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Apresentação:  

 

Esta Unidade Didático-Pedagógica trata sobre a 
prática da capoeira nas aulas de educação física 
do ensino fundamental. O objetivo é propor aos 
alunos do 6º ano o conhecimento e noções 
elementares da capoeira, para que se apropriem 
desta prática corporal. Através da vivência dos 
movimentos da capoeira, espera-se que os 
alunos valorizem a sua prática nas aulas de 
educação física. Além da história da capoeira, os 
movimentos básicos com a ginga, algumas 
esquivas, alguns golpes e demais elementos da 
capoeira também estão descritos neste trabalho. 
A metodologia adotada neste estudo é a 
pesquisa qualitativa. Além das questões 
referentes à teoria e à prática da capoeira, as 
capacidades e dificuldades de cada aluno para a 
realização das atividades serão observadas e 
consideradas. Isto porque ninguém é igual na 



  

 

 

1 FICHA CATALOGRÁFICA 

realização de atividades. As questões culturais 
da capoeira também serão ressaltadas. 

Palavras-chave  Capoeira, educação física, escola, ensino 
fundamental. 

 
  



  

 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

Este material é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) do Paraná, que oportunizou discussões e aprofundamento sobre questões 

que influenciam no processo de ensino-aprendizagem. 

Esta Produção Didático-Pedagógica desenvolvida como Unidade Didática, é 

um roteiro que irá direcionar a utilização deste material. As atividades e os textos 

propostos são sugestões e que podem ser modificadas conforme a necessidade 

para atingir os objetivos propostos. 

A capoeira, considerada por muitos uma manifestação da cultura popular, 

também conhecida como dança, luta, jogo e filosofia de vida por alguns, precisa ser 

tratada com relevância no ambiente escolar e principalmente nas aulas de Educação 

Física. 

Com este estudo pretende-se aproximar e despertar os alunos do 6º ano do 

ensino fundamental das práticas pedagógicas da capoeira. Os valores, princípios e a 

formação humana também serão tratados, afinal, a capoeira é a expressão de uma 

cultura. O movimento corporal, bem como o incentivo à prática de atividade física e o 

lazer serão tratados neste projeto levando em consideração a capacidade e 

condições de cada um dos envolvidos nas atividades propostas. 

O som do berimbau e os movimentos dinâmicos e acrobáticos da capoeira 

chama a atenção e desperta o interesse de quem observa uma roda. A capoeira faz 

parte do conteúdo Estruturante de Lutas (DCE-PR, 2008) a ser ensinada nas 

escolas paranaenses. O conteúdo Estruturante: Lutas e o Básico: Capoeira pode ser 

trabalhada em todos os anos do ensino fundamental e médio. Neste trabalho, a 

escolheu-se por trabalhar com alunos do 6º ano foi porque esta faixa etária propicia 

ainda mais as atividades lúdicas. Sendo assim, tentar aproximar as práticas da 

capoeira com atividades divertidas e prazerosas.  

A seguir são apresentados os blocos de aula compostos pela quantidade de 

aula e seus respectivos planos. Assim será possível a implementação do conteúdo 

Capoeira nas aulas de Educação Física voltadas aos alunos do 6º ano de uma 

Escola Estadual de Apucarana/PR.  

 

  



  

 

 

3 A CAPOEIRA NA ESCOLA: UMA JUSTIFICATIVA 

 

Ao longo de sua história, a capoeira passou por várias transformações para 

ocupar o seu lugar em academias, clubes devido ao processo de expansão de sua 

prática, até chegar ao meio escolar, ou seja, fazer parte dos conteúdos curriculares 

da disciplina de Educação Física.  

A capoeira vai se inserindo gradativamente no contexto escolar, graças ao 

Mestre Bimba que teve importante papel neste processo, devido ao seu contato com 

os estudantes universitários em Salvador, cujas aulas eram realizadas na pensão 

onde os mesmos residiam. (CASTRO JR, 2002)  

Com isso Mestre Bimba teve acesso a uma camada social mais elevada e 

também do conhecimento científico que o possibilitou a criar e sistematizar um novo 

modelo de ensino da capoeira. É então, a partir desta sistematização que o 

processo de institucionalização da capoeira é iniciado. Mestre Bimba e seus 

discípulos são reconhecidos pela sociedade civil, e ele recebe o título de Instrutor de 

Educação Física no ano de 1957. Mas a capoeira somente se firma mesmo, anos 

depois com as práticas e iniciativas realizadas pelos alunos de Mestre Bimba. 

(SILVA, 2002) 

No final da década de 1970 e início da década de 80 o movimento da 

capoeira aumentou, assim, instituições de ensino passaram a ensiná-la nas escolas, 

creches, universidades. Dessa forma, a prática de atividade física e a cultura de um 

povo acabam sendo unidas, criando inúmeras possibilidades de aprendizagem. E a 

partir daí, têm o respaldo legal e começa a ser sugerida nos instrumentos que 

direcionam a educação escolar. 

