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Introdução

O artigo apresenta uma análise sobre estudos realizados 
sobre a capoeira enquanto um fenômeno sócio-cultural urbano 
que nasce como instrumento de resistência social, no tempo em 
que valentia era sinônimo de notoriedade e fama (SOARES, 2002; 
SANTUCCI, 2008), se transforma em expressão cultural identitária 
brasileira a partir da década de 30, notadamente com a criação da 
Capoeira Regional por Mestre Bimba na Bahia, se constituindo na 
atualidade em patrimônio da cultura nacional, no contexto de im-
plantação de políticas públicas de resgate das culturas populares 
que representam nossa identidade nacional e da criação de meca-
nismos de domesticação e controle dessa expressão cultural pelo 
Estado nacional, em diálogo com algumas representações e refle-
xões pessoais construídas a partir de vivências, estudos e, acima 
de tudo, observações participantes e integradas ao universo dessa 
cultura, em que, além do grau de mestre de capoeira, possuímos 
mais de trinta anos de prática efetiva.

Um aspecto que nos chama a atenção, e caracteriza muito 
bem essa tentativa de controle destacado acima, é o processo de 
institucionalização escolar da capoeira. Inicialmente tratada como 
cultura marginal, tendo que invadir os espaços escolares para pu-
der ser praticada, a capoeira hoje se insere de forma institucional 
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e oficializada nos currículos escolares, enquanto uma prática peda-
gógica disciplinar1, um campo de conhecimento ressaltado sobre-
maneira em suas qualidades formativas e de contribuição efetiva na 
educação adequada de crianças e jovens na escola.

É fácil perceber que nas escolas oficiais, ainda se privilegia 
pedagogias que trabalham com a aprendizagem e o conhecimento 
de forma fragmentada e reducionista, em que os alunos agem de 
forma controlada, fazendo somente o que lhes é permitido, se tor-
nando sujeitos com pouca ou quase nenhuma consciência crítica 
ou política, facilmente manipuláveis e explorados, sem capacidade 
de perceber a realidade que os cerca e tampouco se perceberem 
enquanto sujeitos das transformações culturais, sociais, históricas, 
políticas e educacionais2.

Em contraponto, as práticas culturais populares, como a ca-
poeira, trabalham com um educar, conforme Vasconcelos, marcado 
por formas de ensino e de aprendizagem em que o movimento, o 
gestual, a oralidade, torna a expressividade das ações dinamica-
mente conduzidas por uma mistura de “alegria, felicidade, êxta-
se, embriaguez e, acima de tudo, falsidade e malícia” (2009, p.10), 
oportunidade significativa para que os alunos possam aprender de 
forma integral, expressando sentimentos e emoções tornadas pos-
síveis porque cada gesto e expressão que executam são permeadas 

1 Aqui falo a partir da realidade de Teresina/PI em que significativa parcela de esco-
las públicas municipais e estaduais desenvolvem o Projeto Segundo Tempo, projeto 
este em que a capoeira ocupa lugar de destaque envolvendo centenas de crianças e 
jovens, de ambos os sexos; além disso, não raro, inúmeras escolas públicas e parti-
culares desenvolvem atividades com capoeira, sendo que, na maioria das vezes, o 
professor de capoeira faz um acordo com a Direção da escola, realizando aulas aos 
sábados e domingos e cobrando uma taxa dos alunos, da qual recebe um percentual. 
Para maiores informações “Capoeira: o preconceito ainda existe?”, (Porto Alegre: Ar-
mazém Digital, 2010), de minha autoria.
2 A este respeito podemos destacar a obra de Edgar Morin “A cabeça bem feita: re-
pensar a reforma, reformar o pensamento”, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, em 
cuja leitura se encontrarão argumentos legitimados sobre as pedagogias privilegia-
das em escolas, assentadas em práticas desestimulantes para os alunos.
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de história, resultando em um processo contínuo de reconstrução 
dessa história por meio das possíveis e complexas formas de agir 
que os corpos livres passam a ter.

Nossa reflexão, neste artigo, recai sobre o embate entre 
as possibilidades da capoeira enquanto prática cultural de edu-
cação não formal, que educa para a liberdade de expressão seja 
gestual (movimentos) e/ou oral (musicalidade), enfatizando for-
mas diversas e reelaboradas de se considerar a história social 
brasileira, por meio da luta e do uso de estratégias de resistên-
cias contra a opressão imputada ao povo (em especial o negro no 
Brasil), e as tentativas de institucionalização dessa cultura, por 
meio da conformação, do controle e da domesticação, remetendo 
a ideia de produção de corpos submissos e dóceis enfatizada por 
Foucault (2005).

