponibilizado nas mídias sociais/digitais da Casa do Capoeira Paraíba. Os participantes 

entrevistados deixam seus relatos e histórias registrados para que as gerações futuras possam conhecer e 

reconhecer o trabalho e a iniciativa de cada um como, por exemplo, Mestre Zumbi Bahia, pioneiro de 

nossa capoeira e que detém provas documentais de um evento realizado no ano de 1978, que torna como 

marco o lançamento oficial da capoeira no estado. Assim, buscamos, com o projeto e sua continuidade, 

ajudar na disseminação da história das pessoas que construíram e deram os primeiros passos na capoeira 

da Paraíba.

Palavras-chave: Capoeira, Casa do Capoeira, História, Pioneirismo, Arte, Dança, Cultura, Entrevistas.

Fonte de financiamento: Casa do Capoeira Paraíba
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BERIMBAU POLIMERIZADO

 Diego Sebastião (Irmão Urso)
Fatec Itapetininga

d.sebastiao@outlook.com.br

  
Introdução: A capoeira é uma arte que a cada dia conquista sua expansão pelo mundo, portanto, seus 

instrumentos ainda são feitos de forma artesanal com usos de madeiras nativas, trazendo então à 

necessidade de entrar em matas e lugares que possuem essas madeiras para cortes das mesmas para tais 

instrumentos. Com o desenvolvimento tecnológico surge à chamada revolução 4.0, trazendo noves 

pilares, no qual uma delas é a chamada manufatura aditiva que nos proporcionará o desenvolvimento de 

berimbaus com simetrias mais exatas. Dessa forma, espera-se que os berimbaus produzidos pela 

manufatura aditiva possuam maior qualidade, performance melhorada e maior durabilidade. Além 

desses benefícios atrelados ao instrumento, é importante destacar que esse tipo de produção contribui 

para a preservação do meio ambiente evitando o desmatamento e comercialização clandestina das 

madeiras utilizadas para a confecções dos berimbaus. Objetivo: O objetivo deste trabalho será verificar a 

viabilidade da produção de berimbaus a partir da manufatura aditiva. Metodologia: A manufatura 

aditiva representa um grupo de tecnologias de fabricação digital, que a partir de um modelo digital, onde 

será utilizado um berimbau modelo para uso de suas simetrias, o dispositivo é capaz de criar objetos 

físicos partindo de um processo mecânico no qual diversas camadas de material são progressivamente 

sobrepostas uma à outra com o intuito de dar forma ao objetivo desejado. O berimbau será produzido 

com polímeros, e esse dispositivo responsável pelo processo de manufatura aditiva são conhecidas 

normalmente como impressoras 3D. 

Palavras-chave: Manufatura aditiva; revolução 4.0; polímeros; impressora 3D.
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O CAPOEIRISTA EM CONSTRUÇÃO

Ana Clara Gomes da Silva
ABADÁ- CAPOEIRA

clarafit@gmail.com

  
Observando o homem como um ser biológico que se desenvolve através do conhecimento adquirido no 

contato com o objeto, com o outro e com o meio, percebe-se que este processo ensino-aprendizagem é 

ininterrupto. Estando este homem inserido no meio da capoeira fica claro que tal ser humano fará sua 

construção de tal influência, de tal aprendizado.  Essa transformação é possível por conta das mediações, 

uma delas é a interação que acontece através das relações professor/aluno, ambos estando em 

desenvolvimento durante o processo, que é aberto e inacabado sempre, tendo como instrumentos 

conceitos e princípios ali estabelecidos. Há ainda a relação aluno mais velho/aluno mais novo que faz 

parte de todo este processo de aprendizagem e construção interna. Ainda com um olhar na 

transformação deste homem a linguagem e a cultura ali presente na capoeira fazem a mudança e a 

construção acontecer, os diferentes ambientes frequentados: treinos; rodas; eventos e CEMB (possuem 

suas regras, costumes e fundamentos pré estabelecidos, sabido somente por quem os frequenta). Desta 

maneira se constrói conceitos que marcam  ações e pensamentos, construídos espontaneamente através 

das vivências e experiências para conceitos sistematizados, sendo este fruto do processo ensino-

aprendizagem do indivíduo. Utilizando-se do seu conhecimento adquirido e de seu corpo como 

expressão da cultura capoeira, construindo assim o seu EU, nasce um capoeirista. Porém nem todos que 

possuem está vivência internalizam este aprendizado, pode-se assim dizer que nem todos se constroem 

internamente como capoeirista. Este projeto tem como objetivo compreender por que um ser 

biomecânico e psicossocial se constrói como capoeirista e outro com experiências semelhantes não. 

Também pretende verificar qual é o benefício/malefício dessa construção ou dessa não construção. A 

metodologia utilizada para a pesquisa quanto aos objetivos é a descritiva utilizando-se como instrumento 

de coleta de dados o questionário e gravações. O projeto encontra-se em fase de execução. 

Palavras-chave: Construção; conhecimento; capoeira, cultura; EU.
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A AVENTURA DE BESOURO MANGANGÁ: MEMÓRIAS 

CÊNICAS E IMAGÉTICAS

Ana Cristina de Lucena Figueiredo
Instituto Federal da Paraíba – Campus Itaporanga

ana.figueiredo@ifpb.edu.br

  
Introdução: Este trabalho objetiva descrever as etapas do processo de criação do espetáculo A aventura de 

Besouro, produzido durante o período de quarentena em razão do estado de calamidade na saúde pública 

provocada pela pandemia causada pela COVID-19. No presente ano (2020) utilizamos o teatro de 

sombras e a projeção de áudio como componentes estéticos desta produção, bem como a relevância da 

memória social. A memória coletiva como patrimônio cultural de uma sociedade deve ser não só 

preservada, mas também incentivada através de novas produções. Buscar a linguagem cênica para 

incentivar e preservar tal memória faz parte do profissional das artes na escola. Fez-se necessário trazer a 

memória sociocultural de uma história há muito tempo enraizada no universo da capoeira que é a 

narrativa de Besouro Mangangá através da linguagem do teatro. Para tanto, buscamos a expressão do 

teatro de sombras como ferramenta pedagógica capaz de não só perpetuar a memória coletiva, bem como 

utilizá-lo como instrumento de espetáculo e como matéria de ensino-aprendizagem para o trabalho com a 

arte cênica, além de resguardar a preservação de documentos históricos sociais de cultura popular. 

Objetivos: Tendo em vista as referências estéticas de composições musicais; filme e documentário, 

elencamos como objetivos principais o incentivo da familiarização da linguagem do teatro de sombras no 

espaço virtual e o reconhecimento dessa linguagem enquanto ferramenta pedagógica e estímulo da 

perpetuação da memória coletiva a partir do teatro de sombras. Metodologia: Usamos a linguagem  

artística do teatro de sombras para produzir um espetáculo, utilizando como referências estéticas 

materiais criados por capoeiristas, como composições musicais, textos literários de cordel, além do filme 

Besouro (2009), dirigido por João Daniel Tikhomiroff e o documentário Memórias do Recôncavo: Besouro e 

outros capoeiristas (2008), dirigido por Pedro Rodolpho Jungers Abib. A partir dessas referências estéticas, 

produzimos nossa sequência de textos imagéticos dramáticos, utilizando as figuras alusivas ao enredo. A 

fim de promover a familiarização do teatro de sombras por recursos virtuais, consideramos as imagens 

que o espetáculo expõe como operadoras de memória social, por representar e conservar essa lendária 

figura que foi o capoeirista Besouro Mangangá como história imortalizada.

Palavras-chave: capoeira; teatro de sombras; besouro mangangá; memória.
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METODOLOGIA DE ENSINO ACADÊMICO ABADÁ

Eduardo Oliveira Botelho Ramalho
ticorkv@gmail.com

  
Introdução: Ao longo dos anos a ABADÁ-Capoeira, através do presidente fundador Mestre Camisa 

sempre incentivou que os integrantes completassem os estudos fundamentais e ingressassem na 

Universidade. Com o passar do tempo se pode perceber que os integrantes da Abadá apesar de 

completarem os estudos não necessariamente se qualificavam com as habilidades necessárias e desejadas 

para a ABADÁ-Capoeira. Com a consolidação da ABADÁ-Capoeira como escola se apresenta cada vez 

mais necessário um currículo acadêmico voltado para as necessidades da formação dos graduados e 

professores da instituição que caminhe em paralelo com a formação como capoeirista. O fato de a 

educação formal não oferecer um modelo que supra a necessidade da Abadá, aumenta ainda mais a 

necessidade da criação de uma metodologia de ensino acadêmico próprio da instituição. Objetivo: O 

objetivo do trabalho é criar uma metodologia de ensino acadêmico da ABADÁ-Capoeira, que 

acompanhe a evolução do aluno em cada etapa das graduações da capoeira com as matérias, 

conhecimentos e assuntos importantes para a formação do capoeirista como atleta, profissional e 

cidadão. Metodologia: A proposta dessa metodologia de ensino é fazer com que os alunos leiam um 

conjunto de livros, trabalhos acadêmicos, produções áudio visuais e publicações e produzam textos sobre 

o entendimento de leitura. Entendendo que a produção de textos é reconhecidamente uma forma de 

aprendizado sobre um determinado assunto. Esses textos teriam no máximo uma folha e poderiam ser 

produzidos nos mais variados formatos entendendo que o principal objetivo é o estimulo à escrita e ao 

entendimento do assunto pelos alunos. Esses textos seriam entregues aos respectivos professores e 

publicadas em grupos de estudo da Abadá para discussões entre os integrantes. Os professores não seriam 

obrigados a “corrigir” o texto mas sim estimular sua produção podendo ser cobrado como necessário para 

a troca de graduação garantindo assim uma evolução acadêmica do integrante da Abadá e a leitura, 

produção de textos e discussões sobre os temas localmente e através de fóruns na internet entendendo-se 

que essa é a melhor forma de um aprendizado ativo à distância. Considerações Finais: O trabalho não se 

propõe a escolher os livros, trabalhos acadêmicos, produções áudio visuais e publicações que irão fazer 

parte do currículo, porém no anexo do trabalho faz a sugestão de alguns títulos que julga serem 

importantes na formação profissional, acadêmica e de cidadania dos integrantes da Abadá, bem como a 

quantidade mínima de produção de textos necessários por corda/graduação. Dentre esses títulos estão 

todos os livros escritos pelo presidente fundador Mestre Camisa e por membros da Instituição, que 

fariam parte da grade obrigatória de livros.

Palavras-chave: metodologia de ensino; formação acadêmica; leitura; produção de textos.
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CORPOS FEMININOS NA CAPOEIRA

Renata Dias Carvalho
renatinhacarvalho34@hotmail.com

  
Introdução: A capoeira tem sido pensada e apresentada como pertencente a um universo masculino. No 

entanto, sua origem está relacionada ao processo de resistência empreendidos por mulheres e homens 

negros no contexto de lutas contra a escravização ocorridas na diáspora. Historicamente a capoeira se 

desenvolveu tendo a interseccionalidade dos conflitos de raça, classe e gênero como impulsionador da 

produção de sobrevivências físicas e espirituais. A concepção de corpos e a racialização são duas conexões 

da colonialidade no poder. Desconsiderar essa perspectiva de análise pode levar a um entendimento 

incorreto dessa expressão cultural afro-brasileira. O conjunto de coisas introduzidas pela racialidade 

moderna, colonizadora e eurocêntrica, são inadequados e insuficientes para alcançar os símbolos 

produzidos por seus sujeitos históricos; as mulheres existem como agentes ativos nas relações 

experienciadas no contexto da colonialidade e da capoeiragem, estranhando sua ausência nas narrativas 

tradicionais e historiográficas. Objetivo: O ensaio tem por objetivo analisar como as relações de gênero 

atravessam o sistema simbólico da capoeira, busca dissertar tanto sobre compreensões sobre corpos e 

diferenças baseadas no gênero, quanto a possibilidades de abalar essa diferença. Metodologia: Para 

fundamentar tal análise, o trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica referente a questões de gênero no 

universo da capoeira. O gênero será observado como um marcador de diferença, buscando dissertar 

tanto sobre compreensões de corpos e diferenças baseadas no gênero, quanto a possibilidades de abalar 

essa diferença

Palavras-chave: capoeira; relações de gênero; mulheres; diferenciação; colonialidade.
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CAPOEIRA ADAPTADA E SUAS DIFERENÇAS

Edgar Roberto Paschoal
ABADÁ-Capoeira

edgar050980@hotmail.com

  
Introdução: O presente projeto intitulado de “Capoeira adaptada e suas diferenças” surge a partir das 

observações em rodas de capoeiras, treinos e cursos que acontecem em vários lugares do país, observando 

a inexistência de um sistema de cordas que inclua positivamente os alunos com necessidades especiais, 

pois praticantes desta arte aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos 

típicos e a cantar. Objetivos: Sugerir um novo sistema de cordas com graduação adaptada para portadores 

de necessidades especiais, incluindo a ponta branca como símbolo de superação; avaliar o aluno 

previamente respeitando suas barreiras; acompanhar sua evolução através de um sistema de graduação 

adaptada que respeite suas possíveis barreiras. Metodologia: Será utilizado como recurso metodológico a 

pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise pormenorizada de materiais já publicados na 

literatura, artigos científicos, produções técnicas e literárias, monografias entre outras publicações acerca 

da temática capoeira adaptada, sistema de graduação e inclusão.