A capoeira faz parte do conteúdo Estruturante de Lutas (DCE-PR, 2008) a 

ser ensinada nas escolas paranaenses. Por outro lado, devemos questionar se a 

capoeira tem sido tratada com a devida relevância no ambiente escolar ou se ela 

vem sendo ensinada de forma superficial.  

Como sendo conteúdo curricular nas aulas de Educação Física, a capoeira 

passa a ser mais um elemento que contribui para a formação do aluno como um 

todo, desde o resgate cultural, até como formação para a vida, devido aos seus 

princípios e também como atividade física e qualidade de vida. A capoeira não pode 



  

 

 

somente ser tratada como mais uma atividade lembrada e realizada em datas 

comemorativas. 

O ensino da capoeira nas escolas e nas aulas de educação física é muito 

importante. É fazer com que o aluno possa conhecer o seu corpo e as mais diversas 

formas de movimentos que ele pode realizar. É estabelecer as relações entre o 

conhecer e o fazer os diversos movimentos da capoeira.  

Por isso se faz necessário compreender as possibilidades de aprendizagem 

da capoeira na escola. 

 

  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Esta atividade será desenvolvida em 02 aulas. 

 

História da Capoeira 

 

 

Material: Projetor multimídia, texto, vídeos. 

 

Objetivo: Proporcionar aos alunos o conhecimento sobre a história da 

capoeira. 

 

Estratégia: Para tratar sobre a História da Capoeira será utilizado recortes 

do livro “O que é a Capoeira?” do autor Almir das Areias e os vídeos sobre o 

Mestre Pastinha e Mestre Bimba.  

http://www.youtube.com/watch?v=TpTnYp3xzsQ 

Trecho do filme: Pastinha Uma Vida Pela Capoeira. 

Acesso em 07/11/2014. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CoP3xaSZt7A 

Trecho do filme: Mestre Bimba A Capoeira Iluminada. 

Acessado em 07/11/2014. 

 

 

 

 

  

 

Capoeira é tudo isso e muito mais! Capoeira é música, poesia, festa, 

brincadeira, diversão e, acima de tudo, uma forma de luta, manifestação e 

Bloco de aula I 

Afinal de contas, o que é Capoeira? É luta? Dança? Briga? 

Defesa pessoal? Esporte? Cultura? Arte? Folclore? 

http://www.youtube.com/watch?v=TpTnYp3xzsQ
http://www.youtube.com/watch?v=CoP3xaSZt7A


  

 

 

expressão do povo, do oprimido e do homem em geral em busca da sobrevivência, 

da liberdade e dignidade. 

Porém, para compreendê-la e aceita-la no seu todo e em sua 
diversidade como uma criação dinâmica e não estática do ser 
humano, é preciso que conheçamos sua origem, sua evolução e 
desenvolvimento (Areias, 1983, p.8). 

 

 

 
 
 
 

 

CAPOEIRA: UM POUQUINHO DE SUA HISTÓRIA 

 

RUGENDAS, Johann Moritz. Jogar Capoeira (Domínio Público). Litografia, 1835. 

Fonte:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/edfisica.

pdf. 

 

Falar de capoeira sem conhecer um pouco de sua história é impossível. 

Existe muita divergência quanto à origem da capoeira. Uns defendem uma capoeira 

criada aqui no Brasil e outros uma capoeira que veio com os escravos, pessoas que 

foram separadas de seus familiares, de seus costumes e até separados em grupos 

com idiomas diferentes para não conseguirem se comunicar para organizar uma 

possível fuga.  

Assustados, com fome, sede, doente e sofrendo maus tratos, mesmo assim 

esses homens e mulheres nunca desistiram de lutar pela liberdade, pela dignidade. 

Como surgiu a Capoeira? Quem criou a 

Capoeira? 



  

 

 

Vigiados e sem se apropriar de qualquer tipo de arma era difícil lutar contra aqueles 

que os escravizavam (Areias, 1983). 

Após muitas tentativas de fuga e lutar contra os senhores, os feitores e 

capitães do mato, acabavam presos e açoitados nos troncos que ficavam no meio 

do terreiro das fazendas. Alguns conseguiam fugir e começaram a se organizar e 

formar comunidades, onde viviam com o cuidado de não serem encontrados e 

capturados novamente (Areias, 1983). 

Estes negros fugidos eram caçados como bichos em meio às matas, pois 

era visto como mercadoria que tinha muito valor, por isso a busca incansável. 

Porém, os escravos não tinham armas para si defender. A necessidade de se 

defender era muito grande, sem recursos e sem as armas convencionais, como as 

com que eram caçados, foi preciso descobrir uma maneira de lutar ( Areias, 1983). 

Com sabedoria e conhecimento, observando a natureza, os animais nos 

momentos de briga, de defesa ou de ataque e juntando com as suas habilidades 

físicas, descobriram no próprio corpo uma forma de lutar e se defender: atacar e 

defender imitando os movimentos dos animais. 

Segundo Almir das Areias, (1983, p.16):  

Tendo como mestra a mãe natureza, notando nas brigas dos animais as 
marradas, coices, saltos e botes, utilizando-se das estruturas das 
manifestações culturais trazidas da África (como por exemplo, brincadeiras, 
competições etc. que lá praticavam em momentos cerimoniais e 
ritualísticos), aproveitando-se dos vão livres que aqui abriam no interior das 
matas e capoeiras, os negros criam e praticam uma luta de autodefesa para 
enfrentar o inimigo. 

