
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDICIDADE E CAPOEIRA NA INFÂNCIA 

 

 

 

 

 

Suellen Alves Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 



1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

LUDICIDADE E CAPOEIRA NA INFÂNCIA 

 

 

 

 

Suellen Alves Costa 

Orientador: Prof. Dr. Leandro Ribeiro Palhares 

Co-orientadora: Profa. Dra. Flávia Gonçalves da Silva  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte 

dos requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 

 



2 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu amado filho Nicolas e ao meu fiel 

companheiro, esposo e melhor amigo Mateus por 

todo apoio e paciência. 

 

 

 



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente à Deus, por abençoar sempre o meu caminho; por me permitir 

chegar até aqui e proporcionar tantas coisas boas em minha vida. Sem ele nada disso seria 

possível. 

 

Aos meus pais, Elenita e Antônio, por me concederem a vida e por me educarem pelo 

caminho do bem, fazendo com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. 

 

Ao meu esposo, por toda a paciência, incentivo e força nos momentos em que mais precisei, 

não me deixando jamais desistir. Obrigada por estar ao meu lado durante essa jornada e por 

trilhar o seu caminho junto do meu. 

 

Ao meu filho, Nicolas, por tornar os meus dias mais felizes nessa reta final. Obrigada por me 

dar força e me motivar, meu filho. 

 

À minha sogra, Liu, por estar sempre presente e cuidar de mim como uma filha. 

 

Aos meus irmãos e familiares, em especial, à minha tia Helena e à minha prima Carmem, 

obrigada pelo carinho investido em mim e por eu poder sempre contar com vocês. 

 

Ao meu querido amigo Noel, que fiz na faculdade e vou levar por toda a vida. Obrigada por 

tornar esse caminho um pouco mais leve. 

 

Aos amigos e colegas que tive o prazer de conhecer nesta minha caminhada em especial 

Geane, Renata, Paulão, Neimar, Débora, Espedito e Diana vou levar para sempre vocês. 

 

À Leandro por todo empenho e dedicação ao me orientar. Obrigada pelos conhecimentos 

transmitidos e pelo apoio e confiança depositados em mim. 

 

À minha co-orientadora Flávia, pela paciência e por estar presente em todo o processo. 

Obrigada por me auxiliar em todos os momentos que precisei de sua ajuda. 

 

Às crianças participantes do Projeto, por me receberem de braços abertos e por tornarem os 

dias de observações mais divertidos. 

 

Aos professores da UFVJM pelos conhecimentos transmitidos e por contribuírem na minha 

formação. 

 

À todos que não foram aqui citados, mas que de alguma forma contribuíram para a conclusão 

desta jornada. 

 

Sou grata à todos vocês pela concretização desse trabalho. MUITO OBRIGADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa contou com o objetivo de propor alternativas para se explorar a 

ludicidade e a Capoeira, visando contribuir para o desenvolvimento infantil. Entendemos que 

o processo de desenvolvimento humano se dá a partir das relações sociais que são 

estabelecidas entre os sujeitos, e também através da atividade que é exercida no meio social. 

Uma das formas de atividade na infância é o jogo – protagonizado, para crianças em fase pré-

escolar (3 a 6 anos de idade) e com regras, para crianças em fase escolar (7 a 10 anos de 

idade). Por meio deles, as crianças participam das relações sociais, se apropriam da realidade, 

interagem e atuam na sociedade, logo, estão se desenvolvendo. Os jogos e a Capoeira também 

podem ser conteúdos da Educação Física, portanto, pretendeu-se dialogar sobre a contribuição 

que ambos podem oferecem para o desenvolvimento da criança. A pesquisa foi feita por meio 

de uma observação participante, com duração de oito semanas, no Projeto de Extensão 

Universitária Gingando para a Vida (PROEXC/UFVJM) e, após esse período, propusemos 

atividades de acordo com critérios construídos a partir dos conceitos da Psicologia Histórico-

Cultural e da Ludicidade, bem como por alguns dos fundamentos da Capoeira. Ao longo da 

infância as crianças apresentam particularidades distintas, que devem ser respeitadas para que 

se possa alcançar uma aprendizagem mais efetiva e, consequentemente, um desenvolvimento 

adequado. Consideramos que os professores de Educação Física devem buscar tais 

conhecimentos para refletirem quanto à importância de criarem suas próprias atividades, 

pautadas pelas características das crianças e das tarefas e, dessa forma, intervir de maneira 

mais ativa, profissional e humana no desenvolvimento dos seus alunos. 

 

Palavras-chaves: Ludicidade; Capoeira; Desenvolvimento Infantil; Psicologia Histórico-

Cultural. 
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1.  VAMOS COMEÇAR A JOGAR 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor alternativas para explorar a 

ludicidade junto da Capoeira visando contribuir para o processo de desenvolvimento infantil. 

Entendemos, em conformidade com Vigotski (2007), que o desenvolvimento humano 

acontece a partir da evolução de funções psicológicas elementares, características que 

acompanham o individuo desde o nascimento, como a percepção, atenção e a memória 

imediata, para as funções psicológicas superiores, caracterizadas pelo comportamento 

intencional, voluntário e consciente, como a fala, o pensamento e a atenção dirigida; através 

também da mediação semiótica e da relação estabelecida entre homem e meio social. O 

desenvolvimento se dá através do processo de internalização, que é “[...] a reconstrução 

interna de uma operação externa” (VIGOTSKI, 2007, p.56). Porém, isso não acontece de 

maneira distinta e isolada das modificações das funções psicológicas, estão interligadas, pois 

a criança ao ter contato com o meio social adquire o conhecimento de maneira externa através 

da relação com o meio social, para que, em um segundo momento possa internalizar 

pensamentos, conhecimentos, a cultura circundante, e dessa forma desenvolver processos 

psíquicos superiores. Assim sendo, à medida que as crianças aumentam o contato com o meio 

social do qual fazem parte, mais efetivo se torna o processo de desenvolvimento, uma vez que 

as funções superiores se originam por meio das relações que estabelecemos com o outro 

(VIGOTSKI, 2007).  

As crianças em fase pré-escolar tem como atividade principal o jogo, aprendem 

através do lúdico, da imitação, do faz de conta, dessa forma se apropriam da realidade, do 

mundo dos adultos e da cultura social na qual estão inseridas. Elas realizam ações que estão 

presentes no cotidiano dos adultos com as mesmas regras e da mesma maneira que é 

observado, desse modo através da imaginação atribuem sentidos diferentes para determinados 

objetos com o intuito de aproximar-se do real. Para a criança, a vassoura pode se transformar 

em um cavalo, um balde em um tambor e assim acontece com diversos outros objetos. 

Fantasiam profissões, imaginam situações triviais de um mundo que no presente momento 

estão inacessíveis a elas (LEONTIEV, 2014b; NASCIMENTO; DANTAS, 2009).  

 
Chamamos de atividade principal aquela em conexão com a qual ocorrem as mais 

importantes mudanças no desenvolvimento psíquico da criança e dentro da qual se 

desenvolvem processos psíquicos que preparam o caminho da transição da criança 

para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento (LEONTIEV, 2014b, 

p.122). 
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Nesta etapa da vida as crianças ao experimentarem o contato com o meio social 

descobrem coisas novas, internalizam pensamentos, conhecimentos, cultura e atribuem suas 

impressões e formas de pensar o mundo. Nesse sentido, se torna imprescindível que o 

educador tenha a percepção do quão importante são as atividades lúdicas para este processo e 

proponha atividades que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento para cada faixa 

etária, de acordo com as peculiaridades de cada educando.  

A atividade através do lúdico se torna mais prazerosa e atraente, principalmente 

para as crianças. Nesse contexto a Educação Física pode se tornar um meio favorável para o 

desenvolvimento infantil, sendo o jogo uma de suas finalidades. Por essa razão justifica-se o 

tema escolhido com a intenção de salientar que a brincadeira vai além de uma atividade para 

uma criança, mas é um meio de propiciar a aprendizagem.  

Partindo dessa perspectiva, optamos por explanar o presente estudo embasado na 

ludicidade em combinação com a Capoeira, visto que a Capoeira é uma prática corporal como 

conteúdo da Educação Física, se refere a uma manifestação corporal que faz parte da cultura 

popular brasileira, pode possibilitar uma vivência que difere do que é observado no cotidiano 

das aulas que preconiza os esportes na maioria das vezes, além de permitir romper com as 

ideias pré-estabelecidas de que a Capoeira é uma prática violenta possibilitando que possa ser 

vista como propícia para a aprendizagem e relação social. Sobre a Capoeira Palhares e Ude 

(2016, p.3 e 4) argumentam que: 

 

[...] tornar-se membro de um determinado grupo social gera a constituição da 

identidade individual e social, de cada sujeito. A trajetória histórica da capoeira ao 

longo de séculos reflete uma organização complexa de processos de pertencimento e 

diferenciação, de constituição de identidades sociais e individuais pelo envolvimento 

em organizações coletivas. 

 

A Capoeira incide de maneira direta e indireta sobre os aspectos cognitivo, 

afetivo, social e motor dos educandos, em virtude disso o educador deve propor atividades 

que estejam voltadas para atingir tais objetivos: 

 
A sua prática na escola possibilita o desenvolvimento de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, como autonomia, cooperação e participação social, 

postura não preconceituosa, entendimento do cotidiano pelo exercício da cidadania, 

historicidade etc. No aspecto motor, especificamente, a capoeira deve ser 

reconhecida como uma alternativa rica para o desenvolvimento das estruturas da 

criança, como esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, orientação espaço-

temporal, coordenação motora (SOUZA; OLIVEIRA, 2001, p.2).  

 



9 

 

De acordo com o exposto, pretendemos abordar a Capoeira de forma lúdica tendo visto que 

contribui para o desenvolvimento infantil. Sob esta ótica nos perguntamos: Como ensinar a 

Capoeira de forma lúdica visando contribuir para o desenvolvimento infantil? Como 

reconstruir conhecimentos acerca da ludicidade aliada a uma prática corporal que nem sempre 

apresenta caráter lúdico? 
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2.  QUEM VAI JOGAR? 

 

 

Vigotski foi um pensador soviético que ao longo de sua trajetória manteve sua 

atenção voltada para o estudo do desenvolvimento infantil e do psiquismo humano. Para ele, 

estes processos são influenciados pela relação com o meio social, o qual permite que os 

indivíduos se apropriem da cultura, das experiências e do conhecimento acumulado pelas 

gerações (MARTINELI; FUGI; MILESKI, 2009).  

Vigotski entende o desenvolvimento humano na sua totalidade e defendia ser 

impossível dissociar o desenvolvimento biológico do cultural, visto que acontecem 

simultaneamente, de maneira distinta, mas apresentando uma relação de interdependência – o 

desenvolvimento biológico depende do cultural, assim como o desenvolvimento cultural 

depende do biológico (SIRGADO, 2000). Para que ocorra o processo de humanização é 

necessário que o homem viva e conviva em sociedade, pois somente através deste contato 

social que os sujeitos se comunicam e relacionam uns com os outros e, com isso, se 

humanizam. É por meio dessa relação que se torna possível cada um desenvolver na sua 

singularidade, construir sua própria história e percepção do mundo, mas também se apropriar 

da história construída no decurso da existência humana. Na vida em sociedade a história da 

espécie humana – filogênese – se une à história de cada ser humano – ontogênese. É uma 

relação de interdepêndencia, quer dizer, a filogênese precisa da ontogênese assim como a 

ontogênese precisa da filogênese, pois a filogênese só teve sua origem devido a história 

construída por cada sujeito e cada um para  construir a sua história necessita do seu meio 

social, sua cultura, do que já foi produzido pela sua espécie. 

