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ARTE – AULA 5 

 

Linguagem: Dança. 

Objeto do Conhecimento: Contextos e práticas. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Na atividade anterior, trabalhamos a música “Samba Lelê”, que traz em seu nome um estilo 

musical bem brasileiro: o samba. O estilo musical é considerado por muitos como o mais original 

dos gêneros musicais brasileiros, e sua origem nos traz o registro de uma imensa mistura de ritmos 

e tradições que atravessam a história do país. 

 

Samba, o ritmo do Brasil 

 

O samba se originou dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como 

escravizados para o Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos 

e comunicação ritual por meio da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. 

Os ritmos do batuque aos poucos foram incorporando elementos de outros tipos de música, 

sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século XIX. O fato é que o samba ganhou muitos 

admiradores e se tornou tão popular que se tornou uma marca do Brasil, como música e também 

em eventos como o carnaval. 

Fonte: Adaptado de historiadomundo.com.br/curiosidades/origem-samba.htm | Acesso em 14/01/2021 

 

1- Você gosta de samba? Conhece alguma música de samba? 

  

  

 

2- Vamos fazer um desafio: Escolha uma música de samba de sua preferência, fique em pé 

com os olhos fechados e observe seu corpo enquanto ouve a música. Sugestão de música:  

 Link: https://youtu.be/eWE4e29axew 

https://youtu.be/eWE4e29axew
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3- Você teve vontade de dançar? Seu corpo se movimentou? Descreva como foi a experiência 

de ouvir a música enquanto observava seu corpo. 

  

  

  

  

 

 

4- Coloque a música novamente. Vamos sugerir alguns passos dentre os vários que existem. 

Porém, o mais importante é você descobrir o seu movimento de forma espontânea e dançar 

do jeito que se sentir mais confortável e feliz. 

 

 

5- Agora, tente dançar o samba, conforme o vídeo a seguir:  

 
Link: https://youtu.be/cti8zb2ZdJM. 

 

Caso não seja possível ver o vídeo, siga o passo a passo abaixo: 

a) Parado em pé, com as pernas uma ao lado da outra em postura reta, inicie com o pé 

direito e alterne passos sem sair do lugar, contando 1 para cada passo até chegar no 3. 

b) Em seguida, inicie com o pé esquerdo, fazendo o mesmo movimento. 

c) Após algumas tentativas, acelere a contagem e a troca de passos sem sair do lugar. 

d) Ouça a música e agora tente colocar os passos no mesmo ritmo que a música. 

e) Repita diversas vezes, até que você se sinta sambando sem precisar lembrar os passos. 

f) É importante movimentar braços, o quadril e o tronco com leveza, durante a troca de 

passos. Cuidado para não machucar o corpo. Vá devagar e faça do seu jeito. 

 

  

https://youtu.be/cti8zb2ZdJM