Assim, imitando gatos, macacos, cavalos, bois, aves, cobras etc., os negros 

descobrem os primeiros golpes dessa luta. 

Além da necessidade de defesa, havia a necessidade de manifestar, de 

expressar os costumes religiosos, as danças, as brincadeiras. A música e as 

habilidades corporais foram incorporadas aos movimentos dos animais então 

observados na nova luta. Dessa forma despistava os feitores. O toque do berimbau 

e as músicas, além de dar ritmo, também serviam de avisos quando o inimigo se 

aproximava. 

O nome capoeira é dado devido o fato de ser no meio do mato, das 

capoeiras que as práticas da luta aconteciam. E o nome de Angola, dizem ser 

devido ao fato de os primeiros negros que aqui chegaram eram de Angola, eram 



  

 

 

eles também os que mais realizavam essa prática: a Capoeira de Angola (Areias, 

1983). 

A prática da capoeira e quem a praticasse era mal visto. Quem praticava a 

capoeira era tido como perigoso, rebelde. Isto se deu devido à agilidade e aos 

golpes certeiros que os capoeiras desferiam nos seus perseguidores, nos confrontos 

que aconteciam com os seus perseguidores, conseguindo assim fugir, sobreviver. 

Com as fugas que foram acontecendo, foram surgindo os Quilombos, sendo 

o quilombo dos Palmares o mais conhecido. Os líderes negros também surgem 

sendo Zumbi um dos que mais se ouviu falar. 

Mesmo depois da libertação dos escravos, os negros capoeiras e também 

quem praticasse a capoeira mesmo sem ser negro ou pertencendo a família 

influente eram perseguidos, marginalizado. As autoridades da época queriam acabar 

com a prática da capoeira, com a capoeiragem e toda a prática que de alguma 

maneira colocasse o poder dos senhores, dos políticos em risco (Areias 1983).  

Após um longo período de perseguições, fugas e sofrimentos, em 1932 a 

prática da capoeira foi liberada.  

 

 

 

 

 

Segundo Ferreira no dicionário da Língua Portuguesa o significado da 

palavra capoeira é: 

Capoeira (Do tupi Kapu’era.) Bras. 1. Terreno em que o mato foi roçado e/ou 

queimado para o cultivo da terra ou para outro fim. 2. Mato que nasceu nas 

derrubadas de mata virgem. 3. Jogo atlético, construído por um sistema de ataque e 

defesa, de caráter individual e origem folclórica genuinamente brasileira, surgida 

entre os escravos bantos procedentes de Angola no Brasil colônia e que, apesar de 

intensamente perseguido até as primeiras décadas do século XX, sobreviveu à 

repressão e hoje se amplia e se institucionaliza como pratica desportiva 

regulamentada (FERREIRA, 1986. p. 344). 

 

 

 

Qual o significado da palavra Capoeira? 



  

 

 

 

 

 

 

Capoeira de Angola e Capoeira Regional 

A malícia é um importante elemento da capoeira de Angola, a habilidade de 

surpreender o adversário e de se fechar para evitar ser apanhado de surpresa pelo 

outro também. O capoeira de Angola distrai seu oponente brincando, enganando, 

mostrando estar desprotegido, fazendo com que ele o ataque justamente onde ele 

quer e assim, fazer o contra-ataque com mais eficácia. Os jogadores ficam atentos 

aos movimentos um do outro e se movimentam com ataques, defesas e contra-

ataques conforme o que o oponente fizer. No jogo de Angola os capoeiristas entram 

em contato direto com o outro, mas sempre evitando que ele o acerte. Mestre 

Pastinha (Vicente Ferreira Pastinha), foi o maior defensor da capoeira de Angola 

(Areias, 1983) 

Conforme Areias (1983, p.66) 

Uma roda de capoeira de Angola era um verdadeiro cerimonial, onde os 
capoeiristas, ao som e no ritmo dos instrumentos que determinavam o 
andamento do jogo, exerciam desde a brincadeira, a competição, até a 
violência incontida.  

O jogo de Angola tem movimentos baixos, bonitos, misturando luta e jogo. 

Mesmo fazendo movimentos difíceis, não perde a atenção e a harmonia do jogo. A 

música é lenta e cadenciada.  

De acordo com Areias: 

A capoeira de Angola caracterizava-se pela constante, onde os movimentos 
eram criados sem nenhum estudo, baseando-se apenas nos movimentos 
naturais do corpo, no reflexo instintivo e na necessidade de safar-se do 
opressor. A grande arma do capoeira de Angola revelava-se mais pela 
defesa que pelo ataque. O seu forte era a espera, a surpresa, a malícia, a 
manha, a agilidade, a flexibilidade e o reflexo (AREIAS,1983, p.65). 

A capoeira regional surgiu através do mestre Bimba (Manoel dos Reis 

Machado, 1900-1974), que praticava a capoeira de Angola com grande domínio. 