Palavras-chave: Capoeira adaptada; superação; inclusão; graduação.
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A PRÁTICA DA CAPOEIRA A PARTIR DA PERFORMANCE 

DAS MULHERES

Fernanda Castro de Queiroz. 
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

nandacastroq@gmail.com

  
Introdução: O presente projeto de pesquisa se propõe realizar um estudo antropológico sobre a prática 

da capoeira a partir da performance das mulheres. A mulher sempre esteve no universo da capoeira, e ao 

longo do tempo essa presença se deu de diferentes maneiras. Desde observadoras, acompanhando com 

palmas, ou sendo protetoras avisando da chegada da polícia, neste cenário algumas já se destacavam por 

jogar em um ambiente ainda muito masculino, até a expansão desse fazer para as mulheres a partir da 

década de 70, culminando com uma presença crescente nos dias atuais. Nesse sentido, entendo que a 

performance da capoeira se materializa na roda a partir dos corpos, que são atravessados pelos vários 

elementos que compõem uma roda como o canto, o toque, os instrumentos, as palmas e os jogos, e 

continua sendo construída para além de treinos e rodas, visto que a prática da capoeira se dá na 

cotidianidade. Compreendo para essa pesquisa a capoeira como um fazer constituído de ancestralidade, 

onde a performance se inscreve nos improvisos, nas quebras, na malícia, e de maneira única cada mulher 

materializa todo esse fenômeno que se expande de forma coletiva. Ao dar lugar central para os corpos das 

mulheres, volto meu olhar para a roda de capoeira e como se dá a sua construção, para isso, pretendo 

compreender a roda enquanto um ritual (Cavalcanti, 2010 e Turner 1974) que se faz nas quebras e 

rupturas do cotidiano. OBJETIVO: Para tanto, o presente projeto tem por objetivo, a partir da 

performance do corpo da mulher, entender como esses corpos se expressam e ganham espaço na prática 

da capoeira, as implicações que a prática da capoeira coloca para estes corpos. Ademais, refletir como as 

mulheres têm, ao longo do tempo, com seus corpos, refeito a performance da capoeira em diálogo com os 

aspectos do cotidiano e as mudanças que a capoeira vive ao longo de sua história. METODOLOGIA: 

Evocarei a realização da pesquisa de uma maneira que esteja ancorada na ideia de participação e do “estar 

com” Tim Ingold (2011). Para isso, utilizarei da observação participante como metodologia para 

acompanhar essas mulheres, assim, é no cotidiano que pretendo observar, nos treinos, rodas, encontro 

feminino, batizados e jogos. Lançarei mão de entrevistas semiestruturadas e a todo o momento estarei de 

gravador e caderno de campo. Nesse sentido, realizar uma vivência por meio da interação com os sujeitos 

da pesquisa, enxergando-as não apenas como meras informantes, mas pessoas com particularidades, 

criatividades e agências. Buscarei realizar uma pesquisa que, no processo de interação, possa trazer de 

maneira concreta o que aconteceu, através das mais diversas maneiras que isso pode acontecer, posto que 

é necessário pensar a pesquisa em todos os seus contornos, que se dá não somente na fala, mas também 

em silêncios, cheiros, tatos, músicas, jogos, olhares, toques, cantos e etc. 

Palavras-chave: capoeira, mulher, corpo, performance, roda
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CAPOEIRA: DO JOGO NA RODA AO JOGO NA MESA

1,3Maicon Andrey França
chuviscoabada@hotmail.com

2,3Luan Murillo Conrado da Silva
luanconrado1999@gmail.com

3Igor Vinicius Conrado da Silva
igor.conrado543@gmail.com  

3 Pablo Henrique de Souza Garcia
pablosg78@gmail.com

1 2 3Universidade Positivo (UP) / Universidade Federal do Paraná (UFPR) / ABADÁ-Capoeira 

  
Introdução: A capoeira é uma arte afro-brasileira desenvolvida pelos negros escravizados no Brasil. Esta 

arte tem como uma de suas características abranger diversas vertentes, como: luta, dança, canto, poesia, 

artesanato, ludicidade, entre outras. Em 2015 a roda de capoeira passa a ser reconhecida como 

patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO. O Role-Playing Game (RPG), em Português “jogo 

de interpretação de papéis”, é um tipo de jogo em que os jogadores criam personagens e narrativas em 

conjunto. O jogo é conduzido por um narrador/mestre que exerce a função de guiar os jogadores durante 

o andamento da história, utilizando um sistema predeterminado de regras. Uma das principais 

características deste estilo de jogo é a liberdade criativa dos jogadores (licença poética). Com tais fatos já 

citados anteriormente surgiu a seguinte reflexão: como trabalhar RPG e capoeira de forma recreativa? 

Objetivo: Somar e explorar os aspectos da capoeira e do RPG dentro da vertente recreativa, 

consequentemente lúdica. Metodologia: Pretende-se trabalhar com revisão de bibliográfica sobre os 

temas, seguido de pesquisa de campo experimental (observação participante) que será realizada por 

alunos do “Projeto Capoeira e Cidadania” promovido pela Associação Viking, situado na cidade de  

Curitiba/PR e coordenado pelo Prof. Me. Jorge Luiz de Freitas (Mestrando Piriquito Verde). O projeto é 

apoiado pela Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-

CAPOEIRA) e patrocinado pelo Grupo Volvo América Latina via Lei de Incentivo à Cultura (Lei 

Rouanet).  A proposta inicial é realizar um encontro na semana e fazer o acompanhamento das atividades 

por um mês, totalizando quatro sessões com de duração de três horas. Para desenvolver o estudo na 

prática, serão utilizadas as plataformas “zoom” (para a captura de imagens e voz) o “roll 20” (utilizado para 

organizar os sistemas de dados do RPG) e o “youtube” (para as trilhas sonoras e efeitos especiais). A 

devolutiva para os participantes da pesquisa será aplicada somente ao final das quatros semanas.

Palavras-chave: Capoeira; RPG; Lúdico; Jogo; Recreação. 
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O PROJETO CAPOEIRA E CIDADANIA E A INFLUÊNCIA 

NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR-ACADÊMICO DE 

SEUS PARTICIPANTES

Karin Gonçalves dos Santos
ABADÁ-Capoeira

karindossantos928@gmail.com

Scárleth Alves Fernandes 
ABADÁ-Capoeira

fernandes.scarleth@gmail.com 

  
Introdução: O projeto social Capoeira e Cidadania desde a sua criação em 2005 tem contribuído para o 

desenvolvimento escolar e acadêmico de seus participantes, promovendo a educação e a cidadania como 

pilares do Projeto. Deste já saíram graduados, pós graduados e mestres, além de outras formas de 

formação como cursos técnicos e cursos formativos nas mais diversas áreas de interesse. Objetivo: 

Identificar de que forma o Projeto influencia os seus participantes a buscarem essa formação pessoal e 

profissional e verificar se há relações com a vivência proporcionada pelo Projeto. Metodologia: Para isso, 

faremos uma pesquisa quali-quantitativa, realizando uma revisão de literatura em repositórios digitais 

como Periódicos Capes e Scielo, utilizando também questionários semiestruturados com alunos e ex-

alunos do Projeto, que tenham participado por mais de um ano e tenham mais de 15 anos, fazendo 

questionamentos de cunho perceptivos sobre seus interesses profissionais e pessoais. Além disso, faremos 

uma entrevista semiestruturada com o Coordenador do Projeto Prof. Me. Jorge Luiz de Freitas 

(Mestrando Piriquito Verde), para identificar também quais são os métodos aderidos por ele para 

alcançar essa finalidade. A expectativa é que com essa pesquisa possa-se levantar uma discussão sobre 

como o projeto social influencia não só em um determinado momento, mas em toda vida profissional 

dos participantes, destacando a importância desses métodos utilizados, identificados durante a pesquisa. 

Palavras-chave: Projeto Social; Formação; Estudos; Incentivo.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO: COMO CAPOEIRISTAS 

DE DIFERENTES ESTILOS DE VIDA CONCILIAM SUAS 

DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DE CAPOEIRA

Deise Emily Silva Menezes de Aguiar
Universidade Federal do Paraná

deiseemilyaguiar@hotmail.com 

  
Introdução: O presente estudo foi inspirado por um relato de experiência apresentado na última edição 

do IV AbadÁcadêmico, denominado “Planejamento financeiro: como jovens podem investir em viagens 

de capoeira e ainda conseguirem suprir com suas despesas pessoais”, o qual a autora teve a oportunidade 

de reapresentar no Zumbimba 2019 (cordas verdes e verde e roxas). Deste modo, foi notada a necessidade 

de novos relatos de diferentes capoeiristas com estilos de vida distintos e que apresentam certa frequência 

relativa em eventos da escola Abadá-Capoeira, para que possam motivar e inspirar, via suas estratégias de 

planejamentos financeiros, outros capoeiristas e principalmente os que possuem uma grande dificuldade 

financeira. Objetivo: Investigar como capoeiristas se organizam para as despesas em viagens e eventos da 

escola Abadá-Capoeira, sistematizando diferentes métodos de planejamento financeiro que possam 

servir de inspiração para outros capoeiristas que possuem dificuldades financeiras e/ou de se organizar 

financeiramente. Metodologia: Através de entrevistas semiestruturadas com cada capoeirista, via 

plataforma on-line “Zoom”, será respondido de forma discursiva um total de 10 perguntas de cunho 

pessoal, voltadas ao tema abordado, elaboradas previamente pela autora. Após os dados coletados serão 

categorizados diferentes tipos de estratégias encontradas na fala dos entrevistados e analisados 

qualitativamente, levando em consideração a individualidade de cada capoeirista entrevistado. 

Palavras-chave: planejamento financeiro; eventos; capoeira; entrevista; viagem. 
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NOVOS JOGOS OU FORMAS DE JOGAR E AS POSSÍVEIS 

INTER-RELAÇÕES ENTRE A CAPOEIRA E O XADREZ: 

“CAPOXADREZ” E “XADREZPOEIRA”

Luciano Oliveira dos Santos (Graduado China)
ABADÁ-Capoeira

chinescap@gmail.com

Jose Tadeu Carneiro Cardoso (Mestre Camisa) 
ABADÁ-Capoeira

  
Introdução: A partir da experiência do autor, praticante de Capoeira há quase 30 anos, enxadrista há 15 

anos e professor de Educação Física há 17 anos, bem como conversas com o Sr. José Tadeu Carneiro 

Cardoso, o Mestre Camisa, buscamos construir diálogos entre o jogo da Capoeira e o jogo de xadrez, 

tentando encontrar formas de “miscigenar” os dois, buscando elementos dentro de variáveis dos dois 

jogos em duas formas, uma mais “capoeirizada” e outra mais “enxadrística”, unindo o que eles  (jogos) 

têm de melhor e que seja muito desafiante para os praticantes. O jogo da Capoeira caracteriza-se por ser 

uma atividade atlética, logo, corporal, de destreza, um jogo de perguntas e respostas (corporais). O xadrez 

caracteriza- se como um “esporte da mente” onde os praticantes desenvolvem habilidades como 

memória, concentração, planejamento, tomadas de decisão e raciocínio lógico. Logo, os dois novos 

“jogos” podem se mostrar importantes formas de desenvolvimento pessoal, tanto físico quanto mental. 

Objetivo: Implementar, prioritariamente para capoeiristas, a prática de novos jogos ou formas de jogar 

Capoeira e Xadrez (fusão) e também implementar uma forma de ensinar xadrez para os capoeiristas, 

utilizando os movimentos dessa manifestação cultural brasileira de raízes africanas. Metodologia: A 

pesquisa está sendo realizada na prática, com observações e anotações das duas formas de “jogar”, com 

pelo menos dois capoeiristas. Em relação à abordagem, situa-se como qualitativa, pois considera que 

existe uma relação entre o mundo e o sujeito além daquela traduzida em números e nuances que não são 

quantificáveis por si só. Quanto à natureza, é do tipo aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para 

aplicações práticas dirigidas à solução de problemas específicos. Quanto a natureza, caracteriza-se por ser 

uma pesquisa descritiva, caracterizando certo fenômeno, estabelecendo relações entre variáveis, o que 

envolve técnicas de observação. Quanto aos procedimentos, acredita- se ser uma pesquisa experimental, 

pois se determina um objeto de estudo e objetiva selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciar 

o objeto.  Além disso, deve-se definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto. 

