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Roda de capoeira 

Duração: 3 aulas  

Introdução  

A capoeira é uma manifestação cultural presente em todas as regiões do Brasil, e a sua expres-

são engloba um estudo transdisciplinar que perpassa algumas linguagens artísticas e áreas do conhe-

cimento como a Educação Física e a História. Nesta sequência, vamos conhecer mais e explorar a ca-

poeira como forma de expressão. 

Objetivos de aprendizagem  

O objetivo desta sequência didática é propor situações em que, de modo cumulativo, os alunos 

conheçam elementos da roda de capoeira (a música, a dança/luta, a roda), bem como seus aspectos 

culturais e históricos. 

Para isso, esta sequência visa explorar três unidades temáticas. 

Na unidade temática Dança, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a respectiva 

habilidade: 

Contextos e práticas – (EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de sim-

bolizar e o repertório corporal. 

Na unidade temática Música, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a respectiva 

habilidade: 

Contexto e práticas – (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musi-

cal, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da 

música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Na unidade temática Artes integradas, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Matrizes estéticas culturais – (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.  

Patrimônio cultural – (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 
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Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

Recursos e materiais necessários  

Lápis preto, lápis de cor, papel sulfite, câmera de vídeo ou celular, computador conectado a um proje-

tor ou a uma televisão. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Familiarização 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em roda 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (5 a 10 minutos) 

Para fazer uma sondagem inicial, o professor escreverá a palavra “capoeira” na lousa e per-

guntará aos alunos o que ela significa: “É uma dança?”, “É uma luta?”, “Vocês conhecem a origem da 

capoeira?”, “Será que ela veio da África ou foi inventada no Brasil?”. A ideia não é responder às per-

guntas pelos alunos, mas deixar que eles levantem outras questões que, por ora, fiquem em suspenso. 

Também é interessante verificar se há algum estudante praticante de capoeira na turma e, se 

houver, pedir que demonstre alguns movimentos básicos aos colegas. 

Atividade: Assistindo a vídeos e apreciando imagens (20 a 25 minutos) 

Nesse momento, o professor exibirá algum vídeo contendo imagens de uma roda de capoeira, 

de preferência em que mulheres e homens, adultos e crianças estejam participando. É importante que 

seja feita uma pesquisa prévia de vídeos que possam ser mostrados aos alunos (há algumas sugestões 

na seção Referências). O importante é que seja um vídeo que apresente a capoeira em seus mais di-

versos aspectos, inclusive as músicas e instrumentos musicais que a acompanham. 

O professor deverá exercitar com os alunos a análise das imagens do vídeo propondo algumas 

questões provocadoras: “O que vocês observaram?”, “O que chamou mais a atenção de vocês?”, “Vo-

cês já tinham visto uma roda de capoeira?”, “Que instrumentos vocês conseguem identificar no ví-

deo?”, “O que acham da música?”, “Como são os movimentos realizados?”, “Que partes do corpo 

executam os movimentos mais evidentes?”. 

Após a conversa, o professor deverá esclarecer as dúvidas e questões levantadas pelos estu-

dantes durante a aula. Para isso, o professor poderá se basear nos conteúdos indicados em Referên-

cias, ou mesmo buscar outros textos e imagens na internet que auxiliem a explanação (por exemplo, 

imagens de instrumentos como berimbau e atabaque, ou representações de roda de capoeira na arte). 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 2 (5 a 10 minutos) 

Para concluir a aula, o professor entregará uma folha de papel sulfite a cada aluno e pedirá 

que desenhem uma roda de capoeira representando os elementos trabalhados em aula. É importante 

orientá-los a escrever o nome desses elementos, compondo pequenas legendas sob os desenhos. 
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Aula 2 – Musicalidade e capoeira 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em roda 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

Para iniciar a aula, o professor relembrará, com os estudantes, o que foi visto na aula anterior, 

abordando, especialmente, a musicalidade presente nas rodas de capoeira: “Que tipo de música vocês 

se lembram de ter ouvido?”, “Que instrumentos são utilizados?”, “Como é o ritmo dessa música? É 

rápido ou lento?”. 

Atividade 1: Entendendo o pulso (10 a 15 minutos) 

A fim de preparar os estudantes para perceberem o pulso da música que embala a roda de 

capoeira, o professor formará uma roda com a turma para ensiná-los uma base de pulso simples: o pé 

direito bate forte no chão, o pé esquerdo bate fraco. Com esse pulso, a roda anda para a direita (corpos 

virados para o centro). Depois, inverte: o pé esquerdo começa a marcar o ponto forte e o direito o 

fraco, e a roda anda para a esquerda. As mãos podem estar unidas para fortalecer o laço da roda. 

Quando todos tiverem captado o pulso e entendido como ele funciona, o jogo para e todos batem 

palmas.  

Atividade 2: Aprendendo a música (15 a 20 minutos) 

Na próxima atividade, os alunos vão aprender uma música de capoeira. Para escolher a canção, 

o professor deve levar em conta qual é mais apropriada ao seu contexto escolar. É possível encontrar 

alguns exemplos com facilidade na internet (também há indicação em Referências). 

