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Capoeira é dança, luta, arte, musica

• Originada do
N´golo, de Angola,
a capoeira é, antes
de tudo, expressão
cultural.

• Seu nome vem do
tupy guarani,
CAAPOERÁ,
que significa "clarei
ra no mato", "mato
baixo".
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A capoeira é uma representação cultural que mistura
esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira.
Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde são
utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos.
Diferencia-se das outras lutas por ser acompanhada de música.

A origem da capoeira data da época da escravidão no
Brasil. Muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para
trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de
café, nas roças ou nas casas dos senhores. A capoeira era uma
forma de luta e de resistência. ... Durante muito tempo
a capoeira foi proibida.
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REGIÃO NORTE

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

As danças tradicionais da região Norte são: camaleão, dança do
maçarico, desfeitera, marambiré, lundu, marajoara, marujada, dança
do siriá, samba do cacete, retumbão, jacundá e carimbó.

Algumas destas danças são de origem indígena, outras de origem
africana.

Os principais Ritmos do norte são o Carimbó, o Calypso e a Marujada. A
Dança do Carimbó é uma manifestação indígena.

5

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


REGIÃO SUDESTE

https://www.youtube.com/watch?v=fgLBc821aHE

• Existe uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas culturas
indígena, africana, europeia e asiática.

• São danças da Região Sudeste: Batuque, Capoeira, Catira, Caxambu,
Ciranda, Congo, Dança açoriana, Dança alemã, Dança de cana-
verde, Dança do tamanduá, Dança de velhos, Fandango, Funk, Jongo,
Quadrilha e Samba de lenço.

• A festa mais popular do Brasil é comemorada em todos os estados da
região sudeste, onde há desfiles das escolas de samba.
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REGIÃO CENTRO OESTE

https://www.youtube.com/watch?v=myDzAGVl60w

Na região, existe uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas 
culturas indígena, boliviana e paraguaia.

Além disso, o Centro-Oeste recebeu influência de aspectos culturais de 
inúmeros migrantes, em função das fronteiras que faz com todas as 
outras partes do Brasil - Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, fato que não 
ocorre em nenhuma outra região.

• Catira, Vilão, Tambor, Siriri, Cururu, Boi-à-Serra, Dança de São 
Gonçalo, Engenho de Maromba. Recebe influencia das musicas 
sertanejas.
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REGIÃO SUL

https://www.youtube.com/watch?v=TWOD8YEQD68

• É caracterizada pela influência de imigrantes Europeus que chegaram 
principalmente durante o século XIX, onde deixaram inegável 
destaque na formação do povo brasileiro.

• Fandango, pau-de-fitas, chimarrita, milonga, chula, vaneirão,  pezinho 
são exemplos de danças da região.
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01. Sobre a capoeira, é correto afirmar: 

(A) Dança desenvolvida na África também conhecida por street-dance. 

(B) Luta desenvolvida no Brasil através das tradições dos povos africanos. 

(C) Trata-se exclusivamente de uma dança. 

(D) É uma luta criada pelo povo asiático.

02. Assinale a alternativa correta que indica os instrumentos da capoeira:

(A) Agogô, violão e piano.

(B) Berimbau, corneta e pandeiro. 

(C) Flauta, atabaque e reco-reco. 

(D) Berimbau, pandeiro e atabaque.
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03. Sobre a capoeira, podemos considerar:

I. A história da capoeira começa no séc. XVI, época em que o Brasil era colônia de 

Portugal. 

II. II- A capoeira é uma luta desenvolvida pelos escravos no Brasil e possui raízes 

culturais Africanas.

III. III- No início, a capoeira foi disfarçada de dança, porque os senhores de engenho 

proibiam qualquer tipo de luta. 

IV.IV- Assim como o karate, a capoeira foi introduzida no Brasil pelos imigrantes 

japoneses. 

V. V- No período colonial, os senhores de engenho patrocinavam e promoviam grandes 

eventos para difundir a capoeira. 

(A) Os itens I, II e II estão corretos 

(B) Apenas o item V está correto. 

(C) Os itens IV e V estão corretos.

(D) Todos os itens estão corretos