Partindo de bases marxistas, Vigotski defende a análise do desenvolvimento 

humano pelo método do materialismo histórico dialético, o qual postula que é por intermédio 

das relações do trabalho, da atividade humana, de discussões entre sujeitos envolvidos no 

meio e pela história que trazem consigo, que os sujeitos se desenvolvem. Pereira e Francioli 

(2011, p.95 e 96) argumentam que: 

 
[...] o materialismo considera que na sociedade tudo está ligado à natureza, visto que 

o homem age sobre ela para produzir seus materiais de consumo, no entanto, não 

somos produtos da natureza, mas sim da história humana. [...] o materialismo 

histórico e dialético é um método de análise do desenvolvimento humano, levando 

em consideração que o homem se desenvolve à medida que age e transforma a 

natureza e neste processo também se modifica.  
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Além de ter seus estudos embasados no materialismo histórico dialético, Vigotski 

buscou explicar e compreender o desenvolvimento humano a partir da Psicologia Histórico-

Cultural. A Psicologia, leva em consideração a história da humanidade que é transmitida pela 

ontogênese e a capacidade do homem (enquanto sujeito) de se apropriar do meio social, 

modificar a natureza e ao mesmo tempo ser modificado por ela;  descreve ainda a importância 

da cultura e do social para promover seu próprio desenvolvimento, permitindo ao homem 

passar de um ser biológico para um ser histórico. O homem é o responsável por criar o 

ambiente, o mundo em que vive, mas para que isso ocorra é necessário a relação e o contato 

com o outro, visto que é a partir dele que também nos desenvolvemos (SIRGADO, 2000; 

FÁTIMA, 2012; PIMENTEL, 2008).  

O ser humano não nasce pronto, com condições de desenvolvimento transmitidas 

de maneira hereditária, mas é o responsável por sua própria construção por meio da atividade 

que é exercida em sociedade, a exemplo as condições de falar, de pensar e de controlar o 

próprio comportamento, são aprendidas de maneira sócio-cultural, diferentes de capacidades 

inatas. É através das relações que se estabelece com o outro e com o meio social que nos 

circundam que se faz possível: a internalização da cultura, de pensamentos e conhecimentos; 

a modificação de funções psicológicas elementares em funções superiores – o que permite aos 

sujeitos atribuir seus próprios sentidos e significados ao mundo; a formação da fala e do 

pensamento – pontos  fundamentais para o desenvolvimento. 

As funções psicológicas elementares se referem à características biológicas, 

nascemos com essas funções, agimos por impulso e de maneira inconsciente e é a partir do 

contato com o exterior, da relação com o outro e da internalização que estas funções se 

tornam superiores, possibilitando ao homem agir de maneira consciente e voluntária. Cabe 

salientar que isso não quer dizer que o sujeito é uma pessoa passiva neste processo, que 

apenas espera o meio social agir para o seu desenvolvimento, sem importar as suas vontades, 

mas se trata de um sujeito ativo, é ele que decide e participa da sua própria construção 

(VIGOTSKI, 2007).  

Funções psicológicas elementares como a percepção, a atenção e a memória 

imediata, são biológicas, inatas; já as funções psicológicas superiores, como a atenção 

dirigida, o pensamento, a fala e o comportamento voluntário, simbolizam um salto no 

desenvolvimento, são caracterizadas pelo comportamento intencional e consciente 

(VIGOTSKI, 2007).  Ainda sobre as funções mentais Vigotski (2007, p.33)  argumenta que: 
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[...] As funções elementares têm como característica fundamental o fato de serem 

total e diretamente determinadas pela estimulação ambiental. No caso das funções 

superiores, a característica essencial é a estimulação autogerada, isto é, a criação e o 

uso de estímulos artificiais que se tornam a causa imediata do comportamento. 

 

Trata-se de um processo constante, em todos os momentos da vida o sujeito está 

internalizando conhecimentos novos, e tendo modificações nas funções mentais, que se 

complexificam no decurso da vida. Essa referida evolução, a passagem do natural para o 

cultural se dá por meio da atividade prática do homem através da mediação semiótica, “[...] 

uso de instrumentos, a divisão social do trabalho, a própria necessidade de interação social” 

(SOUZA; ANDRADA, 2013, p.357). Segundo Vigotski (2007), é fundamental a presença de 

signos e instrumentos como mediadores para promover o desenvolvimento. Em relação ao 

signo e instrumento ele argumenta que:  

 

A função do instrumento é servir como um condutor da influência humana sobre o 

objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve necessariamente levar a 

mudanças nos objetos, constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é 

dirigida para o controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, não 

modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade 

interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado 

internamente. Essas atividades são tão diferentes uma da outra, que a natureza dos 

meios por elas utilizados não pode ser a mesma (VIGOTSKI, 2007, p.55).  

 

 

Partindo desta reflexão, é plausível dizer que o instrumento é socialmente 

compartilhado, funcionando como um meio para orientar o homem, pois se trata de um meio 

físico para auxiliar na atividade exercida; e o signo também consiste em um meio que orienta 

a atividade, porém, ele é representacional, atribuído pelo próprio sujeito (um desenho, um 

gesto, uma escrita) e simbolizado pelo que representa para cada um. Nos primeiros estágios 

de desenvolvimento, no caso das crianças, a presença do instrumento é mais constante, uma 

vez que os processos das funções psíquicas estão em formação, e sendo assim necessitam de 

meios físicos para orientar as ações. Já nos estágios mais avançados de desenvolvimento, 

como no caso dos adultos, o signo passa a orientar a ação, mas sem necessitar da presença do 

instrumento (VIGOTSKI, 2007). Este processo de operações com instrumentos e signos 

exprime a transição das funções psicológicas elementares em funções superiores, pois a partir 

do momento que o sujeito estabelece signos configura o processo de internalização, que faz 

com que uma operação externa em um segundo momento se transforme em uma operação 

interna. Através das relações sociais que são estabelecidas é possível ao homem transformar 

conhecimentos que antes eram externos a ele em conhecimentos internos, seu próprio 
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conhecimento após ser interiorizado, processo que como foi tratado anteriormente, é 

primordial para o desenvolvimento humano. Para explicar como funciona o processo de 

internalização, Vigotski (2007, p.56 e 57) diz que:  

 

[...] um bom exemplo desse processo pode ser encontrado no desenvolvimento do 

gesto de apontar, inicialmente, esse gesto não é nada mais do que uma tentativa sem 

sucesso de pegar alguma coisa, um movimento dirigido para um certo objeto, que 

desencadeia a atividade de aproximação. A criança tenta pegar um objeto colocado 

além do seu alcance; suas mãos, esticadas em direção àquele objeto, permanecem 

paradas no ar. Seus dedos fazem movimentos que lembram o pegar. Nesse estágio 

inicial, o apontar é representado pelo movimento da criança, movimento este que faz 

parecer que a criança está apontando um objeto- nada mais que isso. Quando a mãe 

vem em ajuda da criança, e nota que o seu movimento indica alguma coisa, a 

situação muda fundamentalmente. O ato de apontar torna-se um gesto para os 

outros. A tentativa malsucedida da criança engendra uma reação não do objeto que 

ela procura, mas de uma outra pessoa. Consequentemente, o significado primário 

daquele movimento malsucedido de pegar é estabelecido por outros. Somente mais 

tarde, quando a criança pode associar o seu movimento à situação objetiva como um 

todo, é que ela, de fato, começa a compreender esse movimento como gesto de 

apontar (VIGOTSKI, 2007, p.56 e 57).  

 

No exemplo descrito acima por Vigotski, a linguagem fica evidente como meio de 

mediação importante para o processo de internalização, é por meio dela que os sujeitos se 

comunicam e se interagem com o coletivo, pois através dela se exprimem opiniões, 

pensamentos e sentimentos. A formação da linguagem é um ponto fundamental para o 

desenvolvimento em si, é uma produção cultural do homem. Cabe ressaltar que ao falar 

linguagem não nos referimos apenas à forma oral, mas a todo tipo de linguagem, como um 

gesto, um desenho, uma pintura, uma escrita, uma expressão corporal. A linguagem, 

inicialmente para as crianças, funciona apenas como um meio, um veículo de comunicação 

entre as pessoas do seu grupo social. Somente após internalizar este conhecimento e surgir a 

aquisição da fala que passa a desempenhar a função de organizar pensamentos, além de 

permitir que a criança tome consciência de si e do mundo que a circunda e assim sendo, passe 

a participar efetivamente das relações sociais. A formação da linguagem e da fala possibilita a 

constituição da consciência, que para Vigotski é a maior e a mais elaborada de todas as 

funções mentais, é mediante essa consciência que se torna possível a compreensão de si, da 

realidade e do outro, cabe dizer que a linguagem emergiu da necessidade de comunicação nas 

relações de trabalho e é por meio da atividade humana que também se aprimora, visto que a 

constituição da consciência está ligada a formação da fala  que se concretiza por meio da 

atividade prática do ser humano (PASQUALINI, 2006). A linguagem liberta o homem, seja 

qual for a forma permite aprender e se desenvolver.  
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[...] Luria destaca a linguagem, apontando três mudanças essenciais que ela imprime 

à atividade consciente do homem: 1. A discriminação dos objetos, a atenção dirigida 

para eles e a sua conservação na memória – a linguagem designa os objetos e 

acontecimentos pelas palavras, mesmo quando eles estão ausentes (por exemplo, 

ficamos sabendo de fatos que ocorreram em várias partes do mundo quando lemos o 

jornal pela manhã); 2. A possiblidade de abstração de propriedades dos objetos e de 

generalização, relacionando-os as coisas perceptíveis a categorias (chamamos de 

jarra diferentes objetos, de vários tamanhos, materiais diversos, e incluímos esse 

objeto na categoria “decorativo”); 3. A possibilidade de transmissão de informações, 

ao longo do desenvolvimento histórico-social, por constituir a linguagem um “meio 

de comunicação” e o “ veículo mais importante do pensamento” (BRAGA, 2010, 

p.27). 

 

Vale ressaltar que, não é todo e qualquer conhecimento aprendido que é 

internalizado, mas somente conhecimentos que passam a fazer sentido para o sujeito, seja de 

forma consciente ou inconsciente. Podemos observar pelo exemplo dado por Vigotski (2007) 

que a criança só passou a entender tal gesto como o gesto de apontar no momento em que a 

mãe o ajuda a pegar o objeto que queria, e assim percebe que ao fazer este gesto engendra tal 

reação, assim sendo passa a fazer sentido para a criança, interioriza assim este gesto 

transformando-o em sua própria linguagem a qual utiliza para se comunicar com o exterior. 

