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Cavalo-Marinho 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Todos os anos, a Zona da Mata do estado de Pernambuco é palco de um folguedo muito colo-

rido e repleto de personagens que dão vida a uma manifestação cultural autêntica e lúdica: o Cavalo-

-Marinho. Com mais de setenta personagens e apresentações que chegam a durar mais de oito horas, 

a brincadeira atrai milhares de pessoas, que se divertem e se encantam com as músicas, as danças e 

as cores. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é estimular a pesquisa sobre as manifestações culturais de 

dança no Brasil, possibilitando a valorização das matrizes culturais históricas e as diversas formas de 

caracterização, musicalidade e movimentos dos folguedos do nosso repertório popular, especifica-

mente o Cavalo-Marinho da Zona da Mata de Pernambuco. 

Para isso, esta sequência explora, na unidade temática dança, os seguintes objetos de conhe-

cimento e as respectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento dançado; (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 

orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, 

moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

Processos de criação – (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, co-

letivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos 

constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança; (EF15AR12) Discutir as experiências cor-

porais pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e 

corpo. 

Recursos e materiais necessários 

Lápis preto, caderno, materiais sobre o folguedo Cavalo-Marinho, espaço para ensaiar os passos do 

Cavalo-Marinho (pode ser uma sala de aula sem carteiras, o pátio, a quadra ou outro espaço amplo), 

aparelho de som e câmera digital ou celular com câmera para registro. 

Referências para o folguedo Cavalo-Marinho 

Cultura.PE. Cavalo-Marinho. Disponível em: <www.cultura.pe.gov.br/pagina/cultura-popular-e-arte-

sanato/cultura-popular/manifestacoes/cavalo-marinho/>. Acesso em: 12 jan. 2018. 
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GRILLO, Maria Ângela de Faria. Cavalo-Marinho: um folguedo pernambucano. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/download/2175-

7976.2011v18n26p138/22252>. Acesso em: 12 jan. 2018. 

PONTES, Gicélia Lira Araújo de. Cavalo-Marinho. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, 

Recife. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_con 

tent&view=article&id=528>. Acesso em: 12 jan. 2018. 

Salu e o cavalo-marinho. Direção de Cecilia da Fonte. Produção: Cecilia da Fonte e Marcos Buccini. 

Brasil (PE), 2014 (13 min.). Trailer. Disponível em: <http://ventoforte.org.br/salu-e-o-cavalo-mari 

nho/>. Acesso em: 12 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Iniciação ao folguedo Cavalo-Marinho 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos 

Introdução: Apresentação do tema da aula (10 minutos) 

Previamente à aula, o professor organiza materiais para apresentar o folguedo Cavalo-Mari-

nho à turma. Sugerem-se imagens na internet, livros, músicas, filmes e vídeos. Na seção Referências 

desta sequência, há alguns links. Outra opção é procurar por “folguedo cavalo marinho“ em sites de 

busca na internet. 

Durante a apresentação das informações pesquisadas à turma, o professor verifica o que os 

alunos já sabem desse folguedo. Os alunos que já conhecerem o Cavalo-Marinho devem ser incentiva-

dos a compartilhar com os colegas os seus conhecimentos. 

Atividade: Pesquisa sobre o tema da aula (20 minutos) 

Em seguida, o professor organiza a turma em grupos e pede a cada grupo que faça uma pes-

quisa sobre a festa do Cavalo-Marinho na biblioteca da escola ou na sala de computadores, consul-

tando a internet. 

O professor deve orientá-los a procurar informações sobre os personagens que participam do 

folguedo, seus adereços e, principalmente, os movimentos que eles realizam durante as apresenta-

ções. Os alunos devem anotar essas informações, que servirão de base para a criação dos movimentos 

que ensaiarão na aula seguinte. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, o professor conversa com os alunos sobre semelhanças e diferenças que per-

ceberam entre o Cavalo-Marinho e outras manifestações culturais que eles já conheciam ou das quais 
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participaram. Como exemplos e de acordo com as particularidades da escola, podem ser citadas: festas 

juninas, frevo, Bumba meu Boi, Reisado, Festa do Divino, etc. 

Aula 2 – Os movimentos do Cavalo-Marinho 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos 

Introdução: Escolhendo um personagem e seus movimentos (15 minutos) 

O professor pede aos alunos que formem os mesmos grupos da aula anterior. Baseados na 

pesquisa que fizeram, os grupos devem escolher um personagem e dois movimentos que esse perso-

nagem realiza quando se apresenta no Cavalo-Marinho. 

Atividade: Ensaiando os movimentos do personagem (15 minutos) 

Cada grupo ensaiará os dois movimentos do personagem, montando uma pequena coreogra-

fia. Os grupos deverão escolher a cor da camiseta que será usada na aula seguinte, a fim de identificar 

qual personagem estão representando. 

O professor deve cuidar para que os grupos escolham uma cor de camiseta que todos do grupo possuam, sendo que 
cada grupo deve usar uma cor diferente. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, em roda, professor e alunos conversam sobre como foi a seleção dos movi-

mentos, se os alunos os viram em uma fotografia, se leram a respeito deles, se os viram em um vídeo 

ou se criaram movimentos inspirados nas imagens pesquisadas. 

Aula 3 – Apresentando o Cavalo-Marinho 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente, em roda 

Introdução: Preparação da apresentação (5 a 10 minutos) 

O professor deve providenciar músicas do Cavalo-Marinho, que podem ser pesquisadas na in-

ternet ou em uma discoteca. 

Os alunos devem ser conduzidos para um local da escola que seja amplo e onde se possa utili-

zar um aparelho de som, como o pátio ou a quadra. Eles devem formar uma roda, já vestidos com a 

camiseta da cor de seu grupo. 

Atividade: Apresentação em roda (20 minutos) 
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O professor executa músicas do Cavalo-Marinho e, um a um, os grupos ocupam o centro da 

roda e apresentam os seus movimentos. A atividade pode ser registrada pelo professor em fotos ou 

vídeos. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final, o professor conversa com os alunos sobre como foi o processo de criação da coreo-

grafia, o que sentiram ao se apresentarem e se gostariam de participar do folguedo Cavalo-Marinho. 

Caso haja alunos que participam ou já participaram desse folguedo em Pernambuco, eles podem com-

partilhar suas experiências com os colegas.  

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos observaram os materiais sobre o folguedo 

Cavalo-Marinho apresentados pelo professor (aula 1), pesquisaram o folguedo Cavalo-Marinho e se 

conseguiram criar os movimentos inspirados nele (aulas 1 e 2) e se participaram da apresentação dos 

movimentos (aula 3). 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que mais chamou sua atenção sobre o Cavalo-Marinho? Por quê? 

2. Descreva o personagem de que você mais gostou do folguedo Cavalo-Marinho. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno aponte elementos como a música, a dança, os persona-
gens e o figurino. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno identifique o personagem pelas características físicas, 
pelo figurino, por sua função no folguedo ou por seus movimentos. É interessante que o aluno 
apresente um personagem diferente daquele cujos movimentos ele representou na aula. 


