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ARTE 

 

Linguagem: 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. 

 

Patrimônios culturais do Brasil 

 

O Brasil é um país de riquezas incontáveis, seja na natureza, nas pessoas ou na cultura aqui 

estabelecida. Por ser um país que recebeu múltiplas etnias de origens africanas, europeias e por 

aqui residirem também os povos indígenas, nosso país criou uma cultura singular que expressa as 

características de todos os povos que aqui se estabeleceram. 

A cultura de um povo é a marca que o caracteriza e para garantir que elementos da cultura não se 

percam ao longo dos tempos, alguns destes elementos se tornam patrimônios, para relembrar a 

origem ou fatos históricos do país.  

No Brasil, existem leis que preservam os patrimônios e os fazem perpetuar ao longo das gerações. 

Exemplo dessas leis são as descritas na constituição federal que asseguram que o patrimônio de 

cultura material e imaterial do Brasil, que são dois tipos de patrimônio que expressam a cultura e 

características de determinado grupo ou região. 

 

Veja abaixo imagens de patrimônios do Brasil: 

  

Centro histórico de Ouro Preto-MG  

Patrimônio cultural material 

Samba de Roda do Recôncavo Baiano – BA 

Patrimônio cultural imaterial 

Fonte: diferenca.com | Acesso em 20/05/2020 
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Veja a tabela abaixo para entender o que é cultura material e o que é cultura imaterial: 

 Cultura material Cultura imaterial 

O que são 

Podem ser bens móveis, como objetos 

artísticos, vestimentas, obras de arte, 

ou bens imóveis, como edificações e 

sítios arqueológicos. 

Elementos intangíveis como danças, 

literatura, linguagem, culinária, festas, 

esportes, entre outros. 

Lei Constituição Federal de 1988, artigos 215 e 216. 

Exemplos 

no Brasil 

 Centro Histórico de Ouro Preto 

(Ouro Preto/MG); 

 Museu Histórico Nacional (Rio de 

Janeiro/ RJ); 

 Centro Histórico de Olinda 

(Olinda/PE); 

 Pelourinho (Salvador/BA); 

 Parque Nacional Serra da 

Capivara (São Raimundo 

Nonato/PI); 

 Universidade Federal do Paraná 

(Curitiba/PR). 

 Samba de Roda do Recôncavo Baiano 

(BA) 

 Jongo no Sudeste (SP, RJ, ES, MG) 

 Frevo (PE) 

 Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: 

partido alto, samba de terreiro e 

samba enredo (RJ) 

 Roda de Capoeira (todos os estados) 

 Toque dos Sinos em Minas Gerais 

(MG) 

 Literatura de Cordel (RJ, DF, AL, BA, 

CE, MA, PB, PI, PE, RN, SE) 

Fonte: Texto adaptado de diferenca.com |Acesso em 20/05/2020 

 

1- Em sua família há alguma tradição (relacionadas a festas, receitas, roupas, objeto, etc.), que 

veio de seus avós ou ascendentes anteriores e que se tornou um patrimônio para seus 

familiares?  

Descreva essa tradição. 

  

  

  

  

  

 

2- Em uma das imagens do texto, podemos observar o Samba de Roda do Recôncavo Baiano 

(BA). Vamos aprender um pouco mais sobre essa dança? 
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Samba de Roda 

O samba de roda surgiu na Bahia, no século XVII, embora seus primeiros registros datem de 

1860. Hoje, ele é patrimônio e herança cultural da cultura afro-brasileira. 

Esse tipo de samba brasileiro surgiu de um estilo musical africano, o semba, que foi trazido para 

o Brasil com a chegada dos escravos angolanos. Apesar de ser baseado nas tradições africanas, 

ele também envolve alguns aspectos da cultura portuguesa. Como exemplo, temos o uso de 

alguns instrumentos, como a viola, e ainda, as letras das músicas, que são cantadas em 

português. Além da viola, outros instrumentos também fazem parte do Samba de Roda como por 

exemplo: 

 

O Samba de Roda recebe tal nome pois os músicos formam uma roda e uma pessoa de cada 

vez dança dentro dela. Assim, todos são convidados a dançar e cantar. Uma das principais 

características do samba de roda é que, normalmente, são as mulheres que dançam na roda 

enquanto os homens batem palma, cantam e tocam os instrumentos. 

Fonte: todamateria.com.br/samba-de-roda/ acesso em 17/06/2020 

 

Agora que você já sabe o Samba de Roda é patrimônio 

cultural imaterial do Brasil, vamos escutar uma música deste 

estilo? Se possível, acesse o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0WPliEXIJM e escute 

a música Roda Pião, de Dorival Caymmi, cantor e compositor 

cujas obras muitas vezes eram inspiradas na cultura baiana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0WPliEXIJM
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Acompanhe a letra da música: 

Roda pião 

Quando a gente é criancinha 

Canta quadras pra brincar 

Quando fica gente grande 

Ouve quadras a chorar 

Como comove a lembrança 

De um tempo feliz 

Quando ouvimos cantar 

Roda, pião 

Bambeia, ô pião 

O pião entrou na roda, ô pião 

Roda, pião 

Bambeia, ô pião 

Sapateia no tijolo, ô pião 

Roda, pião 

Bambeia, ô pião 

Passa de um lado pro outro, ô pião 

Roda, pião 

Bambeia, ô pião 

Também a vida da gente 

É um pião sempre a rodar 

Um pião que também para 

Quando o tempo o faz cansar 

 

 

 

3- Segundo o texto, quais são os instrumentos musicais utilizados no Samba de Roda? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 