Por meio de levantamento bibliográfico, aliado as observa-
ções e registros de nossa prática de trinta anos no universo dessa 
cultura3, que optamos por classificar de notas e ensaios, procura-
mos descrever as formas com que compartilham estes conhecimen-
tos e saberes com as pessoas que compõem o grupo, constituindo o 
que se denomina de escola de capoeira (ANGROSINO, 2009).

Educação formal e não formal: diferenças e interfaces possíveis

A educação enquanto processo geral não se restringe e nem 
começa na escola. Antecede a educação escolar e continua além de 
seus limites. Sobre isso, Sacristán e Gómez (2000) afirmam que a 
educação tomada em um sentido amplo cumpre a função de socia-
lização e humanização do homem, expressa na construção de arte-
3 Vale ressaltar, para maior legitimidade das observações e registros destacados nes-
se artigo, que possuo o grau de Mestre de capoeira, a experiência de mais de trinta 
anos nessa cultura, desenvolvido projetos socioeducativos, coordenado e participa-
do de inúmeros eventos no Brasil e pelo mundo, além de produzir uma Disserta-
ção de Mestrado (UFPI/2002) e uma Tese de Doutorado (UFC/2012), ambas tendo 
como temática a capoeira.
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fatos materiais e culturais imprescindíveis para a sobrevivência da 
espécie e dos grupos, artefatos estes que podemos denominar de 
produtos sociais, notadamente quando passam por um processo de 
aquisição por parte das gerações futuras.

Quando as sociedades humanas passam por um acelerado 
processo de desenvolvimento e complexidade em sua estrutura, 
proporcionando a diversificação das funções, ações, relações e ta-
refas sociais surgem diferentes espaços e formas de especialização 
da educação que vão se constituindo ao longo da história, até se 
chegar ao desenvolvimento de instituições específicas para a pre-
paração das novas gerações para a participação no trabalho e na 
vida, que são as escolas.

A educação escolar4 se manifesta repleta de referenciais, 
valores e conhecimentos mais apropriados a cultura das pessoas 
pertencentes a camadas mais abastardas financeiramente, deten-
toras do acesso livre a culturas, saberes, conhecimentos, códigos 
diversos; assim não consegue atrair, prender a atenção e manter em 
seus espaços e tempos as crianças e os jovens dos estratos sociais 
menos favorecidos cultural, social e economicamente, dos meios 
populares, dos meios rurais, os desvalidos, dentre outros.

Por outro lado, paralelo ao processo de institucionalização 
da educação e do ensino formal nas escolas, responsabilizadas pela 
socialização dos processos intencionais de formação para a vida 
adulta e pública e para o trabalho, as expressões culturais dos di-
versos grupos sociais continuam a ser cultuadas, praticadas e en-
sinadas de forma espontânea em diferentes espaços sociais e assu-
mindo uma forma de institucionalização própria, particular, porém, 
marcadas de aspectos peculiares de natureza lúdica e educativa, 
formando verdadeiras escolas, inclusive empregando a denomina-

4 É importante deixar claro que o presente artigo não se propõe a fazer um vasto 
apanhado histórico ou sociológico sobre a escola e a educação escolar, mas somente 
situar o contexto das reflexões efetivadas sobre as possibilidades de práticas não 
formais nestes espaços de educação formal.
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ção de escola e difundindo sua função pedagógica. São entendidas e 
difundidas a partir do conceito de educação não-formal.

Neste modelo se aprende fazendo, se inserindo nos proces-
sos sociais, familiares, culturais, acompanhando os mais velhos, 
olhando, repetindo e aprendendo; observa, pega, faz e aprende. Tal 
é o aprendizado da capoeira que se processa de maneira caracte-
risticamente não formal, sem seguir estruturas fechadas, formali-
zadas ou cercadas de métodos mecanicistas, como por exemplo, o 
aprendizado dos toques do berimbau, principal instrumento da ca-
poeira, em que o (a) aluno (a) aprende a tocar tocando, assistindo o 
mestre executar os toque, ouvindo, pegando o instrumento e acom-
panhando na própria roda de capoeira, nos espaços cotidianos de 
sua prática; assim aprende a fazer fazendo.

