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Marujada 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo abordar a marujada, especialmente nas regiões Norte 

e Nordeste do Brasil. O intuito é aproximar os estudantes do universo marítimo ao qual o folguedo faz 

referência, bem como à característica da coletividade que se expressa nesta dança, cujos passos muitas 

vezes são sincronizados. Dessa forma, os estudantes terão seu repertório cultural ampliado. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma sugestão. 

Você pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou se identifique mais 

e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o encaminhamento 

de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Contextualizar, caracterizar e valorizar o festejo brasileiro Marujada. 

• Experimentar passos da dança presente na Marujada. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança 

Contextos e práticas 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando 
composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros 
de diferentes épocas.  

Elementos da linguagem 
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, combinados, 
geram as ações corporais e o movimento dançado. 

Processos de criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento como fonte para a construção 
de vocabulários e repertórios próprios. 
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras 
práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como 
referência para a criação e a composição de danças autorais, 
individualmente e em grupo. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Contextualização da marujada 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio 

Organização dos estudantes: espalhados pelo espaço reservado para a atividade 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet; caixas de som acústicas. Músicas de marujada  

e suas variações, tais como retumbão ou fandango, pesquisadas previamente. 

Atividade 1 – Roda de conversa (5 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos estudantes se eles já ouviram falar na marujada. Caso haja 

respostas afirmativas, peça a eles que contém o que sabem sobre esta manifestação tradicional 

brasileira. Aproveite a oportunidade para explicar que o termo “marujada” vem de “marujo”, 

marinheiro. Diga que a marujada é um folguedo, isto é, uma manifestação tradicional da cultura 

brasileira que reúne dança e música que remete ao universo marítimo. Explique que esta festa também 

é chamada de fandango, e que é muito comum nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.  

Atividade 2 – Aquecimento (10 minutos) 

Pergunte aos estudantes se algum deles já esteve em um barco, no mar ou mesmo em um rio. 

Peça aos estudantes que já passaram por essa situação que descrevam a sensação que tiveram. Caso não 

haja nenhuma resposta afirmativa, você pode propor um exercício de imaginação para explicar o balanço 

do barco na água, perguntando como essa sensação poderia ser experimentada no corpo em terra firme.  

Explique que, para iniciar a atividade, eles devem simular o movimento do barco na água. Para 

isso, convide os estudantes a tirarem os sapatos e ficarem de pé, transferindo o peso sutilmente de 

um pé para o outro, como se estivessem sentindo o balanço do barco. Reproduza uma música típica 

da marujada que tenha pesquisado previamente. Use, de preferência, o retumbão – variação mais lenta 

da marujada. Peça para que eles tentem manter a sensação do balanço do mar enquanto procuram 

se mover de acordo com o ritmo que estão escutando.  

Atividade 3 – Experimentando a marujada (20 minutos) 

Quando a música acabar, sugira aos estudantes a realização de uma brincadeira que remete 

ao contexto da marujada. A brincadeira acontece ao som do seguinte canto:  

“Puxa a corrente do mar, marinheiro 

Puxa a corrente do mar, marinheiro 

Ô marinheiro, ô marinheiro 

Eu vim pra brincar no terreiro.” 

Domínio público. 
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Peça que a turma se divida em dois grupos, que deverão se posicionar em linhas paralelas, 

uma de frente para a outra. Em cada linha, os estudantes devem se colocar lado a lado, com os braços 

enganchados. Enquanto cantam os dois primeiros versos, oriente-os a se manterem nas filas, balançando 

de um lado para o outro (como fizeram anteriormente, transferindo o peso de um pé para o outro,  

em movimento sincronizado). Ao cantar o terceiro e o quarto versos, solicite que soltem os braços 

e, saltitando, cruzem o espaço, de modo que as linhas troquem de lugar, por quatro vezes, duas em 

cada verso. Em seguida, peça que entrelacem os braços novamente e recomecem a canção. Sustente 

essa proposta por alguns minutos, deixando-os executar algumas trocas, até que a movimentação no 

espaço seja feita de forma mais harmoniosa. 

