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RESUMO 

 
Todos sabem da importância da atividade física em nossas vidas, com o passar dos anos, naturalmente, 

vamos perdendo a disposição e a habilidade para realizar tais atividades. Devemos proporcionar às 

pessoas idosas, condições para que elas realizem essas atividades de forma significativa, visando o bem 

estar físico e social, desfrutando de momentos agradáveis. Uma importante ferramenta para a prática de 

atividade física é a capoeira, pois proporciona ao praticante o desenvolvimento físico e agrega ao mesmo 

tempo questões históricas e sociais. A capoeira de maneira adaptada ao público da 3ª idade pode 

contribuir para a prática de atividades físicas, proporcionando saúde e alegria. O presente trabalho tem 

como objetivo mostrar o quanto a prática da capoeira para as pessoas da 3ª idade, pode ser benéfica, 

trazendo ao praticante condições para manutenção de uma vida saudável ao mesmo tempo que fortalece 

os vínculos de amizade e de aprendizado.  
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ABSTRACT 

 
Everyone knows the importance of physical activity in our lives, over the years, naturally, we are losing 

the willingness and ability to perform such activities. We must provide the elderly with conditions for 

them to carry out these activities in a meaningful way, aiming at physical and social well-being, enjoying 

pleasant moments. An important tool for the practice of physical activity is capoeira, as it provides the 

practitioner with physical development and adds historical and social issues at the same time. Capoeira in 

a way adapted to the public of the third age can contribute to the practice of physical activities, providing 

health and happiness. The present work aims to show how the practice of capoeira for people of the third 

age can be beneficial, bringing the practitioner conditions to maintain a healthy life while strengthening 

the bonds of friendship and learning. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 

 

A Educação Física em todos os seus princípios busca levar ao ser humano 

benefícios para o seu desenvolvimento e manutenção das suas capacidades físicas, 
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psicológicas e sociais através do movimento humano. Por meio das artes marciais, uma 

das disciplinas disposta na composição curricular da Educação Física busca-se oferecer 

práticas adaptadas a grupos específicos para melhor aproveitamento de seus benefícios. 

Neste contexto a capoeira aplicada para grupos de terceira idade compõe um 

instrumento rico em socialização e estímulos diversos necessários na manutenção das 

capacidades físicas e psicológicas a qual requer muita atenção neste grupo específico 

(FREITAS, 2007). 

A melhor idade e terceira idade relatada neste trabalho trata-se de pessoas acima 

de 60 anos de idade as quais são denominadas de idosos pelo Estatuto do Idoso na 

forma da lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Brasil (2003). Neste viés trazemos a 

modalidade da capoeira com adaptações condizentes com grupo específico relatado. A 

modalidade da capoeira é composta por elementos musicais, danças folclóricas, 

instrumentos musicais específicos e a roda de capoeira onde a sua movimentação é 

realizada de forma coreografada. 

A capoeira é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade reconhecida em 

2014 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) devido sua importância no cenário da cultura brasileira Brasil (2014). A 

capoeira traz elementos de socialização capazes de motivar este grupo específico 

quando desenvolvida sua prática, visto que os elementos que compõe sua prática 

estimula o bem social. 

Na atualidade é notório o aumento da população idosa o que aponta o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE Brasil (2020). Nesta perspectiva há uma 

preocupação em buscar práticas que ofereçam uma melhora da qualidade de vida 

usando como aspecto motivador a socialização. Neste viés os esportes podem ser de 

grande relevância. 

 É notório que quando falamos em artes marciais surge uma desconfiança a 

respeito da sua prática, mas é apenas um estigma deixado pela contextualização 

histórica que marca o surgimento das modalidades. Quando falamos de atualidade, 

temos que rever também todas as práticas a fim de absorver os benefícios propostos pela 

modalidade e encaixá-la nos padrões profissionais que exige a Educação Física para 

grupos específicos (FREITAS, 2007). 
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Este trabalho tem por objetivo mostrar os benefícios da capoeira para pessoas da 

melhor idade. Para isso, foi realizada uma pesquisa por meio de revisão bibliográfica no 

período de 08 de março a 10 de julho. As pesquisas de artigos relacionados foram feitas 

a partir de revistas eletrônicas e periódicos, através de bases de dados como: Google 

Acadêmico, SCIELO e Bireme, também foram utilizados livros sobre capoeira. As 

referências utilizadas foram selecionadas por relação com o tema. 

