
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Teatro e culinária brasileira 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Projetos 2 e 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe uma pesquisa sobre a cultura imaterial da região em que os 

alunos estão inseridos, com relação à culinária típica. A ideia é que a pesquisa sobre história, origens, 

preparo e implicações sociais dos pratos típicos seja elaborada artisticamente por meio de um 

exercício de composição teatral. Espera-se, assim, evidenciar as ligações entre culinária, identidade e 

cultura popular e exercitar a criação teatral com base nessa pesquisa e nesse material.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Pesquisar permanências de cultura imaterial na culinária típica brasileira. 

• Desenvolver uma peça teatral com base em elementos da cultura brasileira. 

• Realizar um trabalho coletivo de criação artística. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Teatro Processos de criação (EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com 
base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 
objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), 
cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o 
espectador. 

Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Artes integradas Patrimônio cultural (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Artes integradas Arte e tecnologia (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar 
práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 
responsável. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Conversa sobre cultura imaterial e culinária regional 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção 

na lousa e o debate 

Recursos e/ou material necessário: lousa e giz 

Converse com os alunos sobre a culinária típica da cidade ou região em que se situa a escola. 

Pergunte se conhecem pratos ligados à cultura local. Deixe-os falar livremente sobre o que lembram a 

respeito. Oriente as falas delimitando as especificidades de uma culinária local que possa ser considerada 

parte da cultura popular da cidade ou da região, com marcas de processos históricos do país. 

A partir da fala dos alunos, liste na lousa os pratos típicos que mais se encaixam nesse conceito 

e que poderiam ser identificados como parte da cultura imaterial da região e do país. Cite exemplos 

que ampliem a percepção sobre o assunto, como o acarajé. Conte sobre a origem desse prato (árabe 

e africana) e sobre a sua chegada ao Brasil pelo trânsito de negros africanos escravizados. Comente 

como esse alimento se adaptou ao ambiente e aos ingredientes locais, com procedimentos tradicionais 

de preparo, além de possuir ligação com práticas religiosas do candomblé. Ou seja, além de um prato 

típico local, o acarajé está envolvido na trajetória identitária e cultural do país. Outro exemplo de 

comida tipicamente brasileira é a tapioca, de origem indígena. Para auxiliar no debate e recolher mais 

informações e exemplos, você, professor, pode consultar os livros de Luís da Câmara Cascudo sobre 

história da alimentação no Brasil – citados em “Material de apoio e referência”. 

Depois de listar, com a colaboração dos alunos, os pratos típicos, pergunte o que a turma sabe 

sobre eles: “Quais são suas origens?”; “Quais os procedimentos de preparo?”; “Que modificações 

sofreram com o tempo?”; “Em que ambientes sociais são consumidos?”. Anote no quadro as 

informações mais relevantes com o propósito de construir um panorama sobre a culinária típica da 

cidade ou da região. Pergunte se esse tipo de culinária também pode ser considerado cultura e por 

quê. Com base nas respostas obtidas, ressalte como a culinária pode estar ligada à identidade cultural 

do país, de seu povo e regiões, e como contém marcas históricas de preparo e de nossa formação. 

Assinale ainda as relações culturais preservadas nos modos de consumo desses alimentos.  

No fim dessa conversa, divida a turma em grupos de 6 a 8 alunos. Cada grupo ficará com um 

dos pratos típicos listados e organizará uma pequena peça teatral sobre ele. Proponha como tarefa 

para casa que cada aluno faça uma pesquisa referente ao prato típico de seu grupo.  

Uma forma possível de fazer a divisão é perguntar aos alunos individualmente qual o prato 

regional que tem mais curiosidade de pesquisar. Estabelecendo a mesma divisão de grupos, organize 

as preferências deles. Oriente-os a organizar a pesquisa prestando atenção aos seguintes aspectos:  

• formas de preparo; 

• origens e história do prato típico na região; 
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• relações do alimento com a sociedade e com hábitos culturais da região (festas em que é 
consumido; época do ano, danças e cantos ligados ao seu preparo ou ao cultivo e colheita 
de seus principais ingredientes, etc.). 

Peça que pesquisem em livros e na internet e que também conversem com pais, avós e demais 

familiares sobre a relação do prato típico com a família. Oriente-os a trazer para a próxima aula o maior 

número de informações e materiais que conseguirem recolher sobre o assunto. 

 

Aula 2 – Elaboração de cena teatral 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala específica para atividades teatrais, sala de aula com carteiras afastadas, pátio ou quadra 

Organização dos alunos: livremente em grupos 

Recursos e/ou material necessário: informações e materiais recolhidos pelos alunos 

Atividade 1 – Elaboração de cena teatral sobre os pratos típicos pesquisados (25 minutos) 

Peça que os grupos se reúnam. Fale para os alunos compartilharem no grupo as pesquisas 

individuais sobre uma comida regional. Apoiando-se nesse material, oriente-os a elaborar uma breve 

cena teatral com no máximo cinco minutos. Proponha a criação das cenas por meio de informações 

como: 

• as relações corporais ligadas ao preparo e ao consumo do alimento (desde a colheita dos 
ingredientes até sua finalização);  

• sonoridades e canções que se referem ao seu preparo;  

• exposição da história e das origens culturais que o determinam. 