Cada um estabelece sentidos diferentes para uma mesma palavra. Para Vigotski, cada palavra 

possui um significado que é comum à sociedade, que foi historicamente construído (de 

maneira ontogenética), permanece constante e não precisa necessariamente mudar, já o 

sentido faz parte da singularidade de cada sujeito sendo assim, sempre acarreta mudanças 

(STOROLI, 2007). Uma criança ao brincar de tocar um tambor pode utilizar apenas um balde, 

para as outras pessoas o balde vai continuar sendo um balde que é o seu significado, seu 

conceito, mas para a criança deixa de ser um balde e passa a exercer a função de um tambor, 

uma caixa de papelão pode se transformar em um carro, com isso ela está atribuindo o seu 

próprio sentido. Assim acontece com qualquer outro objeto – uma caneta, uma bolsa ou uma 

blusa – podem apresentar o mesmo significado, que fazem parte das relações sociais 

historicamente construídas, mas para determinado sujeito pode representar um sentido 

diferente, seja porque simboliza algo ou porque traz alguma recordação. E é assim com todos 

os sujeitos, o sentido se refere à particularidade de cada um. Para analisar um sentido de 

determinado objeto é preciso entender o contexto no qual está inserido e não apenas se 

prender ao seu conceito, como no caso do significado. Ao compreender o seu contexto, as 

emoções, os pensamentos e sentimentos envolvidos, é plausível entender os sentidos que 

estão sendo atribuídos. 

 

[...] os sentidos atribuídos a algo são a própria revelação dos afetos do sujeito, pois, 

para a compreensão do pensamento do outro não basta o entendimento de sua fala e 
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de seu significado no dicionário. É preciso compreender suas motivações (SOUZA; 

ANDRADA, 2013, p.359).  

 

É a partir do momento em que o sujeito atribui um sentido para o que está sendo 

aprendido que ele passa a agir de forma intencional, estruturar pensamentos e estabelecer a 

sua própria visão diante do seu meio social. Para Souza e Andrada (2013, p.358), “... os 

sentidos são construídos por meio de lembranças, vivências, percepções únicas, singulares”. O 

processo de desenvolvimento está correlacionado com a aprendizagem, ela incita, estimula o 

desenvolvimento. A cada aprendizado o sujeito está se desenvolvendo, mas para que o 

aprendizado aconteça é necessário um nível de desenvolvimento. A relação entre estes dois 

processos acontece através da Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI)
1
 que se refere à 

diferença que existe entre o desenvolvimento real – atividades que a criança consegue realizar 

de forma independente, sem a ajuda do outro e o desenvolvimento potencial – atividades que 

hoje a criança consegue realizar com a ajuda do outro, mas que em um segundo momento 

poderá realizar de forma independente, após internalizar seu conhecimento. No 

desenvolvimento potencial as funções não estão totalmente amadurecidas como no real, mas 

discorre de potencialidades que o sujeito tem de desenvolver ao ter algum auxílio evoluindo 

assim para o nível real. Sobre a Zona de Desenvolvimento Iminente, Vigotski (1987, p.4) 

postula que:  

 

[...] abrange todas as funções e atividades que a criança ou o aluno consegue 

desempenhar apenas se houver ajuda de alguém. Esta pessoa que intervém para 

orientar a criança pode ser tanto um adulto (pais, professor, responsável, instrutor de 

língua estrangeira) quanto um colega que já tenha desenvolvido a habilidade 

requerida.  

 

Trata-se de uma constante evolução, pois ao longo da vida os sujeitos estão se 

superando, amadurecendo processos mentais e dando origem a novas aptidões, mas a todo o 

momento surgem novas potencialidades que devem ser amadurecidas (PIMENTEL, 2008; 

FÁTIMA, 2012; VIGOTSKI, 1987). A infância, é uma fase que em todo o tempo estão sendo 

geradas ZDI em razão das crianças estarem com processos psíquicos ainda em formação. E 

neste processo, a ludicidade age como um meio intensificador das ZDI, onde o jogo se torna a 

atividade principal para crianças entre 3 e 6 anos de idade; para as crianças entre 7 e 10 anos, 

a atividade principal passa a ser o estudo, no entanto, o lúdico também  pode contribuir para 

este processo. As atividades lúdicas permitem que estas potencialidades sejam mais bem 

                                                           
1
 Prestes (2010) ao apresentar a sua tese de doutorado, sobre a tradução das obras de Vigotski, apontou que o 

termo desenvolvimento próximo ou proximal se trata de um erro de tradução. Neste trabalho vamos tratar como 

Zona de Desenvolvimento Iminente. 
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estimuladas, visto que através do jogo as crianças criam, imaginam e vivenciam situações de 

uma realidade que no momento está inacessível a elas, tendo que enfrentar desafios e 

encontrar soluções que estão acima do seu desenvolvimento real. 
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3.  COMO JOGAR? 

 

 

Em conformidade com Leontiev (2014a)
2

, entendemos que o processo de 

desenvolvimento do ser humano se dá através da atividade, ou seja, é agindo no mundo que 

nos circunda e experimentando as relações sociais, no contato com os outros, que nos 

humanizamos. Cada estágio do desenvolvimento é caracterizado por uma atividade 

predominante conhecida como atividade principal, cabe ressaltar que não se referem a 

atividades que demandam um maior tempo de execução, mas sim das que promovem 

mudanças qualitativas no psiquismo humano. 

 

Alguns tipos de atividade são os principais em um certo estágio, e são da maior 

importância para o desenvolvimento subsequente do indivíduo, e outros tipos são 

menos importantes. Alguns representam o papel principal no desenvolvimento, e 

outros, um papel subsidiário (LEONTIEV, 2014a, p. 63).  

 

Dito de outro modo, a atividade principal é a responsável pelas principais 

mudanças no desenvolvimento, mas vale ressaltar que as outras atividades executadas pelas 

crianças, mesmo não se tratando da principal, apresentam importância e são necessárias para o 

desenvolvimento. No que se referem às crianças de 3 à 6 anos de idade, o jogo é a atividade 

principal; já para crianças entre 7 a 10 anos de idade, a atividade principal passa a ser o 

estudo. O envolvimento com os jogos podem promover o salto qualitativo no 

desenvolvimento infantil, pois por meio deles as crianças experimentam a realidade adulta, 

expressam seus pensamentos, se relacionam e se comunicam, enfim, o jogo torna-se a sua 

forma de linguagem; sendo assim, ele não pode ser entendido como algo fortuito que acontece 

na infância, apenas para passar o tempo e entreter.  

As crianças reproduzem o que vivenciam, por meio do brinquedo assimilam a 

realidade. Isso explica o fato de brincadeiras típicas, como escolinha, casinha, médico, entre 

tantas outras estarem presentes no cotidiano das crianças. Elas sentem a necessidade de 

dominar a realidade circundante, o que implica na ampliação do contato com o mundo e com 

a cultura. Com a busca pela ampliação de conhecimentos, aparecem desejos que não podem 

ser realizados de imediato, por esse motivo surgem os jogos e os brinquedos, com o intuito de 

satisfazer os desejos e as tendências irrealizáveis em dado momento (VIGOTSKI, 2007). As 

                                                           
2
 Neste presente trabalho entendemos que as ideias e conceitos de Leontiev, especificamente a respeito da 

ludicidade, estão em consonância com as proposições de Vigotski. Portanto, apesar da eminente mudança de 

autoria, continuamos na mesma perspectiva teórica. 
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crianças além de atuarem com objetos que estão acessíveis a elas, necessitam também atuar 

com objetos amplos da realidade adulta, nos jogos, por meio da atividade imaginativa isso se 

torna possível, enquanto que possibilita às crianças agirem da mesma forma como percebem 

nas ações dos outros para com elas. Por meio dos jogos as crianças aprendem como controlar 

seu comportamento e orientar suas atitudes (MARTINELI; FUGI; MILESKI, 2009; 

VIGOTSKI, 2007; LEONTIEV, 2014b). 

 

A criança quer, ela mesma, guiar o carro; ela quer remar o barco sozinha, mas não 

pode agir assim, e não pode principalmente porque ainda não dominou e não pode 

dominar as operações exigidas pelas condições objetivas da ação dada (LEONTIEV, 

2014b, p.121).  

 

Dado que, os objetos com os quais os adultos operam são inviáveis a elas naquele 

momento, o que se justifica pelo fato das crianças estarem em estágio de desenvolvimento 

diferente, a exemplo das funções mentais superiores em formação, e de ainda não possuírem 

capacidades cognitivas, psicológicas e físicas para lidar com tais objetos, as crianças realizam 

uma substituição de objetos reais por objetos imaginários – objetos que estão acessíveis a 

elas, e que através do processo imaginativo realizam funções distintas das quais são 

determinadas pelo seu significado cultural, para reproduzir ações da realidade adulta, e assim, 

satisfazerem as suas necessidades. Por meio dessa substituição elas atribuem seus próprios 

sentidos para determinados objetos, embora o significado ainda seja mantido: a criança pode 

brincar de motorista e imaginar que está dirigindo um carro e para isso pode utilizar a tampa 

de uma panela ou qualquer outro objeto que represente um volante. Esse é o sentido que ela 

atribui, embora saiba que a tampa de uma panela continua sendo uma tampa, com significados 

culturalmente definidos. Pela atividade lúdica, o mesmo objeto pode apresentar sentidos 

distintos, pois cada um atribui seu próprio sentido.  

De acordo com Pimentel (2008, p.14-15), a “[...] criatividade da situação lúdica 

corresponde àquilo que o indivíduo conhece de algum modo no seu contato com a cultura”, 

dito de outro modo, é a experiência acumulada que possibilita a criança desenvolver o jogo a 

partir de sua percepção e se valer da imaginação para experimentar o mundo social. Vigotski 

(2014, p.13) postula que: 

 

Quanto mais à criança vir, ouvir e experimentar, quanto mais aprender e assimilar, 

quanto mais elementos da realidade a criança tiver à sua disposição na sua 

experiência, mais importante e produtiva, em circunstâncias semelhantes, será sua 

atividade imaginativa. 
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Por meio dos jogos elas aprendem como agir e interagir no mundo, adquirindo a 

sua própria percepção e atribuindo valores sociais e morais para a sua vida. Na concepção de 

Leontiev (2014b), a infância é marcada por dois tipos de jogos: os protagonizados, também 

conhecidos como jogos de enredo ou de papéis – que pode ser entendido como sinônimo de 

brincadeiras; e o jogo com regras. Os jogos protagonizados têm por característica apresentar 

situação imaginária explícita e regras ocultas; já os jogos com regras, como o próprio nome já 

diz, apresentam regras explícitas e situação imaginária oculta. Ambos são imprescindíveis 

para o desenvolvimento da criança, visto que através dos jogos protagonizados “[...] a criança 

aprende a agir tanto com os objetos circundantes quanto a trabalhar em coletividade” e o jogo 

com regras explícitas é “[...] importante na construção da personalidade da criança, no que diz 

respeito à auto avaliação e inserção do elemento moral em sua atividade” (FÁTIMA; SILVA, 

2013, p.15).  