  

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2. 1 – A CAPOEIRA 

 

 

A origem da capoeira é amplamente discutida, há teorias de que seu início se deu 

através da cultura indígena que residia no Brasil antes da colonização. Outra corrente de 

estudos mais aceita é que a capoeira surge como manifestação da cultura africana 

trazidas pelo povo africano escravizado no Brasil. Os primeiro registros da modalidade 

são de 1770 (TORRES; SANTOS e BUENO, 2011). 

A capoeira é uma arte marcial dotada de elementos característicos próprios 

como: a musicalidade, instrumentos musicais e a roda de capoeira, local onde ocorre o 

combate de capoeira ao qual se dá o nome de “jogo de capoeira”. Toda movimentação 

dos jogos em relação aos golpes fundamentais acontece ritmada e coreografada como 

uma dança dirigida pela batida do principal instrumento da capoeira, o berimbau 

(CAPOEIRA, 2010). 

Toda tradição ancestral da capoeira carrega legados da cultura africana, sua 

história, fundamentos e musicalidades são elementos transportados no tempo pela 

oralidade trazida pelos mestres de capoeira, responsáveis por transmitir os 

conhecimentos técnicos da arte (TORRES; SANTOS e BUENO, 2011). 

A capoeira teve duas grandes referências primordiais como mestres, Vicente 

Joaquim Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha e também Manoel dos Reis Machado, o 

mestre Bimba. Desde 1900 a capoeira figurava como crime definido no Código Penal 

Brasileiro da época e para modificar esse quadro mestre Bimba criou a Luta Regional 

Baiana, onde começou a ensinar a capoeira de maneira modificada e sistematizada com 
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sequências de ensino, ou seja, de forma didática (TORRES; SANTOS e BUENO, 

2011). 

Mestre Bimba chama atenção com suas apresentações e recebe o convite do 

então Presidente da República para demonstrar sua modalidade. A Capoeira Regional 

como fica conhecida posteriormente em 1940 deixa de ser crime passando a ser 

permitida a sua prática em todo território nacional. Mestre Bimba até hoje é uma das 

maiores referências da capoeira no mundo (TORRES; SANTOS e BUENO, 2011). 

Em 2014, a capoeira recebe da UNESCO através do (IPHAN) Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título de Patrimônio Imaterial da 

Humanidade.  Foi levando em conta a sua importância cultural no cenário nacional, a 

sua origem afro-brasileira e seu alcance em mais de 160 países em todos os continentes. 

Brasil (2014). É possível observar a importância desta nobre arte no que diz respeito à 

cultura e ao movimento humano, é preciso estudá-la e desenvolver metodologias 

aplicáveis a todos sem nenhum tipo de distinção para que assim, possamos por muito 

mais desfrutar dos benefícios dispostos por essa magnífica modalidade.      

    

 

          

2. 2 – A CAPOEIRA E A MEHOR IDADE 

 

 

 

A capoeira é uma arte que pode ser praticada por crianças, jovens e adultos. 

Entre os seus variados benefícios, verifica-se que sua prática também é benéfica aos 

praticantes da 3ª idade. Segundo a ONU, a classificação das pessoas como idosas se dá 

após os 65 anos e segundo a Organização Mundial da Saúde e pela Lei Federal 8.842/94 

que trata sobre a Política Nacional do Idoso, pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou 

mais (BRASIL, 2003). 

 Sabemos que muitas pessoas idosas possuem dificuldades comuns às suas 

características, muitos apresentam problemas de saúde, seja de ordem física ou mental. 

