
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6º  

Componente Curricular: ARTE/Dança  

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Espaço, ritmos e tempo. Ações corporais. 

Habilidades: (GO-EF06AR10-A) Explorar as diversas ações corporais como saltar, girar, rolar, correr, na 

relação com as diferentes formas de orientação no espaço, como deslocamentos, planos, direções, 

caminhos e tempo/ritmos de movimento, lento, moderado e rápido, ampliando as percepções e sensações 

sobre o próprio corpo e o corpo do outro, transformando-o em material de pesquisa e criação para o 

movimento dançado.  

 
 

ATIVIDADE 

  Olá, estudante: 

 Nas atividades de Arte/Dança vamos conhecer sobre a dança afro-brasileira Maculelê, 

contextualizando seus aspectos socio-históricos, culturais, artísticos e estéticos, apreciando e 

refletindo sua prática na sociedade. 

                                                            

 

https://bichodacapoeira.com/2015/12/09/origem-e-lenda-do-maculele/ 

 

SOU EU, SOU EU, SOU EU MACULELÊ, SOU EU 

 

https://bichodacapoeira.com/2015/12/09/origem-e-lenda-do-maculele/
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://axesenzala.webnode.com.br/products/maculele/&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-kCFQAAAAAdAAAAABAl


 

 

01 - Texto 

Diz a lenda que Maculelê era um “Negro fugido que tinha doença de pele. Ele foi acolhido por uma 

tribo indígena e cuidado pelos mesmos, mas ainda assim não podia realizar todas as atividades com 

o grupo, por não ser um índio. Certa vez Maculelê foi deixado sozinho na aldeia, quando toda a tribo 

saiu para caçar. Eis que uma tribo rival apareceu para dominar o local. Maculelê, usando dois bastões, 

lutou sozinho contra o grupo rival e, heroicamente, venceu a disputa. Desde então passou a ser 

considerado um herói na tribo”. 

#fica da dica: Sou eu, sou eu Maculelê sou eu: 

É uma música usada na dança do Maculelê; você pode escutá-la no vídeo que está no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=VOPC3thAo5Q 

 02 - A lenda acima é uma das versões sobre a origem do Maculelê; agora é com você, estudante, 

encontre outra versão sobre a origem do Maculelê e escreva no seu caderno de dança. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

03 – Um pouco de História 

O Maculelê é uma dança folclórica brasileira que 

muitos grupos de capoeira incorporaram em seus 

treinos com o intuito de mantê-la viva. Consiste 

na simulação de uma luta tribal entre duas 

pessoas que desferem e aparam golpes de grimas 

no compasso marcado pelo atabaque. Em um 

nível mais avançado, pode-se substituir os grimas por facões, o que é comum nas apresentações em 

eventos festivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=VOPC3thAo5Q
http://img.webme.com/pic/c/capoeira-in-duesseldorf/maculele.jpg
http://www.leilapassini.com/lagoaazul/sons/at_maculele.wav
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://capoeiranegronago.comunidades.net/maculele&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-kCFQAAAAAdAAAAABAf


 

 

Segundo Plínio de Almeida, autor de Pequena História do Maculelê, o Maculelê existe desde 1757 em 

Santo Amaro da Purificação; porém, sua origem é desconhecida. Não há evidências ou registros de 

sua criação, apenas lendas da época do Brasil Colônia que contam a história de um homem (índio ou 

negro) chamado Maculelê, que um dia foi deixado tomando conta de sua tribo enquanto os 

guerreiros foram caçar, levando com eles todas as armas. Uma das histórias diz que ele foi encontrado 

morto com um pedaço de pau em cada mão, após lutar bravamente e resistir à invasão de um ataque 

rival durante a ausência dos guerreiros da sua tribo. Outra história diz que ele sobreviveu e pôde 

contar aos demais o que havia acontecido. Independentemente da versão contada, Maculelê é 

considerado um herói. 

A dança 

A base do Maculelê consiste em manter o pé direito parado e avançar e recuar o esquerdo a cada 

ciclo do toque do atabaque. Além disso, quando o pé esquerdo vai à frente, deve-se bater com o 

grima da mão direita no grima do parceiro. Para evitar batidas indesejadas (e dolorosas) nos dedos, 

é recomendado bater de baixo para cima. Essa é a base. As variações ocorrem no intervalo entre dois 

encontros dos grimas. As mais clássicas são os giros, saltos e batidas no chão, mas não há regras. Os 

movimentos podem variar de acordo com a criatividade de cada um. O importante é bater o grima 

no tempo certo e não descaracterizar a dança guerreira – é recomendado adotar expressões 

corporais que remetam a um combate, por exemplo. 

Fonte: https://quilombodascamelias.wordpress.com/2014/10/22/sou-eu-maculele-soueu/ 

04- Com base no texto responda: 

          

                                        Imagem 1  Imagem 2 

Fonte das imagens 1 e 2: 

 https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fquilombodascamelias.wordpress.com%2F2014%2F10%2F22%2Fsou-eu-maculele-

soueu%2F&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-

kCFQAAAAAdAAAAABAI 

https://quilombodascamelias.wordpress.com/2014/10/22/sou-eu-maculele-soueu/
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fquilombodascamelias.wordpress.com%2F2014%2F10%2F22%2Fsou-eu-maculele-soueu%2F&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fquilombodascamelias.wordpress.com%2F2014%2F10%2F22%2Fsou-eu-maculele-soueu%2F&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fquilombodascamelias.wordpress.com%2F2014%2F10%2F22%2Fsou-eu-maculele-soueu%2F&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://quilombodascamelias.wordpress.com/2014/10/22/sou-eu-maculele-sou-eu/&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://portalcapoeira.com/capoeira/maculele-puxada-de-rede-e-samba-de-roda/maculele/&psig=AOvVaw2fRiSyTGBljQUfylCbyfyw&ust=1590496420806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj3g4SDz-kCFQAAAAAdAAAAABAN


 

 

 

a) Qual a base da dança Maculelê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

b) Que tipo de movimento de corpo os dançarinos estão executando nas imagens 1 e 2?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) Quais tipos de expressões corporais você percebe na imagem 1 e 2? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

05- Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=P6EdpR8Bl1Y&list=RDP6EdpR8Bl1Y&start_radio=1&t=7   

Companhia de Dança Dance Brazil “Maculelê”, do Coreógrafo Jelon Vieira. Após assistir ao vídeo faça 

uma redação do que você observou, como: vestimenta dos dançarinos, tipo de música que eles estão 

dançando se o ritmo é lento, moderado ou rápido, onde acontece a apresentação, quais são os tipos 

de movimentos que eles executam e demais impressões que você venha a observar no vídeo. 

 

 

                                                                                                                           Boas Danças! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6EdpR8Bl1Y&list=RDP6EdpR8Bl1Y&start_radio=1&t=7