Mestre Bimba, vendo que os verdadeiros significados da capoeira de Angola 

estavam se transformando em meras apresentações em praças, criou uma nova 

Quais são os estilos da Capoeira? 



  

 

 

capoeira chamada de capoeira regional baiana, hoje em dia capoeira regional 

(Areias, 1983). 

Foi então que mestre Bimba utilizando-se alguns dos elementos da capoeira 

de Angola, organizou e fundamentou um novo jogo. Criou movimentos, golpes, 

defesas, mais rápidos e mais dinâmicos, utilizando-se de movimentos do batuque e 

outras modalidades. Mestre Bimba também organizou uma sequência de ensino, 

onde quem quisesse praticá-la deveria aprender. Areias (1983) diz que mestre 

Bimba “criou, assim, uma pedagogia de ensino, até então inexistente, e deu à 

capoeira condições de competir a nível de disputa com qualquer outra luta” 

(AREIAS,1983, p.67). 

O jogo era praticado ao som do Berimbau. Ficando assim conhecida como 

capoeira regional baiana, por ser na Bahia que ela começou a ser praticada.  

 

 



  

 

 

 

1- Qual o significado da palavra Capoeira? 

 

 

 

 

2- Como surgiu a Capoeira?  

 

 

 

 

3- Quais são os estilos da Capoeira? 

 

 

4- Cite três movimentos da Capoeira que conhece: 

 

 

5- Quem foi Mestre Bimba? 

 

 

6- Quem foi Mestre Pastinha? 

 

 

7- O que é um Quilombo? 

 

 

 

 

 

8 - Caça Palavras – Histórico da Capoeira 

Leia o texto abaixo sobre a história da capoeira e procure as palavras 

destacadas no caça palavras. 



  

 

 

A história da CAPOEIRA começou há muito tempo atrás quando no Brasil os 

negros eram escravizados para trabalharem nas fazendas. Esses escravos eram 

trazidos da ÁFRICA onde eram capturados e colocados nos NAVIOS NEGREIROS, 

embarcações utilizadas para transportar os negros pelo Oceano Atlântico. Chegando 

aqui os negros eram comprados como mercadoria pelos SENHORES DE 

ENGENHO que os obrigava a trabalhar na plantação de cana de açúcar sem 

receber nada por isso. A grande maioria desses negros era vigiada e castigada 

pelos FEITORES, que eram homens brancos e de confiança dos donos das 

fazendas. Sofrendo pelos maus tratos, pelo trabalho forçado, pela saudade de sua 

terra e por doenças, muitos desses negros se revoltavam e fugiam para as matas 

formando os QUILOMBOS. Para capturar esses fugitivos os senhores de engenho 

contavam com a ajuda dos CAPITÃES DO MATO que eram negros armados que 

recebiam dinheiro por essa tarefa. Ao serem recapturados os ESCRAVOS eram 

levados para o TRONCO para serem castigados com várias chibatadas, novamente 

colocados para o trabalho na lavoura eles passaram a ensinar a capoeira para os 

outros escravos. Como eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta, os escravos 

utilizaram o RITMO e os movimentos de suas danças africanas combinadas com os 

golpes de ATAQUE e DEFESA. Como podemos ver a criação da capoeira além de 

servir como uma arma de luta contra a OPRESSÃO também contribuiu para manter 

a tradição CULTURAL dos negros africanos. Vista como uma dança pelos senhores 

de engenho sua prática era permitida, nos terreiros perto das SENZALAS locais 

onde os escravos eram recolhidos para dormir. 

    

Fonte: Desenhos de capoeira para colorir. https://www.google.com.br/ 

 



  

 

 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em: 19 novembro 2014. 

 

 

Fonte: Desenhos de capoeira para colorir. https://www.google.com.br/ 

  



  

 

 

 

 

UNIDADE III 

  

Esta atividade será desenvolvida em 05 aulas 

 

 

 

 

 

 

Aula 01 

 

Ginga, Cocórinha, Meia Lua de Frente e Aú 

 

Material: Projetor multimídia, aparelho de som, CD de músicas e toques de 

capoeira, vídeo e texto impresso.  

 

Objetivos: Conhecer e vivenciar os movimentos básicos da capoeira. Valorizar e 

incentivar a prática da Capoeira. 

 

Estratégia: O conteúdo será apresentado através de imagens e texto que será 

oferecido aos alunos para colar no caderno de Educação Física para 

acompanhamento e auxiliar nas atividades para  melhor assimilação dos conteúdos.  

 

 

Ginga 

 

A Ginga é o começo de tudo no jogo da capoeira. É o movimento onde 

começa e terminam os ataques, as defesas e os contra ataques. Fazendo com que 

o capoeira fique em constante movimento, segundo Areias (1983, p. 85) “sem ginga 

não tem capoeira, ela é a coluna vertebral dos movimentos da capoeiragem.” É ela 

que proporciona ao capoeirista estar em constante movimento, para não se tornar 

alvo fácil do seu opositor. 

Bloco de aula II 

 

Iniciação dos movimentos da Capoeira: 

Golpes e Esquivas. 



