
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial da brasileira. 

Habilidades: (GO-EF07AR34) Pesquisar, analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 
de culturas diversas, com foco no território nacional, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

           
 

Patrimônio cultural: Cultura Indígena. 
 

 
Disponível em: < https://i.pinimg.com/originals/c5/f2/4e/c5f24e0361c6dda08521c2cc551ac929.jpg>. Acesso em: 15 de jun.2020. 

 
 

A cultura indígena abarca a produção material e imaterial de inúmeros e distintos povos em 

todo o mundo. É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, e cada povo 

desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, de festas, artesanatos, dentre outras. Os 

objetos produzidos pelas culturas indígenas, apesar do evidente valor estético, não são 

considerados “arte” pelos seus produtores, pois são de uso cotidiano ou ritual, bem como para 

troca com povos vizinhos. Assim, entre esses povos, destaca-se a importância da música, dança, 

arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e a pintura corporal. A música é utilizada em ocasiões 

especiais como nos ritos de guerra, nas festas de plantação e colheita e nos ritos de iniciação. Ora, a 

cultura indígena utiliza a música como uma forma de contar suas histórias e lhe atribui poderes 

mágicos, com os quais são capazes de afetar a ordem cosmológica. De igual modo, a dança possui 

funções similares às da música nas sociedades indígenas. Normalmente, as danças são do tipo 

circulares, com o intuito de obter colheitas fartas, espantar espíritos malignos, curar doenças, etc. 
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Por outro lado, a arte plumária possui funções mais decorativas (cocares e braceletes) e, via de 

regra, é restrita aos homens. Enquanto a cestaria e a cerâmica são praticadas mais pelas mulheres, 

que lançam mão de vários trançados para confeccionar cestos para diversos fins e argila para obter 

vasilhas, potes, objetos rituais, adornos, dentre outros. 

Disponível em: <  
https://www.todamateria.com.br/culturaindigena/#:~:text=A%20cultura%20ind%C3%ADgena%20abarca%20a,festas%2C%20artesanatos%2C%20den
tre%20outras.>. Acesso em: 15  jun.2020. 

 

1 – De acordo com o texto, qual a função da música na cultura indígena? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
2-  Pesquise o que é Kuarup: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3 – Lendas Indígenas. 

 

Lenda do Diamante 

 
Disponível em: <  https://revistaminerios.com.br/wp-
content/uploads/2019/12/diamante.jpg>. Acesso em: 15  jun.2020. 
 

 

Lenda do Pequi 

 
Disponível em: <  https://http2.mlstatic.com/belas-mudas-de-pequi-do-
cerrado-40-cm-gardenmg-D_NQ_NP_894463-MLB26881304957_022018-

F.jpg>. Acesso em: 15  jun.2020. 
 

Conta-se que numa aldeia, o casal Itagibá e 
Potira vivia feliz. No entanto, a tribo foi atacada 
e Itagibá precisou partir para a guerra junto 
com os outros guerreiros. Chegado o grande 
dia, os índios subiram na canoa e seguiram rio 
acima. 
Potira, sua esposa, ficou à beira do rio 
esperando pelo seu amado. Passaram-se várias 
luas antes que os homens voltassem para casa. 
Quando Potira avistou as embarcações no 
horizonte sentiu uma grande alegria, pois 
Itagibá estaria entre eles. 
Qual não foi sua surpresa ao perceber que seu 

Há muito tempo, quando os bichos falavam, vivia 

um casal na aldeia. A índia Tainá-racan era a mais 

bela de todas, enquanto seu esposo, Maluá, era 

um bravo guerreiro. Tainá-racan tinha um jacaré 

de estimação que era muito amigo. A única coisa 

que faltava era um filho que coroasse a sua 

felicidade. Tanto pediram que Cananxiué, o deus, 

atendeu suas preces. O filho se chamou Uadi e se 

destacou pela sua inteligência e força. Mas algo 

intrigava a todos: seus cabelos eram louros. 

Maluá, para evitar as fofocas, explicou dizendo 

que Cananxiué era o verdadeiro pai. 
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marido não havia regressado do combate. A 
índia se desesperou e começou a chorar 
amargamente. Triste, caiu na areia da praia e 
soluçava sem parar. 
Tupã, o deus dos índios, compadecido com a 
dor da jovem índia, transformou suas lágrimas 
em diamantes, que só podem ser descobertos 
entre os cascalhos e a areia do rio. 

 

Um dia, soam os gritos de guerra e quando 
Malauá foi se despedir de Uadi, este lhe comunica 
que também partiria em breve. Enquanto falava, 
uma arara vermelha pousou na árvore e pediu a 
criança. Era Cananxiué que vinha buscar o seu 
filho. Tainá-racan se desesperou e chorou três dias 
e três noites. 
O jacaré, entristecido, pediu ao deus que 
devolvesse o menino. Cananxiué declarou que era 
impossível, mas em troca, uma árvore iria 
germinar com frutos doces e amarelos como os 
cabelos de Uadi. A cada floração os pais do 
menino iriam conceber uma criança que seriam os 
novos rebentos do casal. Foi assim que nasceu o 
pequizeiro, considerado até hoje um remédio 
poderoso para aqueles que desejam ter filhos. 
 

Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/lendas-indigenas/ >. Acesso em: 15 jun.2020. 

 
3.1 Escolha uma das lendas indígenas acima e desenhe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.2 Conte a lenda indígena escolhida para seus familiares.  

 
Material complementar: 
 
Cultura Indígena/ Curiosidades. Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-
indigena.htm >. Acesso em: 10  jun.2020. 
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