Acreditamos ficar claro, a partir das ideias de Wanderley 
(1984), que a educação não formal é aquela produzida pelas classes 
populares ou para as classes populares e centradas em seus inte-
resses imediatos. Trata-se de uma modalidade de educação que os 
grupos populares proporcionam a si próprios, com características 
diferentes da educação oficial e a margem dos processos que se 
fundam exclusivamente a partir da relação do professor que ensina 
com os alunos que aprendem.

Numa análise mais apurada dos conteúdos de ensino em 
escolas e nas propostas curriculares, presencia-se um silêncio das 
culturas dos grupos sociais minoritários e que não dispõem de po-
der (SANTOMÉ, 1998), como por exemplo, a sexualidade homos-
sexual, as culturas indígenas, o mundo dos pobres, pessoas da ter-
ceira idade, as culturas afro-brasileiras (candomblé, capoeira), o 
povo nordestino, as pessoas portadoras de necessidades especiais, 
o povo trabalhador da rua, os trabalhadores sem terra, dentre ou-
tras, o que nos leva a, seguindo o pensamento de Nora (1981)5 en-

5 A opção de trabalhar com Santomé (1998) e Nora (1981), deu-se por considerar-
mos as ideias destes autores bastante atuais, além do caráter de clássico que suas 
ideias assumem, não a partir do conceito fechado e determinista de “clássico” que 
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tender que a história tem um papel relevante no sentido de contar 
os fatos esquecidos ou silenciados da memória coletiva dos povos e 
culturas marginalizados no corpus da história oficial, notadamente 
quando sabemos que essa memória tende a fragmenta-se em uma 
pluralidade de narrativas.

A respeito da consideração de que há um silêncio de temá-
ticas como sexualidade homossexual, culturas indígenas, culturas 
afro-brasileiras etc., sabemos da existência de uma série de reco-
mendações e materiais produzidos, Temas Transversais, por exem-
plo, além de pesquisas realizadas que buscam combater essas lacu-
nas no currículo e discutir a inserção dessas no cotidiano escolar.

Porém, e disso não podemos nos furtar, muito do que se 
propõe não sai do campo das ideias, nem tampouco avançam na 
prática, além dos documentos escritos e dos discursos políticos e, 
quando pouco avançam, se dá por meio de muita luta por parte das 
pessoas e dos movimentos organizados da sociedade civil. Lem-
bramos, ainda, que nas escolas estes supostos “ganhos” previstos 
em programas e projetos oficiais se concretizam em práticas, tais 
como, “Dia do Índio”, “13 de maio”, “Dia da Mulher”, dentre outros, 
que mais reforçam as discriminações do que conscientizam.

Além disso, fica um desafio aos que defendem avanços sobre 
essa questão, que sejam capazes de demonstrar em quais espaços 
escolares, dentre outros de natureza educacional oficial, público ou 
privado, a partir de nossa realidade cultural brasileira, onde temas 
como a sexualidade homossexual e o racismo são tratados de for-
ma adequada, com seriedade e respeito e sem o cerceamento das 
moralidades preconceituosas que, ideologicamente, insistem em 
afirmar a centralidade e a suposta pureza e naturalidade étnica e 
de gênero do homem branco heterossexual.

Não se pode esquecer que educar é uma ação profunda-
mente política e ética, portanto para se alcançar êxito numa ação 

impera em alguns círculos intelectuais, mas pela abrangência, inovação e atualidade 
que demonstram.
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pedagógica que pretenda a formação de cidadãos críticos, ativos e 
solidários, numa sociedade democrática, faz- se necessário que esta 
ação esteja ligada a um compromisso consciente e cuidadoso com 
a comunidade a que se pretenda servir. Assim, como coloca Santo-
mé, “não se trata de transformar as culturas das etnias minoritárias 
ou sem poder [...] em suplementos do currículo escolar; em temas 
complementares para a nossa consciência ficar tranqüila” (1998, 
p.147).

De acordo com Cendales e Mariño (2006) a educação não 
formal inicialmente compreendida enquanto o conjunto de pro-
cessos de ensino e aprendizagem que se realizam a margem das 
instituições formais de ensino, a partir do entendimento de que a 
educação é um contínuo constituído por momentos e modalidades 
diferentes e que vão se integrando num só processo subjetivo e co-
letivo passa a ser considerada enquanto processo que se relaciona 
e se completa com a educação que se realiza nas escolas.