Conforme Pimentel (2008, p.16), “os jogos provocam e aguçam a curiosidade, 

propiciando que a criança seja protagonista de investigações autônomas acerca de suas 

próprias potencialidades”. A atividade lúdica permite a criança explorar sua capacidade de 

pensar e agir, possibilitando ir além do seu nível de desenvolvimento, criando situações e 

resolvendo problemas que estão acima da sua real idade. Segundo Piccolo (2010, p.7): 

 

Quando joga, a criança se insere em um mundo de relações mais complexas do que 

aquelas oferecidas a ela pela sociedade concreta e por sua vida real. Coerentemente, 

seu comportamento também se altera perante a situação, pois ela passa a atuar como 

dominadora de sua realidade. Exerce o papel de um adulto com relativa precisão, 

comunica-se em grupo, conhece novos tipos de relações e funções sociais, em 

síntese, experimenta/apropria conteúdos inalcançáveis até aquele momento se 

considerarmos apenas as possibilidades oferecidas por sua inserção efetiva na 

sociedade. 

 

Considerando o jogo importante para o desenvolvimento da criança, se faz 

necessário entender cada estágio do desenvolvimento infantil, as necessidades a serem 

supridas nesses diferentes momentos e as motivações que levam-nas a realizar as atividades. 

Sendo assim, não se pode esperar que o jogo que desperta o interesse a uma criança seja o 

mesmo para outra criança de faixa etária diferente, uma vez que o contato que ambas tiveram 

com o meio social se distingue (VIGOTSKI, 2007). 

Para as crianças mais novas, entre os 3 e 6 anos de idade, que se encontram, 

segundo Leontiev (1961) e Vigotski (1996), na fase pré-escolar, predominam os jogos 

protagonizados, devido ao fato de crianças menores não estarem preparadas para lidar com a 

imposição de regras, uma vez que o cumprimento de regras exige um controle de 
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comportamento que ainda não conseguem realizar. Nos jogos protagonizados as regras 

existentes são ditas regras de comportamento. Ao imitar alguém, as crianças sabem como 

aquela pessoa se comporta e cuidam para que se comportem da mesma maneira. Com isso, 

podemos dizer que as regras são flexíveis e podem ser alteradas no decorrer do jogo 

(MAGALHÃES; MESQUITA, 2014; FÁTIMA; SILVA, 2013). Podemos citar como 

exemplo, crianças brincando de escolinha, onde a professora normalmente fica à frente da 

turma ensinando e passando lições ao passo que os alunos ficam sentados fazendo as lições. 

Em geral, é assim que acontece, pois essa é a imagem que elas têm de como funciona uma 

sala de aula, dado que é dessa forma que vivenciam. As crianças em fase pré-escolar 

apresentam ainda pouco repertório conceitual e linguístico, logo, a forma de se expressarem 

acontece pelo movimento, realizando tarefas através do que elas tem na memória. Vigotski 

(2007, p.47) argumenta que a memória “[...] é uma das funções psicológicas centrais, em 

torno da qual se constroem todas as outras funções”. Como a consciência e o pensamento não 

estão totalmente consolidados elas precisam utilizar de fatos que estão presentes em suas 

lembranças para agirem, pois pensar é sinônimo de recordar e isso justifica o fato de 

brincarem através da imitação. 

Já a fase escolar, abrange crianças entre os 7 a 10 anos de idade (LEONTIEV, 1961; 

VIGOTSKI, 1996), é marcada pelo predomínio de jogos que apresentem regras explícitas e 

situação imaginária oculta, isso se justifica pelo fato das crianças mais velhas estarem mais 

preocupadas com o aprender fazer. Elas pensam por conceitos, se preocupam com o 

conhecimento interno, buscam conhecer melhor o mundo do qual fazem parte. Fátima e Silva 

(2013, p.141) argumentam que “a criança precisa ser inserida no processo de aquisição do 

conhecimento sistematizado e para os novos laços afetivos a serem construídos no ambiente 

escolar”. Na fase escolar, a aprendizagem assume caráter obrigatório, pois se volta para a 

preparação das crianças frente aos primeiros anos escolares, nesta fase a atividade principal 

deixa de ser a atividade lúdica como acontece na fase pré escolar e passa a ser a atividade de 

estudo, ainda que o jogo assuma papel secundário, ele continua tendo sua importância e 

contribuição no processo, podendo ser utilizado como estratégia para o desenvolvimento da 

atividade de estudo. As crianças passam a agir de forma predominante na esfera cognitiva, e 

com isso os jogos com regras passam a ser mais adequados, pois exigem das crianças um 

maior controle de comportamento, haja vista que precisam cumprir as regras preestabelecidas 

inerentes ao jogo (FÁTIMA, 2012). Nos jogos com regras, o aspecto motivador continua 

sendo o processo do jogo, assim como nos jogos protagonizados, no entanto por conter regras 

explícitas, este implica em alcançar um resultado, logo, o resultado se torna mais relevante 
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exigindo assim que as crianças pensem em estratégias para vencer, e dessa forma, estimulam 

o desenvolvimento do pensamento lógico, que começa a surgir nesse estágio. 

Tanto para os jogos protagonizados, quanto para os jogos com regras imaginação 

é um elemento essencial, pois permite à criança substituir um objeto por outro e dar a ele uma 

nova função, atribuir novos sentidos, como é o caso da boneca passar a ser um filho ou um 

simples cabo de madeira servir de cavalo. É importante ressaltar que a criança sabe que não se 

trata de situações verdadeiras – que a boneca não é um filho e que o cabo de madeira não é 

um cavalo – mas o papel é assumido com toda a convicção e preocupação, como se fosse real, 

assumindo o mesmo comportamento exigido para determinada situação (o comportamento 

maternal e o galopar). Nos jogos com regras, mesmo apresentando situação imaginária oculta, 

a imaginação não apresenta papel secundário, pelo contrário, se apresenta extremamente 

necessária, pois por meio dela as peças em um jogo de xadrez assumem outro sentido, 

deixando de serem apenas peças de um jogo e tornando-se rei, rainha e cavalo, enquanto um 

jogo de pega-pega se transforma em gato-pegador e rato-fugitivo, polícia-pegador e ladrão-

fugitivo, entre tantas outras. Outro aspecto importante a destacar é que a criança só consegue 

criar uma situação imaginária quando está na brincadeira e isso ocorre, de acordo com 

Vigotski (2014, p.15), porque: 

 

[...] a imaginação adquire uma função muito importante no comportamento e 

desenvolvimento humano, transforma-se em meio para ampliar a experiência do 

homem porque, desse modo, este poderá imaginar aquilo que nunca viu, poderá 

partir da descrição do outro, representar para si também a descrição daquilo que na 

sua própria existência pessoal não existiu, o que não está limitado pelo círculo e 

fronteiras estritas da sua própria experiência, mas pode também ir além das suas 

fronteiras, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência histórica e social 

dos outros.  

 

A imaginação pode ser compreendida por dois caminhos: a imaginação criativa e 

a reprodutora. A imaginação criativa é caracterizada pela atividade humana que cria algo 

novo, a partir de elementos presentes na existência humana; já a reprodutora consiste em 

reproduzir ações existentes nas experiências passadas, o indivíduo se vale de elementos que 

fazem parte da sua memória (VIGOTSKI, 2014). Os jogos infantis constituem o processo 

criativo, pois a partir de elementos conhecidos por elas, realizam novas combinações e 

reconstroem a realidade. Quanto mais se expandir o contato com os objetos culturais, com as 

experiências vivenciadas pelo outro, com o mundo em si, mais rico se torna o processo 

criativo.  

É a imaginação que possibilita a criança vivenciar situações que ainda não 

competem ao seu estágio de desenvolvimento e dominar a realidade na qual está inserida, é 
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através dos jogos que se posicionam frente à sociedade. De acordo com Leontiev (2014b, 

p.120) “uma criança que domina o mundo que a cerca é a criança que se esforça para agir 

neste mundo”, em outras palavras, o conhecimento de si e do mundo não se trata de um 

processo passivo, a criança é responsável pelo seu desenvolvimento e deve se esforçar para 

tal, somente através da atividade que alcançam um desenvolvimento pleno. Partindo do ponto 

que a sua forma de atividade é o brincar, a imaginação estabelece uma ligação muito forte 

com o desenvolvimento do psiquismo infantil, dado que, para se executar um jogo é 

necessária à imaginação. 

Segundo Souza (2016), as crianças demonstram um interesse maior por 

brinquedos que permitem explorar a imaginação, brinquedos com funções específicas 

restringem de certa forma, ao passo que, os brinquedos que elas criam, estimula o processo 

imaginativo. Os brinquedos específicos, como uma boneca que faz xixi, fala e um carrinho 

controlado remotamente, as limita somente a essas funções, pois elas apresentam um grau de 

dificuldade maior em explorar as suas possibilidades. Já os brinquedos criados por elas, 

apresentam maior facilidade em conduzir, estabelecer e visualizar as possibilidades de 

brincadeiras. Sobre os brinquedos específicos e os criados por elas, destacamos que ambos 

promovem o desenvolvimento infantil, pois cada um, com particularidades distintas, 

apresentam sua importância nesse processo. 

Ainda no que se refere à atividade principal da criança, um aspecto fundamental é 

a mediação de um adulto neste processo, posto que aprendemos por meio da influência e 

contato com o outro; por si só, as crianças não conseguem explorar todas as suas 

potencialidades. O adulto pode se valer da ludicidade para otimizar a consolidação de 

processos psíquicos superiores das crianças, haja vista que é através do lúdico que elas se 

desenvolvem. 
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4.  AO PÉ DO BERIMBAU 

 

 

A ludicidade pode ser explorada de diversas maneiras, é possível adaptar 

atividades para faixas etárias distintas, respeitando cada estágio de desenvolvimento. O lúdico 

possui uma forma peculiar que permite combinações com diferentes práticas corporais, que ao 

atuar em conjunto com outras vivências, possibilita uma contribuição para o processo de 

desenvolvimento infantil (LEONTIEV, 2014b). Uma característica marcante das atividades 

lúdicas, a exemplo os jogos, é o movimento corporal, seja para realizar uma imitação ou um 

jogo de esconde-esconde. Segundo Silva (2008, p.54) “O “movimento” tem papel de grande 

relevância no desenvolvimento humano, sendo fundamental na construção da cultura 

corporal”. Para Wallon (1995), ao se pensar na infância, o movimento é a primeira forma de 

comunicação, já que todos os sentimentos e necessidades são expressos por meio dele. As 

crianças possuem experiências de movimentos ainda reduzidas, por estarem no estágio inicial 

do desenvolvimento, em virtude disso, as atividades devem estar voltadas para o movimento 

corporal, para assim enriquecer seu repertório motor e promover um conhecimento maior de 

si e do mundo (WALLON, 1995).  

