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1. Resumo  

Objetivo: O presente estudo objetiva avaliar os possíveis efeitos da prática da 

capoeira na flexibilidade.  Metodologia: Participarão do estudo trinta e seis pessoas 

de 18 a 25 anos (masculinos) não sedentários que serão submetidos a um 

treinamento de capoeira duas vezes por semana durante oito semanas. Os 

equipamentos utilizados para verificar a flexibilidade dos estudados serão o banco 

de Wells e flexímetro. Resultados: Os resultados serão expressos em forma de 

gráficos e tabelas com os valores das médias e desvio padrão das variáveis 

abdução de quadril e flexão de coluna. 

  

2. Introdução 

Flexibilidade é conceituada como a amplitude de movimento disponível 

em uma articulação ou grupo de articulações, sendo uma capacidade física 

relacionada à saúde (CUNHA 2005).  Achour (1996), aponta que a flexibilidade é 

uma capacidade física essencial à saúde geral das pessoas atletas e não atletas. As 

artes marciais trabalham muito essa capacidade durante os exercícios, como é o 

caso do caratê (MARINS et al, 2003), o jiu-jitsu (SOARES, 2005) ou a capoeira 

(PASTINHA, 1988) 

A capoeira é uma arte marcial que pratica muitos exercícios objetivando a 

flexibilidade. Segundo Pastinha (1988) capoeira mostra a extraordinária flexibilidade 

dos capoeiristas, pois essa capacidade é primordial durante a execução dos golpes. 

Santos (2002), afirma que a capoeira tem uma caracterização, porém específica em 

movimentos corporais que se fundamentam na flexibilidade. Crege (2005) verificou 

que houve melhora na flexibilidade durante o treinamento de capoeira. Brito (2008) 

através de um treino específico de capoeira durante dois dias na semana, percebeu-

se melhora na flexibilidade, coordenação motora, reflexos e agilidade. Silva (2010) 

realizou um estudo com crianças praticantes de capoeira e verificou que houve 

melhora na flexibilidade, coordenação motora, além da criança se familiarizar com a 

imagem do próprio corpo, O autor apregoa que essa melhora é devido aos 

exercícios realizados serem referentes a atitudes existente em seu cotidiano, como 

caminhada, sentar, correr, agachar, pular etc. 



È importante que pesquisas na área continuem sendo realizadas 

objetivando mostrar o quanto a capoeira auxilia o desenvolvimento da flexibilidade, 

sendo esta uma capacidade física importante na modalidade. Portanto, esse estudo 

tem como objetivo investigar qual o efeito da capoeira no desenvolvimento da 

flexibilidade. 

 

3. Metodologia 

A amostra será constituída por trinta e seis indivíduos do gênero 
masculino com idade entre 18 a 25 anos divididos em dois grupos, GC (grupo 
Controle) e GDC (grupo de Capoeira). Como critério de inclusão considerou-se 
indivíduos não praticantes de capoeira e sem lesões osteomusculares.A seleção da 
amostra será realizada pelo método aleatório simples.  

O GDC irá praticar capoeira durante oito semanas numa frequência de 
duas vezes semanais, enquanto o GC não praticará qualquer tipo de exercício 
durante esse período. Durante as aulas serão realizados exercícios para flexibilidade 
nas regiões articulares do pescoço, ombros, cotovelos, punhos, quadril, joelhos e 
tornozelos. Os testes pré e pós-experimento serão realizados um dia antes e um dia 
depois do estudo. 

Para a realização dos testes irão ser utilizados os seguintes matériais: 
Banco de Wells da marca Sanny verificando a flexão da coluna lombar no teste de 
sentar e alcançar, e um flexímetro da marca Sanny verificando a abdução de quadril. 

No teste de sentar e alcançar será utilizado o protocolo de Wells & Dillon 
(1952), na qual os indivíduos ficarão descalços, sentados no chão com os membros 
inferiores juntos, joelhos estendidos com os pés totalmente apoiados na parte lateral 
da caixa. Os braços ficarão estendidos à frente com uma mão colocada sobre a 
outra, (palmas das mãos para baixo), flexionando o tronco sobre o quadril, 
empurrando o taco de madeira sobre a caixa que possui uma fita métrica 
milimetrada. Serão realizadas três execuções, considerando como resultado a maior 
distância atingida.  

Para o teste de abdução de quadril, será utilizado o protocolo de Farinatti 
(2000) que consiste em realizar oito movimentos na região do quadril (abdução de 
quadril) Os indivíduos ficarão deitados em decúbito lateral, com os membros 
inferiores estendidos, e os braços posicionados na lateral do tronco. Com o 
flexímetro posicionado no terço inferior da coxa, logo a cima do joelho, iniciou-se o 
movimento com o membro avaliado sobre o membro oposto. Zera-se o flexímetro, e 
executa-se a abdução de quadril com os membros inferiores estendidos. Repetindo 
esse procedimento três vezes, considera-se o maior valor executado. 



Os resultados serão expressos em forma de gráficos e tabelas com os 
valores das médias e desvio padrão das variáveis abdução de quadril e flexão de 
coluna. 
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