  

 

 

É a partir da ginga que todos os movimentos da capoeira começam e 

terminam. O ritmo do jogo, a cadência dos movimentos fazem parte da ginga. 

Mestre Bimba organizou uma sequência de aprendizagem da capoeira 

regional. A Cocórinha, o Aú e a Meia Lua de Frente são alguns movimentos desta 

sequência; descreve-se a seguir alguns movimentos tendo como referência, o Grupo 

Guerreiros do Abaeté e o livro Educação, Educação Física e Capoeira do professor 

Luiz Silva Santos. 

A Ginga é um movimento repetitivo de colocar a perna direita para trás e a 

mão direita para frente, fazendo em seguida o mesmo para o lado esquerdo, sempre 

em sincronia com o som do berimbau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Santos, Luiz Silva, 1990. 

 

A Cocórinha é um movimento de esquiva que evita pontapés efetuados de 

pequena distancia. O jogador fica na posição de cócoras, com uma das mãos no 

chão e a outra na guarda para defender o rosto. 

 



  

 

 

 

Fonte:Santos, Luiz Silva, 1990. 

 

O Aú é um movimento que também de esquiva contra golpes rasteiros. O 

jogador se desloca de um lado para o outro erguendo as pernas apoiando as mãos 

no chão, ficando de ponta cabeça com as pernas abertas e caindo com uma perna 

depois a outra. Este movimento é conhecido como estrela na ginástica artística. 

 

 

Fonte:Santos, Luiz Silva, 1990. 

 

A Meia Lua de Frente é um golpe circular, elevando o pé e passando de fora 

para dentro com a parte interna do pé voltando ao local do começo. 

 

 

 

 



  

 

 

               

Fonte:Santos, Luiz Silva, 1990 

 

http://guerreirosdoabaete.blogspot.com.br/p/golpes-na-capoeira.html 

 

 

Atividades Práticas 

 

Aula 02 

 

                                                              Ginga 

 

Material: Aparelho de som, CD de músicas e toques de capoeira.  

 

Objetivos: Conhecer e vivenciar os movimentos básicos da capoeira, respeitar as 

individualidades, valorizar e incentivar a prática da Capoeira. 

 

Estratégias: as atividades práticas serão iniciadas, partindo do principio do mais 

fácil, para o mais difícil, Através de atividades lúdicas iniciarão os movimentos da 

capoeira. 

 

Exercícios: 

a) Alunos espalhado pela quadra ou salão, ao som de música descontraída deverão 

se movimentar, andando em várias direções. Ao sinal do professor, deverão seguir 

os comandos: andar de costas, parar, agachar, saltar, etc... 

Esta atividade além de descontrair também serve como um aquecimento e estímulo 

para realizar os demais movimentos a serem trabalhados. 

 

http://guerreirosdoabaete.blogspot.com.br/p/golpes-na-capoeira.html


  

 

 

b) Alunos em duplas espalhadas pelo salão/ quadra. Cada jogador tentará roubar o 

rabo do outro e não pode deixar o outro roubar o seu. Neste jogo não pode segurar, 

empurrar, agarrar ou derrubar o outro. Para impedir que o opositor roube o rabo, 

será permitido defender: colocar as mãos na frente, movimentar os braços e pernas, 

evitando assim que o roubo aconteça. 

 

Aula 03 

 

Meia Lua de Frente e Cocórinha 

 

Material: Aparelho de som, CDs com toque de capoeira. 

 

Objetivo: respeitar as individualidades, valorizar e incentivar a prática da Capoeira, 

iniciar a roda de capoeira e desenvolver as habilidades específicas da capoeira: 

Cocórinha e Meia Lua de Frente. 

 

Exercícios:  

a) alunos espalhados pela quadra, um aluno será o escolhido para ser o pegador. 

Ao sinal do professor os alunos deverão fugir do pegador, mas, quando forem pegos 

deverão agachar. Para ser “salvo” um colega que não está pego deverá passar um 

dos pés por sobre a cabeça do colega e este estará salvo e volta ao jogo. Quem for 

pego pela segunda vez passa a ser o pegador. O jogo deve continuar enquanto tiver 

motivação e interesse dos alunos. 

 

b) Alunos espalhados pela quadra ou salão deverão realizar o movimento da ginga 

individualmente acompanhando os movimentos da professora/professor. Após 

realizarem por alguns minutos os movimentos da ginga o professor pode variar o 

ritmo dos toques. 

 

c) Alunos dispostos em semicírculo deverão realizar o movimento da Cocórinha 

individualmente. 

 

d) Alunos em dupla deverão realizar o movimento da Ginga e da Cocórinha. 



  

 

 

e) Alunos espalhados pela quadra ou salão deverão realizar os movimentos da Meia 

Lua de Frente individualmente. 

f) Os alunos trabalharão em dupla realizando a Meia Lua e a Cocórinha. 

 

Obs. Ao final da aula realizar uma conversa com os alunos para saber como  

estão se sentindo, quais as dificuldades e facilidades que tiveram e também já iniciar 

a prática da roda de capoeira, explicando as regras da roda. 

