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A dança é uma das três mais antigas artes cênicas existentes na Antiguidade, 
tal como o teatro e a música. É uma atividade executada por todos os povos
 do mundo, em cerimônias, para divertimento e como manifestação artística. 
 

MULTICULTURAIS
MULTICULTURAISMULTICULTURAIS

MULTICULTURAIS
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O MULTICULTURALISMO originou-se com a revolução provocada pela informática. 
  
             É nessa relação que, em um mesmo território, os povos, nações e culturas  
estabelecem os diferentes contatos culturais. 
             A educação multicultural pode se constituir em instrumentos para a superação das 
diferenças. É pela identidade que se define cultura, e pelas diversas identidades, o 
multiculturalismo. As pessoas precisam repensar essas relações entre identidade e 
diferença, pois não há enunciação sem posicionamento, não há cultura sem vida social e 
não há grupo humano sem cultura, por mais rudimentar que este seja.
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A  diversidade cultural que, segundo Joe DeSensi 
(1994) ,refere-se às diferenças associadas a 
gênero, raça, etnia, nacionalidade, classe social, 
religião, idade e habilidade motora, incluindo em 
seu sentido lato diferenças na personalidade, 
orientação sexual, aparência física, estado civil e 
status familiar. Ele ainda enfatiza a necessidade 
de reconhecimento do pluralismo cultural, 
entendido como a existência em uma 
nação/estado de uma variedade de diferentes e 
legítimos grupos culturais 
que variam em língua, religião, origem racial e/ou 
étnica ou outras significantes dimensões culturais 
(Lynch, 1986).

Imagem: Thiste /  GNU Free Documentation License
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 A CULTURA   BRASILEIRA  É uma síntese da influência dos
 vários povos  e  etnias  que formaram o povo brasileiro.

Não existe uma cultura brasileira   perfeitamente 
homogênea, e sim um mosaico de diferentes 
vertentes culturais que formam, juntas, a cultura 
do Brasil. 

Embora seja um país de colonização portuguesa, 
outros grupos étnicos deixaram influências 
profundas na cultura nacional, destacando-se os 
povos indígenas, os africanos, os italianos e os 
alemães.

7



          ASPECTOS  MULTICULTURAIS DA DANÇA  LOCAL 

OS INDÍGENAS

A colonização do território brasileiro pelos europeus representou em grande parte a 
destruição física dos indígenas através de guerras e escravidão, tendo sobrevivido apenas 
uma pequena parte das nações indígenas originais. A cultura dos índios foi também 
parcialmente eliminada pela ação da catequese  e intensa miscigenação com outras 
etnias. Atualmente, apenas algumas  poucas nações indígenas ainda existem e 
conseguem manter parte da sua cultura original.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_do_Brasil

OS INDÍGENAS

   A cultura e o conhecimento dos indígenas sobre a terra 
foram determinantes durante a colonização, 
influenciando a língua, a culinária, o folclore e o uso de 
objetos caseiros diversos como a rede de descanso.

A influência indígena é também forte no folclore 
do interior brasileiro, povoado de seres fantásticos 
como o curupira, o saci-pererê, o boitatá e a iara, 
entre outros. Na culinária brasileira, a mandioca, a 
erva-mate, o açaí, a jabuticaba, pescados e outros 
frutos da terra, além de pratos 
como o pirão entraram na alimentação brasileira 
por influência indígena.

Imagem: Tetraktys /  Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license.
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   A cultura africana chegou ao Brasil com os 
povos escravizados trazidos
 da África durante o longo período em que 
durou o tráfico negreiro transatlântico. A 
diversidade cultural da África refletiu-se na 
diversidade dos escravos, pertencentes a 
diversas etnias que falavam idiomas 
diferentes e trouxeram tradições distintas. Os 
africanos trazidos ao Brasil incluíram bantos, 
nagôs e jejes, cujas crenças religiosas deram 
origem às religiões afro-brasileiras, e os 
hauçás e malês, de religião islâmica e 
alfabetizados em árabe.