Atividade 4 – Roda de conversa (10 minutos)  

Ao final da atividade, sugira à turma que pesquise, até a próxima aula, na internet ou em livros 

impressos, a respeito da marujada típica das regiões Norte e Nordeste do país. Explique que essa 

manifestação artística acontece geralmente nos meses de dezembro e janeiro e que reúne muitas 

pessoas pelas ruas das cidades, em frente a igrejas ou em grandes galpões. Solicite que procurem por 

imagens (foto ou vídeo) dessas manifestações em uma pesquisa na internet e em livros impressos,  

a ser realizada em casa ou no laboratório de informática da escola. 

 

Aula 2 – Uma dança coletiva 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio 

Organização dos estudantes: espalhados pelo espaço reservado para a atividade 

Recursos e/ou material necessário: papel sulfite, lápis preto, borracha, computador com acesso à internet; caixas 

acústicas. Músicas de marujada e suas variações, tais como retumbão ou fandango, pesquisadas previamente. 

Atividade 1 – Roda de conversa (5 minutos) 

Inicie a aula relembrando com os estudantes o que aprenderam na aula anterior a respeito da 

marujada, cuja origem está relacionada a folguedos ibéricos, podendo conter elementos diferentes 

dependendo do lugar onde ocorre, de acordo com o contexto local. Explique que a marujada é uma 

manifestação tradicional porque é transmitida de geração em geração, por meio da própria prática. Por 

isso, também, sofre variações ao longo do tempo e em diferentes lugares. Comente que as manifestações 

tradicionais brasileiras estão associadas intrinsecamente às relações que se estabelecem nos contextos 

em que ocorrem, e que essas relações podem ser percebidas nas vestes, por meio de elementos simples, 

como as cores das vestimentas e dos adereços dos marujos, no caso da marujada. Em geral as vestes são 

brancas, com detalhes em outra cor: azul em alguns lugares do Brasil, vermelho em outros.  

Atividade 2 – Dançando coletivamente (25 minutos) 

Pergunte aos estudantes se, na pesquisa deles, encontraram fotos ou vídeos que mostrem a 

marujada e, caso a resposta seja positiva, se notaram que as festas reúnem muitas pessoas, em grandes 

cortejos e rodas. Aponte que as marujas e os marujos muitas vezes se movimentam em círculos e 
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também em linhas retas, paralelas. Sugira que eles próprios experimentem esses movimentos realizando 

um exercício simples.  

Solicite aos estudantes que, juntos, visualizem um retângulo no chão, do tamanho do espaço 

disponível. Ajude-os a se organizar de forma que metade da turma ocupe as bordas do retângulo. 

Explique que, quando você colocar a música, eles deverão se mover em linha reta, como se traçassem o 

desenho da borda no caminhar. Os estudantes que estiverem nas bordas do retângulo se moverão em 

conjunto, na mesma direção. A outra metade da turma deverá ocupar o espaço interior do retângulo e 

se deslocar em movimentos circulares, sozinhos ou em dupla. Oriente-os a se dividir em dois grupos para 

começar. O grupo todo deve cuidar para que a quantidade de pessoas na borda e no centro se mantenha 

estável. Reproduza as músicas de marujada que tenha pesquisado previamente e convide os estudantes 

a se moverem de acordo com o ritmo. Depois de cerca de dez minutos, peça que refaçam o exercício de 

outra forma: agora o espaço será composto por um círculo. Na borda dele, instrua a turma a se mover 

em conjunto, traçando o círculo no espaço. No interior, eles se moverão em linhas retas, sozinhos ou em 

dupla. Mantenha o exercício por cerca de mais dez minutos, ainda com o acompanhamento da música.  

Atividade 3 - Fechamento (15 minutos) 

Ao final da aula, reúna os estudantes em uma roda para conversar sobre a prática realizada. Peça 

a eles que pensem sobre as diferenças entre cada um dos movimentos realizados (em grandes grupos 

ou sozinhos/em dupla; em círculos ou em linhas retas) e pergunte em qual momento se sentiram mais 

integrados ao grupo. Chame a atenção dos estudantes para as origens da marujada e sua relação com o 

universo dos marujos, que viajam pelo mar: é preciso muita gente para fazer um navio atravessar um 

oceano! Explique que, na marujada, embora haja diversos momentos em que se dança em dupla, grande 

parte dela desenvolve-se coletivamente, até mesmo com passos sincronizados, em um o ritmo bem 

marcado por instrumentos musicais e pelos cantos. Esclareça para aos estudantes que a maneira como 

se movem pode favorecer o aspecto da coletividade, e que os momentos em que cada um se sentiu mais 

integrado ao grupo podem ser pistas para essa percepção. Solicite que cada um registre, em papel sulfite, 

o momento no qual identificou se sentir integrado ao grupo, da forma que preferir (em texto ou desenho). 