Palavras-chave: Xadrez; Capoeira; Relacionamento; Ensino.
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CAPOEIRA E EDUCAÇÃO: ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA CAPOEIRA

Édson Augusto L. de Araújo
ABADÁ-Capoeira

edr120@hotmail.com
  

Introdução: Refletir sobre os saberes envolvidos na prática da capoeira é uma declaração de valorização 
de um dos principais arquétipos da cultura nacional. O Brasil é o resultado de uma violenta 
miscigenação. O fruto disso é uma cultura híbrida e multifacetada. Construída sobre uma variedade de 
ritmos, cores, aromas, sabores e também com temperos amargos de exploração e crueldade. A capoeira 
reúne e encena muito bem essas características fundantes do Brasil. Ao longo dos tempos evoluiu e se 
adaptou às necessidades impostas pelas condições objetivas da vida social. Hoje é representativa da 
resistência negra num país marcado por séculos de escravismo. Enquanto arte plural, a capoeira realiza 
uma grande mescla de expressões artísticas variadas e referências multiétnicas. Carrega importantes 
páginas da história do país e é possuidora de uma prática pedagógica por excelência. Dessa maneira, a 
prática sobreviveu aos porões da escravidão e tem se espalhado pelo mundo ocupando espaços que antes 
lhe eram vetados. Essa expansão impõe a necessidade de pensar e repensar de maneira crítica os seus 
fundamentos pedagógicos, já que hoje a capoeira é desenvolvida também como atividade profissional e  
ocupa espaços institucionais. O fazer capoeirístico já vivenciou uma fase de propagação de seus saberes 
através da ação pedagógica intuitiva de grandes mestres, e isso precisa ser valorizado. Entretanto, 
atualmente é possível realizar uma aproximação maior entre a capoeira e a pedagogia para que o processo 
de ensino/aprendizagem produza alunos mais autônomos e com maior grau de compreensão sobre a 
prática cultural desenvolvida. O Construtivismo é uma das abordagens pedagógicas mais importantes 
desenvolvidas ao longo do século XX a partir das pesquisas do biólogo e psicólogo suíço, Jean Piaget, que 
deu importantes contribuições para pensarmos o desenvolvimento da cognição dos seres humanos. Para 
ele, os indivíduos ao receberem estímulos do meio social, realizariam uma inicial assimilação das 
informações, para posteriormente acomodar esse conteúdo e, a partir daí, ter condições de adaptar essas 
informações à novas realidades. O Construtivismo nos faz refletir sobre o papel que o educador precisa 
ocupar enquanto mediador do conhecimento, utilizando variados recursos para construir o ambiente 
necessário para que o educando ocupe a posição de protagonista e desenvolva autonomia para adaptar 
desse conhecimento. Além disso, a metodologia Construtivista busca valorizar os conhecimentos prévios 
dos educandos assim como a utilização de situações que proporcionem possibilidades dos envolvidos 
aperfeiçoarem suas potencialidades de resolução de problemas e interações em grupo. Na capoeira ainda 
é preciso superar entraves de uma educação tradicionalista e não emancipatória, que muitas vezes levam 
alguns praticantes a reproduzirem movimentos corporais sem tomarem a devida consciência da 
dimensão do que fazem e sem desenvolverem habilidades para, a partir dos conhecimentos desenvolvidos 

na capoeira, repensarem a própria realidade que lhes cercam. Objetivo: Explicitar contribuições da 
pedagogia construtivista e das pesquisas de Jean Piaget para um melhor desenvolvimento do 

ensino/aprendizagem da capoeira. Metodologia: Através de uma revisão bibliográfica, pretende-se 
apresentar informações teóricas que contribuam para o aperfeiçoamento das aulas de capoeira. 
Buscando refletir sobre como a abordagem construtivista auxilia o profissional da capoeira a estruturar 
suas aulas de forma a favorecer o desenvolvimento da autonomia dos seus alunos. 

Palavras-chave: Capoeira; Educação; Construtivismo.
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A LEI 10603903 E A PRATICA DA CAPOEIRA PEDAGÓGICA

Rute Oliveira Santos
Abadá- Capoeira

Ruteoliveira0923@gmail.com

  
Introdução: A Capoeira é uma manifestação popular da cultura afro-brasileira, que ao longo do seu 

desenvolvimento histórico no Brasil, foi utilizada como luta, jogo, esporte e educação física. Nas últimas 

décadas tem se destacado também pelo seu potencial pedagógico. São inúmeros trabalhos que registram 

as contribuições da capoeira como conteúdo de ensino na escola, compreendendo desde a educação 

infantil ao ensino médio. Desenvolvida principalmente nas aulas de educação física, trabalha os aspectos 

motores, cognitivos, sociais, afetivos e históricos.  Exemplo desse processo é a lei 10.6039 de 9 de janeiro 

de 2003, que entre outros aspectos, inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de 

expressões culturais resultantes da miscigenação dos povos em solo brasileiro, nas quais a capoeira 

também é lembrada e destacada. Após realizarmos essa contextualização, apresentamos o problema do 

presente projeto de pesquisa, organizado na seguinte questão: a capoeira enquanto expressão cultural, 

produto da miscigenação de culturas, é desenvolvida nos currículos escolares da cidade de Curitiba a 

partir da lei 10639/2003? Objetivo: Verificar como vem sendo aplicada à capoeira nas escolas de ensino 

fundamental da cidade de Curitiba a partir da lei 103639/2003. Metodologia: este estudo será realizado 

em duas escolas de ensino fundamental da rede pública de ensino, no bairro cidade industrial de 

Curitiba – CIC na cidade de Curitiba. Em primeiro momento realizaremos uma leitura crítica de 

diferentes fontes bibliográficas (livros, artigos teses e dissertações) que estejam vinculadas a lei 

10.6039/2003 e sua implementação nas secretarias de educação e ao currículo escolar. Em segundo 

momento realizaremos uma análise documental nas escolas a partir do Projeto Político Pedagógico – PPP, 

planejamentos e conteúdos didáticos trabalhados com os alunos. E por fim realizaremos uma entrevista 

semiestruturada com os professores. A educação passa a constituir um dos principais mecanismos de 

desenvolvimento e transformação de uma sociedade, cabendo a escola de forma democrática e 

comprometida criar hábitos e valores. Alguns docentes priorizam seu ensino, ora sua face étnica ora sua 

face lúdica ou técnica, as suas múltiplas dimensões jamais deverão ser deixadas de lado no esforço de 

seguirmos uma educação das relações étnico-raciais mais afirmativa. A capoeira como pratica 

educacional contempla o seu processo histórico e suas origens, sua etimologia, sua corporeidade bem 

como as questões étnico-raciais presentes no processo histórico que refletem diretamente na educação. 

Palavras-chave: Capoeira; lei 103639/2003; cultura afro-brasileira; Curitiba
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A CAPOEIRA NA ESCOLA: CORPO, CULTURA E IDENTIDADE

Marcelo Lampanche da Silva (Professor Lampanche)
|ABADÁ-Capoeira | SP

marcelo_lampanche@hotmail.com 

  
Introdução: A capoeira ao ser utilizada como importante ferramenta pedagógica no processo de 

construção da identidade cultural e ensino para os alunos, poderá proporcionar uma aprendizagem 

significativa, autônoma e transformadora a fim de superar diversos problemas ainda presentes na 

sociedade. Para isso, torna-se necessário compreender que a capoeira desenvolvida antigamente, como 

uma prática informal pelos negros escravizados, passou a incorporar aspectos e valores educativos, 

transformando-se em uma prática formal reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade. Atualmente sistematizada e organizada é necessário estudar, resgatar e pesquisar a história 

da capoeira, os seus movimentos, os seus ritmos, as suas músicas, reconhecendo-a como ferramenta de 

transformação social extremamente importante para a difusão da nossa cultura, principalmente por ser 

uma manifestação que possibilita a inversão do jogo na sociedade, despertando assim, em seus adeptos e 

praticantes, uma reflexão crítica acerca das diversas formas de violência e desigualdades sociais. Objetivo: 

Propor o desenvolvimento da Capoeira como Corpo, Cultura e Identidade na escola. Metodologia: A 

pesquisa ocorrerá por meio de uma revisão bibliográfica e observações das aulas extras-curriculares com 

alunos do ensino fundamental. A pesquisa estará centrada na crença de que a escola seja um espaço para 

construção, valorização e reflexão e que a capoeira pode ser um instrumento capaz, devido a sua 

linguagem de resistência e negociação, de proporcionar o desenvolvimento da cultura e o 

reconhecimento da identidade como também contribuir para a construção de uma sociedade mais 

crítica, transformadora e humana.

Palavras-chave: Capoeira, Corpo, Cultura, Escola, Identidade
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CAPOEIRA X MEIO AMBIENTE, UM DIÁLOGO EDUCACIONAL 
DE PRESERVAÇÃO 

Inain Barbara Assunção
barbaraabada@yahoo.com.br

Regiane Figueira Coradél Ribeiro
  

Introdução: Os problemas ambientais começaram a se agravar a partir da Revolução industrial, onde foi 
marcada pela nova tecnologia. O novo método trouxe consequências socioambientais: a poluição 
ambiental, o crescimento desordenado nas cidades, a poluição nos corpos hídricos, que eram utilizados 
para abastecimento humano. Com a globalização as máquinas foram ficando modernas e a população 
aumentando, causando danos ambientais maiores. A Lei nº 9.795/1999 que dispõe sobre Educação 
Ambiental, onde conceitua  que a Educação Ambiental (EA) é um processo por meio do qual o indivíduo 
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, que é de uso comum do povo, primordial à uma melhor qualidade 
de vida e sua sustentabilidade. Pensando na capoeira como uma  ferramenta  de  resgate  e  
transformação social,  porque não fazer um diálogo entre a lei e esta atividade, visando  promover  a  
liberdade  criativa  e  consciente,  a  qualidade de vida, a integração entre produção e sustentabilidade, 
afim de que todos os envolvidos  se  tornem  cada  vez  mais  autores de suas ações em prol da preservação 
do meio ambiente  sendo autônomos,  concentrados e multiplicadores de valores e formas de 
comportamentos voltados à harmonização  de  suas  comunidades. Objetivo: Orientar os envolvidos 
sobre a relevância do meio ambiente para a vida e instruir sobre a prática cotidiana a ser adotada para 
minimizar os impactos ambientais. Metodologia: A pesquisa bibliográfica foi elaborada a partir de 
material já publicado, constituído principalmente de livros, referencias disponibilizadas na Internet e a 
projetos já desenvolvidos na fazenda ABADA. As atividades de Educação Ambiental poderão 
contemplar espaços diferentes como escolas, comunidades, academias e acontecerá por meio de 
palestras, vivência e práticas. Sendo as palestras feitas para contextualizar conceitos básicos de educação 
ambiental, relacionados a sustentabilidade, ciclos da água, consumo consciente, reciclagem e outros 
assuntos do cotidiano de forma a trazer as questões tratadas para as diferentes realidades. As práticas 
podem acontecer como oficinas no preparo da terra e plantio de mudas de árvores frutíferas ou não, onde 
os participantes aprendam a importância do manejo e cuidados do meio ambiente em seu dia-a-dia. 
Pretende-se que no desenvolvimento de habilidades artísticas, acessem conhecimentos ligados à 
sustentabilidade e suas pretensões na forma de projetos de vida utilizando-se de reflorestamento quanto a 
colheita de vergas para o berimbau, solo apropriado ao cultivo da cabaça, forma certa na colheita do cipó 
para o caxixi, uso de madeiras e couros apropriados para a confecção de instrumentos. Resultados: A 
capoeira ABADÁ já desenvolve campanhas de conscientização ambiental, como 'abadaarvore', 
'abadanimal', 'abadagua', aquecimento global e outras onde como resultados podemos observar 
integrantes da escola levar para suas cidades este tipo de ação e por meio das oficinas espera-se uma 
consciência maior em relação aos cuidados ambientais, levando em consideração estas campanhas 
podem se multiplicar através da EA. Considerações finais: Esta ação educativa mostra-se positiva, pois 
pode mobilizar a população capoeirista para  questões da problemática ambiental, buscando a 
conscientização dos participantes para que os mesmos possam ter atitudes transformadoras em sua vida e 
em sua comunidade diante dos problemas ambientais enfrentados, possibilitando uma integração social 
dos alunos numa perspectiva de fomentar atitudes contestatória da ordem social vigente. Portanto, 
compreendemos ser de fundamental importância a realização desse projeto, uma vez que ele contribuirá 
para a difusão da prática da Capoeira e a formação de condutas e atitudes pautadas na preservação e 
revitalização do espaço natural.

Palavras-chave: Meio Ambiente; Educação Ambiental; Capoeira.
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PROJETO: CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA "UMA 
REALIDADE E UM DESAFIO A SER ENFRENTADO"

Luiz Eugênio Castanho de Almeida
OSCIP Abadá-Capoeira de Capão Bonito-SP

cbabada0@bol.com.br

  
Introdução: A presente pesquisa é resultado de anos de trabalhos com relatos totalmente vivenciais, na 

qual se origina o projeto social, denominado como Capoeira, Comunidade & Escola. Haja vista, que o 

próprio título se reforça em um tripé, na qual a capoeira é por excelência a protagonista em todo o 

processo de desenvolvimento. É sabido que a sua abrangência tem como caráter fundamental e marcante 

, atividades com crianças, adolescentes e jovens, focando na prevenção fazendo jus ao título do projeto, 

fica para nós a posição de interlocutor e fomentador, das comunidades menos favorecidas, alunos em 

situação de risco de vulnerabilidade social e escolas municipais, promovendo assim uma socialização e 

uma corresponsabilidade com toda a causa. Contudo, Mestre Camisa sempre apoiou o desenvolvimento 

de trabalhos voltados nas áreas ligadas aos projetos sociais. O OBJETIVO central foi investigar e analisar 

a relevância da inclusão e o fomento do trabalho social desenvolvido no município de Capão Bonito-SP, 

na qual se acredita que através dos resultados positivos comprovados nesses aproximadamente vinte e 

cinco anos ininterruptos torna-se uma referência para o Brasil. Apresentar e gerar uma 

corresponsabilidade entre os alunos, as comunidades com a escola, apresentando para sociedade os 

futuros protagonistas da nossa cidade, comprovando em fatos as reais mudanças visíveis no 

comportamento, em atitudes do dia a dia e através de atividades psicopedagógicas e lúdicas, utilizando a 

capoeira como forte elemento de inclusão e socialização. Proporcionar aos atores locais (crianças e 

adolescentes) a oportunidade e o desafio de mudar a atual realidade, dando uma parcela maior de 

participação no contexto do nosso município. JUSTIFICATIVA: A motivação para investir numa 

análise dessa natureza é fruto de experiências de anos de trabalhos com crianças e adolescentes menos 

favorecidas, aonde através da capoeira como protagonista e interlocutora, indubitavelmente promove as 

intervenções com base na conscientização e na prevenção. METODOLOGIA: Para fundamentar o 

presente trabalho e levar o projeto social a uma reflexão e discussão sobre o tema em questão, se fez 

necessário um estudo teórico-prático de forma especializada e aprofundada, com base nas vivencias, nos 

resultados obtidos e na sua significância, como agente promovedor de saúde, cultura e bem estar. 