É nesse sentido, que a capoeira como manifestação popular 
profundamente enraizada na cultura brasileira e trazendo em seu 
bojo fundamentos de resistência, de luta, de ânsia por libertação, 
enfim elementos políticos e sociais, constitui-se em um instrumen-
to privilegiado de conscientização e reflexão crítica, notadamente 
por está presente em momentos políticos, sociais e culturais sig-
nificativos da história de Brasil, desde a chegada do povo negro 
africano como trabalhador escravo. É uma cultura, utilizando o en-
tendimento de Cavalcante et all. (2009), dita informal, própria das 
pessoas iletradas e incorporada nas expressões culturais denomi-
nadas de populares.

Escola de capoeira: uma educação forjada a partir da pedagogia da 
malandragem

A capoeira fala do povo brasileiro, fala da vida do cidadão 
comum, fala da luta das populações menos favorecidas pela trans-
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formação de uma realidade opressiva em democrática e igualitá-
ria. Na roda de capoeira conseguem se reunir elementos das mais 
variadas culturas e classes sociais, cantando, jogando, brincando e 
se relacionando de forma democrática e livre, e nesse aspecto pode 
ser concebida como uma atividade espetacular6 e fundamental nos 
espaços educacionais, ajudando aos alunos a compreenderem o 
mundo que os rodeia e a reconstruir sua história, sua identidade 
como membro de uma cultura ou de um grupo específico.

A respeito desse aspecto, Sacristán e Goméz (2000) nos cha-
mam a atenção para que os alunos, na escola, não aprendem so-
mente por meio da transmissão dos conhecimentos, teorias e idéias 
previstos nos currículos oficiais, mas também por meio das práti-
cas e interações sociais que ocorrem a todo instante nos espaços 
escolares, notadamente quando se trata de aprendizagens que se 
estendem em valor e utilidade para além da escola, não se resumin-
do aquelas que são requeridas para o êxito escolar ou acadêmico.

A capoeira enquanto cultura do povo, mistura de luta, com-
bate, arte, dança e código de linguagem gestual, não formal, foi cria-
da, forjada, desenvolvida e constituída de acordo com o processo 
histórico de formação social e identitário de nosso país, no bojo 
das lutas e manifestações populares por liberdade e participação 
social, tem, por isso mesmo, facilmente identificada sua relevante 
presença e importância nesse processo de aprendizagem significa-
tiva para além da escola formal, levando em consideração sua fácil 
aceitação e forte presença, nos dias atuais, nos mais variados es-
paços escolares, públicos e privados, no Brasil e no mundo (SILVA, 
2010; FALCÃO, 1996; SOARES, 1994, 2002b).

6 O sentido de espetacular aqui trabalhado, próprios do campo de estudos da Etnoce-
nologia (BIÃO, 1999), diz respeito as formas de acontecimentos sociais que se carac-
terizam em forma de ser, de se comportar, de se movimentar, de agir no espaço, de se 
emocionar, de falar de cantar e de se enfeitiçar, se distinguindo das ações banais do co-
tidiano. Na capoeira, no momento do jogo, pode-se identificar a presença de todos es-
tes elementos, numa relação harmoniosa do orgânico com o simbólico, do corpo com 
o espírito, do sensível com o invisível, ou seja, aproxima sem separar corpo e mente.
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Neste particular, é de grande valia que explicitemos as carac-
terísticas específicas das escolas de capoeira, demonstrando como 
se constituem e se estabelecem os laços de filiação e as eficientes 
estratégias de resistência, elaboradas e perpetuadas a partir de 
uma verdadeira filosofia de vida que, durante séculos de persegui-
ção e acirrada discriminação, foi capaz de garantir a resistência e 
sobrevivência dessa cultura.

A respeito da pedagogia da capoeira, Vasconcelos (2009) nos 
ajuda a entender melhor a natureza e a cultura das escolas de capo-
eira, a partir de uma leitura reflexiva sobre a escola de capoeira de 
Besouro Cordão de Ouro, um dos mais afamados mestre da capoeira. 
Em seu entendimento

O ensino de capoeira constitui tema de grande validade 
para se pensar a prática e a elaboração teórica desta arte 
do espetáculo. É comum que escolas de capoeira estabe-
leçam filiações entre discípulo e mestre: João Pequeno 
de Pastinha, em Salvador; Ivan de Ferreirinha, em Santo 
Amaro; Júlio Morais, em Fortaleza. Isso ocorre quando 
se trata de uma escola tradicional. No caso de Besouro, o 
seu discípulo mais importante foi, sem dúvida, Cobrinha 
Verde. Embora não incorpore o nome do mestre ao seu 
próprio nome, Cobrinha Verde manteve-se fiel aos ensina-
mentos do mestre até a morte em 1983. (VASCONCELOS, 
2009, p. 55).

