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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Lutas. 

Objetos do conhecimento: Lutas do contexto regional - matriz indígena e africana. 

 

Capoeira 

A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. A 

mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos (fazendas 

produtoras de açúcar) do nordeste brasileiro. Muitos destes escravos vinham da região de Angola, 

também colônia portuguesa. Os angolanos, na África, faziam muitas danças ao som de músicas.  

Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção 

contra a violência e repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas 

violentas e castigos dos senhores de engenho. Quando fugiam das fazendas, eram perseguidos 

pelos capitães do mato, que tinham uma maneira de captura muito violenta. Os senhores de 

engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo 

e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. 

Surgia no Brasil, a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante 

da resistência cultural e física dos escravos 

brasileiros. 

A prática da luta ocorria em terreiros próximos às 

senzalas e tinha como função principal a manutenção 

da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a 

manutenção da saúde física.  

Uma das prováveis origens do nome Capoeira é 

devido às lutas ocorrem, na época, em campos com 

pequenos arbustos, chamados na época de capoeira ou capoeirão. Do nome deste lugar surgiu o 

nome desta luta. 

 

Fonte: Freepik.com acesso em 06/05/2020. 

 

Responda em seu caderno, de acordo com o texto acima: 

1. Segundo o texto, a capoeira teve sua origem em qual país? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

https://www.suapesquisa.com/historia/dicionario/capitaes_mato.htm
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2. Registre em seu caderno, o que é Capoeira para você e justifique a resposta. 

(   ) Jogo (   ) Luta 

(   ) Dança (   ) Esporte  

(   ) Brincadeira   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Vamos aprender o que é a ginga da capoeira?  

GINGA  

É o passo básico, pois é dele que partem os outros movimentos da capoeira. Trata-se de 

um gingado contínuo do corpo de um lado para o outro, preparado para atacar ou 

defender.  

a) Consiste em levar uma perna e o braço do mesmo lado alternadamente para frente 

e para trás.  

b) Comece com o pé esquerdo à frente e o pé direito atrás. 

c) Leve o pé esquerdo para trás movimentando também o braço esquerdo. 

d) Simultaneamente, movimente o pé direito à frente, juntamente com o braço direito, 

como se estivesse defendendo o rosto.  

e) Repita o movimento sucessivamente, tentando impor um ritmo constante a cada 

passada.  

f) A cabeça também balança para um lado e para o outro, acompanhando a perna e 

o braço. 

 

Fonte:terra.com/vidaeestilo acesso em 06/05/2020 
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3. Desenhe no chão de sua casa ou em folha de papel os movimentos que devem ser 

realizados, conforme imagem abaixo, sempre começando com o pé esquerdo à frente e pé 

direito atrás. Tente realizar os passos até perceber que se tornou um movimento natural. 

 
 

Para dar um ritmo mais animado para o seu treino, coloque a música Paranauê Paraná, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RBDERfHbx74 

 

4. Chame alguém de sua família para tentar repetir o movimento da Ginga. Façam juntos os 

movimentos, tentando ter o mesmo ritmo no movimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBDERfHbx74