OS AFRICANOS

Escravas de várias etnias

Im
ag

em
: J

ea
n-

Ba
pti

st
e 

D
eb

re
t (

17
68

–1
84

8)
 /

 p
ub

lic
 d

om
ai

n

Im
ag

em
: Y

ve
s P

ic
q 

/  
G

N
U

 F
re

e 
D

oc
um

en
ta

tio
n 

Li
ce

ns
e

10



          ASPECTOS  MULTICULTURAIS DA DANÇA  LOCAL 

   

       

 OS AFRICANOS contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: 
dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se  faz notar em grande parte 
do país; em certos estados como Bahia, Maranhão,
 Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul .

Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que 
são a base de boa parte da música popular brasileira. 
Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o 
lundu, terminaram dando  origem à base rítmica do maxixe, 
samba,  choro, bossa-nova e outros gêneros musicais  
atuais. Também há alguns instrumentos  musicais 
brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de 
origem africana. O berimbau é o instrumento  utilizado para 
criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, mistura 
de dança earte marcial criada pelos escravos no Brasil  
colonial. 
 

Imagem: Habj / GNU Free Documentation License
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CANTO DAS TRÊS RAÇAS (1974)
Composição: Paulo Cesar Pinheiro e Mauro Duarte
Interpretação: Clara Nunes

Ninguém ouviu
Um soluçar de dor
No canto do Brasil
Um lamento triste sempre ecoou
Desde que o índio guerreiro
Foi pro cativeiro
E de lá cantou
Negro entoou
Um canto de revolta pelos ares

Do quilombo dos palmares
Onde se refugiou
Fora a luta dos inconfidentes
Pela quebra das correntes
Nada adiantou
E de guerra em paz, de paz em guerra
Todo povo dessa terra
quando pode cantar, canta de dor
ôôôôôô
ôôôôôô ôô

1- LEITURA E COMPREENSÃO DA COMPOSIÇÃO MUSICAL
2- PRODUÇÃO E REPRESENTAÇÃO GESTUAL  DO TEXTO
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CANTO DAS TRÊS  RAÇAS (1974)

                                                                 

E ecoa noite e dia
É ensurdecedor
Aí, mas que agonia
O canto do trabalhador
Esse canto que devia
Ser um canto de alegria
Soa apenas como um soluçar de 
dor
ôôôôôô
ôôôôôô ôô
ôôôôôô
ôôôôôô ôô
Ninguém ouviu
Um soluçar de dor
No canto do Brasil 

Um lamento triste sempre ecoou
Desde que o índio guerreiro

Foi pro cativeiro
E de lá cantou
Negro entoou

Um canto de revolta pelos ares
Do quilombo dos palmares

Onde se refugiou
Fora a luta dos inconfidentes

Pela quebra das correntes
Nada adiantou

E de guerra em paz, 
de paz em guerra

Todo povo dessa terra
quando pode cantar, canta de dor

http://www.paixaoeromance.com/70decada/canto3racas/h_canto_3_ra%C3%A7as.htm 13
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  1- FORMAR GRUPOS
2- CANTAR A MÚSICA: BRASIS
3- CRIAR UMA COREOGRAFIA
4- PRODUZIR O FIGURINO/ADEREÇOS
5- APRESENTAÇÃO DA DANÇA:BRASIS
6- AVALIAR AS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS 
    DAS COREOGRAFIAS.
  

