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ARTE 

 

Unidade temática: Habilidade Articuladora. 

Habilidade: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

 

Luiz Gonzaga – Artista do baião brasileiro 

 

Luiz Gonzaga do Nascimento foi um compositor e cantor 

brasileiro. Conhecido como o Rei do Baião, foi considerado 

uma das mais completas, importantes e criativas figuras da 

música popular brasileira. O Baião é um gênero de música 

e dança popular da região nordeste do Brasil. 

Ele se tornou conhecido com músicas como Asa Branca, 

que também ajudou a popularizar o ritmo nordestino em 

todo o país. 

Luiz Gonzaga nasceu na cidade pernambucana de Exu, em 

1912, e faleceu, em Recife, também em Pernambuco, em 

1989. Dizem que se chamava Luiz por ter nascido em 13 de 

dezembro, dia de Santa Luzia, e que o Gonzaga, foi 

escolhido pelo vigário que o batizou. Filho de sanfoneiro, o 

pequeno Luiz acompanhava o pai tocando zabumba em 

festas religiosas, feiras e bailes. 

 

Você conhece este grande sucesso de Luiz Gonzaga? 

 

Asa Branca 

 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

 

Fonte: https://www.ebiografia.com/luiz_gonzaga/  
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Por que tamanha judiação 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de plantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe, muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar ai pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar ai pro meu sertão 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

Fonte: letras.mus.br 
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Se possível, acompanhe Luiz Gonzaga cantando a música Asa Branca, no vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zsFSHg2hxbc 

 

Acesso em 11/05/2020 

 

Para dar o ritmo e a alegria do baião, alguns instrumentos musicais são utilizados. Veja os principais:   

Viola caipira: Instrumento de cordas, parecido com o violão. Tanto 

no formato quanto na disposição das cordas e acústica, porém é 

um pouco menor. 

 

Triângulo: Instrumento idiofone (isso quer dizer que o som é 

obtido com a vibração do próprio instrumento) de percussão. 

 

Flauta doce: Instrumento de sopro de origem medieval, de palheta 

fixa, com oito furos tapados diretamente com os dedos, muito 

utilizado hoje em musicalização. 
 

Acordeão: também chamado popularmente de sanfona ou gaita, 

é um instrumento musical aerofone, composto por um fole, 

palhetas livres e duas caixas harmónicas de madeira. É um 

instrumento de tecla. (também chamado de sanfona).  

 

Fonte: Freepik.com Acesso em 12/05/2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zsFSHg2hxbc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corda_(m%C3%BAsica)
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Agora é com você! 

 

1- Converse com algum familiar e questione-o se conhece outro artista que toque ritmo do 

baião? Escreva o nome do artista: 

  

  

 

2- Em quais festas estas músicas são tocadas? Quais os instrumentos musicais são 

característicos deste ritmo? 

  

  

 

3- Vamos confeccionar um instrumento musical do baião: a sanfona ou acordeão. 

 

Fonte: Youtube.com acesso em 12/05/2020 

Você vai precisar de: 

 2 caixas de leite limpas e vazias. 

 1 tesoura sem ponta 

 1 régua 

 cola branca 

 1 lápis preto 

 1 cartolina, papel cartão ou sulfite para encapar e fazer a parte sanfonada. 

 1 cartolina, papel cartão ou sulfite para fazer o teclado (sugestão de cores: preta e 

branca) 

Passo a passo: 

a) Encape as caixas de leite com papel sulfite ou cartolina. 

b) Em seguida, recorte um pedaço de cartolina, sulfite ou feltro na cor branca para encapar 

apenas uma parte da caixa. 
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c) Corte tiras de cartolina, sulfite ou feltro preto para montar as teclas. Faça, então, bolinhas 

para os botões. Cole-os nas caixas. 

d) Com parte do papel ou cartolina forme um leque com dobras. Cole as extremidades nas 

partes internas das caixas. 

e) Agora, é só recortar mais duas tiras de papel para colar nas laterais das caixas, formando 

as alças da sanfona. 

f) Sua sanfona decorativa está pronta! 

 

Acesso em 20/05/2020 

 

4- Vamos dançar Xote? Siga o passo a passo e boa diversão (Caso deseje dançar em 

dupla repita os movimentos ao contrário, passo para frente 1 passo para trás 2). 

 Se possível, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=chwyjJbcs1Y  

 

Fonte: smartkids.com.br Acessado em 11/05/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=chwyjJbcs1Y

