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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Dança. 

Objetos do conhecimento: Danças de matrizes indígena e africana. 

 

Danças indígenas 

 

A dança de origem indígena é dançada nas tribos 

pelos índios brasileiros, como parte de um acontecimento 

ou ritual muito importante, como as cerimônias sagradas, 

sendo uma representação cultural da tribo. Por isso não 

podemos ver a dança indígena como uma apresentação 

artística, mas sim como parte de uma cerimônia ou ritual. 

As diferenças entre os tipos de danças indígenas são a 

representação de cada dança, ou seja, aquilo que a dança representa, podendo ser realizadas para 

agradecer a colheita, para marcar a passagem do jovem à idade adulta, para saudar aqueles que 

chegam à aldeia, como muitos outros motivos especiais e sagrados. 

Na grande maioria das danças indígenas, há a batida mais forte de um dos pés no chão, 

num compasso binário, para marcar o ritmo da dança e da música.  

 Kuarup - O Kuarup é um ritual de homenagem aos mortos ilustres. É a despedida dos mortos 

e o encerramento do período de luto. Uma celebração muito importante e uma festa alegre, na qual 

cada um coloca a sua melhor pintura corporal, cocares e enfeites. Durante as celebrações, há 

comida, danças, cânticos, rezas e o momento das lamentações. Na aldeia são erguidos troncos de 

madeira pintados e enfeitados com cocares. Cada tronco representa um morto ilustre. 

Fonte: museudoindio.gov.br/o-kuarup-e-uma-festa-para-celebrar-a-memoria-dos-mortos. Acesso em 31/08/2020 

Fonte: cultura.mt.gov.br/documents/índio. Acesso em 31/08/2020 

 

Se possível, acesse o link https://youtu.be/20YgX5k_FQk para saber mais sobre as danças 

indígenas e o link https://youtu.be/VYuRFl5FJh0 para saber sobre o ritual Kuarup. 

 

1- Qual é a função da dança para os indígenas? 

  

  

  

  

https://youtu.be/20YgX5k_FQk
https://youtu.be/VYuRFl5FJh0
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2- O que é o ritual Kuarup? 

 

a) O Kuarup é um ritual de homenagem aos índios que passaram da infância para a vida adulta, 

com muita dança e comidas típicas. 

b) O Kuarup é um ritual de homenagem aos mortos ilustres. É a despedida dos mortos e o 

encerramento do período de luto. 

c) O Kuarup é um ritual de homenagem aos mortos ilustres. É como um velório e acontece 

após um momento trágico. 

d) O Kuarup é um ritual de homenagem às mulheres da tribo, assim como o dia internacional 

da mulher. 

 

 

3- Vamos dançar como nas tribos indígenas? A intenção desta atividade é adaptar a dança 

indígena para a sua realidade, em casa. Então, concentre-se e tente dançar como os índios. 

 

a) Em pé, comece fazendo uma marcação simples, levantando os pés do chão e contando “1, 

2” para cada passo que você executa sem sair do lugar. Feche seus olhos, respire 

profundamente e ouça as batidas do seu coração TUM-TUM, TUM-TUM, TUM-TUM para 

ajudar no ritmo dos passos. 

b) Imagine que você está em uma clareira na floresta, preparando-se para dançar a dança da 

sua "tribo". Seguindo o ritmo do coração, crie movimentos com o seu corpo, sem vergonha 

de explorá-los, e dance a sua dança pessoal. 

 

Fonte: freepik.com | Acesso em 31/08/2020 