 

Aula 3 – Dançar a marujada 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio. 

Organização dos estudantes: espalhados pelo espaço reservado para a atividade 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet; caixas acústicas. Músicas de marujada e suas 

variações, tais como retumbão ou fandango, pesquisadas previamente. 

Atividade 1 – Roda de conversa (5 minutos) 

Inicie a aula relembrando que a marujada é uma manifestação tradicional brasileira que envolve, 

além de dança, música, vestimentas e lendas para uma encenação que remete ao universo dos marujos 

e das viagens marítimas.  
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Atividade 2 – Dançando a marujada (15 minutos) 

Explique que a dança da marujada possui movimentos característicos, que têm muita relação 

com a música que a acompanha nos folguedos, seu ritmo e seus instrumentos. Peça então que os 

estudantes fiquem de pé, imaginando levar um pequeno tambor à frente do corpo, na altura da 

cintura. Diga a eles que imaginem estar tocando o tambor com uma baqueta na mão direita, ao mesmo 

tempo que pisam com força com o pé direito no chão. Lembre-os de que a movimentação coletiva é 

uma característica da marujada, e que os marujos muitas vezes se movem de forma sincronizada. 

Oriente-os a fim de que possam chegar a um mesmo ritmo, de modo que todos os pés batendo no 

chão produzam um som uniforme. Quando um ritmo comum já estiver estabelecido, convide-os a se 

moverem pelo espaço utilizando esse passo, lembrando das movimentações experimentadas na aula 

anterior: em círculos ou linhas retas, em grandes grupos ou em dupla.  

Atividade 3 – Criando uma dança de marujada (25 minutos) 

Reserve os próximos 25 minutos da aula para criar com os estudantes uma sequência de 

movimentação simples. Para começar, estabeleça com eles um roteiro de formas de deslocamento 

pelo espaço: defina momentos para que se movam em linha reta ou em círculo, em um grande grupo 

ou em dupla. Depois, oriente-os a colocar essa sequência em prática ao som de uma das músicas que 

você tenha pesquisado. 

Ao final, forme uma roda com os estudantes e conduza uma conversa sobre o que aprenderam 

nas últimas aulas, procurando incentivá-los a expressar como foi a experiência da dança coletiva, o 

que acharam do ritmo da música e da história desse folguedo. 

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Há dois aspectos a serem observados como resultado das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência: 

• que os estudantes sejam capazes de reconhecer e caracterizar a marujada; 

• que os estudantes experimentem os elementos da dança realizada com base na marujada. 

Para isso, durante a sequência didática, você pode guiar suas observações por meio das seguintes 

perguntas: Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma? Os estudantes 

deram atenção às instruções das atividades? Os estudantes respeitaram a produção dos colegas? 

Participaram de atividades de dança com base nos elementos da manifestação tradicional da 

marujada? De que forma? Os estudantes ficaram satisfeitos com as próprias produções? Lançaram 

mão dos conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos colegas? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Nas últimas aulas, falou-se sobre a marujada. Quais são as origens dessa manifestação tradicional 
brasileira e a qual contexto ela faz referência? 

2. A dança da marujada é individual ou coletiva? Como essa característica se relaciona com suas 
referências e os contextos em que é praticada? 

 

Gabarito das questões 

1. A marujada tem origem em folguedos da península Ibérica e faz referência ao universo dos 
marinheiros e suas expedições em alto-mar. 

2. A dança da marujada é predominantemente coletiva, característica que tem como referência o 
universo dos marinheiros, que trabalham em conjunto. Compõe também uma festa coletiva, que 
reúne muitas pessoas pelas ruas da cidade. 