As práticas corporais, em geral, contêm o movimento como fator constituinte, mas 

neste presente estudo abordaremos a Capoeira, em uma visão lúdica e propulsora do 

desenvolvimento histórico-cultural da criança. A Capoeira é marcada pela sua historicidade, 

musicalidade e corporalidade, pois ela “[...] é arte, cultura popular e jogo, mas também é 

prática esportiva” (STOROLI, 2007, p.52). Para Kohl (2007), a Capoeira se constitui em uma 

prática coletiva, pois são diversas as funções, todas elas interdependentes e relacionais: tocar 

instrumentos, bater palmas, cantar e jogar. Trazendo as ideias de Vigotski para uma 

compreensão das práticas e aprendizados na Capoeira, cada integrante traz consigo a sua 

história e todos se unem em torno de uma mesma identidade cultural para formar um saber 

coletivo, com seus significados e símbolos próprios. Devido a imersão no pluriverso da 

Capoeira, são atribuídos novos sentidos, e essa nova significação de mundo possibilitaria, 

segundo Vigotski (2007), o desenvolvimento e a humanização de cada sujeito, uma vez que 

nos desenvolvemos e constituímos a partir das relações sociais das quais participamos. 

 
[...] a capoeira acontece por uma experimentação prática, que geralmente é 

catalisada por um ambiente que mescla indivíduos com diferentes experiências, 

mediados pela intervenção do mestre para a produção de um bem comum a todos 

(SILVA, 2008, p.61).  
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De acordo com Silva (2008), os capoeiristas ao participarem de uma roda de 

Capoeira são guiados pelas mais distintas motivações, pois cada sujeito possui motivos que os 

levam a fazer parte de determinado grupo. Na roda, o que importa é a relação social, visto que 

durante o jogo o resultado não é o mais importante, como comumente acontece em outras 

práticas, no entanto os capoeiristas estão interessados com o desenvolvimento do próprio 

jogo, com a brincadeira e a diversão que aquele momento pode lhes proporcionar. Ao se 

pensar em crianças, que como visto anteriormente, se desenvolvem por meio dos jogos, os 

métodos de ensino podem estar voltadas para a ludicidade como forma de oportunizar o 

desenvolvimento infantil (LEONTIEV, 2014a). De acordo com Kohl (2007), o caráter lúdico 

pode estar presente na musicalidade, na história, no jogo, na gestualidade, na forma de 

ludibriar o camarada
3
. 

 

No jogo da capoeira a interação lúdica se manifesta de diversas formas, inclusive 

com a valorização pelo mestre da espontaneidade natural do jogador. O educador 

constrói um ambiente que estimula o jeito de ser de cada um, o jogo particular, a 

forma individual de cada pessoa jogar, gingar, dançar (RABÊLLO; CUNHA, 2013, 

p.294).  

 

Ao relacionar o jogo da Capoeira aos dois tipos de jogos apresentados por 

Leontiev (2014b) – protagonizados e com regras – destacamos aspectos comuns tais como a 

imaginação, o interesse no processo do jogo e na aprendizagem dos movimentos, as regras 

ocultas e às vezes explícitas, o faz de conta e a imitação. Em uma roda de Capoeira o processo 

imaginativo é estimulado a todo o momento, a criança precisa imaginar as possibilidades de 

jogo, para agir e reagir com o outro, mas isso não quer dizer que a preocupação está no vencer 

ou que os movimentos são para derrotar o camarada, como acontece em outras lutas, mas o 

que importa é o processo de jogar – cada capoeirista tem seu jeito próprio de se movimentar, 

de lutar, de fazer o seu jogo (PALHARES; UDE, 2016). 

 A roda identifica-se na maior parte do tempo com os jogos com regras, pois é 

realizada a partir de determinadas regras que fazem parte do universo da Capoeira, simboliza 

a luta propriamente dita, dá espaço para a imaginação e o capoeirista pode desenvolver seu 

jogo, sem se preocupar somente com a técnica, mas sim com o momento da luta e o processo 

do jogo da Capoeira, a exemplo de como vai ludibriar e se esquivar do seu camarada. 

Destacamos que durante a roda, mesmo esta apresentando caráter livre, há a 

                                                           
3
 Camarada é uma forma de tratar o outro capoeirista, com quem se joga junto, ao invés de chamar por 

adversário, rival ou oponente. A camaradagem se remete aos aspectos da interdependência social e do caráter 

lúdico na Capoeira.  
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atenção/dedicação em executar os movimentos. Já os treinos, se caracterizam por atividade de 

estudo, uma vez que os capoeiristas precisam aprender as bases de cada movimento, estudar a 

forma como acontece um golpe e avaliar se a aprendizagem está sendo efetiva. É possível 

durante os treinos, adotar meios para combinar a atividade de estudo com o aspecto lúdico, a 

partir de estratégias voltadas para a ludicidade. Nos treinos, a imaginação também está 

presente, mas se dá de forma oculta, já que os capoeiristas precisam imaginar os movimentos 

e suas sequências (no caso de treinos em duplas), mas a concentração está na forma de 

realizar o movimento.  

De acordo com Leontiev (2014b), entendemos que as crianças em fase pré-escolar 

apresentam dificuldade em seguir regras, sendo assim, tanto nos treinos como na roda, o 

ensino deve priorizar o processo criativo, a imaginação e o movimento, as regras devem estar 

presentes, mas de forma oculta, pode-se realizar uma adaptação nas regras para que as 

crianças possam cumprir no decorrer do treino e da roda, sem ter que aparecer de forma 

explícita, estabelecida desde o início do jogo da Capoeira. Já na fase escolar, as crianças se 

interessam pelo aprender fazer, pois já sabem lidar com as regras e tem um controle maior de 

seu comportamento. Dessa forma, os treinos devem ser conduzidos de forma que se tenham as 

regras de maneira explícita, buscando aperfeiçoamento dos movimentos, oferecendo 

ferramentas e estímulos para que possam realizar os golpes da forma como é a correta, a 

exemplo pode-se utilizar dos cânticos para corrigir golpes, ditar as regras no caso de não 

estarem sendo cumpridas e auxiliar caso tenham dificuldades. Em conformidade com as ideias 

de Vigotski (2007), os processos de aprendizagem na Capoeira acontecem pela imitação, até o 

conhecimento ser internalizado e os sujeitos passarem a agir de forma própria. Dessa maneira, 

os capoeiristas observam e imitam as ações dos seus Mestres, bem como a maneira de falar, 

de gingar, de se comportar, os tipos de golpes, e assim acontece, segundo Vigotski (2007), até 

que essas ações passem a fazer sentido para cada sujeito, facilitando a aprendizagem e 

possibilitando que possa pertencer, de fato, àquele grupo. 

Como já foi dito, a criança se comunica pelo brincar, assim sendo, na própria roda 

de Capoeira elas atribuem outros sentidos aos materiais que são utilizados, ao papel que 

ocupam e aos integrantes do grupo, pela imaginação fantasiam ser o guerreiro, o escravo que 

se defende, que luta, zelam para agir da mesma forma que os integrantes mais velhos 

(LEONTIEV, 2014b; VIGOTSKI, 2014). Pelos cânticos e toques dos instrumentos se 

divertem e vibram em cada jogo que participam, não assumem para si a responsabilidade de 

realizar golpes perfeitos, e sim o desejo de se expressar, dançar, lutar, cantar, jogar, e 

apropriar-se do mundo. É o ambiente da Capoeira que os motiva – a energia transmitida pelos 
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instrumentos, as palmas, o coral, a música – é assumir o papel de um capoeirista, e 

principalmente as emoções que tal prática provoca em cada um, isso sim os impulsiona, uma 

vez que na Capoeira não existe ganhar ou perder e sim jogar. 
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5.  DEU JOGO! 

 

 

Para a realização do presente estudo foi feita uma pesquisa qualitativa que utilizou 

como método a observação participante, a qual Angrosino (2009) argumenta ser um tipo de 

pesquisa no qual o pesquisador se insere no meio da comunidade a ser estudada. E para 

realizar a coleta de dados o pesquisador estabelece relações com os sujeitos, participa de suas 

atividades cotidianas e experimenta um envolvimento maior com a comunidade, deixando 

assim de ser visto apenas como pesquisador. 

A coleta de dados foi feita no Projeto de Extensão Universitária Gingando para a Vida 

(registro nº 037.2.032-2011 - PROEXC/UFVJM), um projeto de extensão da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em parceria com o Grupo Capoeira Gerais – 

Mestre Mão Branca, que vem sendo desenvolvido a seis anos consecutivos com o objetivo de 

propiciar às crianças, jovens e adultos da cidade de Diamantina o acesso à práticas corporais 

de matriz cultural afrobrasileira: a Capoeira e alguns Folguedos Folclóricos, tais como o 

Maculelê, o Samba de Roda e a Puxada de Rede. O referido Projeto possui como metas 

introduzir a Capoeira na cultura corporal dos diamantinenses, proporcionar aos participantes a 

socialização, o jogo da Capoeira e a diversão e também promover o envolvimento com um 

grupo social ligado à cultura popular. 

O Projeto iniciou-se em fevereiro de 2012 utilizando o nome ‘Pequenos Capoeiras’ e 

beneficiava cerca de 20 crianças entre seis e 10 anos de idade. Hoje em dia o Projeto 

‘Gingando para a Vida’ atende 22 crianças entre seis e 14 anos de idade e 17 adultos. As 

crianças tem duas aulas semanais de uma hora de duração (às terças e quintas feiras, das 18:00 

às 19:00 horas), além de uma roda no mês – todas as ações acontecem no Espaço Cultural JK 

– Campus I da UFVJM. Já os adultos tem três treinos semanais de uma hora e meia de 

duração (às segundas, quartas e sextas feiras, das 17:00 às 18:30 horas), e conta com rodas 

semanais – todas as ações acontecem na sala 211 do prédio dos Cursos de Educação Física – 

Campus JK da UFVJM.  

Para a construção da pesquisa foram feitas observações em ambas às turmas, tendo 

início na segunda semana do mês de julho e finalizando na terceira semana do mês de agosto, 

totalizando seis semanas: duas semanas observando os treinos dos adultos e quatro semanas 

observando as aulas das crianças. Essa aproximação com ambas as turmas foi feita com o 
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intuito de compreender parte do pluriverso
4
 da capoeiragem, visto que não sou capoeirista, 

bem como para que, no momento de propor as atividades lúdicas – jogos e de estudo –eu 

tivesse mais embasamento sobre esta práxis cultural de matriz afrobrasileira.  

O meu primeiro contato com a turma das crianças foi realizado na segunda semana do 

mês de julho, com o intuito de reconhecer o campo onde iria realizar a minha pesquisa, e ter 

uma visão geral sobre aspectos relevantes a se observar. Após essa semana, devido ao recesso 

de férias escolares – o Projeto também ficou em recesso – e, diante disso, nesse período passei 

a fazer observações nos treinos dos adultos, entre os dias 17 e 28 de julho de 2017. Assim, 

pude verificar as diferenças na forma de condução das aulas infantis em relação aos treinos 

dos adultos, bem como também compreender melhor a capoeiragem
5
, com o intuito de que no 

retorno de férias das crianças eu pudesse ter anotações mais pontuais e assim tornar mais 

efetiva a minha pesquisa. Como este trabalho tem como enfoque o desenvolvimento infantil, a 

partir daqui vou me referir aos procedimentos metodológicos e às observações que realizei 

nas aulas das crianças. 