 

Aula 04 
 

Aú 

 

Material: Aparelho de som, CDs com música de capoeira, corda. 

 

Objetivo: Vivenciar e aprender o Aú; respeito às individualidades, valorizar e 

incentivar a prática da Capoeira e iniciar a roda de capoeira. 

 

Exercícios:  

a) Alunos espalhados pela quadra ou salão deverão realizar os movimentos do Aú 

individualmente. 

b) Alunos espalhados pela quadra ou salão deverão realizar o movimento do Aú 

uma vez e em seguida começar a executar a ginga 

c) Os alunos deverão trabalhar e dupla retomando o movimento da Ginga, da 

Cocórinhas e da Meia Lua de Frente. 

d) Alunos em dupla: realizar o movimento do Aú uma vez, em seguida a Ginga e a 

Cocórinha. 

e) Alunos em dupla: realizar o Aú uma vez, em seguida a Ginga e  a Meia Lua de 

Frente. 

f) Alunos divididos em grupos, em fila. Ao sinal do professor um aluno de cada fila 

deverá sair o mais rápido possível passar por baixo da corda que estará a uns 50 

centímetros do chão, realizar um Aú e chegar até o ponto determinado e voltar 

fazendo o mesmo percurso, tocar a mão do colega que está aguardando a vez na 

fila. Vence o grupo que terminar primeiro. 

 



  

 

 

Observação: Ao final de cada exercício ou no final da aula dialogar com os 

alunos as dificuldades, facilidades, respeito as dificuldades dos colegas e realizar a 

roda de capoeira. 

 

Aula:05 

 

Cocórinha, Aú e Meia Lua de Frente 

 

Material: Aparelho de som, CDs com música de capoeira, corda. 

 

Objetivo: Retomar os conteúdos: Ginga, Cocórinha, Aú e Meia Lua de Frente, 

vivenciar os movimentos da Capoeira, respeitar as individualidades, trabalhar em 

grupo. 

 

Estratégias: Alunos divididos em grupos de seis a oito pessoas, na quadra ou salão, 

deverão organizar uma sequência com os movimentos já trabalhados a partir da 

ginga: Cocórinha, Aú, Meia Lua de Frente. A música para apresentarem ficará a 

critério do grupo. Após um determinado tempo cada grupo apresentará a sua 

sequência  

 

 

Fonte:Santos, Luiz Silva, 1990 

 

Observação: Ao final de cada exercício ou no final da aula dialogar com os alunos as 

dificuldades, facilidades, respeito às dificuldades dos colegas e realizar a roda de 

capoeira. 

  



  

 

 

Bloco de aula III 

 

 

 

 

Esta atividade será desenvolvida em 01 aula 

 

 

 

 

 

 

Material: Projetor multimídia, aparelho de som, CD de músicas e toques de 

capoeira, e texto.  

 

Objetivos: Conhecer o jogo, os toques da capoeira, respeitar as individualidades, 

respeitar regas do jogo, valorizar e incentivar a prática da Capoeira. 

 

Estratégias: O conteúdo será apresentado e explicado aos alunos, um texto 

impresso será entregue para colar no caderno de Educação Física para 

acompanhamentos e auxilio nas atividades para  melhor assimilação dos conteúdos. 

 

 

O JOGO DA CAPOEIRA 

 

É na hora do jogo que se reúne o conjunto de elementos da capoeira. É na 

hora da roda com todos os significados: o Abadá, os instrumentos, os cantos, os 

movimentos e a hierarquia para começar a gingar na roda. 

O capoeira se prepara para a roda com o seu abadá, calça de capoeira 

inspirada nos trajes típicos de povos da África que consiste em uma calça branca de 

tecido leve e confortável para a execução dos movimentos. 

A roda é composta por uma bateria de instrumentos: atabaque, berimbau, 

caxixi, agogô, pandeiro. 

 

A Roda de Capoeira 

O Jogo, a Roda de Capoeira, e os 

Toques da Capoeira 



  

 

 

 

O jogo de capoeira é realizado dentro de um círculo de mais ou menos 2 

metros e meio de circunferência. É a roda de capoeira. Dentro da roda fica quem vai 

jogar e em volta fica os demais, esperando o momento de gingar dentro da roda, 

mas, enquanto esperam, participam cantando, tocando os instrumentos, batendo 

palmas. 

A roda de capoeira é um ritual, composto por algumas regras. Por exemplo: 

quem começa o jogo é o mestre, que é a autoridade máxima. O mestre joga com 

outros mestres ou com formados e depois os demais de acordo com a graduação. 

A roda vai começar tudo está preparado: os instrumentos, os capoeiras, 

cada qual no seu lugar. Então o berimbau, que é o principal instrumento da roda é 

tocado. Começa a ladainha. Os dois capoeiras se posicionam um de frente para o 

outro, de cócoras, na boca da roda, recebem a benção do berimbau e o jogo 

começa. A boca da roda é o lugar de entrar e sair da roda, quando o capoeira deseja 

entrar na roda se coloca na frente de quem ele deseja gingar. 

 

Toques de Capoeira 

 

Existem vários toques durante o jogo, sendo cada um com uma finalidade. 

