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(HCEF03EF05T) Experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, 
incluindo as de matriz indígena, valorizando e respeitando os 
diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de 
origem. 



A Dança é a arte de mexer o corpo, através do movimento e ritmos, 
criando uma harmonia própria. 

 A dança indígena tem o objetivo de realizar rituais que podem ser 
por várias razões: homenagem às pessoas mortas, agradecimento 

pela colheita, pesca, além de outros motivos. Portanto, possui 
intenções diferentes de outras danças, é uma prática que abrange 

rituais e costumes.  
A dança indígena é realizada tanto pelos homens, quanto pelas 
mulheres e é comum que eles utilizem adereços para praticar. 

Existem diversas danças praticadas pelos indígenas no Brasil. No 
entanto, algumas tornaram-se mais conhecidas como o toré, o 

Kuarup e Atiaru. 
 



Nessa aula vamos aprender sobre o Jacundá, essa dança 
representa a pescaria, é muito popular no Pará. 

 Os dançarinos formam um círculo, alternando homem e 
mulher. No meio da roda ficam um índio e uma índia, como se 

fossem um peixe, e cantando e dançando tentam fugir desse 
círculo, quem deixar eles escaparem deve entrar no meio do 

circulo no lugar deles, e tentar fugir também.  
Imagina  a cena dessa dança, divertido não é?  
Já dá até vontade de experimentar na prática! 



Jacundá 



Vamos experimentar? 

Convide sua família e recriem a dança Jacundá!   

O Jacundá é uma dança de roda. Para iniciar as pessoas formam um 
círculo e duas pessoas ficam no meio. A dupla ao mesmo tempo que 
dança no centro da roda, tenta sair dele.  
As pessoas que formam a roda não podem deixar a dupla sair. Mas, 
caso ocorra, quem permitiu deve entrar na roda e dançar no lugar. 
 



Depois de experimentar essa dança indígena responda: 
 
1. Essa dança representa uma atividade muito comum entre 
os índios para conseguir seu alimento, o que os índios tem que 
imitar dentro do círculo? 
 
A- uma galinha. 
B- um rato. 
C- uma onça. 
D- um peixe. 
E- um leão. 



Se possível registre seu 
filho (a) experimentando 
essa dança indígena com 

toda a família! 



BONS ESTUDOS! 
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