Para a coleta de dados foi utilizado um caderno de campo, no qual fazia apontamentos 

sobre: a postura do professor ao conduzir as aulas; o entendimento e compreensão dos alunos 

frente às atividades que eram propostas; a postura dos alunos; a presença ou não de atividades 

lúdicas (jogo); os aspectos da Capoeira, como músicas, gestos e histórias; a quantidade de 

alunos e as faixas etárias aproximadas. Além de fazer minhas anotações sobre momentos da 

aula, também participei de alguns de seus rituais, como aprender o cumprimento: ao iniciar e 

finalizar uma aula todos os capoeiristas se cumprimentavam com um gesto com as mãos que 

possui como significado ‘garra, união e força’ - é uma forma de identidade coletiva. As 

crianças e os adultos me ensinaram a fazer e, com isso, passei a cumprimenta-los da mesma 

forma. Outra situação ritualística que me envolvi na práxis foi durante algumas rodas de final 

de treino: sempre que a aula coincidia com o aniversário de algum capoeirista era costume 

todas as pessoas da roda jogarem com o aniversariante ao som da música ‘parabéns pra você’, 

como uma forma de homenagem. No período em que estive no Projeto aconteceram dois 

aniversários e como eu também fazia parte da roda o professor falou para também jogar; na 

primeira vez fui surpreendida – um misto de vergonha, nervosismo e medo – pois já estava 

habituada a cantar e bater palmas, mas não jogar (uma vez que não sou capoeirista). Já na 

                                                           
4
 Pluriverso pode ser entendido como a multiplicidade de fatos históricos que coexistem de maneira complexa e 

decolonial (MIGNOLO, 2010; PALHARES, 2017). 
5
 Conceito adotado pelo Mestre Bocão, em sua tese de doutoramento, que significa “tudo referente à vida de 

Capoeira” (ENNES, 2016, p. 16). 
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segunda vez aconteceu de forma mais espontânea, o professor me falou para jogar, mas dessa 

vez entrei na roda mais entusiasmada pelo jogo da Capoeira e pela diversão (mesmo não 

sabendo realizar movimentos corretos). Por fim, o outro ritual que literalmente observei 

participando foi a saudação aos Mestres da Capoeira: ao final das aulas era feita uma 

saudação a alguns Mestres e personagens históricos da capoeiragem; ainda em forma de roda 

todos posicionam a perna direita atrás e um aluno falava em voz alta ‘salve (o nome do 

personagem)’ e todos repetiam ‘salve!’ Após realizar as saudações todos levavam a perna 

direita ao centro da roda, reproduzindo um chute e entoando um ‘iê!’. Este momento 

acontecia como uma forma de valorizar e agradecer àqueles sujeitos que foram importantes 

para a Capoeira. Participar desses três rituais me possibilitou uma maior interação com as 

crianças e facilitou minha inserção naquele pluriverso.  

 As aulas se assemelhavam na maior parte com as atividades de estudo
6
, que segundo 

Fátima (2012), se caracterizam por aprendizagens no âmbito escolar, no qual demandam a 

aquisição de um conhecimento sistematizado; mas também apresentava em alguns momentos 

a atividade lúdica, que podia ser observado no momento de roda e em algumas atividades 

preparatórias (popularmente conhecidas por ‘aquecimento’). Durante as aulas o professor 

buscou conduzir os alongamentos e movimentos de uma forma que se aproximasse mais das 

crianças, a exemplo: mudando a forma de falar e explicar; reproduzindo movimentos de 

animais, com o intuito de assimilar com o cotidiano das crianças, passando assim a fazer 

sentido para elas. Isso é importante, pois Vigotski (2007) defende que somente nos 

apropriamos de um conhecimento quando este passa a fazer sentido. 

No momento destinado para o estudo da história da Capoeira os alunos em fase pré-

escolar ficavam dispersos, ao passo que os alunos em fase escolar demonstravam interesse e 

apresentavam dúvidas e questionamentos – o que se justifica pelo fato das crianças nesta fase 

estarem mais interessadas no conhecimento sistematizado, no aprender fazer, na apropriação 

de novos saberes (LEONTIEV, 2014a). Cabe ressaltar que é um momento de atividade muito 

interessante, pois os alunos estão tendo o conhecimento sobre a cultura na qual estão inseridas 

e, de acordo com Eidt e Duarte (2007, p.64), “é a apropriação da experiência humana 

acumulada nos objetos da cultura que possibilita a humanização do indivíduo”. Portanto, se 

trata de uma atividade adequada para os alunos em fase escolar e contribui para seu processo 

de desenvolvimento. Porém, os alunos em fase pré-escolar necessitam de adaptações, como 

                                                           
6
 A atividade de estudo foi considerada pelos psicólogos soviéticos a atividade dominante no estágio de 

desenvolvimento por eles denominado “idade escolar”, que corresponderia aproximadamente à faixa etária dos 

sete aos dez anos de idade (EIDT; DUARTE, 2007, p.64). 



30 

 

combinar a atividade de estudo com atividades lúdicas, que é a forma que eles se comunicam 

com a realidade. Por exemplo, colocar elementos da história da Capoeira (fatos históricos e/ou 

personagens) em uma espécie de jogo, para que eles possam compreender o conhecimento 

que está sendo transmitido e este passe a fazer sentido, seja internalizado e assim contribua 

também para seu desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007).  

Já no momento em que predominava o jogo da Capoeira e a imaginação, a 

participação dos alunos em fase pré-escolar era mais efetiva, pois conseguiam realizar tudo o 

que era proposto. Isso pode ser explicado, segundo Leontiev (2014b), pelo fato das crianças 

em fase pré-escolar terem o jogo protagonizado como atividade principal, quer dizer, elas 

aprendem e se apropriam da cultura por meio dele. Neste momento não foram observadas 

diferenças relevantes entre o comportamento dos alunos em ambas as fases. Um ponto 

importante a se destacar é que mesmo as crianças em fase pré-escolar tendo o jogo como 

atividade principal, não quer dizer que o ensino aconteça unicamente por ele. Os outros tipos 

de atividades são importantes e necessários para que o processo de desenvolvimento ocorra de 

forma efetiva e prepare a criança para o desenvolvimento subsequente. O que ressalto aqui é 

que a atividade de estudo em questão deve ser inserida a partir da fase pré-escolar 

(PASQUALINI, 2006). Fátima (2012, p.49) argumenta que: 

 

[...] se a atividade principal da criança na idade pré-escolar é o brincar, não significa 

que tudo deve ser transmitido somente pelas atividades lúdicas, afinal, há conteúdos 

que não se pode ensinar por elas, mas que são tão importantes quanto. Isso remete à 

ZDP, pois se tudo for ensinado para a criança por meio da brincadeira, quando a 

mesma estiver no período escolar, terá dificuldade de aprender pelo processo 

educação sistematizado, além de não ampliar as possibilidades de desenvolvimento 

e aprendizagem. Isso, sobretudo, pode provocar crises no desenvolvimento. 
 

Como as aulas de Capoeira são mistas – crianças de todas as idades (ambas as fases) 

juntas – pude perceber que o professor tentava adequar a aula para todos, uma vez que 

possuem características distintas. As aulas aconteciam geralmente em quatro momentos
7
: 

jogos; o estudo de movimentos
8
, que se assemelha a atividade de estudo; a história da 

Capoeira, também atividade de estudo; e a roda (ao final da aula), que é um momento de 

aplicação de todas as formas de conhecimento e de relacionamento entre os alunos. No 

momento destinado ao estudo dos movimentos percebi que faltam ferramentas ou algum 

                                                           
7
 No período que acompanhei o Projeto as aulas aconteciam seguindo esta organização, mas durante uma 

conversa com o professor ele me esclareceu que não se refere a uma metodologia imutável. Neste ano de 2017 as 

aulas estão acontecendo assim, mas a cada ano ele busca alterar a organização para tornar as aulas mais 

dinâmicas.  
8
 O estudo se dá na prática, ou seja, é o aprendizado corporal da ginga, dos golpes, das esquivas, das 

movimentações e das acrobacias. Na Capoeira, o estudo ocorre com a práxis. 
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auxílio para que os alunos possam realizar as atividades acima de suas capacidades reais, e 

dessa forma atuar na formação de ZDI’s contribuindo para seu desenvolvimento. Observei 

que alguns alunos, em especial os mais novos (em fase pré-escolar), expressavam maior 

dificuldade em realizar as atividades sozinhos, necessitando assim de maior auxílio; e 

algumas crianças (em fase escolar) necessitavam de auxilio para alcançar um nível superior na 

execução. De acordo com Vigotski (1987), o auxílio pode ser oferecido por uma pessoa que já 

passou por tal experiência e consequentemente está em um nível de desenvolvimento superior 

à requerida habilidade, seja um adulto ou mesmo um colega. Como o projeto conta com um 

professor e uma monitora e o número de participantes é considerável, uma solução cabível 

seria designar algumas crianças como auxiliares (ajudantes) – aquelas que se mostrassem 

mais desenvolvidas em determinadas habilidades, para auxiliar os alunos que apresentassem 

maior dificuldade e/ou iniciantes. 

Estas semanas acompanhando as aulas me possibilitaram observar que a roda é o 

momento no qual as crianças estabelecem e reforçam as relações com o outro, expressam um 

contato mais próximo com o meio social, uma vez que o jogo da Capoeira acontece em pares 

e precisam estabelecer uma relação mais próxima com o outro, pois você faz seus 

movimentos em função dos movimentos do seu camarada (e vice-versa) – daí o conceito de 

jogo da Capoeira – se preocupando com a integridade física de ambos, visto que apesar de não 

ter o contato físico, a Capoeira é uma luta. Para Vigotski (2007), esse contato mais próximo se 

torna importante, já que é por meio das relações que estabelecemos com o outro que nos 

desenvolvemos; com isso, quanto mais contato tivermos com nosso meio social, mais efetivo 

será nosso processo de desenvolvimento. 

Após quatro semanas de observações junto às crianças, estabeleci três critérios 

capoeirísticos para me auxiliarem no momento da proposição das atividades. Assim, elegi 

como critérios a musicalidade, a gestualidade e a historicidade. No entanto, pude perceber que 

na roda, momento principal da Capoeira – especialmente para as crianças, estes três elementos 

não aparecem de maneira isolada; pelo contrário, se complementam: a musicalidade trazida 

pelos instrumentos e também pelas palmas e cantos; os movimentos como componentes de 

um ritual, a exemplo da forma de entrar e sair da roda e no cumprimentar o camarada antes e 

após um jogo da Capoeira; a historicidade e outros ensinamentos presentes nas cantigas e 

improvisos. E são essas possibilidades de interações que deixam a roda de Capoeira tão 

interessante! 