RESULTADOS: O Projeto Capoeira, Comunidade & Escola contribuiu efetivamente, para melhorar os 

índices de evasão escolar entre as crianças e adolescentes que participaram dos projetos sociais. Além 

disso, elevou a autoestima e fortaleceu os vínculos afetivos com as famílias. Porém, outro ponto positivo 

que reflete diretamente na realidade apresentada é o ingresso dos alunos dos projetos sociais para as 

universidades. Durante todo esse período foram trinta e cinco sócio educadores incentivados e 

subsidiados nos primeiros seis meses para que fosse possível efetivar o seu ingresso. Contudo, para 

salvaguardar o andamento estrutural nos estudos e na frequência de cada aluno na faculdade, foi 

favorecido aulas de capoeira em academias, clubes e escolas, sendo um auxílio de base de apoio e de auto 

sustentabilidade. CONCLUSÃO: Durante esses vinte e cinco anos de sua existência o projeto Capoeira, 

Comunidade e Escola vêm contribuindo na formação, transformação e construção do caráter e da 

personalidade de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco de vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Projetos sociais, capoeira, comunidade, escola,
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CAPOEIRA INCLUSIVA – ARTE, HISTÓRIA, CULTURA E 
RESISTÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Sidimar Campos Ribeiro
Prefeitura Municipal de Taubaté

leaoribeiro10@gmail.com

  
Introdução: Com a necessidade do distanciamento social, em função da Pandemia da COVID-19, o 

modelo educacional precisou reinventar-se. As aulas presenciais foram suspensas e o ensino passou a ser 

oferecido de maneira remota. O presente relato traz algumas reflexões acerca do trabalho desenvolvido 

com a Capoeira Inclusiva, neste cenário. Objetivo: Este estudo tem por objetivo apresentar as atividades 

propostas a alunos, com variadas deficiências (surdez, cegueira, deficiência física e intelectual, espectro 

autista, entre outras) de uma cidade da região metropolitana de SP, Vale do Paraíba. Onde procurou-se 

oferecer oportunidades a todos, através de diferentes estratégias. Método: A finalidade das ações 

realizadas foi garantir o direito à continuidade das aulas, orientadas pela filosofia da Abadá-Capoeira e 

oferecidas há 25 anos aos alunos matriculados na Escola Municipal Madre Cecília, transmitindo os 

conhecimentos fundamentais: prático, social e histórico, dessa arte brasileira. Utilizou-se recursos 

diversos, desde material online, orientação às famílias, vídeos, áudios, interações entre o professor e os 

alunos por meio de aplicativo de comunicação, estruturação de apostilas impressas e entregues aos alunos 

na escola e em casa, mesmo em bairros rurais. Resultados: Com a experiência vivida é possível dizer que 

as estratégias de ensino remoto cumpriram um papel importante na diminuição dos efeitos negativos do 

distanciamento social temporário, trabalhando a manutenção da saúde física e mental. E com o estímulo 

da aprendizagem da Capoeira à distância, cumpriu-se mais do que uma função puramente acadêmica. É 

evidente a ampliação da relação família-escola onde todos do grupo familiar, em várias situações 

experimentaram os benefícios da prática da Capoeira. Conclusão: A experiência permitiu uma clareza 

ainda maior da importância de se estabelecer meios para garantir o direito à educação de maneira 

equânime, mesmo diante de variados desafios.

Palavras-chave: Capoeira Inclusiva; Pandemia Covid-19; Isolamento Social; Ensino Remoto; Educação 

Equânime.

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira276



A MULHER E SUA CORPOREIDADE NA CAPOEIRA

Inain Barbara Assunção 
Escola de capoeira Abada 

barbaraabada@yahoo.com.br

Simone Ribeiro 
Escola de capoeira Abada 

simonecoelha@hotmail.com

  
Introdução: Este trabalho propõe realizar uma reflexão sobre a prática da capoeira por mulheres de 

diferentes faixas etárias. As mulheres iniciam na capoeira por diversos motivos, a exemplo da busca por 

uma atividade física para melhorar a saúde ou de um lazer. A partir de nossas próprias experiências 

notamos que a capoeira traz benefícios à qualidade de vida e age de forma intrínseca na manutenção da 

nossa saúde. Podemos dizer que o grande motivador deste trabalho é que as autoras passaram pelas fases 

aqui apresentadas, percebendo esses benefícios da capoeira em relação a sua corporeidade.  OBJETIVO: 

Este trabalho tem como objetivo identificar as principais influências e benefícios que a prática da 

capoeira proporciona para as capoeiristas em seus cotidianos nas diferentes fases da vida. Visamos 

identificar e catalogar esses benefícios de acordo com cada fase. MÉTODOS: Para embasar nossa tese, 

recorremos à análise e coleta de dados oriundo de formulário amplamente divulgado na forma on line. 

RESULTADOS: Avaliou-se que das 68 mulheres que responderam ao formulário, 98,5% acreditam na 

capoeira como meio revigorante, 86,8% como um controle da ansiedade e depressão. Na fase da 

puberdade os maiores desconfortos encontrados foram o desequilíbrio emocional e a TPM (tensão pré-

menstrual) 36,4%, fatores emocionais 58,8% e o período menstrual 52,9%, este último perpetua-se em 

todas as faixas etárias, embora 61,8% das mulheres acreditem que com os treinos há um alívio das dores e 

desconfortos. Para o período do climatério, 66,2% das entrevistadas percebeu que a capoeira pode ser 

uma grande auxiliadora no processo e 80,9% acreditam na importância de manter os treinos nesse 

período. Percebemos com esse estudo que a maior dificuldade das mulheres é durante o período 

menstrual e o maior benefício é o controle da ansiedade e depressão. Com o auxílio de profissionais da 

capoeira que entendam o desenvolvimento corporal da mulher e que ofereçam aulas adequadas às faixas 

etárias e períodos mensuráveis importantes da mulher, a prática contínua da atividade será confortável 

em todos as fases. CONCLUSÃO: Pode-se entender que para as mulheres praticantes de capoeira há uma 

necessidade de adequação em alguns momentos da atividade para que elas se motivem e elevem sua 

autoestima, dando continuidade aos treinos. Sugere-se um estudo biológico pelo profissional da capoeira 

em relação às faixas etárias, fazendo variações de treinos nos momentos em que for pertinente. Conclui-se 

que com a atividade da capoeira, que é anaeróbica e funcional, as mulheres consigam manter o equilíbrio 

bio-psico-emocional pois a prática de atividade física libera endorfina e contribui para uma vida saudável

Palavras-chave: Mulher; Corporeidade; Capoeira.
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ABADÁ MULHER – EM TEMPOS DE PANDEMIA

Alessandra Machado Cardoso
Adriana Rejane Gualberto Silva 

Ariana Rafaella de Sousa
Lucídia Campolina Santos

Luciene dos Santos Cândido
Maria Natalina de Carvalho

Zilá Lima da Silva
ABADÁ- CAPOEIRA  

amcardoso2014@gmail.com

  
No início do ano de 2020 a equipe Abadá-Mulher integrada por capoeiristas brasileiras e estrangeiras, 

iniciou a divulgação e as inscrições para o 11º encontro feminino, porém com a decretação da Pandemia, 

a equipe resolveu suspender o evento, a partir desse momento para compensar a não realização do evento 

presencial, buscou-se alternativas para manter a interação entre as mulheres. Foi iniciada atividades 

online pela plataforma zoom, divulgadas por meio do watzaap, telegram, instagram, facebook e e-mail, 

com o objetivo de manter a integração e boa comunicação, ser espaço de acolhimento, levar 

conhecimento e partilhar experiências, bem como elevar a autoestima, reconhecer as qualidades, 

promover a união, incentivar os treinamentos em todos os níveis, e estudos em diversos assuntos. A 

metodologia utilizada foi a criação de atividades virtuais através da plataforma zoom, abordando vários 

temas e estudos. Para apresentação no AbadÁcadêmico, fizemos um recorte dessas ações entre o período 

de 01/04/2020 ao dia 09/08/2020. Foram realizadas 15 ações de atividade de 01:30 (uma hora e trinta 

minutos) e 01 encontro feminino online 2020, foram abordados os seguintes temas: Mulher x Atividade 

Física; Evolução da Capoeira do Jogo ao canto; A magia da capoeira no toque do Berimbau; Mães e filhos 

na capoeira; A capoeira no balanço do berimbau; na magia da cantoria; Ações de combate ao racismo e 

desigualdade racial; Alimentação é a base da saúde; Capoeiristas estrangeiras; Jogos Femininos e 

competições; têm capoeira no samba; A caminhada de aluna a professora; Dia internacional da Mulher 

Negra Latino-Americana e Caribenha; Mulhenagem; e Homenagem ao dia dos país. Ao todo foram 

realizadas, 08 palestras informativas, 03 palestras de mulhenagem às mulheres da escola, 03 palestras de 

Campanhas e 01 palestra de orientação para Jogos femininos. Em todos os momentos contamos com 

profissionais solidários das áreas jurídica, da psicologia, educação física e da área nutricional. Em meio a 

essas atividades inovamos com a criação do primeiro evento on-line da Escola Abadá Capoeira que foi o 

11º Encontro Feminino – Abadá-Mulher online 2020 – conexões femininas realizado no período de 28 a 

31/05, produzimos também o 1º Jogos Femininos on-line 2020, foram tomados todos os cuidados 

jurídicos como a criação do termo de compromisso, essa produção demandou várias ações e apenas 

quinze dias para realizar, entre o início das inscrições e do início do evento. Consideramos que essas ações 

foram importantes e os objetivos alcançados, observamos que muitas mulheres se sentiram identificadas 

com os depoimentos relatados e isso serviu de estímulo e incentivo, fez com que as mesmas se sentissem à 

vontade e se expressarem de forma criativa, colocando em prática seus talentos, ressignificando sua 

existência enquanto mulheres, acreditamos que esses elementos são necessários para o crescimento e 

evolução, não somente na capoeira, mas em várias áreas da sociedade para que possamos ter igualdade, 

representatividade e uma participação mais produtiva e efetiva.

Palavras-chave: Mulher; encontros virtuais; comunicação;
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BEM-ESTAR SILVESTRE: VIVENDO EM ALINHAMENTO 
COM A NATUREZA PARA ATINGIR LONGEVIDADE DE 

DESEMPENHO

Jennifer Walsh (Instrutora Sereia)
Wild Heart Wellness  

nonodontsitdown@gmail.com 

  
Introdução: Apesar de ter acesso a mais conhecimento e pesquisa do que nunca, a sociedade moderna 

está mais deprimida e ansiosa, além de estar com maior prevalência de doenças crônicas, sobrepeso, 

obesidade e maior dependência de uso de medicamentos.  Viver um estilo de vida mais alinhado com o 

mundo natural, o qual evoluímos para viver, cria um caminho para a saúde física e mental e sobretudo 

possibilita maior vitalidade e desempenho na vida. Como Capoeiristas o interesse em estender nossa 

carreira dentro da arte torna-se evidente. Nesse sentido, aplicando o conhecimento que temos da ciência 

moderna junto com a sabedoria que herdamos de nossos ancestrais (ou seja, com “um pé no passado e outro 

no futuro” - Mestre Camisa), pode-se alcançar um sucesso com sustentabilidade e longevidade na Capoeira 

e na vida. Objetivo: Apresentar as práticas básicas e sustentáveis de estilo de vida necessárias para a saúde 

a longo prazo e, desempenho físico e mental. Metodologia: A pesquisa é realizada a partir dos estudos 

sobre saúde ancestral e nutrição performática junto ao Bacharelado de Artes em Dança e Estudos 

Culturais (Prescott College) e através de prática profissional como Coach - Certificado de Saúde e Nutrição 

(Institute of Integrative Nutrition); Instrutora certificada de Crossfit; Instrutora da ABADÁ-Capoeira e 

Treinadora praticando saúde e bem-estar com experiência desde o ano de 2016 com observação e auto 

experimentos durante 27 anos na Capoeira e 50 anos de vida. Resultados: Nas práticas básicas 

sustentáveis destacam-se: i) Sono (ciclos de sono em sintonia com a natureza); ii) Nutrição com alimentos 

integrais e ricos em nutrientes (local, sazonal, sustentável); iii) Gerenciamento de estresse e ambientes 

estressores (neutralizando o estresse crônico: respiração, atenção plena, treinamento mental); iv) 

Movimento (consistente de adequado nível de exigência, trabalho de mobilidade, foco na recuperação); 

v) Tempo na natureza e luz natural e; vi) Redução de alimentos processados. Considerações Finais: Os 

seres humanos são parte da natureza. Nossos corpos não acompanharam os rápidos desenvolvimentos 

tecnológicos que dominam nossas vidas modernas. Como Capoeiristas, queremos ter um ótimo e 

longínquo desempenho funcional. A maior chance de manter o melhor e ideal desempenho é viver em 

alinhamento com a natureza, considerando ainda as diferentes estações do ano, a fim de respeitar os 

biorritmos naturais do corpo e não colocar estresses extras e desnecessários ao corpo, causando 

problemas crônicos de saúde e incapacidade física e mental.

