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RESUMO 
O presente trabalho visa mostrar a experiência vivenciada na disciplina de 
Estagio Curricular Supervisionado I, do curso de Educação Física da 
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizado com as turmas 
do 8° ano de uma escola pública na cidade de Catalã o-Goiás. Trabalhamos o 
conteúdo de lutas, para isso nos apropriamos da capoeira, sabendo da sua 
importância e influencia na história da sociedade brasileira, lembrando que a Lei 
nº 10.639/2003, tornou o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira obrigatório 
nas escolas públicas. Nesse sentido, os objetivos foram proporcionar aos alunos 
o conhecimento acerca da história da capoeira, possibilitando aos mesmos 
vivenciarem os movimentos presentes nesta luta (dança),  bem como conhecer a 
história da capoeira e sua relação com a escravidão e identificar o conhecimento 
que os alunos já possuíam sobre o conteúdo lutas e, mais especificamente, sobre 
a capoeira. Através disso dividimos as aulas de modo que conseguíssemos 
trabalhar a história, origem e a cultura até chegar à roda de capoeira, e os 
movimentos que a caracterizam, englobando-a também no contexto da mídia 
trazendo filmes vídeos de dança apresentações de capoeira no exterior no 
sentido de ampliar os conhecimentos dos alunos acerca desta temática. As aulas 
aconteciam uma vez por semana com duração de uma hora, na sala de aula e 
na quadra poliesportiva da escola. Foram realizadas dinâmicas de grupo e 
jogos lúdicos que demandassem movimentos, produções teatrais, encenações, 
bem como atividades que englobassem os fundamentos/movimentos da 
capoeira. Ao final de cada aula eram realizadas rodas de discussão com os 
alunos acerca das aulas de Educação Física e ao conteúdo trabalhado. As 
formas de avaliação utilizadas foram a participação e frequência dos alunos nas 
aulas; diagnóstico da aprendizagem (conceitual, procedimental e atitudinal) dos 
conteúdos trabalhados por meio da elaboração de cartazes e trabalhos escritos 
pelos discentes. Concluí-se que essa experiência foi muito significativa tanto para 
o grupo de estagiários quanto para os alunos, que puderam conhecer e praticar 
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uma parte muito importante da cultura brasileira, apreender, mesmo que de 
forma simplória, os movimentos que compõe a capoeira, bem como superar 
visões estigmatizastes desse elemento da cultura corporal brasileira. 
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