A cena pode envolver diferentes circunstâncias sobre o alimento: desde uma coreografia das 

etapas e procedimentos envolvidos em seu preparo e consumo, com destaque para cantos de 

trabalho, músicas de festas ligadas ao prato típico, por exemplo, até uma breve situação ficcional com 

personagens oriundos das pesquisas históricas sobre o prato típico. Exemplifique com situações: uma 

cena sobre cozinheiros africanos adaptando a receita original de acarajé com os ingredientes 

encontrados no Brasil, ou mudando algo na receita para agradar o paladar das pessoas que viviam 

aqui, entre outras. Peça que escrevam as ideias gerais das cenas, compondo a sequência dos 

acontecimentos da peça, e descrevam os demais elementos que escolheram, como a música ou 

objetos cênicos. 

 

Atividade 2 – Compartilhamento das ideias de cena (20 minutos) 

Reúna novamente os alunos na formação sugerida na aula anterior e solicite que cada grupo 

exponha em linhas gerais suas ideias. Na sequência, debata com os alunos encaminhamentos possíveis 
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para as ideias apresentadas. Oriente-os a pensar sempre em ideias propositivas, sem desqualificar o 

que já foi exibido. A proposta é mobilizá-los para que se empenhem e participem do desenvolvimento 

das cenas. 

 

Aula 3 – Ensaios 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala específica para atividades teatrais, sala de aula com carteiras afastadas, pátio ou quadra 

Organização dos alunos: livremente em grupos 

Recursos e/ou material necessário: materiais escolhidos pelos grupos para organização da cena  

Reserve esta aula para a turma se reunir e ensaiar a peça. Durante os ensaios, percorra os 

grupos e ajude-os a dinamizar o trabalho de experimentação. Incentive-os a executarem as ideias em 

vez de apenas conversarem sobre elas. Para ajudar a criar uma dinâmica em que todos estejam 

igualmente empenhados, podem-se atribuir tarefas individuais aos integrantes dos grupos. Por 

exemplo, um aluno ficará responsável por organizar os figurinos, outro pensará no cenário, outro 

assistirá, como observador, às cenas nos ensaios para organizar a estética espacial da peça, etc.  

Nos minutos finais da aula, reúna a turma e organize a dinâmica da apresentação: “Qual será 

a ordem das cenas?”; “Onde ficará o público?”, entre outros detalhes. 

 

Aula 4 – Cenas a partir da culinária 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala específica para atividades teatrais, sala de aula com carteiras afastadas, pátio ou quadra 

Organização dos alunos: livremente em grupos 

Recursos e/ou material necessário: câmera de vídeo, câmera fotográfica, celular com recurso de gravação e outros 

materiais escolhidos pelos grupos para a montagem da cena 

Previamente, converse com a coordenação da escola para reservar um dia e um espaço para 

a apresentação e convide outras turmas e funcionários da escola para assistir. Proponha um breve 

exercício de aquecimento e concentração antes de começarem as apresentações. Pode ser apenas 

uma roda em que todos se deem as mãos, respirem algumas vezes coletivamente e se olhem nos olhos, 

sem dizer nada, para ajudar a conter a ansiedade. 

Auxilie-os a organizar o espaço cênico e o local onde o público ficará. Procure registrar as 

apresentações com uma câmera, para que todos possam ver, posteriormente, suas apresentações. Se 

isso não for possível, o registro poderá ser feito com um celular. 

Após a apresentação dos grupos, conduza uma conversa coletiva sobre as cenas produzidas e 

as pesquisas realizadas. Oriente o debate considerando como a turma representou teatralmente a 

pesquisa sobre a culinária típica. Tente assinalar as implicações corporais, textuais, históricas e sociais 

da culinária nas cenas apresentadas. 
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Material de apoio e referência 

CASCUDO, Luís da Câmara. Antologia da alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 

2014. 

______. História da alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 2011. 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos alunos. 

Espera-se inicialmente que os alunos sejam capazes de compreender como a culinária regional 

pode ser vista como parte da cultura imaterial e da construção identitária do país. Também é esperado 

que eles consigam elaborar uma criação teatral com base nos debates e em pesquisa sobre culinária 

brasileira e suas implicações históricas e sociais.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir o desenvolvimento dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Por que a culinária pode ser vista como parte da cultura de um país? 

2. Enumere com suas palavras que tipos de elementos do universo da culinária podem ser 
aproveitados na criação estética de uma cena teatral. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos consigam compreender algumas implicações históricas e sociais 
peculiares à culinária e reconheçam como na culinária típica há sempre marcas de identidade local. 

2. A expectativa é de que os alunos mencionem procedimentos corporais ligados ao preparo, ao 
cultivo, à colheita e ao consumo dos alimentos, bem como sonoridades, canções de trabalho e 
músicas de festas ligadas à culinária típica. Espera-se, também, que eles consigam reconhecer, nas 
narrativas históricas sobre o alimento, matéria-prima para a criação dramatúrgica. 

 