Palavras-chave: Saúde; Bem-estar; Baseado na natureza; Desempenho; Nutrição; Estilos de vida 

sustentável
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PRODUÇÃO DE TEXTOS DIDÁTICOS DURANTE O 
“QUARENTREINA” 

Leonardo Denipoti Cavalcante
leodenipoti@gmail.com

Wendy Kauane Silva Santos
Douglas Galdino Feitosa dos Santos

Ana Lívia Xavier de Sousa
Andreyson Calixto de Brito

   
Introdução: A rotina de todos mudou com as medidas de isolamento social para conter o novo vírus 

covid-19. Por conta da parada de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e tecnologia do Ceará (IFCE), foi criado o Projeto Capoeira e Educação Virtual para 

dar continuidade às atividades de capoeira remotamente. Objetivo: Este trabalho se configura em um 

relato de experiência e tem como objetivo descrever uma das ações realizadas durante o projeto intitulado 

“Desafio da Capoeira Quarentreina”. A iniciativa a ser tratada neste trabalho é a produção de textos 

sobre mestres do passado. Metodologia: Os textos foram produzidos pelos bolsistas do projeto Capoeira 

e Educação. A cada semana um bolsista escolhia um importante mestre e realizava uma pesquisa tendo 

como referência artigos, vídeos e informações da internet. Ao finalizar o texto, o bolsista o disponibilizava 

em um grupo de WhatsApp composto pelo coordenador do projeto e outros bolsistas/monitores para 

apreciação e possíveis correções. Após esse processo, às terças-feiras, a foto do mestre a qual correspondia 

a pesquisa era compartilhada no grupo seguida de uma pergunta: “Quem é esse mestre?”. Dava-se algum 

tempo para que os integrantes tentassem reconhecer o mestre em questão e, depois, era disponibilizado o 

texto produzido. Resultados: Durante o período que se desenvolveu o projeto, foram apresentadas as 

histórias de vida e os legados de 6 mestres (Waldemar, Canjiquinha, Bimba, Leopoldina, Pastinha e 

Caiçara). Ao final da ação, enviamos questionários de avaliação para os participantes, entre os quais, 

95,2% das pessoas que responderam indicaram como “bom” ou “muito bom” a iniciativa supracitada e 

no campo destinado a sugestões alguns participantes ressaltaram a relevância de se estudar sobre mestres 

antigos e a história da capoeira. Considerações Finais/Conclusão: É de extrema importância que os 

capoeiristas conheçam a história da capoeira e de seus mestres já que ela integra de maneira fundamental 

a riquíssima cultura brasileira que precisa ser transmitida e valorizada.

Palavras-chave: Textos didáticos 1; mestres 2; capoeira 3; isolamento 4; 
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A EXPERIÊNCIA DA CAPOEIRA ABADÁ COM O “SÍTIO DO 
CHICÓ – CAPOEIRA, MEIO AMBIENTE E BRINCADEIRAS” NO 

INTERIOR DE SÃO PAULO 

Sidney Mauricio Tempesta (Mestre Pernilongo)
Escola ABADÁ-CAPOEIRA

abadapernilongo@hotmail.com 
   

Introdução: O presente trabalho consiste num relato de experiência do Mestre Pernilongo, da cidade de 
Americana- SP, que estende seus conhecimentos da Capoeira Abadá em ações para transformar a 
sociedade ao seu redor. Objetivo: Relatar como a construção do Sítio do Chicó, aliada aos 
conhecimentos advindos da arte da Capoeira, podem influenciar a sociedade na qual o mestre vive, para 
atingir uma perspectiva de vida mais sustentável. Metodologia: Um dos princípios da Capoeira Abadá é a 
preservação dos conhecimentos da cultura popular e a valorização da natureza. Dessa forma, o mestre, 
influenciado pela prática de campanhas sociais realizadas pela Escola ABADÁ-Capoeira, buscou 
empreender alternativas que conscientizassem a comunidade ao seu redor para se aproximar e cuidar da 
natureza, adotar um estilo de vida saudável e valorizar a arte da Capoeira, tais como: 1. A criação de 
treinamentos de Capoeira na natureza preservando-a; 2. Revitalização de praça abandonada e criação de 
agrofloresta; 3. Criação de animais; 4. Construção da biblioteca; 5. Resgate de brincadeiras tradicionais. 
Resultados: A criação/construção do Sitio do Chicó oportunizou, nas campanhas ecológicas, o 
reflorestamento de área e também a organização e manutenção de um espaço para a comunidade.  Nas 
ações de plantios de árvores, um espaço de aproximadamente oito mil m², já possui mais de 1.200 mudas 
de árvores das mais diversas espécies entre nativas e frutíferas, também como canteiros com verduras e 
leguminosas que são distribuídas aos alunos do projeto de capoeira ao final de cada colheita. A prática 
dos treinos de capoeira está sempre presente com aulas regulares atendendo crianças do bairro, 
mantendo uma interação de treino em contato com a natureza e a sua preservação. A criação de animais 
se tornou um atrativo para a comunidade que estreitaram seu relacionamento com a natureza e o Sitio do 
Chico. Os cuidados com a alimentação dos animais são compartilhados com moradores do bairro, 
alguns vizinhos colaboram no manejo quando há ausência do mestre por suas viagens a trabalho com a 
capoeira, o que demonstra o vínculo que a comunidade adquiriu com o projeto. Partindo para ações de 
cunho educacional e cultural o Sitio possui um espaço reservado para leitura, afim de ampliar o 
conhecimento dos frequentadores sobre a literatura brasileira e histórias inerentes da capoeira e cultura 
afro. A biblioteca possui uma “geloteca”, proposta sustentável que reutiliza de uma geladeira como 
prateleira para guardar livros que estão à disposição de serem compartilhados com a comunidade. As 
propostas culturais alcançarão resultados maiores dos almejados, hodiernamente a comunidade ocupa 
os espaços nos finais de tarde e fins de semana para seus momentos de lazer, com caminhadas nas trilhas, 
uso da quadra para exercícios físicos e brincadeiras tradicionais como o jogar pião, amarelinha, cinco 
marias, bola de gude ou fubeca, betes entre outras que foram incentivadas em atividades e campanhas 
anteriores pelo mestre Pernilongo. Considerações Finais: Em observação da primeira proposta 
idealizada pelo Mestre Pernilongo e comparadas com as atividades atuais, o projeto em questão obteve 
um avanço significativo. Em relação a participação da comunidade houve relatos de moradores do bairro 
que não sabiam da existência do projeto, ainda imaginavam o terreno como um antigo lixão e se 
surpreendendo com a evolução e a aparência atual do local. Mesmo com tantas evoluções as idealizações 
para o Sitio do Chicó não terminaram, pois, existe ainda em andamento um projeto pós pandemia que 
está adequando cada vez mais o local para receber a visitação de escolas e associações de trabalhos 
socioeducativos, no intuito de crianças e adolescentes conhecerem a capoeira e estreitarem seus vínculos 
com a natureza.

Palavras-chave: Capoeira; Ecologia; Agrofloresta; Sustentabilidade; Sociedade.
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FESTIVAL VIRTUAL DE MÚSICA PARA INICIANTES DA ESCOLA 
ABADÁ-CAPOEIRA DURANTE O DISTANCIAMENTO SOCIAL PELA 

COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
1Felipe Mariano Silva da Cruz (Inst. Stylo)
1Diogo Augusto de O. Medrado (Inst. Tubarão Preto)
1Marcos Roque de Souza (Inst. Marimbondo)
1Jefferson de Oliveira Souza Dias (Inst. Atum)

1,2Sergio Rodrigues Moreira (Prof. Serginho)
1 2ABADÁ-Capoeira; UNIVASF / PET-Educação Física 

felipestilo.abada@gmail.com 

   
Introdução: O ano de 2020 tem sido marcado pela pandemia da COVID-19. A Organização Mundial da Saúde 
visando assegurar a população, orienta o distanciamento social devido à alta transmissibilidade do vírus, o qual 
pode trazer consequências graves a saúde. Por outro lado, a manutenção do vínculo dos alunos da Escola ABADÁ-
Capoeira tem sido uma preocupação constante nesse período. Nesse sentido, no mês 07/2020 foi proposto o I 

festival virtual de música de capoeira para iniciantes. Objetivo: Relatar a experiência na promoção de um festival 
virtual de música para iniciantes em distanciamento social, com objetivos implícitos de manutenção do vínculo e 

interação dos integrantes da Escola ABADÁ-Capoeira de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Metodologia: Para realização 
do festival adotou-se duas categorias de participação, sendo: 1) COMPOSITOR, onde o participante teria que 
compor uma música. Essa composição poderia ser de forma cantada apenas ou acompanhada por toque de um 
instrumento musical típico e; 2) INTÉRPRETE, onde o participante teria que interpretar uma música da Escola 
ABADÁ-Capoeira. Em ambas as categorias o ritmo estaria livre para escolha do participante (Angola, Benguela ou 
São Bento Grande da Regional). O prêmio para o melhor classificado em cada categoria foi um berimbau viola, o 
qual foi confeccionado por membros da organização do festival. Destaca-se que o aluno participante tinha o direito 
de competir com uma música em uma ou nas duas categorias. Para participação, o aluno deveria enviar um vídeo 
com sua apresentação para o grupo de WhatsApp da organização do evento. A organização (um professor e quatro 
instrutores da Escola ABADÁ-Capoeira), previamente a data estipulada para premiação, reuniu-se de forma 
remota (on-line) e procedeu com a avaliação das músicas inscritas. Cinco notas (uma de cada avaliador) foram 
emitidas para cada música inscrita, considerando os seguintes critérios, sendo: a) concordância da letra da música 
com o ritmo escolhido pelo(a) cantador(a); b) ritmo, melodia e entonação do(a) cantador(a) e; c) contexto da letra 
da música com a capoeira. A maior e menor nota emitida foram excluídas da avaliação. Em evento previamente 
agendado, um dia após julgamento das músicas, todos os envolvidos (inscritos, organização e demais integrantes da 
região) reuniram-se remotamente (on-line) para divulgação dos resultados. Nesse dia, a equipe de organização 
transmitiu conhecimentos teóricos sobre musicalidade na capoeira e propôs que após divulgação dos resultados, 
os cinco primeiros classificados na categoria intérprete e o primeiro classificado na categoria composição deveriam 
cantar suas músicas, as quais seriam intercaladas por apresentações de músicas dos membros da organização. 

Resultados: Dezoito músicas foram inscritas no festival virtual a partir de 14 alunos (9 do sexo masculino e 5 do 
sexo feminino), sendo 15 músicas na categoria INTÉRPRETE (13 no ritmo de Benguela, 1 no ritmo de São Bento 
Grande da Regional e 1 no ritmo de Angola) e 3 músicas na categoria COMPOSITOR (2 no ritmo de São Bento 
Grande da Regional e 1 no ritmo de Benguela). Três músicas da categoria intérprete foram desclassificadas devido 
suas apresentações serem enviadas após o prazo estipulado pela organização do evento. Uma aluna corda crua-
amarela venceu a categoria intérprete e um aluno corda amarela venceu na categoria compositor. No dia 

26/07/2020 (9h-12h) ocorreu o evento de divulgação dos resultados do festival virtual. Conclusão: O evento teve 
êxito na sua realização integrando a Escola ABADÁ-Capoeira de Petrolina-PE e Juazeiro-BA e sendo uma proposta 
de atividade remota durante o distanciamento social devido a pandemia da COVID-19. Novas atividades remotas 
são recomendadas, bem como estudos avaliando os efeitos de tais atividades, como do festival virtual de música 
aqui apresentado, em aspectos da satisfação, vinculo e intenção futura sobre as atividades nos participantes.

Palavras-chave: Atividade remota; Pandemia; Musicalidade; Capoeira; Vínculo.
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PROFESSOR CHIQUINHO, QUATRO DÉCADAS DE 
CAPOEIRAGEM

Rosalvo Arantes Júnior
UEMG/Uninter/Famart

r.juniorarantes@gmail.com

   
Introdução: A capoeira se tornou um dos elementos de resistência e identidade cultural num jogo de 

ritmo, danças, música, luta e esporte e, atualmente, como ferramenta de inclusão social a qual possui 

evidências que demonstram o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Na história desta arte 

alguns nomes ocupam lugar de destaque, os quais valem ser salientados e relatados a sua história. 