Ao tratar, especificamente dessa faixa etária, devemos levar em consideração, vários 

fatores e não só os relacionados aos problemas de saúde, mas os de ordem social. 
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Atualmente, a população de idosos cresceu muito no Brasil e com esse crescimento uma 

das preocupações diz respeito à qualidade de vida dessas pessoas, o quão necessário se 

faz a prática de atividades físicas que colaborem para o bem estar desses idosos 

(LUSSAC, 2009). 

  O processo de envelhecimento se dá, caracterizado pela ciência, através da perda 

das capacidades e dificuldades na realização de atividades rotineiras, principalmente 

pela perda de atividade muscular. Ao longo dos anos, temos necessidade de adaptação 

para realizar determinada tarefa. Os benefícios dos exercícios físicos são para todas as 

idades, em especial ao público da melhor idade. A valorização do público alvo da 3ª 

idade se faz necessária, hoje temos que ter uma nova visão da velhice, pois é um público 

cada vez ativo e participante na sociedade, deve ser deixada de lado a visão de exclusão 

ou incapacidade, pois há muita coisa que se pode fazer para essa faixa etária. Os idosos 

de hoje já não são aqueles velhinhos que a sociedade costumava a enxergar como 

aqueles que não conseguem realizar mais nada a não ser brincar com seus netos e 

bisnetos, atualmente percebemos o quanto são capazes (LUSSAC, 2009). 

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, todos os idosos gozam de 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando a preservação de sua 

saúde física e mental, sendo obrigação da família, comunidade, sociedade e Poder 

Público assegurar com prioridade a efetivação ao seu direito à vida, saúde, alimentação, 

educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade e respeito à 

convivência familiar e comunitária. Sendo assim, não é apenas questão de respeito, mas 

algo que lhes são assegurados por lei (BRASIL, 2003). 

Pouco estudo se tem a respeito da prática da capoeira na 3ª idade, mas ao 

conhecer os benefícios que sua prática proporciona aos praticantes da arte, podemos 

afirmar que para as pessoas mais velhas, a capoeira também pode proporcionar 

qualidade de vida em vários aspectos.  No que diz respeito à prática de atividade física, 

é provado através de inúmeros estudos o quanto é importante para todas as pessoas e na 

3ª idade não poderia ser diferente, pois ao praticar traz muitos benefícios como melhora 

da atenção, lateralidade, equilíbrio, etc. fatores que sofrem a ação do tempo, pois com o 

passar dos anos, nossa desenvoltura em relação aos movimentos vai se tornando cada 

vez mais difícil (LUSSAC, 2009). 
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 No que diz respeito à parte cognitiva, através da prática da capoeira, o 

praticante poderá aprender muito, desenvolver a memória através das letras das músicas  

e acompanhar determinado instrumento musical através das questões relacionadas à  

musicalidade, bem como desfrutar de momentos de conhecimento que envolvem nossa  

cultura, desfrutando de um ambiente que proporciona a troca de experiências e 

relacionamento interpessoal gerando momentos de descontração e alegria (LUSSAC, 

2009). 

  O simples fato de conviver com outras pessoas em busca de um mesmo ideal, 

faz com que o praticante de capoeira na 3ª idade tenha uma velhice feliz, desfrutando de 

momentos prazerosos ao lado de amigos e companheiros. Cabe ressaltar que ao 

trabalhar capoeira com pessoas idosas, devemos respeitar suas particularidades, cada 

pessoa tem suas limitações e condições para praticar determinada atividade física, as 

propostas das aulas devem estar de acordo com as características desse público, 

atendendo suas necessidades. Outro fator importante que cabe ressaltar é sobre a 

ludicidade da capoeira, através do seu aspecto lúdico faz com que o praticante se 

envolva e desenvolva habilidades (CARNEIRO; JUNIOR, 2009). 