A partir dessa percepção práxis reestabeleci os três critérios de forma combinada: 

musicalidade e gestualidade; historicidade e musicalidade; e gestualidade e historicidade. Tais 
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critérios, em conjunto com os critérios pré-estabelecidos acerca da Psicologia Histórico-

Cultural e da Ludicidade, me permitiram configurar o quadro abaixo: 

 

CRITÉRIOS 

TEÓRICOS 

 

CRITÉRIOS CAPOEIRÍSTICOS 

 

Gestualidade 

+ 

Musicalidade 

Musicalidade 

+ 

Historicidade 

Historicidade 

+ 

Gestualidade 

Fase Pré-escolar 

(3-6 anos de idade) 
   

Fase Escolar 

(7-10 anos de idade) 
   

 

Pensar na proposição de atividades com os critérios teóricos e capoeirísticos 

combinados (quadro acima) pode possibilitar jogos mais dinâmicos e uma melhor 

compreensão das crianças, facilitando a exploração de jogos para cada fase: imposição de 

regras; uso da imaginação; ludicidade e atividade de estudo; além de se aproximar mais da 

realidade de uma roda de Capoeira. 

Pensamos em atividades que aconteçam de maneira coletiva ou que as crianças 

necessitem da ajuda umas das outras, com o intuito de propiciar a relação e o contato com o 

meio social; que estimulem as crianças a irem além da sua capacidade real, por meio de 

ferramentas ou da ajuda do outro, com a intenção de atuar na formação de ZDI, o que de 

acordo com Vigotski (1987) é de fundamental importância para a humanização do sujeito; que 

possibilitem as crianças a modificar o(s) meio(s) onde interagem, além de construir suas 

próprias ferramentas; diferentes para determinadas faixas etárias, uma vez que crianças em 

diferentes fases possuem características e necessidades distintas e que devem ser 

potencializadas para que favoreça o processo desenvolvimento infantil (LEONTIEV, 2014a). 

No que se referem às crianças em fase pré-escolar, os jogos devem estar: voltados para 

situações imaginativas, tipo ‘faz de conta’, uma vez que possibilitam assimilar a realidade 

social, tanto pela imitação – atribuindo diferentes sentidos para objetos e movimento, quanto 

ao assumir diferentes papéis e funções sociais – quando internalizamos conhecimentos e a 

cultura; contar com regras ocultas, a eles submetidas, e não envolver nenhum tipo de 

competição, devido ao fato das crianças apresentarem dificuldades em controlar alguns 
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aspectos de seu comportamento (por exemplo, quando envolvem regras complexas, maior 

tempo de espera e maior exigência de seus processos psíquicos) – uma vez que estão em 

formação das funções psíquicas superiores; priorizar o aspecto lúdico, atividade principal 

desta fase, pois pela atividade lúdica as crianças podem alcançar um desenvolvimento mais 

significativo, com maiores mudanças no psiquismo (LEONTIEV, 2014b). Dito isso, seguem 

abaixo as atividades sugeridas para a fase pré-escolar: 

1) Gestualidade e Musicalidade: 

Jogo Protagonizado: Foi na Senzala. 

Objetivos primários: possibilitar a relação entre a turma e a ludicidade; desenvolver a 

imaginação e a imitação. 

Objetivos secundários: desenvolver a lateralidade, a consciência corporal e a coordenação 

motora. 

Música: Escolher uma música que fale sobre o cotidiano da escravidão. 

Movimento: Não é exigido um movimento específico, pelo contrário, podem ser utilizados 

movimentos da Capoeira como a ginga, as esquivas, os golpes, os acrobáticos e as 

movimentações. 

Execução: Contar uma história de como a Capoeira foi criada pelos africanos escravizados 

nas senzalas brasileiras; eles tinham que praticar às escondidas, para não serem pegos 

pelos capitães do mato. Como o espaço era pequeno eles tinham que jogar em uma roda 

bem apertadinha e se preocupar para não atingir o camarada, porque não podiam se 

machucar; uma vez que se isso acontecesse ficariam mais vulneráveis, o que dificultaria a 

fuga para os quilombos. Após esta contextualização histórica, ensinar as crianças a 

cantarem uma música referente a este período histórico. Na sequência, falar que elas 

deverão fazer de conta que são os africanos escravizados e jogar como eles faziam naquela 

época: em uma roda bem apertadinha, todos cantando baixinho e jogando ao mesmo 

tempo, com muito cuidado para não machucarem a si e ao colega. Deixar jogar 

livremente, que pode ser um jogo real (com outra criança) ou imaginário, a partir do 

conhecimento que foi aprendido. 

Variações: 

- O professor poderá se valer de outros períodos históricos. 

- Inserir situações pontuais que facilitem ou dificultem o jogo da Capoeira, como: “o 

capitão do mato está próximo!”; “ele pode ouvir o barulho?”; “alguns irmãos estão 
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dormindo e o espaço para jogar diminuiu”; “o que farão?”. 

Observações: 

- Pode-se utilizar essa atividade para além de uma aula (ex: em várias aulas ou até mesmo 

em todas as aulas) com o intuito de fazer com que as crianças joguem Capoeira sem ter 

que os submeter ao cumprimento de regras e a atividade de estudo isolada. Ao alterar os 

períodos históricos o jogo continua o mesmo, mas outros conhecimentos são apropriados. 

- No decorrer do jogo o professor poderá observar como a criança está se apropriando 

daquela realidade, como está compreendendo a história, como está incorporando o 

personagem. Se perceber que durante a imitação alguma criança está apresentando uma 

postura equivocada, preconceituosa ou que não condiz com determinado contexto e/ou 

personagem, o professor ao final da atividade deverá problematizar a situação, atuando 

assim na ZDI das crianças. Feito isso, pode-se em um segundo momento aplicar 

novamente esse jogo com o intuito de se observar se houve alguma mudança a partir do 

que foi problematizado – avaliando a qualidade da estimulação da ZDI das crianças. 
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2) Musicalidade e Historicidade: 

 

Jogo Protagonizado: Heróis da Capoeira! 

Objetivos primários: desenvolver a imaginação e a imitação; permitir a construção de 

novos sentidos e apropriação da cultura. 

Objetivos secundários: desenvolver a atenção, a autonomia e a consciência corporal. 

Música: A música deverá estar voltada para o personagem trazido pelo professor. 

Execução: O jogo consiste em realizar imitações. O professor escolhe um personagem 

histórico da Capoeira e conta a sua história – características, comportamento, vestimentas 

– para que as crianças construam suas próprias impressões na hora de realizar a imitação. 

O professor também escolherá uma música referente a este personagem para ensinar às 

crianças. Feito isso, se forma uma roda e, um de cada vez, vai ao centro para teatralizar o 

personagem. As demais crianças permanecerão em roda, cantando junto com o professor. 

Variações: 

- Se o número de crianças for grande e/ou a aula for de curta duração, o professor pode 

colocar todas as crianças para teatralizar ao mesmo tempo. 

- O professor pode apresentar mais de um personagem, com alguma conexão histórica 

entre eles, e as crianças terão a oportunidade de encenar uma história com diálogos e 

interações. 

Observações: 

- O professor pode fazer dessa atividade um projeto, onde em cada aula uma criança 

teatraliza um diferente personagem. Ele pode auxiliar levando um objeto/peça que 

caracterizaria os personagens (por exemplo: uma calça; um chapéu, uma bengala). O 

professor pode filmar todas as aulas e, ao final, editar e criar uma espécie de curta 

metragem para ser exibido para as crianças e seus pais em uma sessão de ‘Cine-Capoeira’; 

com direito a pipoca, é claro! 

- Esse jogo possibilita a construção de um novo sentido para os super-heróis, pois 

amplia/desconstrói a visão dos heróis comumente abordados pelas mídias, ao passo que 

apresentam sujeitos que existiram e/ou existem, na vida real, e que foram marcantes na 

história da cultura afrobrasileira.  

- Ao final do jogo o professor poderá apresentar imagens (fotos e/ou desenhos, por 

exemplo) sobre o personagem, para as crianças terem uma referência mais próxima da 

real, atuando assim na ZDI das crianças. Feito isso, pode-se em um segundo momento 
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aplicar novamente esse jogo com o intuito de se observar se houve alguma mudança a 

partir da observação das imagens – avaliando a qualidade da estimulação da ZDI das 

crianças. 
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3) Gestualidade e Historicidade: 

 

 

  

Jogos Protagonizados: Ê Guaiamuns, Ô Nagôas! 

Objetivos primários: desenvolver a imaginação; possibilitar a imitação e a ludicidade. 

Objetivos secundários: desenvolver a coordenação motora, a lateralidade, o equilíbrio e a 

autonomia. 

Movimento: Os movimentos serão realizados em três níveis/planos corporais: baixo (ex: 

cocorinha; tesoura; rasteira), médio (ex: esquiva média alta; meia lua de compasso) e alto 

(ex: martelo; armada; meia lua de frente). 

Execução: Para a execução deste jogo foi eleito um momento histórico: a época em que a 

Capoeira ficou proibida por Lei no Brasil! No Rio de Janeiro, então capital do país, havia 

muitas maltas (facções organizadas) de capoeiristas, sendo duas principais: os Guaiamuns 

e os Nagôas. O professor deverá falar sobre este período, as maltas e sua importância para 

a Capoeira. Na sequência, o professor solicita para a turma se organizar em duplas, aonde, 

em cada dupla, uma criança vai se tornar Guaiamun e a outra um Nagôa. Para estimular as 

crianças a realizar determinados movimentos da Capoeira, sem ter a presença da regra 

explícita, pode ainda estabelecer que os Guaiamuns realizem movimentos nos níveis 

médio e alto e os Nagôas realizem movimentos no nível baixo. Deixar que as crianças 

assumam os papéis de Guaiamuns e Nagôas, à sua escolha, e joguem Capoeira a partir do 

que foi dito. 

Variações: 

- O professor poderá alterar o período histórico, bem como os personagens que serão 

assumidos (ex: Mestre Alípio e Besouro; Besouro e Mestre Cobrinha Verde; Zumbi e 

Ganga Zumba; Mestres João Grande e João Pequeno). 

- O professor poderá variar os movimentos da Capoeira. 

Observação: 

- O professor deverá oferecer auxílio aos alunos na realização dos movimentos quando 

sentir necessário, por meio de dicas verbais e/ou físicas: para alguma correção, ou para 

evitar que os alunos se machuquem; assim estará atuando na formação das ZDI’s. 
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Para as crianças em fase escolar os jogos devem: conter regras explícitas, pois além de 

terem essa compreensão, também são capazes de controlar seu próprio comportamento, uma 

vez que passam a agir na esfera cognitiva devido ao fato de estarem inseridas no ambiente 

escolar sistematizado (EIDT; DUARTE, 2007) e com isso terem condições de trabalhar com a 

correção de possíveis erros; possibilitar à criança pensar em estratégias para alcançar o 

objetivo do jogo, partindo do ponto que os jogos com regras apresentam um objetivo definido 

que, conforme Fátima (2012), pode ser o ganhar ou o perder. E ao se pensar em estratégias de 

jogo, o pensamento lógico da criança e a criatividade estão sendo estimulados; embora a 

atividade de estudo seja a principal na fase escolar, se devem adotar metodologias lúdicas 

para contribuir no processo pedagógico. Abaixo seguem as atividades propostas para a fase 

escolar: 
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4) Gestualidade e Musicalidade: 

 

 

 

Jogo com regras: Capoeira é ligeiro! 