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo ressaltar a trajetória de um destes nomes, que é o do 

capoeirista Francisco da Silva (Professor Chiquinho). Metodologia: Será utilizada consultas aos arquivos 

pessoais do mesmo, além dos relatos oralizados pelo próprio professor. Resultados: Chiquinho começou 

a praticar capoeira em Ubá- MG no dia 17/11/1980, juntamente com Mestre Sabatine, onde também se 

formou mestre. Sempre ávido por melhorias, logo Professor Chiquinho percebeu que era necessário 

adquirir mais conhecimento técnico sobre a referida arte. Foi quando, através do professor Reinaldo de 

Oliveira, que conheceu o Mestre Camisa e logo percebeu que havia encontrado o estilo de capoeira com 

as técnicas que tanto almejava. Dessa forma, filiou-se a Associação Brasileira de Apoio e 

Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-Capoeira) em 05/01/1995, destituindo da posição de 

Mestre de Capoeira em sua antiga escola e reiniciando na ABADÁ-Capoeira como aluno estagiário. 

Nestes 40 anos, fez um trabalho expressivo e como resultado encontramos uma grande demanda de 

alunos que vem se destacando na Zona da Mata mineira, no Brasil e no exterior, conquistando diversos 

títulos, participando de vários eventos, e também se destacando na música como compositores e 

cantores. Formou vários graduados e instrutores, trabalhou na APAE 13 anos, foi responsável pela 

organização de vários cursos de aperfeiçoamento técnico e campeonatos ao longo desse período, 

contando com a presença de diversos Mestres e Mestrandos da escola ABADÁ-Capoeira em seus eventos. 

Considerações finais/Conclusão: Podemos concluir que a capoeira ganhou seu espaço em Ubá - MG 

graças ao professor Chiquinho, pois o mesmo lutou sócio politicamente, manteve suas raízes e adentrou 

na sociedade ajudando os indivíduos na desenvoltura mental e corporal.

Palavras-chave: Capoeiragem; ABADÁ-Capoeira; mestre; mestrandos; instrutores
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PROJETOS SOCIAIS DA ABADÁ CAPOEIRA EM CAMPO 
MAIOR – PI E SEU FOMENTO

Marcos Roberto do Monte Soares
ABADÁ CAPOEIRA

marcosrobertopiaui@hotmail.com

   
Introdução: Os Projetos Sociais da ABADÁ CAPOEIRA em Campo Maior têm sido fomentados por 

meio de PPP, parceria pública e privada, e políticas de incentivos fiscais tendo como meta a melhoria dos 

vários aspectos da sociedade respeitando suas características culturais, espaço geográfico e pluralidade; 

garantindo a democratização do acesso, permanência e o desenvolvimento pleno das atividades que são 

executadas durante o ano onde iremos destacar neste trabalho algumas experiências exitosas. 

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi garantir fomento dos projetos sociais da ABADÁ CAPOEIRA 

em Campo Maior nos seus diferentes níveis de aprendizagem contribuindo para formação humana. 

METODOLOGIA: Tendo como foco crianças e adolescentes, filhos de pessoas que estão em 

cumprimento de sentença judicial, foram desenvolvidos os seguintes projetos: Projeto Cultura em 

Campo o qual tem uma garantia de fomento para execução financeira de três anos e é uma iniciativa via 

edital de chamada pública intermediada pela Fundação Banco do Brasil e Conselho Municipal dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes que em 2020 teve o Conselho de Execução Penal e a ABADÁ 

CAPOEIRA como executores; o Festival da Arte Capoeira: 20 anos da ABADÁ CAPOEIRA em 

Campo Maior no ano de 2019 que foi executado pelo Sistema  Estadual de Incentivo a Cultura - SIEC 

criado pela lei Nº 4.997 de dezembro de 1997 que dispõe sobre benefícios fiscais na área do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, concedidos a operações de caráter cultural e artístico, e; o 

Projeto Quilombo do Carnaubal executado com o apoio do Ministério da Cultura, Banco do Nordeste, 

Instituto Cidadania por meio Microprojetos Mais Cultura – SEMIÁRIDO. RESULTADOS: por meio 

das ações planejadas foi possível executar as atividades propostas durante o ano que por sua vez 

beneficiaram centenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que participam 

efetivamente dos projetos sociais em Campo Maior - PI que são desenvolvidos pela ABADÁ CAPOEIRA. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A busca pelo fomento dos projetos sociais em Campo Maior é uma ação 

constante e planejada tornando que garante que as ações sejam contínuas e duradoura atingindo suas 

metas.

Palavras-chave: projetos sociais; fomento; acesso; parceria pública e privada; capoeira.
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AUTOAVALIAÇÃO NA CAPOEIRA: PRÁTICAS PARA A 
GESTÃO DO TRABALHO NOS NÚCLEOS DE 

CAPOEIRAGEM

João Timóteo de los Santos
Universidade Federal do Pampa  

joaosantos@unipampa.edu.br

Luiz Claudio Gonçalves Lealdino
Centro Cultural Integrado

lealdinoabada@bol.com.br

   
Introdução: Este resumo refere-se a um relato de experiência relacionando as práticas autoavaliativas do 

Centro Cultural Integrado Abada Capoeira (CCI), da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul e os 

resultados obtidos no projeto de pesquisa da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que produziu 

um conjunto de diretrizes para auxiliar a gestão de um processo auto avaliativo para organizações, que 

atenda as expectativas de suas comunidades. Objetivo: O objetivo foi analisar as ferramentas de 

autoavaliação adotadas pelo CCI e a contribuição na gestão dos trabalhos de formação desenvolvidos. 

Metodologia: Como metodologia para este trabalho foi desenvolvida uma pesquisa de caráter 

qualitativo, caracterizada como estudo de caso, tendo como alvo a equipe de gestão do CCI. Resultados: 

O trabalho de pesquisa teve início no mês de março do corrente ano, em virtude da interrupção das aulas 

presencias de capoeira por consequência da pandemia de COVID-19. Com base nos estudos 

desenvolvidos pelo projeto de pesquisa da Unipampa, foi traçado um referencial teórico que selecionou 

técnicas de autoavaliação participativa para entender o que determinado público espera de sua 

organização. Na sequência, foi feito acompanhamento das atividades dos gestores do CCI, que 

enfrentavam um momento ímpar no seu fazer educacional. A gestão do CCI conseguiu identificar a 

necessidade de manter seus alunos vinculados ao centro, e iniciou um trabalho de desenvolvimento de 

aulas com ferramentas tecnológicas remotas. Essa nova realidade fez com que o CCI desenvolvesse 

autoavaliação em reuniões com seus alunos. A cada reunião, os gestores ajustavam suas técnicas e 

conseguiram, até a presente data, manter seus alunos ativos e motivados nos treinamentos de capoeira. 

Como resultado da pesquisa, observou-se que o CCI não possuía um planejamento para executar a 

autoavaliação, e que a adoção de reuniões avaliativas contribuiu para que o centro cultural conseguisse 

identificar e sanar as fragilidades em seu funcionamento. Conclusões: Entre as conclusões desta 

pesquisa, verificou-se que a importância da existência de processo autoavaliativo em organizações 

também deve ser uma prática na atividade do profissional de capoeira. Também ficou evidenciada a 

importância de ouvir os alunos e entender quais suas dificuldades para acompanharem as atividades de 

formação, para planejar estratégias de ações que garantam o bom resultado no processo de formação do 

capoeirista nas mais diversas situações.

Palavras-chave: autoavaliação; gestão na capoeira; avaliação participativa; planejamento.

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira 285



RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ENCONTRO REGIONAL DA 
ARTE CAPOEIRA 

Giovanni Matheus Santos de Sousa 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Fortaleza

giovannimatheus18@gmail.com

Douglas Galdino Feitosa dos Santos 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Fortaleza

dougcao32@gmail.com

Carlos Henrique do Prado Silva 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Fortaleza

carlos2017ifce@gmail.com

Andreyson Calixto de Brito
andreyson_berimbau@hotmail.com

   
Introdução: A capoeira é uma arte de muitos signos que engloba em sua essência várias outras artes, 
tornando-a uma das mais ricas manifestações culturais brasileiras, o que levou a roda de capoeira a ser 
reconhecida pela UNESCO como patrimônio Imaterial da humanidade em 2014. No ano de 2018, a 
escola Abadá-Capoeira, uma das maiores divulgadoras dessa arte pelo mundo, completou 30 (trinta) 
anos de existência e, para comemorar essa data, vários eventos foram realizados, dentre eles, o Encontro 

Regional da Arte Capoeira em Fortaleza. Objetivos. Promover a integração e a socialização de 
capoeiristas de todo o Nordeste em busca do desenvolvimento e da valorização da capoeira; comemorar 
os 30 anos da escola Abadá-capoeira; proporcionar o desenvolvimento do capoeirista através da troca de 
experiências e de conhecimentos com fundador e presidente da Abadá-capoeira, mestre Camisa; realizar 

campanha social de prevenção ao suicídio durante o “Setembro Amarelo”. Metodologia. Organizado de 
forma integrada pelos professores do município, o evento teve duração de 4 dias e iniciou no dia 06 de 
setembro às 18:00 horas no Centro Cultural Dragão do Mar com apresentações de peças que reuniu 
manifestações culturais regionais como o coco, reisado, samba-de-roda, maculelê e a própria capoeira. O 
dia 07 de setembro foi reservado para a reunião dos representantes do estado e curso técnico com o 
mestre Camisa. No terceiro dia, 08 de setembro, foram proferidas duas palestras: a primeira, ministrada 
por um membro do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, sobre o “Setembro Amarelo” e a campanha 
de prevenção de suicídios, já a segunda, foi ministrada pelo Mestre Camisa sobre a história e fundação do 
grupo. O batizado e troca de cordas aconteceu no dia 09 de setembro nas dependências do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Resultados. O certame contou com a 
participação de aproximadamente 300 capoeiristas e conseguiu proporcionar aos participantes diversos 
momentos de conversas, troca de conhecimentos, além de permitir uma interação entre praticantes de 
diversos estados, junto à uma conscientização sobre a problemática do suicídio, que aflige muitas pessoas 

em nossa sociedade. Considerações Finais/Conclusão. As atividades desenvolvidas durante o Encontro 
Regional, além de servir para a comemoração dos 30 anos da escola Abadá-Capoeira, contribuíram 
sobremaneira para a formação dos capoeiristas envolvidos e para conscientização sobre um tema social 
relevante e atual.

Palavras-chave: Encontro Regional; Abadá-capoeira; Setembro Amarelo.
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RODA DE SABERES

José Antonio Mendes da Silva (Instrutor Senegal)
ABADÁ CAPOEIRA

senegal_abadamanaus@hotmail.com  

   
Introdução: Projetos de geração de conhecimento e reflexão acerca de diferentes conteúdos referentes 

aos saberes acadêmicos e populares, cada vez mais ganham espaço na comunidade capoeiristica. A Escola 

ABADÁ-Capoeira preocupando-se com a informação e a formação de recursos humanos qualificados e 

críticos para o mundo que os cercam, tem contribuído com várias ações nesse sentido. Objetivo: O 

presente trabalho tem como objetivo apresentar um registro acerca do projeto “RODA DE SABERES”. 

Metodologia: A RODA DE SABERES é um projeto instituído desde 2012 a partir da sede da Associação 

Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte – Capoeira em Teresina (ABADÁ-Capoeira - PI), 

idealizada pelo Prof. Mestre Paulo César Carvalho Valadares (Mestrando Paulinho Velho). O projeto 

culmina com a realização de um evento, o qual tem o intuito de proporcionar discussões temáticas, num 

contexto horizontal, e assim fomentar aos que vivem tanto dentro como no entorno da capoeira, a 

reflexão de sua prática cotidiana.  A temática escolhida para cada evento dentro do projeto, possibilita 

conhecimentos para uma melhor atuação prática, simbiótica a esses intuitos, provocando estímulos para 

aprofundar o interesse e o fomento ao estudioso/pesquisador. As discussões fazem alusão aos momentos 

necessários da vida diária, naquele societário que nossos ancestrais, próximos e distantes já faziam 

cotidianamente, ao discutir estratégias de convivência, ouvir e apresentar ideias e os desdobramentos 

desses 'fazejos'; sendo esse também o objetivo da Roda de Saberes; além de estimular a reflexão da 

compreensão, despertar temáticas que podem ser aprofundadas e estudadas cientificamente. 

Metodologicamente a Roda de Saberes apresenta-se de forma qualitativa por se tratar de um 

congraçamento de saberes e conhecimentos nas variadas áreas de conhecimento. Com relação à 

natureza, o projeto busca nutrir a possibilidade do refletir seu entendimento e caracteriza-se por aspectos 

documentais, de campo e ex-post-facto, podendo também, o projeto, estar com participante da pesquisa. 

Resultados e conclusão: Resultados satisfatórios foram promovidos com o projeto Roda de Saberes, 

ocorrendo a realização de eventos em outros estados e cidades além do estado do Piauí e, despertando 

olhares e aproximação de outros segmentos da capoeira, da sociedade civil e acadêmica, alcançando assim 

metas com o objetivo central do projeto.