 Segundo Silva e Heine (2008), as adaptações lúdicas da capoeira envolvem um 

aspecto psicomotor tornando a leitura corporal através dos movimentos técnicos da 

modalidade um conjunto de movimentos de ação e reação cognitiva, ou seja, observar, 

pensar e agir. A percepção espacial e a coordenação motora ampla e fina são 

estimuladas de forma constante o que rege de forma favorável a manutenção destas 

capacidades no público da terceira idade. 

Através de uma abordagem lúdica na prática da capoeira, os idosos podem 

desfrutar de experiências concretas, principalmente pela relação entre si com o próprio 

corpo e com outras pessoas. Cabe ao professor ou mestre adaptar sua metodologia de 

acordo com as necessidades dessa faixa etária e aproveitar todas as possibilidades que a 

capoeira pode proporcionar, explorar movimentos, músicas, manifestações culturais, 

etc. Verifica-se que através da sua prática, que ela estimula a socialização, fortifica o 

sentimento de pertencimento e identidade social ao resgatar conceitos históricos e 

sociais. Os vínculos afetivos são fortalecidos ao treinar em um ambiente acolhedor e 

amigável, proporcionando aos idosos bem estar físico e mental, além da oportunidade 
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de conviver com pessoas mais experientes e que têm muito a nos ensinar, enriquecendo 

nossas relações sociais (LUSSAC, 2009). 

Cabe ressaltar que o ápice da capoeira o qual chamamos de „jogo de capoeira” 

que consiste na realização dos movimentos da capoeira em duplas proporciona a 

socialização de forma ampla, pois o jogo consiste em uma troca de experiências pelos 

praticantes, onde compõe-se pela “roda de capoeira” que é um circulo de pessoas 

batendo palmas e cantando cantigas de roda numa perfeita sintonia Silva (1979). É 

possível observar o aspecto social neste contexto,  o que figura com grande importância 

na vida em sociedade. É necessário que proporcionemos cada vez mais práticas que 

viabilizem a interação social entre as pessoas a fim de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida. 

 

  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A capoeira é uma arte fascinante, que encanta a todos e que pode contribuir para 

o desenvolvimento humano em vários aspectos, desde a infância até a velhice 

percebemos que a capoeira tem um grande valor trazendo aos praticantes da modalidade 

melhora nas condições físicas e intelectuais, desenvolvendo o praticante das mais 

variadas formas. Com ela é possível proporcionar aos idosos, momentos de 

aprendizado, troca de experiências, melhora no desenvolvimento físico na realização de 

determinados exercícios, melhora nas condições intelectuais através do trabalho com 

músicas e ao utilizar funções cognitivas como: memória, atenção, linguagem, percepção 

e funções executivas que vão dos comportamentos mais simples até os mais complexos, 

que exigem mais do nosso cérebro. 

A capoeira é uma importante ferramenta, pois associa benefícios físicos através 

da prática de atividades físicas, benefícios sociais, pois trata-se de uma arte onde há 

socialização e troca de aprendizado entre seus praticantes, benefícios de ordem cultural, 
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pois resgata nossas origens e fortalece nossa identidade. Enfim, é uma arte múltipla que 

só traz benefícios aos seus praticantes. 

O público da 3ª idade é muito importante para todos nós, eles têm muito a nos 

ensinar devido sua vivência e história de vida, cabe-nos o respeito e a consideração 

pelos idosos, valorizando-os não só no cumprimento das leis que eles têm asseguradas, 

mas como pessoas que contribuíram para a sociedade e na maioria da vida 

particularmente para nós mesmos, dentro de nossos lares. Se hoje, não conseguem 

realizar determinadas tarefas, lembremos o quanto foram importantes para construção 

da sociedade que é hoje e agora cabe a nós a sua valorização e cuidado. Lembrando que 

a prática da capoeira na 3ª idade deve ser pensada e estruturada, levando em 

consideração os aspectos característicos dessa faixa etária, sem deixar de dar 

importância as particularidades de cada indivíduo. A prática da capoeira deve ser, antes 

de tudo prazerosa, proporcionando aos idosos momentos agradáveis e benéficos em 

amplos aspectos. 
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