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Ritmos brasileiros  

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem o intuito de ampliar o repertório musical dos alunos e desenvolver 

as habilidades de análise crítica por meio de audições comentadas sobre ritmos específicos: samba-

reggae, batuque, samba, frevo, coco e afoxé. 

As indicações de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência são sugestões. Você 

pode selecionar outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com a turma e adaptar as 

atividades como melhor lhe convier, mantendo sempre o encaminhamento de acordo com os 

objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer a diversidade dos ritmos brasileiros. 

• Reconhecer instrumentos característicos de cada ritmo analisado. 

• Identificar a apropriação de elementos dos ritmos analisados em obras da música 
contemporânea brasileira. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Música Contextos e práticas 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos 

de música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o 

desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Ritmos brasileiros 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em um semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: dispositivo para reprodução de gravações de áudio, gravações de obras musicais 

dos ritmos samba-reggae, batuque, samba, frevo, coco, afoxé disponíveis na internet, material de apoio sugerido ao 

professor sobre alguns ritmos tradicionais brasileiros, disponíveis no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan). 

Links: 

– Dossiê: “Frevo”, elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/dossieiphan14_frevo_web.pdf>. 
– Dossiê: “Matrizes do samba no Rio de Janeiro”, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/DossieSambaWeb.pdf>. 
Acessos em: 5 nov. 2018. 

Atividade 1 – Roda de conversa (10 minutos) 

Inicie a aula com uma roda de conversa, perguntando se a turma conhece ritmos musicais 

característicos de alguma região do Brasil. Possibilite a discussão sobre os ritmos musicais citados e 

incentive os alunos a manifestar impressões em relação a esses estilos e/ou artistas mencionados. Em 

seguida, liste no quadro os exemplos de ritmos musicais citados pela turma. 

Caso não tenham sido citados, acrescente samba-reggae, batuque, samba, frevo, coco e afoxé 

e explicite à turma que serão esses os ritmos explorados nesta aula. Pergunte se conhecem ou já 

ouviram alguns deles. Dependendo da região, alguns ritmos serão mais conhecidos do que outros.  

Atividade 2 – Audição e análise de ritmos brasileiros (35 minutos) 

Promova a audição de alguns pequenos trechos musicais como exemplos dos ritmos em 

discussão. Para isso, escolha previamente a gravação de uma obra musical de cada ritmo que será 

trabalhado. Na internet, há inúmeras opções para você selecionar as obras que preferir. Caso deseje, 

pode optar também pelas sugestões apresentadas a seguir. 

• Samba-reggae: “O mais belo dos belos”. Compositores: Adailton Poesia, Guiguio e Valter 
Farias. Intérprete: Ilê Aiyê.  

• Batuque: “Cangoma me chamou”. Domínio público. Intérprete: Clementina de Jesus. 

• Samba: “Preá Comeu”. Compositora: Dona Ivone Lara. Intérprete: Dona Ivone Lara. 

• Frevo: “Cabelo de fogo”. Compositor: Maestro Nunes. Intérprete: Spok Frevo Orquestra. 

• Coco: “Areia”. Compositores: Dona Selma do Coco e Zezinho. Intérprete: Dona Selma do 
Coco. 

• Afoxé: “Patuscada de Gandhi”. Compositor: Arivaldo Fagundes Pereira. Intérpretes: 
Gilberto Gil ou Bloco do Afoxé Filhos de Gandhy. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/dossieiphan14_frevo_web.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/DossieSambaWeb.pdf
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À medida que escutam cada música, peça aos alunos que identifiquem alguns elementos 

musicais, como instrumentos, padrões rítmicos, melodia, andamento (rápido ou lento), além de 

aspectos como a letra e semelhanças e diferenças em relação a outros ritmos. Durante as audições, 

ofereça à turma informações sobre os ritmos musicais. 

• Afoxé: compõe-se de cantos e batidas de tambores do candomblé, o que torna sua saída 
um evento religioso associado à cultura Iorubá. Tocado pelos blocos afro do Carnaval de 
Pernambuco e da Bahia, é executado basicamente por quatro instrumentos principais: o 
afoxé, o atabaque, o xequerê e o agogô.  

• Batuque: antes de ser um ritmo, o batuque é uma religião afro-brasileira que tem origem 
em religiosidades de povos da Costa da Guiné e da Nigéria. O ritmo surgiu do toque dos 
tambores presentes nas cerimônias dessa religião.  

• Coco: existem diferentes variações desse ritmo, cujas raízes são nordestinas. Uma das 
maneiras de se praticá-lo seria basicamente por meio do cantado – um solista, chamado 
de tirador de coco, puxa os versos, que são respondidos por um coro. O acompanhamento 
é percussivo, por meio de batidas de pés e mãos e com instrumentos como o ganzá e o 
pandeiro.  

• Frevo: surgido no estado de Pernambuco, é o primeiro ritmo musical brasileiro criado 
exclusivamente para o Carnaval. Caracteriza-se pelo andamento extremamente acelerado, 
acompanhado por uma dança tão marcante e dinâmica quanto. Os instrumentos usados 
são os mesmo de uma banda militar, com trompete, trombone, saxofone, tuba, caixa, etc. 