Objetivo do jogo: proporcionar que cada criança jogue Capoeira com todas as outras, 

exigindo delas atenção e memória. 

Objetivos primários: possibilitar a socialização na turma e a ludicidade, desenvolver a 

memória; potencializar a atividade de estudo. 

Objetivos secundários: desenvolver a coordenação motora, a lateralidade, o equilíbrio, a 

agilidade, a atenção e o pensamento lógico. 

Música: serão utilizadas duas músicas: ‘Marinheiro Só’ e ‘Ligeiro, ligeiro’. 

Movimento: Os movimentos utilizados serão os golpes, as esquivas e, principalmente, os 

acrobáticos: aú, ponte, macaquinho, bananeira, dentre outros. 

Execução: As crianças serão divididas em duplas que deverão jogar ao som da música 

‘Marinheiro Só’, utilizando movimentos defensivos, ofensivos e, principalmente, 

acrobáticos da Capoeira. Quando o professor trocar a música e cantar ‘Ligeiro, ligeiro’, 

as crianças devem correr para trocarem de duplas, não podendo repetir os pares. Assim 

que o professor perceber que as crianças se reorganizaram em novas duplas ele retoma o 

ritmo anterior (a música ‘Marinheiro Só’). A cada reconfiguração dos alunos, aqueles 

que apresentarem maior habilidade/experiência/facilidade em determinados movimentos 

serão encorajados pelo professor a auxiliar os colegas na execução e/ou na correção de 

possíveis erros. 

Variação: 

- Manipular a imposição de regras: o professor poderá alterar as músicas a serem tocadas 

e também os movimentos a serem executados, com o intuito possibilitar a aprendizagem 

de outras cantigas e movimentos. 

Observações: 

- No momento em que o professor, ou alunos (mais experientes e/ou mais velhos), 

auxilia as demais crianças a desempenhar melhor uma tarefa, estão estimulando a ZDI.  

- A atividade pode ser utilizada em várias aulas (ou até mesmo em todas as aulas), como 

meio para se estudar os movimentos e as cantigas da Capoeira, conciliando a atividade 

de estudo e a ludicidade. 
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5) Musicalidade e Historicidade: 

 

Jogo com regras: Musicalizando! 

Objetivo do jogo: compor uma música a partir de um tema, personagem e/ou momento 

histórico da Capoeira. 

Objetivos primários: estimular a criatividade e a coletividade; promover a atividade de 

estudo; propiciar às crianças agirem no meio social e produzirem ferramentas (a música). 

Objetivos secundários: potencializar o ritmo. 

Música: A música será estabelecida a partir do ritmo dado pelas crianças, toque de 

instrumentos, coro e palmas. 

Execução: Contextualizar sobre a importância da música em uma roda de Capoeira: o 

motivo de essa prática ser acompanhada pela música; os instrumentos utilizados para 

garantir a musicalidade; os instrumentos mais marcantes. Feito isso os alunos, juntamente 

com o professor, irão criar uma música de Capoeira! A turma será dividida em oito grupos 

que terão um tempo para criar uma frase – de acordo com o tema e/ou dicas históricas 

dadas pelo professor. Em um segundo momento, cada dois grupos se juntam formando 

quatro grupos, que terão um tempo para juntar suas frases de modo que combinem (ex: 

rimem e façam sentido juntas). Novamente outra fusão, criando dois grupos e, cada um, 

vai compor uma estrofe com as quatro frases agrupadas. E por fim, a turma toda se unirá 

para finalizar a letra da música, composta por duas estrofes de quatro versos cada. Ao 

final, o professor vai musicar a letra composta pela turma e a música pode ser cantada na 

roda de final de treino, por exemplo. Em todos os momentos/fases do jogo o professor 

estará auxiliando a turma, atuando assim na ZDI. 

Variações: 

- O número de grupos pode variar dependendo do tamanho da turma. 

- Alterar o elemento histórico e/ou o personagem, incentivando novas composições. 

Observações: 

- Essa atividade proposta pode ser conteúdo para uma aula, como também o professor 

pode transformá-la em um projeto, no qual a cada dia de aula pode se escolher um tema 

diferente e criar uma composição musical e, ao final, pode ser produzido um CD para: 

presentear os pais dos alunos em datas comemorativas; apresentar em algum evento; e até 

mesmo disponibilizar para as escolas como material didático para as disciplinas Educação 

Física, Educação Artística e História. 
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6) Historicidade e Gestualidade: 

Jogo com regras: Jogo da Memória! 

Objetivo do jogo: formar o máximo de pares – quem formar mais pares primeiro vence. 

Objetivos primários: desenvolver a memória; estimular a coletividade; propiciar a 

atividade de estudo. 

Objetivos secundários: desenvolver a coordenação motora, a lateralidade, o equilíbrio, a 

consciência corporal e a atenção. 

Movimento: Movimentos variados da Capoeira, exemplo dos golpes, esquivas e floreios. 

A quantidade de movimentos depende da quantidade de alunos presentes na aula. 

Execução: Inicialmente o professor deverá eleger dois alunos para serem os responsáveis 

por montar pares iguais no jogo da memória – cada um representará um respectivo time. 

Na sequência, deverá escrever em papéis duplicados as funções que os demais alunos 

deverão desempenhar, de acordo com o número de alunos, uma vez que o jogo necessita 

de pares. Nos papéis estarão escrito o nome de um elemento histórico da Capoeira 

(personagem, nome de instrumento) e um gesto a se realizar. O professor deverá sortear os 

papéis entre os membros das duas equipes, excetuando os dois jogadores; cada aluno 

deverá ler e memorizar o conteúdo do seu papel. O jogador deverá escolher dois alunos da 

sua equipe, um por vez, que realizarão suas funções (previamente memorizadas). Se ele 

encontrar dois alunos que realizem a mesma função (elemento histórico + gesto), ele 

acerta e os dois se juntam a ele para ajudá-lo a formar mais pares. Se ele errar (alunos com 

diferentes funções), os alunos escolhidos retornam para a equipe e passa a vez para o 

jogador da outra equipe. O jogo acontece até que os jogadores encontrem todos os pares. 

Variações: 

- O professor poderá designar mais de um movimento para cada aluno, por exemplo uma 

sequência de ginga + armada + elemento histórico.  

- O jogo poderá ser realizado também com trechos de músicas. 

Observações: 

- Os movimentos podem ser realizados com o auxílio do professor, que poderá ensinar 

antes ou se necessário realizar correções durante o jogo, visando assim contribuir na 

formação de ZDI’s. 

- Este jogo pode ser utilizado como ferramenta de estudo em todas as aulas, se tornando 

necessário apenas alterar os temas para que possa garantir a aprendizagem de 

conhecimentos diversificados. 
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Em conformidade às ideias de Vigotski (1987; 2007) e Leontiev (2014a; 2014b), 

entendemos que propor atividades de acordo com os critérios aqui apresentados podem 

contribuir para o processo de desenvolvimento infantil, bem como proporcionar às crianças a 

vivência da Capoeira de uma forma lúdica e o entendimento sobre essa práxis de matriz afro-

brasileira. 
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6.  ADEUS, ADEUS, BOA VIAGEM; JÁ VOU EMBORA... 

 

 

O presente estudo foi feito com o objetivo de propor alternativas para se explorar 

a ludicidade em combinação com a Capoeira, visando contribuir para o desenvolvimento 

infantil. O intuito foi investigar as contribuições que a ludicidade e a Capoeira podem oferecer 

como estratégias educacionais e metodológicas nos processos pedagógicos durante a infância, 

assim como também para desmistificar o brincar de uma criança como algo fortuito que 

acontece durante a infância e a Capoeira vista como uma prática violenta, cercada por visões 

preconceituosas. 

Entender os jogos como importantes para o desenvolvimento integral da criança, se 

atentando as particularidades existentes em cada faixa etária, e principalmente como 

ferramenta de aprendizagem nas fases pré-escolar e escolar (LEONTIEV, 2014b; VIGOTSKI, 

2007), possibilita visualizar a Educação Física como propulsora do desenvolvimento em 

vários aspectos (por exemplo: social, psíquico, afetivo, cognitivo), para além do motor, visto 

que o jogo está entre suas competências. Dialogar pela Psicologia Histórico-Cultural nos 

permite compreender o homem na sua totalidade e complexidade, sendo impossível dissociar 

o corpo e a mente, partindo da perspectiva que através do nosso meio social deixamos de nos 

caracterizar como seres apenas biológicos e passamos também a seres culturais, com 

responsabilidade ativa na nossa própria construção (FÁTIMA, 2012). Para cada estágio do 

nosso contínuo e progressivo desenvolvimento, existem formas distintas de se apropriar do 

conhecimento, da cultura e da realidade em si. No que diz respeito às crianças (as fases pré-

escolar e escolar), uma vez que essa apropriação se dá por meio do jogo, este não pode ser 

considerado como algo sem importância, mas deve passar a ser visto como necessário à 

contribuição para os processos de desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007; LEONTIEV, 2014b). 

Na Capoeira, o foco não está no aspecto lúdico, mas partindo do ponto que por meio 

do jogo, a aprendizagem e o desenvolvimento infantil se tornam mais eficazes, o professor 

pode se valer dele como recurso pedagógico, com isso realizar adaptações e inserir as 

atividades lúdicas, mesmo em práticas que não são voltadas para o lúdico. A proposta aqui 

apresentada foi oferecer exemplos na direção de apontar caminhos sobre como o jogo pode 

ser utilizado como estratégia pedagógica. Cabe destacar que a proposta aqui apresentada não 

se restringe apenas à Capoeira, mas pode ser utilizada em outras práticas corporais – como as 

ginásticas, as lutas, os esportes e as danças – desde que se respeitem as particularidades de 

cada faixa etária e de cada prática corporal. 
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É de responsabilidade dos professores de educação física escolar: se aprimorar 

constantemente; se valer de diferentes recursos pedagógicos para garantir que seus alunos se 

desenvolvam; preparar suas aulas visando alcançar objetivos e se motivar cada vez mais para 

isso; possibilitar vivências diversas de acordo com as múltiplas práticas corporais que 

competem à Educação Física, e não apenas limitar os alunos à apropriação de apenas alguns 

poucos conhecimentos. E todas estas responsabilidades vêm se tornando defasadas com a 

criação de meios que excluem dos professores esse papel, como por exemplo, livros, 

apostilas, cursos e métodos tipo franquias, que contenham atividades prontas em que o único 

esforço que demanda do professor é reproduzir. Com isso o processo de criação – e 

principalmente, de incentivo à criatividade, imaginação e pensamento – se tornou irrelevante. 

Assim, torna-se necessário fazer ressurgir esse ‘processo criativo’, visando não apenas o 

desenvolvimento do aluno, mas também do próprio professor; uma vez que somos seres em 

constante desenvolvimento, não existe nenhum momento no decurso de nossas vidas aonde 

não necessitamos de progredir e amadurecer, por julgar estarmos prontos (VIGOTSKI, 1987; 

FÁTIMA, 2012). 
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