Nessa passagem ficam claros alguns aspectos importantes 
que podem ser destacados enquanto contribuições relevantes na 
educação de pessoas, notadamente de crianças e jovens em forma-
ção escolar. Em primeiro lugar a questão da filiação entre discípulo 
e mestre que é estabelecida nessas escolas, o que demonstra uma 
forma natural e consentida de autoridade, centrada no respeito e 
no reconhecimento das habilidades do mestre, garantindo uma 
espécie de princípio que nada remete a ideia de hierarquização, 
inclusive, como veremos adiante, qualquer tipo de processo hie-
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rárquico não se sustenta e, mesmo quando pretende se constituir, 
parece se dissolver facilmente no momento do jogo, na dinâmica 
da capoeira.

Outro aspecto, diz respeito ao uso dos conceitos de discípulo 
e mestre, remetendo a concepção de mestre enquanto pessoa de-
tentora de excepcional saber, habilidade, conhecimentos e compe-
tência em determinada arte, artesão ou artífice, que comanda de-
terminado movimento cultural e se encarrega de formar discípulos 
nessa mesma arte, sendo o discípulo muito mais do que um mero 
aprendiz, mas um seguidor devotado e consciente da importância 
de dá prosseguimento ao trabalho de seu mestre.

Essa concepção pode contribuir efetivamente na formação 
de crianças e jovens capazes de guardar valores caros e essenciais 
para suas relações sociais, tais como, respeito as pessoas e aos am-
bientes; compreensão das reais possibilidades de aprendizado sig-
nificativo a partir do relacionamento com pessoas mais experientes 
ou que vivenciaram experiências relevantes para seu crescimento 
intelectual, psicológico e afetivo; ideia de mestre enquanto aquele 
que guarda segredos, carrega consigo as tradições mais ocultas e 
sabe o momento certo de transmiti-las a seus discípulos.

Vasconcelos (2009) segue desvelando os processos pedagó-
gicos das escolas de capoeira e afirma:

[...] a tradição é revivida e transmitida oralmente aos discí-
pulos por um processo pedagógico bastante complexo. [...]. 
No caso da capoeira transmudada em arte, tem-se a confi-
guração de um compromisso de sangue e, concomitante-
mente, um grande pacto/conflito de vontades alinhadas em 
torno de uma pedagogia da malandragem se estabelece. É 
que, pelo menos no caso da escola de Besouro, a capoeira 
é experimentada, acima de tudo, como vocação. A capoeira 
tornava-se um segredo que poderia ser compartilhado em 
determinados momentos entre seus pares, a depender do 
grau de merecimento e, principalmente, da habilidade ou 
vocação do aluno. [...]. Aqui estaria propriamente um su-
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porte para se entender a necessidade tão forte e, ao mesmo 
tempo, tão complexa de hierarquias entre os capoeiristas. 
Contudo, essa hierarquia em determinados momentos de 
nada servirá. No momento do jogo da capoeiragem, as po-
sições hierárquicas parecem dissolver-se. O mestre deve 
provar os seus conhecimentos no momento do jogo ou sem-
pre que for necessário. Nesse caso, não há lugar para hie-
rarquias. A pedagogia da malandragem é uma sempre nova 
experiência. (VASCONCELOS, 2008, p. 58).

Voltando a questão da hierarquia, podemos afirmar, ancora-
dos em nossa experiência, que nas escolas de capoeira prevalece o 
estabelecimento de aprendizagens vivenciais, em que a capacidade 
de superação nasce e é fortalecida por meio de um processo edu-
cativo que privilegia os processos de socialização, trazendo em seu 
fundamento a questão do merecimento que, ao se confundir com 
as habilidades demonstradas pelos discípulos, ressaltam a neces-
sidade sempre presente dos mestres em manter-se atualizados, 
demonstrando constantemente sua “vocação”, naquilo que na ca-
poeira se conhece como uma nova experiência, ou seja, uma nova 
malandragem sempre pronta a se manifestar.

