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RESUMO 
 
 

No primeiro semestre de 2014 foi realizado, o projeto “Levanta a poeira” na escola Monjolinho, 
situada em Taubaté / SP, elaborado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) de Educação Física da Universidade de Taubaté. O presente projeto teve 
como objetivos levar conhecimentos acerca da capoeira e aprimorar a consciência corporal. 
Nesse projeto foram desenvolvidas aulas de capoeira para alunos do ensino integral da escola, 
do período da tarde, com a faixa de idade de seis a onze anos. No início do trabalho, o 
conteúdo principal era baseado em técnicas e golpes da capoeira, porém devido à faixa etária 
dos alunos e a pouca vivência com lutas foi necessário alterar a metodologia do projeto, que 
passou a ser mais lúdica e menos técnica. No decorrer das aulas foi possível observar a 
evolução de alguns aspectos motores; tais como: velocidade, agilidade, equilíbrio e força, e 
conjuntamente, a evolução cognitiva como atenção e o raciocínio em cada aluno participante 
do projeto. Além disso, pequenos debates estabelecidos ao final de cada aula tornaram 
possível um feedback mais eficaz do que aconteceu de forma mais eficiente e notamos uma 
melhora no humor, autoestima, relações interpessoais, respeito e disciplina dos alunos. Nossa 
convivência com os alunos é muito prazerosa; eles transmitem uma alegria de viver muito 
grande. A forma que interagem entre si também é muito interessante, pois se respeitam e se 
gostam, e isso faz com que a aula se desenvolva melhor. A resposta de todos é muito positiva; 
todos se empenham no momento em que estão praticando a atividade proposta por nós. Ao 
término do projeto foi possível notar que a capoeira além de sua finalidade marcial é utilizada 
como diversão, ginástica e forma de afirmação das culturas brasileira e afrodescendentes. Para 
os alunos do PIBID, o projeto aplicado proporcionou um aprendizado muito grande, porque foi 
preciso alterar a metodologia do das atividades, já que a faixa etária dos alunos não condizia 
com as dificuldades de alguns fundamentos da capoeira. Ao observar isso e alterar o método 
de ensino enriquecemos nosso conhecimento pelo fato de sentirmos que as aulas poderiam 
não dar certo e assim alteramos para melhor atender os alunos. Além de que, essa experiência 
contribuiu de forma positiva em nossa formação acadêmica, pois pudemos observar como é o 
cotidiano de uma escola, como uma aula é elaborada e os desafios que um professor da rede 
publica de educação precisa saber lidar.  