Palavras-chave: Roda; Saberes; Abada; Capoeira; Formação.

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira 287



FISIOTERAPIA CAPOEIRISTICADA APLICADA NA 
DEAMBULAÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE 

PARALISIA CEREBRAL 

1Camila Dias (Lontra Marinha)
1  Thaís Reis (Grad. Tatá)

1ABADÁ CAPOEIRA
Camilafdias_@hotmail.com

   
Introdução: A paralisia cerebral (PC) se caracteriza por apresentar alterações no movimento e na postura 

de seus portadores. Distúrbios motores podem afetar a marcha de forma significativa em virtude de 

alterações no equilíbrio e na capacidade de se manter em pé de modo satisfatório. Estas debilidades 

físicas são causadas pela fraqueza muscular, perda sensorial e espasticidade (DINI et al, 2009) que resulta 

em alterações significativas na base de apoio e no deslocamento do centro de gravidade, estes, por sua vez, 

são fatores essenciais para o desenvolvimento pleno da marcha (BELLA et al, 2012; ZUARDI et al, 2010). 

A luta capoeira, já apresenta resultados como meio de reabilitação motora na criança com paralisia 

cerebral. Objetivo: Avaliar o efeito da fisioterapia capoeiristicada na melhora da deambulação, nos 

aspectos de estabilidade nas articulações do quadril, joelho e tornozelo, equilíbrio, dissociação de cintura 

pélvica e escapular, e coordenação em uma criança de 6 anos de idade com diagnóstico de leucomalácia 

periventricular (paralisia cerebral diplegia). Metodologia: A amostra foi constituída por uma criança de 

seis anos de idade com diagnóstico de paralisia cerebral diplegia. A fisioterapia capoeiristicada foi 

realizada por uma aluna graduada da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvi menta da Arte 

Capoeira (ABADÁ-Capoeira) e uma fisioterapeuta. Os treinos/sessões foram realizados duas vezes na 

semana, com duração de 30 minutos, utilizando os movimentos do estilo da ABADÁ-Capoeira (ginga, 

cadeira, esquiva de lado e diagonal, descida básica, martelo, ponteira, bênção e caranguejos). Realizado 

um protocolo com intensidade leve e repetições em 1 série para cada lado. O padrão da marcha foi 

avaliado qualitativamente através da técnica visual com observações e critérios subjetivos. Resultado e 

conclusão: A fisioterapia capoeiristicada, utilizando o estilo da ABADÁ-Capoeira, no processo de 

reabilitação pode ter destaque uma vez que trabalhou abordando as dificuldades apresentadas pela 

criança em sua patologia com a ativação de grupos musculares comprometidos, fazendo com que 

ocorresse melhora no equilíbrio, estabilidade articular do quadril, joelho, tornozelo e coordenação 

motora, desenvolvendo sua mobilidade na locomoção. Além disso, favoreceu mais independência ao 

avaliado e possibilitou-o a realizar um maior número de passos com consequente maior distância 

percorrida.

Palavras-chave: Fisioterapeuta; Fisioterapia; Deambulação; Capoeira; Paralisia cerebral
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ADAPTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CAPOEIRA E EDUCAÇÃO 

DE FORMA REMOTA

Douglas Galdino Feitosa dos Santos
dougcao32@gmail.com

Wendy Kauane Silva Santos
wendykauane.silva123@gmail.com

Leonardo Denipoti Cavalcante
leodenipoti@gmail.com

Ana Lívia Xavier de Sousa
liviaxavier590@gmail.com

Andreyson Calixto de Brito
andreyson_berimbau@hotmail.com

   
Introdução: Visando dar continuidade ao projeto de extensão Capoeira e Educação que funcionava de 
forma presencial e tinha como propósito o desenvolvimento biopsicossocial dos praticantes, foi criado o 
projeto Capoeira e Educação Virtual (CEV) em virtude do isolamento social provocado pela pandemia 
do COVID-19. Objetivo: Este relato de experiência pretende discorrer sobre as adaptações 
metodológicas para continuidade das aulas de capoeira para os participantes do projeto. Método: A 
principal mudança na metodologia do projeto foi a utilização das redes sociais e das novas tecnologias 
para dar continuidade as ações. O CEV deu início ao “Quarentreina”- grupo criado com o propósito de 
fomentar a prática da Capoeira de forma remota. A divulgação do Projeto, as inscrições dos participantes 
e os desafios ocorreram através da rede social WhatsApp. O número de inscritos chegou a 66 pessoas (43 
homens e 23 mulheres). Todas as Segundas-feiras eram apresentados aos participantes uma pesquisa 
sobre a vida e o legado de grandes Mestres de Capoeira, nas terças-feiras ocorriam a divulgação dos 
desafios com o prazo limite de uma semana para serem cumpridos. Os desafios relâmpagos eram 
lançados em qualquer dia da semana e precisavam ser realizados em apenas 6 horas após sua divulgação 
no grupo. As orientações do desafio eram repassadas e o participante ficava livre para adaptações a 
medida do nível técnico, graduação e do espaço físico disponível. Sem caráter competitivo o 
“Quarentreina” tinha o compromisso de conceder premiação para todos que cumprissem as tarefas. Para 
os treinos remotos, que acontecem duas vezes por semana, foi utilizada a plataforma Google Meet que foi 
adotada pelo projeto em decorrência da familiarização com a ferramenta por parte docente e discente, 
tendo em vista que esta plataforma está sendo utilizada nas aulas curriculares do Instituto Federal do 
Ceará (IFCE). Durante as aulas do projeto, os alunos são direcionados de acordo com a graduação e o 
espaço físico, é comum o professor lançar mão de adaptações de sequências e movimentos como 
alternativa de movimentação em espaços menores. Considerações Finais/Conclusão: A adaptação da 
metodologia de ensino, assim como a utilização das novas tecnologias faz-se necessária para dar 
continuidade ao propósito do projeto pautado no desenvolvimento biopsicossocial de seus participantes 
através da prática da capoeira.

Palavras-chave: Capoeira e adaptação, Metodologia, Ensino remoto 

Fonte de financiamento:  Diretoria de Extensão do Instituto Federal do Ceará (Direx-IFCE)
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RELATO DA CAPOEIRA: JOGADA NA MESA

Luan Murillo Conrado da Silva
Universidade Federal do Paraná (UFPR)/ABADÁ-Capoeira

luanconrado1999@gmail.com

   
Introdução: O trabalho é destinado a apresentar a capoeira em um formato diferente e recreativo, 
partindo de um jogo de mesa, o “Role-Playing Game” (RPG), em português jogo de interpretação de 
papéis. O RPG é regido por várias regras e possibilidades de jogo com personagens fictícios, dentro dos 
quais os jogadores podem improvisar livremente a partir de um tema definido. Objetivo: Demonstrar 
como o RPG pode ser utilizado para fins recreativos e educativos na capoeira. Metodologia: Esse trabalho 
é uma parte do piloto do projeto de pesquisa: “Capoeira: Do jogo na roda ao joga na mesa”, realizado por 
alunos do “Projeto Capoeira e Cidadania”, situado em Curitiba/PR coordenado pelo Prof. Me. Jorge 
Luiz de Freitas (Mestrando Piriquito Verde). O projeto é patrocinado pelo Grupo Volvo América Latina 
via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e apoiado pela Associação Brasileira de Apoio e 
Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-CAPOEIRA). O principal método utilizado foi a pesquisa 
de campo experimental (observação participante). Resultados: O jogo conta com um sistema de dados 
(objeto utilizado para ver se sua ação se realiza ou não, com intensidade ou sem intensidade). Os 
personagens fictícios do RPG em grande maioria contêm a sua história de vida com o objetivo de dar mais 
sentido ao jogo e o porquê do seu apelido no caso da capoeira.  A partir das regras do RPG e com o tema já 
definido citaremos um personagem com todas as suas características que o autor desse trabalho criou 
para um exemplo: Otavio Silva, homem negro de 26 anos de idade, 1,79 de altura e 70 quilos. Seu pai lhe 
ensinou a cozinhar desde muito cedo e sua comida favorita era feijoada o que se tornou também o seu 
apelido na Capoeira. O Otavio ou Feijoada com os ensinamentos de seu pai se tornou cozinheiro em um 
restaurante na Bahia. O piloto foi aplicado uma vez na semana durante um mês com quatro participantes 
tendo uma média de três horas por sessão. O relato apresentará alguns momentos do jogo para melhor 
entendimento. A história do jogo se passa na Bahia e se inicia em uma roda de Capoeira com o 
personagem Feijoada e com o Omoomolu (personagem fictício), e já no começo do jogo o 
narrador/mestre dirige-se á o Feijoada para realizar a sua primeira ação com os dados do RPG, e consegue 
tirar um número bom nos dados e realizar o movimento “benção”, e aguarda a jogada do outro 
personagem que esquiva do movimento “benção” e logo após já faz o seu ataque com um “voo do 
morcego”, porém o seu giro de dado não foi bem sucedido e ele errou e caiu no chão. Esse pequeno trecho 
serviu para demonstrar uma parte do que foi vivenciado durante a aplicação do piloto do trabalho já 
citado anteriormente. A partir de cada jogada o jogo faz você sentir várias sensações como alegria, medo, 
coragem e até mesmo frustações que determinam o andamento dele, como todos os participantes são 
capoeiristas o entendimento e a jogabilidade ficou mais interessante, é como se fosse um jogo onde não se 
sabe se o seu movimento vai dar certo e se o seu adversário vai conseguir te responder a altura da sua 
pergunta, tudo é resolvido na sorte do dado. Interessante também as percepções de cada personagem 
durante o andar do jogo, tem quem concorda com ações e outros que não gostam da ideia, o que abre 
uma discussão em meio ao jogo, você esquece que é um jogo e passa a defender algo maior que aconteceu 
durante. Conclusão: A capoeira com suas diversas vertentes pode ser utilizada de várias maneiras como 
feito durante a prática do RPG, consideramos que obtivemos um resultado positivo em relação a 
experiência, devido a participação efetiva dos colaboradores, podemos destacar também que o jogo tem 
um cunho pedagógico para apresentar fatos históricos da época e fatos mitológicos regionais.

Palavras-chave: Capoeira; RPG; Experiência.  

Livro de Anais - V AbadÁcadêmico: Encontro Técnico-Cientíco de Capoeira290



ABADÁ-SERTÃO 2019: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Douglas Galdino Feitosa dos Santos
dougcao32@gmail.com

Wendy Kauane Silva Santos
wendykauane.silva123@gmail.com

Leonardo Denipoti Cavalcante
leodenipoti@gmail.com

Ana Lívia Xavier de Sousa
liviaxavier590@gmail.com

Andreyson Calixto de Brito
andreyson_berimbau@hotmail.com

   
Introdução: A capoeira vem se constituindo como uma atividade educacional em Fortaleza através das 
aulas de Educação Física e do projeto de Extensão - Capoeira e Educação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), trazendo como pressupostos a arte, a inclusão, a 
formação comunitária e a cultura popular, cuja trajetória histórica foi iniciada em 2012. Este projeto vem 
ganhando destaque e notoriedade através da realização de importantes eventos de cunho sociais e 
educativos. Objetivo Geral: Utilizar a capoeira como um recurso educacional e cultural estimulando o 
desenvolvimento acadêmico, psicomotor, cognitivo, fisiológico e psicossocial dos participantes. 
Objetivos Específicos: Reconhecer e efetivar o conhecimento adquirido nas aulas através do batizado de 
capoeira; conscientizar para a preservação da natureza; proporcionar momentos de integração e troca de 
conhecimentos entre os alunos; realizar formação técnica com um professor convidado; construir 
instrumentos musicais da capoeira. Metodologia: O evento ocorreu entre os dias 20 e 22 de dezembro e 
teve início em Fortaleza com o batizado/troca de corda dos alunos, essa cerimonia, que marca o 
reconhecimento da evolução do capoeirista. A visita técnica para Quixadá foi realizada como 
culminância da disciplina de Capoeira em articulação com o projeto de Extensão Capoeira e Educação. 
Nessa atividade tivemos aulas de capoeira, oficinas de construção de instrumentos musicais, roda de 
conversa para tratar de temas atuais e algumas atividades de lazer, esportes de aventura e limpeza da trilha 
da pedra da galinha choca no açude do Cedro, potencializando o aprendizado adquirido nas aulas e 
conscientizado para a preservação da natureza. O público alvo foram alunos da disciplina de Capoeira do 
IFCE Campus Fortaleza, alunos e ex-alunos do curso de licenciatura em Educação Física do IFCE 
Campus Canindé, alunos do projeto de extensão Capoeira e Educação Alunos da Escola Estadual 
General Eudoro Correia, capoeiristas de cidades como Fortaleza, São Benedito, Sobral, Canindé, 
Quixadá e Quixeramobim. Considerações Finais/Conclusão: O evento conseguiu proporcionar aos 
participantes um fim de semana com muita troca de experiência, aulas e aprendizado. As atividades 
desenvolvidas no Abadá-sertão foram de valor imensurável para todos os participantes, principalmente 
para aqueles que estavam iniciando sua trajetória dentro da capoeira, sendo proporcionado um ambiente 
seguro e de muita aprendizagem.