Esse merecimento capaz de partilhar, dentre tantos saberes, 
os segredos da mandinga; dos movimentos que, combina-
dos, podem encontrar o tempo adequado para a defesa ou 
ataque; os segredos da vida cotidiana: dobrar uma esquina 
ou entrar pela porta de um bar. Esse mistério do saber não 
pode ter preço. Não pode ser classificado como mercado-
ria. Não representa simplesmente um domínio corporal que 
mistura dança e luta. É tudo parte de um jogo, mas, acima de 
tudo, uma vocação. Um atributo quase divino fornecido por 
merecimento. Deve ser transferido de acordo com a neces-
sidade e capacidade de cada um. Não seria lícito cobrar por 
este saber. [...].(VASCONCELOS, 2008, p. 59).

Acreditamos, assim, que a capoeira pode adentrar a escola 
de forma sistemática, atrelada ao currículo e trazer inúmeras con-
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tribuições para os (as) alunos (as) em seu processo de escolariza-
ção, como por exemplo, possibilitar que tenham um contato com 
uma cultura, muitas vezes, presente em seu cotidiano, em sua vida 
diária, com um tratamento sistemático e fundado em valores a favor 
da transformação social, inclusive fomentando debates e discus-
sões a partir da leitura crítica dos conteúdos ideológicos presentes 
nos manuais e discursos escolares quando abordam ou silenciam a 
respeito do papel questionador dessas práticas culturais, detento-
ras de códigos e valores que diferem e confrontam com os valores 
dominantes, geralmente presentes na escola.

Jeito de ser, educação, cidadania e identidade brasileira: os muitos olhares 
e possibilidades da prática vivencial da capoeira

As atividades culturais se apresentam como alternativas 
importantes no desenvolvimento pleno das pessoas, notadamente 
de crianças e jovens, quando carregadas de objetivos, intenções e 
valores éticos, culturais e sociais. Assim sendo e compreendendo 
a capoeira enquanto uma prática cultural que engloba formas de 
atividades humanas que visam a expressão, a criação e a perspecti-
va do coletivo, sendo a capacidade de socialização sua marca mais 
importante, entendemos ser de relevância fundamental o fomento 
de espaços públicos para a socialização de práticas que, como a ca-
poeira, reconheçam e valorizam a cultura brasileira, sua significati-
va diversidade e sua capacidade em contribuir efetivamente numa 
educação com “brasilidade”.

A capoeira se constitui em uma prática cultural de valor pe-
dagógico essencial, que pode trazer muitas contribuições para o 
desenvolvimento geral de crianças e jovens, notadamente aqueles 
pertencentes a realidades sociais menos favorecidos econômica, 
cultural e politicamente, ampliando sua capacidade de reivindicar 
espaços próprios, de terem o direito de representação, ou seja, o 
direito de falar de si próprios, do lugar que ocupam, de contarem 



Comunicações

GT 6 – CONTROLE, TRANSGRESSÃO E PRÁTICAS EDUCATIVAS

945XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME

III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO
ISBN

978-85-8126-065-5

sua versão da história por meio do canto, do som, da vibração dos 
instrumentos, do ritual e de toda a poesia da musicalidade.

Trabalha, ainda, a noção de disciplina enquanto postura de 
respeito, humildade, atenção e cuidado nas relações com os outros. 
Essa noção de disciplina a partir do respeito se estende ao conheci-
mento da capoeira, de sua história e de sua dinâmica, bem como de 
nossa arte e cultura mais geral; do saber ouvir, do aprender a falar, 
a se expressar, se inquietar, tendo humildade em suas relações de 
aprendizagem e não medindo esforços para fazer uso efetivo dessa 
aprendizagem em sua vida.

Pelo valor simbólico que possui, um verdadeiro código ges-
tual que, ao atrair e socializar pessoas, é capaz de proporcionar a 
integração de povos das mais diferentes culturas, acreditamos que 
a capoeira pode contribuir efetivamente para melhorar a vida de 
crianças e adolescentes que vivem em situação de riscos e vulnera-
bilidades pessoais e sociais.

A multidimensionalidade da capoeira, a partir de seu univer-
so simbólico, em que elementos tais como a musicalidade, o caráter 
espetacular, as artimanhas, a mandinga e a surpresa tornam as pos-
sibilidade de manifestação corporal e de comunicação gestual numa 
ação extremamente peculiar e, ao mesmo tempo, plural, podemos 
concluir defendendo ser a capoeira uma prática em que a alegria 
e o riso se encontram com a luta e o combate, o físico e o espiritual 
se interpenetram, em um diálogo constante, caracterizando-a como 
prática educacional significativa, visto que possibilita sua utilização 
de diversas formas, com olhares diversos, em espaços e tempos di-
ferenciados, assim como pelo envolvimento integral de pessoas das 
mais diversas culturas.
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