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ARTE – AULA 4 

 

Linguagem: Dança. 

Objetos do Conhecimento: Contextos e práticas. 

 

Na última atividade, aprendemos sobre esse ritmo musical brasileiro de origem nordestina. 

 

A dança – Forró 

O estilo de dança e música forró está associado a outros estilos musicais e teve seu 

nascimento a partir de diversas influências de dança no Brasil e no mundo, consolidando-se a partir 

da década de 1940. Algumas delas são: 

• O arrasta-pé dos índios, dança originada nas cerimônias regulares de cultos de uma 

religião dos índios das Américas, chamada 

toré. 

• Os ritmos holandeses e portugueses e as 

danças africanas que chegaram aqui no 

século XIX. 

Os estilos europeus que influenciaram o forró 

foram introduzidos no Brasil e, com o passar das décadas, 

foram se misturando com tradições musicais e danças 

locais até chegar ao forró. 

Fonte: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Caruaru-S%C3%A3o-Jo%C3%A3o-2005-Trio-

forr%C3%B3.jpg/800px-Caruaru-S%C3%A3o-Jo%C3%A3o-2005-Trio-forr%C3%B3.jpg | Acesso em 12/01/2021 

 

 

1- Você já dançou forró ou já viu alguém dançando forró? 

a) Sim. 

b) Não. 

 

 

2- Quais são os povos que influenciaram a dança forró? 

a) Indígenas, Europeus e Asiáticos. 

b) Africanos, Indígenas e povos europeus da Holanda e Portugal. 

c) Indígenas, Africanos e Russos. 

d) Indígenas, Europeus e Australianos. 
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3- Vamos dançar forró? Convide um familiar e, se for possível, veja o vídeo com os passos da 

dança forró: 

 

Link: https://youtu.be/YDAEkdipJAU 

 
Sugestão de música para dançar forró: 

 

Link: https://youtu.be/ZVDTe1i6-_k 

 

a) Fique de frente para o seu par e façam a posição inicial como na imagem abaixo: 

 

b) Em seguida, inicie com dois passos curtos para o lado direito. 

 

https://youtu.be/YDAEkdipJAU
https://youtu.be/ZVDTe1i6-_k


 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

c) Na sequência, dê dois passos curtos para o lado esquerdo. 

 

 

d) Inicie os movimentos para trás e para a frente, começando com o recuo do pé direito 

para trás e voltando ao centro e depois indo a frente com o pé esquerdo: 

 

  