• Samba: com origem nas tradições africanas (principalmente dos povos bantos) e afro-
brasileiras, surgiu em diferentes regiões do Brasil, como o Recôncavo Baiano e a cidade do 
Rio de Janeiro, e se desenvolveu sob diferentes formas, como o samba de roda, o partido-
alto e o jongo. No Rio de Janeiro, ligado a instituições como o candomblé e a capoeira, 
ganhou seu primeiro registro fonográfico em 1917: o samba “Pelo telefone”, de Donga e 
Mauro de Almeida.   

• Samba-reggae: ritmo mais recente nascido no estado da Bahia, surgiu nas décadas de 1970 
e 1980. Trata-se de uma fusão entre o samba brasileiro e os ritmos do Caribe, como o 
reggae jamaicano. 

Ao finalizar a atividade, ressalte aos alunos que, na aula seguinte, eles deverão identificar em 

outras músicas os elementos dos ritmos analisados. Anote no seu diário de bordo o andamento dessa 

aula. 

 

Aula 2 – Analisando ritmos brasileiros 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em um semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: dispositivo de reprodução de gravações de áudio, gravações de obras musicais 

(diferentes daquelas apresentadas na aula anterior) dos ritmos samba-reggae, batuque, samba, frevo, coco, afoxé e 

outros ritmos brasileiros disponíveis em canais da internet. 
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Atividade 1: Audição comentada de novas canções (25 minutos) 

Retome com os alunos os ritmos abordados na aula anterior e execute pequenos trechos de 

cada obra apreciada para que relembrem as características de cada um. 

Nesse momento, os alunos serão convidados a identificar elementos dos ritmos analisados em 

outras músicas, de preferência mais recentes. A seguir, veja algumas sugestões, que podem ser 

facilmente encontradas na internet. Providencie previamente a gravação dessas canções ou daquelas 

que preferir. 

• Afoxé: “É D'oxum”. Compositores: Geronimo e Vevé Calazans. Intérprete: Mariene de 
Castro.  

• Samba: “Menino mimado”. Compositor: Criolo. Intérprete: Criolo.  

• Batuque: “Preciso me encontrar”. Compositor: Antônio Candeia. Intérpretes: Liniker e Ilú 
Obá De Min. 

• Samba-reggae: “Banho de folhas”. Compositoras: Luedji Luna e Emillie Lapa. Intérprete: 
Luedji Luna. (Vale ressaltar que a própria compositora e intérprete diz que sua obra não 
tem uma identidade única, pois sofre influência de diversas culturas. A música apontada é 
uma mistura de samba com ritmos cubanos.) 

• Coco: “Sebastiana”. Compositores: Rosil Cavalcanti. Intérprete: Lucy Alves. 

• Frevo: “Chuva de sombrinhas”. Compositor: André Rio, Nena Queiroga e Beto Leal. 
Intérprete: André Rio. 

Para a audição dessas canções, organize os alunos em grupos de quatro integrantes. 

Contextualize cada obra, seus autores e intérpretes e vá perguntando à turma sobre os elementos de 

cada música, evidenciando, por exemplo, os instrumentos utilizados, o andamento, os padrões 

rítmicos, a letra, etc. Ressalte que certas canções podem trazer elementos de mais de um ritmo. Por 

fim, oriente que, durante as audições, os grupos façam anotações, registrando as contextualizações 

feitas por você e as conversas coletivas. 

Atividade 2: Análise das canções apresentadas (10 minutos) 

Depois da audição comentada, solicite aos grupos que identifiquem os ritmos de cada música 

apreciada e façam um resumo das análises, esclarecendo que não é necessário que esse resumo seja 

organizado de maneira formal, uma vez que servirá apenas como guia para a roda de conversa a ser 

desenvolvida. Dessa forma, espera-se que, durante a conversa, os alunos, de maneira clara e objetiva, 

troquem impressões sobre cada canção e reflitam sobre a classificação e as características das obras 

apreciadas. 

Atividade 3: Roda de conversa (10 minutos) 

Para finalizar a aula, promova, com toda a turma, uma roda de conversa sobre as análises 

feitas, propondo questões como:  

• Todos identificaram os mesmos ritmos?  

• Houve diferenças nas análises? 
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• Quais ritmos foram mais fáceis de identificar e quais foram mais difíceis? 

• Que elementos contribuíram para que vocês identificassem o ritmo de cada música? Os 
instrumentos utilizados? O andamento da canção? A letra? Os dados biográficos de 
autores e intérpretes? Vários desses critérios? 

Anote no diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há três aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência:  

• que os estudantes sejam capazes de identificar as principais características dos ritmos 
abordados durante as aulas: samba-reggae, batuque, samba, frevo, coco e afoxé. 

• que os estudantes consigam identificar elementos desses ritmos em outras obras da 
música brasileira. 

• que os estudantes entendam como os artistas incorporam esses ritmos em suas 
composições de modos diferentes. 

Para isso, durante a sequência didática, guie 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? Como foi esse processo? Os estudantes respeitaram a 

produção dos colegas? Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido? Os estudantes 

desenvolveram análises sobre ritmos específicos? De que forma? Os estudantes ficaram satisfeitos 

com as próprias produções? Usaram dos conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos 

e os dos colegas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Discorra sobre a origem do ritmo samba-reggae. 

2. Cite três ritmos brasileiros estudados nas duas últimas aulas e suas principais características. 

Gabarito das questões 

1. O samba-reggae nasceu na Bahia e representa uma fusão entre o samba brasileiro e o reggae 
jamaicano. 

2. Respostas pessoais. Espera-se que os alunos citem três dos ritmos abordados nas aulas e algumas 
de suas características, sejam contextuais ou estéticas. 