       SUGESTÕES DE ATIVIDADES

      

 

Composição:Seu Jorge/Gabriel Moura/Jovi Joviniano
Canta:Seu Jorge

BRASIS
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1- FORMAÇÃO DE GRUPOS
2- SUGERIR PESQUISAS DE NOVAS
 MÚSICAS QUE ABORDEM O TEMA
 DAS TRÊS RAÇAS 
3- CRIAR UMA COREOGRAFIA
4- PRODUZIR O FIGURINO/ADEREÇOS
5- PRODUZIR UM FESTIVAL DE DANÇA
6- AVALIAR AS COREOGRAFIAS
7- AUTOAVALIAÇÃO
  

.....SUGESTÕES DE ATIVIDADES
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O 4º Salão do Turismo, em São Paulo, parou 
para registrar uma cena, no mínimo, 
improvável. Rainha e princesas da Oktoberfest, 
que lá estão para divulgar a maior festa alemã 
das Américas, conquistaram um grupo de 
índios Pataxós e dançaram ao som da banda 
típica alemã que acompanha a realeza. 
Um rápido baile que bem sintetiza o caráter do 
evento promovido pelo Ministério do Turismo 
no Anhembi. Será que teremos índios na 
Oktober?

QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS CULTURAIS DELES?
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MULTICULTURAIS

BUMBA-MEU-BOI 
 O enredo da dança é o seguinte: uma mulher 
chamada Mãe Catirina, que está grávida, 
sente vontade de comer língua de boi. 
O marido, Pai Francisco, resolve atender ao 
desejo da mulher e mata o primeiro boi que 
encontra. 
Logo depois, o dono do boi, que era o patrão 
de Pai Francisco, aparece e fica muito zangado 
ao ver o animal morto.
 Para consertar a situação, surge um 
curandeiro, que consegue ressuscitar o boi. 
Nesse momento, todos se alegram e 
começam a brincar.
 
 Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/festas-juninas/

festa-junina-2.php#ixzz1wHwTGufv

Imagem: SLRTDM /  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

17

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/festas-juninas/festa-junina-2.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/festas-juninas/festa-junina-2.php


          ASPECTOS  MULTICULTURAIS DA DANÇA  LOCAL 

BUMBA-MEU-BOI 
        Os participantes do bumba-

meu-boi dançam 
e tocam instrumentos enquanto 
as pessoas que assistem se  
divertem quando o boi ameaça 
correr atrás de alguém. 

     O boi do espetáculo é feito de papelão 
ou madeira e recoberto por um pano 
colorido. 
Dentro da carcaça, alguém faz os 
movimentos do boi. 

 

Meu boi morreu       
que será de mim?
manda buscar outro,
ô maninha,
lá no Piauí. 

Vamos cantar?
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MARACATU  NAÇÃO

Maracatu é uma manifestação 
cultural da música folclórica 
pernambucana afro-brasileira.
 É formada por uma percussão 
que acompanha um cortejo 
real. Como a maioria das 
manifestações populares do 
Brasil, é uma mistura das 
culturas indígena, africana e 
europeia. Surgiu em meados do 
século XVIII.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_Na%C3%A7%C3%A3o

Imagem:  Pcoke / GNU Free Documentation License
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 Maracatu Rural é uma manifestação cultural da 
música folclórica pernambucana  no  qual figuram 
os conhecidos caboclos de lança.   É conhecido 
por Maracatu de Baque Solto Maracatu Rural 
significa para seus integrantes algo mais que uma 
brincadeira: é uma herança secular, motivo de 
muito orgulho  e admiração: a cultura.

MARACATU RURAL

É formado por pessoas simples, principalmente por 
trabalhadores rurais que, com as mesmas mãos que 
cortam cana,lavram a terra, carregam peso, 
também bordam golas de caboclo,     cortam 
fantasias, enfeitam guiadas,    relhos e chapéus; 
dedicando-se ao        bem mais valioso que 
possuem.
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          Duas histórias cercam a origem do 
nome Forró. A mais difundida é de 
que os Ingleses, que trabalhavam na 
construção de uma estrada de ferro 
no nordeste, promoviam bailes "For 
All", com a trilha sonora e dança local 
- entenda-se baião assim o nome foi 
pegando. A outra versão, " é do 
pesquisador Câmara Cascudo, mais 
nacionalista e apegada às raízes, diz 
que a palavra tem sua origem na 
língua africana, com o vocábulo 
Forrobodó, que em determinado 
dialeto significa exatamente festa, 
bagunça. 

FORRÓ
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