Palavras-chave: Abadá-sertão; Capoeira; Aprendizagem.

Fonte de financiamento:  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Fortaleza.
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IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA REABILITAÇÃO DE 

ATLETAS

Cristian Lopes
Camila Dias (Lontra Marinha) 

Waldec Vellasco Cotta (Mestre Canguru) 
Escola ABADÁ-Capoeira

projeto.mastercooling@gmail.com  

   
Introdução: Seja em uma lesão muscular, articular ou óssea, geralmente a recomendação médica é ficar 

sem praticar seu esporte favorito. Muitas das vezes o atleta fica ansioso, come sem regras e engorda, e pior, 

normalmente come alimentos de baixo valor nutricional e alta caloria ou, por outro lado, fica com medo 

de ganhar peso, reduz radicalmente a ingestão energética deixando de consumir nutrientes importantes 

para a recuperação. Mas podemos e devemos utilizar a nutrição a favor e assim praticar a modalidade 

independente da lesão. O comportamento ideal diante do quadro de lesão é, se possível, realizar a prática 

da sua modalidade de preferência para tentar elevar o gasto energético e o condicionamento físico e, 

desenvolver uma dieta específica para ocasião. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar a 

importância da alimentação na reabilitação em diferentes patologias de maneira qualitativa na 

funcionalidade do atleta no processo de tratamento com fisioterapia capoeiristicada, associada a dieta 

específica para a necessidade do atleta.  Metodologia: A pesquisa foi realizada por meio da combinação 

de equipe multidisciplinar (treinador de atletas com especialização em nutrição esportiva, uma 

fisioterapeuta e um Mestre de capoeira da escola ABADÁ-Capoeira). Os pacientes/capoeiristas foram 

avaliados clinicamente (aplicação de anamnese com história clínica, exame físico, fotos, vídeos, 

depoimentos pessoais com relato oral, com a observação durante a reabilitação e levantamento dos 

participantes dos profissionais que compõem. Os participantes eram de ambos os sexos, praticantes da 

mesma modalidade esportiva, porém com patologias variadas. Realizaram a fisioterapia capoeiristicada 2 

vezes semanais com duração de 45 minutos cada sessão com duração até o presente momento de 3 meses. 

Resultados e Conclusão: Tanto os profissionais da equipe, quanto os capoeiristas em processo de 

reabilitação confirmaram que a assistência nutricional adequada associada a reabilitação capoeiristicada 

pode prevenir, curar ou limitar as complicações advindas das doenças músculo-esqueléticas, aliviando ou 

anulando o desconforto dos pacientes em relação a funcionalidade, auxiliando assim no tratamento de 

reabilitação.

Palavras-chave: Nutrição; Alimentação; Reabilitação; Dieta; Capoeira; Patologias.   
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ATIVIDADES DE CAPOEIRA ON-LINE PARA CRIANÇAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENTRE 02 E 05 ANOS DE IDADE 

DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

Patrícia Bastos Indaê
indaerj@gmail.com

   
Introdução: O ano de 2020 abriu margem para o uso mais frequente do ensino on-line e a capoeira 

entrou nesse jogo, adaptando-se a essa tecnologia de informação, ensino e aprendizagem no momento de 

pandemia mundial. Objetivo: Avaliar os benefícios da atividade capoeira para crianças da educação 

infantil durante o período de isolamento social e afastamento das atividades presenciais da escola. 

Metodologia: As aulas foram duas vezes por semana, pelo período de 45 dias, acompanhadas pelas 

professoras e coordenadora pedagógica da escola, que emitiram seu parecer, avaliando os benefícios 

psicomotores e comportamentais dos seus alunos durantes as atividades da capoeira. Resultados: 

Constatou-se que os alunos e famílias aderiram de forma satisfatória às atividades, demonstrando 

comprometimento, alegria e desenvolvimento psicomotor quando observados os movimentos 

específicos da capoeira. Foi pesquisado entre professoras e coordenadoras a relevância do projeto 

iniciado durante o período de isolamento. Conclusão: Concluiu-se a relevância do projeto no 

desenvolvimento das atividades propostas, pela adesão e participação das famílias; do comprometimento 

na execução das atividades; no interesse pela história da capoeira; na valorização da cultura brasileira; no 

reconhecimento do estado de alegria das crianças nos dias das aulas de capoeira.

Palavras-chave: Educação infantil; capoeira; capoeira on-line; pedagogia.
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CAPOEIRA & ROLE-PLAYING GAME: JOGO DE IMAGINAÇÃO

Igor Vinicius Conrado da Silva (Graduado Macaco)
Escola ABADA-Capoeira 

Igor.conrado543@gmail.com

   
Introdução: Esse relato é uma parte da pesquisa piloto do trabalho “Capoeira: do jogo na roda ao jogo na 

mesa” que foi realizado com a participação dos alunos do “Projeto Capoeira e Cidadania” promovido 

pela Associação Viking situada na cidade de Curitiba/PR e coordenado pelo Prof. Me. Jorge Luiz de Freitas 

(Mestrando Piriquito Verde). O projeto é apoiado pela Associação Brasileira de Apoio e 

Desenvolvimento da Arte Capoeira (ABADÁ-Capoeira) e patrocinado pela Volvo da América Latina via 

lei de incentivo do governo brasileiro (Lei Rouanet). Objetivo: Abordar o estímulo ao exercício de 

imaginação e curiosidade adotando o Role-Playing Game (RPG) e associando-o a capoeira como forma de 

atividade pedagógica. Metodologia: O RPG é um jogo que trabalha a atuação e narrativa de seus 

jogadores possuindo um sistema de dados que são jogados para definir certas pontuações e ações. Para 

melhor jogabilidade são criados personagens fictícios e histórias de suas origens para melhor imersão no 

jogo. Para melhor explicação será retratado brevemente a história do personagem criado: Sebastião um 

médico branco, 1,78 m de altura, 70 quilos, nascido em uma casa e sempre tendo um boa vida, seguiu a 

mesma carreira de seu pai que era médico, desde pequeno não concorda com a discriminação e 

preconceito contra os negros, então buscou aproximar-se deles e aprender um pouco de sua cultura, 

conheceu um curandeiro da região que já estava debilitado, assim passando seus conhecimentos e 

batizando Sebastião como Omoomolú que significa filho de Omolu, uma entidade de cura. Nota-se que o 

jogo abrange uma variedade de sensações como a aflição, alegria, o medo é até mesmo a frustação, na 

história tudo é possível, a depender das ações dos jogadores, do mestre e de quem narra e direciona os 

jogadores para o destino desejado. A pesquisa totalizou um mês com a realização de 4 seções com 3 horas 

cada. Resultados e Conclusões: Foi possível obter uma experiência positiva devido a participação e 

colaboração dos membros do projeto. As dificuldades foram relativas as áreas para jogabilidade, as quais 

depois de vários testes, optou-se pela utilização dos seguintes meios: App Zoom (para transmissão de áudio 

e vídeo); Roll20 (para o sistema de dados) e; Youtube (para trilha sonora). Após isso conciliou-se horários 

para os participantes jogarem, devido à nem todos terem agenda disponível por conta de trabalharem 

durante a semana. O jogo foi prazeroso e interessante e devido a atratividade já ocorrida com outros tipos 

de RPG, optou-se agora por fazer um RPG relacionado com a capoeira visando uma atividade pedagogia 

e/ou mesmo para um momento de lazer. O RGP pode ser jogado a distância o que atende ao período de 

pandemia atual com distanciamento social.

Palavras-chave: Capoeira pedagógica; Jogos virtuais; Imaginação; Distanciamento.
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OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE CAPOEIRA EM UM 

PACIENTE COM PARKINSON PRECOCE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Rosalvo Arantes Júnior
UEMG/Uninter/Famart

r.juniorarantes@gmail.com

Layla Vieira dos Santos
Unifagoc

laylavsantos@outlook.com 

 
  

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa progressiva 

tradicionalmente caracterizada por manifestações motoras, como bradicinesia, tremor de repouso, 

rigidez e instabilidade postural. Entretanto, sintomas neuropsiquiátricos e outros não motores também 

estão presentes. O tratamento de base é o farmacológico, porém é meramente paliativo sendo necessária 

a intervenção de outras áreas multidisciplinares. Diante disso, o exercício físico entra como coadjuvante 

no manejo da DP, uma vez que, a literatura científica comprova a neuroplasticidade promovida pelos 

exercícios físicos e os benefícios nos sintomas secundários da doença. Objetivo: O presente relato de 

experiência tem como objetivo avaliar os efeitos da capoeira na qualidade de vida (QV) de um indivíduo 

com DP. Métodos: A avaliação subjetiva do próprio paciente será proposta na metodologia do presente 

estudo. O paciente avaliado irá relatar como a capoeira aliada à terapia medicamentosa o ajuda a manter a 

QV. Resultados: Os resultados empíricos relatados pelo sujeito em pesquisa em consequência da prática 

regular da capoeira foram; melhora da concentração; melhora da entonação vocal e da clareza nas 

palavras; força; autoestima; melhorias no sono; maior resistência física; maior segurança na marcha e 

maior agilidade nas tarefas diárias.  Conclusão: Através do relato de experiência do presente estudo de 

caso, é possível concluir que a modalidade capoeira é extremamente eficaz como terapia coadjuvante na 

DP, uma vez que trabalha raciocínio, equilíbrio, agilidade, coordenação motora, musicoterapia, força, 

flexibilidade, socialização e dicção, que são áreas afetadas pela referida patologia.

Palavras-chave: Parkinson; Capoeira; Neurodegenerativa; Neuroplasticidade; Terapia

Fontes de Financiamento: Neuroclin- Neurologia Clínica e Projeto Saúde Mental em Movimento. 
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RELATO DA CAPOEIRA JOGADA NA MESA 
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RISCO PARA TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS DURANTE PANDEMIA COVID-19 

CAPOEIRA & ROLE-PLAYING GAME: JOGO DE IMAGINAÇÃO 

ADAPTAÇÃO DA CAPOEIRA EM  NOVO ESPAÇO FÍSICO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

TECNOLOJOGANDO CAPOEIRA ABADAGITAL 

290

268

212

294

213

111

CAPOEIRA E OUTROS TEMAS

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DA COMUNIDADE NO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 

CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA ABADÁ-CAPOEIRA PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS) 

204

220

CAPOEIRA E POLÍTICAS PÚBLICAS
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Os critérios descritos a seguir foram estabelecidos pelo Comitê Organizador e objetivam manter um 
padrão mínimo de qualidade do encontro, o qual fundamentalmente apresenta metas na (1) 
produção de conhecimento científico dentro da Capoeira e na (2) formação de recursos humanos 
qualificados para a Arte Capoeira.

· Organização por membros da ABADÁ-CAPOEIRA;

 · Presença mínima de um mestre da ABADÁ-CAPOEIRA;

  · Presença mínima de um mestrando da ABADÁ-CAPOEIRA;

 · Presença de no mínimo 5 (cinco) convidados externos a cidade sede do evento, 
sendo estes no mínimo graduados da ABADÁ-CAPOEIRA;

 · Estabelecimento de uma comissão científica composta por no mínimo 5 
(cinco) membros, sendo 3 (três) destes com titulação acadêmica equivalente a nível de 
doutorado, enquanto os demais podendo ter titulação equivalente a nível de mestrado. A 
comissão poderá preferencialmente ser composta por integrantes da ABADÁ-
CAPOEIRA;

 · Garantia prévia de um mínimo de 20 (vinte) trabalhos científicos em formato 
de resumo a serem submetidos para apreciação, podendo os trabalhos estarem 
classificados nas modalidades “ensaios”, “pesquisas concluídas”, “projetos” e “relatos de 
experiência”. Cinquenta por cento (50%) do mínimo de trabalhos a serem submetidos (= 
10 trabalhos) deverão ser no formato “pesquisa original”, visando garantir a contribuição 
do evento no avanço acadêmico-científico da Capoeira;

 · Durante o evento os trabalhos deverão ser apresentados pelos autores no 
formato “oral” ou “pôster”. A distribuição dos formatos de apresentação será avaliada 
pelo Comitê Organizador em acordo a logística de tempo e espaço durante o evento;

 · Confecção e impressão de um mínimo de 100 (cem) cópias do livro de ANAIS, 
para publicação dos trabalhos apresentados no evento;

 · Registro do livro de ANAIS no ISBN (International Standart Book Number) ou 
ISSN (International Standart Serial Number), visando qualificar o documento produzido no 
evento e registrá-lo no meio acadêmico;

 · O livro de ANAIS deverá ser prefaciado por um integrante do conselho de 
mestres da ABADÁ-CAPOEIRA, caso não seja possível, um nome indicado pelo 
conselho de mestres será acatado pela organização;

 · Mobilizar um mínimo de 2 (dois) dias para apresentações científicas dos 
trabalhos, buscando fomentar a discussão acadêmica entre os participantes do evento;

 · Desenvolver durante o evento momentos acadêmicos com um mínimo de 1 
(uma) palestra, 1 (uma) mesa redonda e 1 (um) ponto de vista sobre a Capoeira;

 · Durante o evento, um mínimo de 5 (cinco) momentos com treinamento 
técnico deverão acontecer com o mestre e/ou mestrando convidado.

CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ABADÁCADÊMICO
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