Mostra-se a seguir os toques de capoeira segundo o Grupo Guerreio de 

Abaeté.  

O toque de Angola e o toque de São Bento Pequeno são usados para 

acompanhar a ladainha, canto de entrada, também pode ser usado para o canto 

corrido, momento em que os dois capoeiras jogam lentamente. 

O toque de São Bento Grande acompanha qualquer tipo de jogo. É um 

toque muito importante. 

O toque de São Bento Pequeno é intermediário entre o toque de São Bento 

Grande e o toque de Angola. 

O toque de Yuna, que é realizado com o berimbau viola este toque só 

executado quando dois capoeiras experientes vão jogar, ou seja, “vadiar”, pois exige 

muita coordenação dos movimentos que só se adquire com muito tempo de prática 

da capoeira. 



  

 

 

O toque de Benguela acompanhava o “jogo de faca” que era um jogo onde 

um dos capoeiras empunhava uma faca e simulavam uma briga. Este jogo já está 

extinto. 

O toque de Cavalaria servia como aviso quando os capoeiras eram 

perseguidos. Recebeu este nome porque na época criou-se um Esquadrão 

Cavalaria de Guarda Nacional para hostilizá-los. O toque surgiu como um aviso. 

Quando se formavam uma roda, um pouco distante dele ficava um capoeira com um 

berimbau vigiando. Quando a Cavalaria da Guarda se aproximava o capoeira que 

estava de vigia dava o sinal tocando o toque no berimbau. Então os capoeiras da 

roda fugiam ou se preparavam para um ataque. Por isso o nome cavalaria. 

  



  

 

 

 

 

 

 

Esta atividade será desenvolvida em 02 aulas. 

 

 

 

 

 

 

Aula 01 

 

Material: Texto, projetor multimídia, instrumentos musicais: Berimbau, caxixi, agogô, 

atabaque e pandeiro. 

 

Objetivos: Conhecer os instrumentos utilizados na roda de capoeira. 

 

Estratégia: O conteúdo será apresentado e explicado aos alunos através de vídeos 

e texto para acompanhamento. Os instrumentos musicais também serão 

apresentados para os alunos manuseá-los e conhecer realmente cada um deles.  

Texto: Instrumentos Utilizados na Roda de Capoeira 

A roda é composta por uma bateria de instrumentos: atabaque, berimbau, caxixi, 

agogô, pandeiro. De acordo com o Dicionário de Capoeira da Associação Desportiva 

Cultura e Capoeira: Agogô é um instrumento de percussão, de origem africana. 

 

 

Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br 

 

Bloco de aula IV 

Instrumentos utilizados na Roda de 

Capoeira 



  

 

 

Atabaque é uma espécie de tambor, feito com pele de animal sobre um pau-

oco e é tocado com as mãos, sua origem é árabe. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br 

 

 

Caxixi, é um chocalho, feito de palha ou cipó que acompanha o berimbau, e 

é tocado com a mesma mão que segura a baqueta. 

 

 

Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br 

 

Pandeiro é um instrumento de percussão que consiste em um aro circular de 

madeira com rodelas de metal (soalhas) inseridas ao redor. O aro é coberto com 

pele de cabra ou material sintético. O pandeiro pode ser tocado com as mãos, 

podendo bater também com o cotovelo. 

 

 

Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br 

 



  

 

 

Berimbau é o instrumento que comanda a roda, também é um instrumento 

de percussão. É composto por uma vara de beriba, cabaça e arame. Na roda são 

três berimbaus com sons diferentes. 

 

 

     

 

 

 

 

Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br  

 

  



  

 

 

Aula 02 

 

Aula Pática 

 

Material: Instrumentos musicais: Berimbau, caxixi, agogô, atabaque e pandeiro. 

 

Objetivos: Conhecer e manusear os instrumentos utilizados na roda de capoeira.  

Vivenciar alguns toques, respeitar as individualidades, valorizar e incentivar a prática 

da Capoeira. 

 

Estratégia: Os instrumentos serão apresentados aos alunos em local adequado 

com espaço e que o barulho não atrapalhe o andamento do colégio. Neste momento 

os alunos poderão manusear, tentar tocar os instrumentos. Após alguns instantes 

para observarem os instrumentos, receberão instruções da maneira correta de 

segurar e tocar cada instrumento. Os toques serão mostrados e os alunos também 

poderão tocar. 

 

 

Observação: Ao final da atividade ou no final da aula dialogar com os alunos as 

dificuldades, facilidades, respeito às dificuldades dos colegas e realizar a roda de 

capoeira. 

  



  

 

 

 

 

 

 

Esta atividade será desenvolvida em 01 aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Questionário impresso, papel com pauta para o texto. 

 

Objetivo: Verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos a respeito dos 

conteúdos que foram trabalhados. Avaliar o projeto com os estudantes. 

