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ARTE 

 

Unidade temática: Dança. 

Objetos do Conhecimento: Contextos e Práticas. 

 

Cantos indígenas 

 

Conhecer os saberes, mitos, rituais e modo de 

compreender o mundo dos indígenas nos permite entender 

que seus cantos e danças vão muito além do movimento de 

corpo e voz. As danças são utilizadas para agradecimentos 

por algo alcançado, como uma boa colheita, ou até mesmo 

como ritos de passagem, como um índio sair da infância para 

a para fase adulta. Além disso, há também danças que 

servem como agradecimento e cura. 

Além da dança propriamente dita, as pinturas corporais e os acessórios também são 

importantes em grandes eventos como guerras e comemorações. Cada tribo utiliza cores 

específicas de sua região, retiradas de frutas, sementes e raízes encontradas na natureza para 

compor suas pinturas e acessórios para as danças. Algumas pinturas corporais apresentam 

diversos traços como na imagem abaixo: 

 

Autor: Allan Charles  

Fonte: Pixabay.com | Acesso em 04/09/2020 

Fonte: Freepik.com.br | Acesso em 04/09/2020 

 

Se possível, veja o vídeo da dança realizada na reserva indígena Rio Silveiras de Bertioga-SP, 

disponível no link https://youtu.be/Uu3GiO2cp4g 

Você sabia? 

 

As vogais são muito utilizadas nas palavras de origem indígena, como nas palavras arapuca, 

carioca, catapora e curumim. Em suas comemorações, as músicas são pautadas também por um 

grande número de vocais que dão sonoridade a seus cantos de proteção e de agradecimento. 

Autor: Allan Charles 

https://youtu.be/Uu3GiO2cp4g
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1- Veja abaixo as palavras de origem indígena e identifique se são animais, frutas ou locais e 

separe-as na tabela abaixo. 

 

MORUMBI JACARÉ XINGU 

ARARA GUARUJÁ GAMBÁ 

AÇAÍ ARAPONGA CAJU 

CUPUAÇU TIETÊ JABUTI 

COPACABANA ABACAXI JABUTICABA 

 

Animais Frutas Locais 

   

   

   

   

   

 

 

2- A partir da pintura indígena, mostrada no texto, crie uma pintura utilizando apenas traçados. 

Utilize todo o espaço do quadro abaixo e crie traçados na horizontal, vertical e diagonal com 

linhas mais finas, mais grossas e até mesmo linhas coloridas. 
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3- Vamos dançar? As danças indígenas utilizam cantos que brincam com as vogais. Por isso, 

nós vamos brincar com as vogais do nosso nome.  

 

a) Para iniciar, retire as consoantes do seu nome e fique apenas com as vogais. Veja o 

exemplo: 

 

Nome: ADRIANA 

Se retirar as consoantes, fica: AIAA 

 

b) Faça o som das vogais juntas (Exemplo: AIAA) e bata os pés duas vezes no chão. 

 

Fonte: Pixabay.com | Acesso em 04/09/2020 

 

c) Convide seus familiares para fazerem o mesmo junto com você. Todos reunidos em 

círculo farão o som das vogais de seus nomes e baterão os pés, rodando no sentido 

horário. 

 

d) Se for possível, veja o vídeo do grupo Tri e se divirta com outra coreografia utilizando 

apenas as vogais: https://youtu.be/IFm3SRDPZ60. 

 

https://youtu.be/IFm3SRDPZ60

