
 

Atividade domiciliar de Arte 
Atividades referentes ao período do dia 11/05/2020 à 22/05/2020 
Turmas: 6º/7º/8º e 9º Anos 
Carga Horária: 1 hora/ semana 
 

CANTO E RITUAL - CONHECENDO A CULTURA INDÍGENA 
 

Cantar é uma das formas mais antigas e espontâneas de expressar aquilo que pensamos e 

sentimos em relação a tudo o que está a nossa volta. Cantar também é uma forma de encantar. 

Pessoas de todas as idades e de todos os lugares do mundo cantam nas mais diversas 

circunstâncias. Seja para expressar alegria, tristeza ou saudade, seja para homenagear, censurar 

ou recordar, seja para enviar uma mensagem, divertir-se ou simplesmente passar o tempo. 

A maneira como cantam e as razões que as levam a cantar geralmente têm relação com suas 

tradições, suas crenças e seu modo de viver. Cantar é uma das maneiras de expressar sua 

cultura. Entre os indígenas isso não é diferente. É por meio do canto, da música e da dança, 

entre outras manifestações, que mais de duzentos povos mantêm vivas suas tradições culturais 

no território brasileiro. O canto é uma das formas pelas quais os Pataxós, Yanomamis, Xavantes, 

Guaranis, entre tantos outros povos indígenas, realizam seus rituais, saúdam a natureza, 

honram seus ancestrais, expressam sentimentos, perpetuam ensinamentos e festejam a vida. 

Para acompanhar o canto, os povos indígenas usam instrumentos musicais característicos. Os 

pés são usados para marcar o pulso, além do próprio corpo, em geral utilizam instrumentos 

construídos de materiais extraídos da natureza, como couro de animais, madeiras, sementes e 

fibras. Além disso, alguns povos decoram instrumentos com grafismos muito característicos. 

FONTE: Livro Didático  
Bruno Fischer, Carlos Kater, Paschoal Ferrari, Solange Utuari, Por Toda Parte - Arte. FTD, 2ª Edição, São 
Paulo,2018. 
  
1 – Agora que você conheceu um pouco da cultura indígena, faça uma pequena pesquisa sobre os 
seguintes instrumentos musicais característicos, produzidos pelos povos indígenas: chocalho, pau de 
chuva, tambor, flauta, apito e zunidor. 
 
2 - FAZENDO ARTE: Inspire-se nos instrumentos musicais indígenas e construa o seu próprio instrumento!! 
Escolha um dos instrumentos que você pesquisou e confeccione. Quando voltarmos, faremos uma bela 
exposição!!!! 
DICA: APROVEITE O QUE TEM AO SEU REDOR!! 
 
                                                                       BONS ESTUDOS!!!!! 
                                                                      # FIQUE EM CASA !! 

 
 