 

Estratégias: 

a) A avaliação será teórica na qual os alunos responderão questões abertas e de 

múltipla escolha sobre os conteúdos estudados no decorrer do projeto. Através 

deste instrumento o professor poderá avaliar o ganho de conhecimento dos alunos 

sobre a capoeira.  

b) Pedir aos alunos para produzir  um texto sobre o que eles acharam das aulas, se 

gostaram e o que mais gostaram, se não gostaram e o que não gostaram, como foi 

a participação no projeto, enfim, fazer um relato da participação. 

c) Reflexões e discussões sobre o conteúdo trabalhado também serão realizadas.  

 

  

Avaliação e Avaliação Final 

Bloco de aula V 



  

 

 

 

 

 

 

Esta atividade será desenvolvida em 01 aula 

 

 

 

 

 

 

 

Material: Instrumentos da roda de capoeira. 

 

Objetivos: Vivenciar na pratica os movimentos básicos da capoeira na roda, 

valorizar e incentivar a prática da Capoeira. Confraternizar. 

 

Estratégia: Realizar uma roda de capoeira com os alunos participantes do projeto, 

pais e demais membros do colégio. 

 

É na hora do jogo que se reúne o conjunto de elementos da capoeira. É na 

hora da roda com todos os significados: o Abadá, os instrumentos, os cantos, os 

movimentos e a hierarquia para começar a gingar na roda acontece. 

O capoeira se prepara para a roda com o seu abadá, com alegria. Essa 

alegria contagia ao ouvir o som do berimbau, das palmas que acompanha a 

cantoria. É, a Capoeira é mesmo emocionante!!! 

  

Bloco de aula VI 

Grande Roda de Capoeira 
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                                                  APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

APÊNDICE A – AVALIÇÃO DIÁGNÓSTICO 

 

Colégio Estadual Polivalente de Apucarana- Ensino Fundamental, Médio e 

Profissional. 

Nome:___________________________________________________ Nº ________ 

 

Ano: _____Turma:__________ Data:______/______/______ 

 

Profª: Sandremara D. Revelini. Disciplina: Educação Física  PDE 2014 

 

Questionário Diagnóstico/ Investigativo 

 

01- Você conhece algum tipo de luta? 

(     ) Sim    (     ) Não 

Se a resposta for sim, qual/quais? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Você a praticou? Por quanto tempo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

02- Você conhece a Capoeira? 

(     ) Sim    (     ) Não 

 

03- Você já praticou Capoeira? 

(     ) Sim   (     ) Não  

Se a resposta for sim, quanto tempo você praticou e onde foi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



  

 

 

04- Você sabe como surgiu a Capoeira e porque motivo, escreva sobre: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

05- Quais os estilos ou modalidades de Capoeira que você conhece? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

06- Quais instrumentos musicais são utilizados na roda de Capoeira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

07- Cite o nome de três golpes de Capoeira que você conhece: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

08- Onde podemos praticar a Capoeira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

APÊNDICE B– AVALIÇÃO FINAL 

 

 

Colégio Estadual Polivalente de Apucarana- Ensino Fundamental, Médio e 

Profissional. 

Nome:___________________________________________________ Nº ________ 

 

Ano: _____Turma:__________ Data:______/______/______ 

 

Profª: Sandremara D. Revelini. Disciplina: Educação Física  PDE 2014 

 

Avaliação Final 

 

01- Como surgiu a Capoeira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

02- Quais são os estilos de Capoeira? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

03- Quais instrumentos musicais são utilizados na roda de Capoeira?                           

 

 

04- Assinale com um x: 

a) Capoeira é:  

(  ) uma luta pela libertação dos escravos.   

(  ) manifestação esportiva.  

(  ) manifestação folclórica.  

(  ) manifestação popular.  

(  ) todas as alternativas. 

 



  

 

 

 b) O que você observou na roda de capoeira?  

(  ) Instrumentos musicais                        (  ) Tradição 

(  ) Cantos                                                 (  ) Disciplina     

(  ) Crenças                                               (  ) Indisciplina 

(  ) Agressividade                                      (  ) Tristeza                                                                                     

 

05- Complete: 

a) A .......................... é o principal movimento realizado na prática da capoeira. 

b) Mestre ................................ foi o maior defensor da capoeira de Angola. 

c) Mestre .................................. organizou a Capoeira Regional. 

  

06- Cite três movimentos do jogo de capoeira: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

AO 

COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE APUCARANA 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

APUCARANA – PARANÁ 

AUTORIZAÇÃO 

EU,_____________________________________________________________________________

_____, portador(a) do RG. nº______________________________, autorizo meu(minha) filho(a) 

______________________________________________________________, matriculado(a) no 

_______ano, turma:______ período ______________, a participar do Projeto de Implementação:    

A Valorização da Prática da Capoeira nas Aulas de Educação Física no 6º ano do Ensino 

Fundamental, com a Professora PDE 2014 Sandremara Damico Revelini, o qual será desenvolvido 

durante as aulas de Educação Física prevista no horário, sendo destinado aproximadamente 11 aulas 

para essa atividade, bem como o uso de imagens (fotos, vídeos)  e demais atividades relevantes ao 

projeto de implementação. 

                   

 

Apucarana – PR., 18/03/2015 

      

 _______________________________________________________ 

                                                 Ass. do pai ou responsável. 

  

 

 

                                                                                                

 