Uma técnica para ensinar a canção é cantar um verso e deixar os alunos repetirem, depois 

adicionar mais um verso, e assim por diante, até que tenham aprendido a música inteira. 

A música pode ser cantada dentro do pulso (forte-fraco) trabalhado na atividade anterior. As-

sim, o professor pode conjugar dança e canção para que os alunos compreendam melhor essa musi-

calidade. 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

Para concluir a aula, com os desenhos feitos na aula anterior em mãos, os alunos elaborarão 

uma síntese coletiva do que foi trabalhado até aqui buscando responder a algumas questões: “O que 

é a capoeira?”, “Qual é a sua importância?”, “O que significam determinadas palavras presentes na 

música?”.  

Nesse momento, o professor fará o papel de escriba registrando na lousa as respostas cons-

truídas coletivamente pelos estudantes. Depois, pedirá a eles que copiem em uma folha à parte e 

guardem em seus portfólios. 
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Ao final, é importante que o professor faça uma contextualização do sentido da capoeira à 

época do seu surgimento para que os alunos tracem relações. 

Sugestão 
Se o professor achar pertinente, poderá destacar algumas palavras, especialmente as de origem africana, que geral-
mente fazem parte dessas músicas, ou mesmo alguma frase que tenha uma significação relevante para a canção e tra-
balhar seu sentido com a turma. 

 

Aula 3 – Lutando e dançando 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em roda, coletivamente, e em dupla 

Introdução: Retomada e reflexão (5 minutos) 

O professor iniciará a aula perguntando aos alunos sobre a natureza marcial da capoeira, esti-

mulando-os a pensá-la não como um combate real, mas como um ensaio para um combate – ou como 

uma luta encenada. 

Para ajudá-los, o professor deverá orientá-los a se lembrarem dos vídeos e/ou imagens apre-

ciados nas aulas anteriores, bem como das conversas realizadas. Se necessário, é possível exibir nova-

mente o trecho de algum vídeo de uma roda de capoeira. 

É importante que eles tenham em mente os movimentos típicos realizados pelos participantes 

de uma roda de capoeira, de modo que possam tentar reproduzir no momento seguinte desta aula. 

Atividade: Roda de capoeira (20 a 25 minutos) 

Após a conversa inicial, o professor proporá aos alunos que realizem uma roda da capoeira. 

Para isso, todos se sentarão no chão batendo palmas na dinâmica forte-fraco que foi trabalhada na 

aula 2. A música será cantada repetidamente.  

Uma dupla de cada vez vai se levantar para encenar o jogo de capoeira no centro da roda, 

seguindo a regras de não encostar um no outro. É importante misturar meninos e meninas sem distin-

ção e que todos participem tanto jogando quanto batendo palmas sentados no chão.  

Sugestão 
Se a turma for muito numerosa, o professor poderá dividi-la em duas ou três rodas menores para que todos tenham a 
oportunidade de participar da atividade no tempo estipulado. 

O professor deverá filmar essa roda como forma de registrar o aprendizado da turma. 
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Encerramento: Roda de conversa (10 a 15 minutos) 

Para finalizar, o professor reunirá os alunos para uma conversa a fim de que possam relatar o 

que aprenderam ao longo dos trabalhos desenvolvidos. Nesse momento, o professor deverá exibir 

trechos dos vídeos gravados durante a realização da roda de capoeira da turma.  

É importante levantar algumas questões, de modo que os estudantes construam uma síntese 

do aprendizado: “O que vocês sabem sobre a capoeira agora?”, “Vocês acharam fácil ou difícil executar 

os movimentos típicos da capoeira? Por quê?”, “Ao ver o vídeo, vocês acharam que os movimentos 

estão parecidos com os realizados pelos ‘profissionais’? Por quê?”, “Vocês gostariam de praticar essa 

arte marcial? Por quê?”, “Vocês acham que os movimentos executados em uma roda de capoeira se 

parecem com os de alguma outra dança ou luta? Qual?”. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo das três aulas, devem ser observados: a participação dos alunos nas discussões pro-

postas, especialmente nos momentos de exibição dos vídeos (aulas 1 e 3) e nos jogos musicais (aula 2) 

– importantes para a ampliação do repertório –, bem como a participação na roda de capoeira (aula 

3) e, finalmente, se o conceito de capoeira como expressão cultural e seus elementos constitutivos 

foram apreendidos (aulas 1, 2 e 3). 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Você já conhecia a capoeira? O que aprendeu de novo sobre ela? Para você, qual é a característica 
mais marcante da capoeira? Por quê?  

2. Na roda de capoeira, os gestos, embora imitem golpes de luta, são dançados. O que você acha 
disso? Na sua opinião, a capoeira se assemelha mais a uma dança ou a uma luta? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os alunos deverão refletir sobre o seu aprendizado e sobre os elementos cons-
titutivos da capoeira, especialmente sua ligação com diferentes linguagens artísticas, como a 
dança e a música. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre a dinâmica da roda de capoeira e dos mo-
vimentos realizados, bem como sobre seu aspecto marcial (que, no entanto, não explora o con-
tato entre os participantes) e também de dança, justificando suas opiniões com base no que foi 
trabalhado no decorrer das aulas. 


