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Teatro e ancestralidade 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Introdução 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é levar os alunos a pesquisar suas origens pessoais e 

relacioná-las a manifestações culturais da região onde vivem. Espera-se que eles pesquisem festas, 

formas de teatro popular, danças, músicas, práticas espirituais, técnicas de trabalho, produção, etc., 

ligados à ancestralidade pessoal e local. Em seguida, o material reunido em pesquisa deve servirde 

matéria-prima para uma criação teatral com ênfase na expressão corporal, buscando experimentar 

caminhos para uma reelaboração artística com base no universo cultural dos alunos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Investigar as origens pessoais e relacioná-las ao conceito de ancestralidade. 

• Pesquisar as manifestações culturais da região e se aproximar delas. 

• Compor coletivamente acontecimentos cênicos. 

• Estimular a criação teatral a partir da linguagem corporal. 

 

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. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Origens pessoais, ancestralidade e cultura 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em semicírculo, para que seja utilizada a lousa e haja debate entre os alunos e o 

professor. 

Recursos e/ou material necessário: lousa e giz. 

Atividade 1 – Debates sobre origens e ancestralidade (35 minutos) 

Comece a aula levando os alunos a identificar suas origens pessoais. Em um primeiro 

momento, busque qualificá-las: “Há alunos que se criaram em ambientes familiares?”; “Como se 

configuraram essas famílias?”; “Há alunos inseridos em outras configurações parentais ou que não 

estão inseridos em ambientes familiares?”. Com base nessa identificação prévia, leve os alunos a 

pensar sobre as gerações: “Quem são as pessoas que se ocuparam diretamente da educação e do 

desenvolvimento de cada aluno? E quem se ocupou da criação dessa pessoa? E antes dela, quem 

esteve nessa posição?”. Por exemplo: alunos inseridos em um ambiente familiar nuclear podem 

investigar o quanto conhecem e o que sabem a respeito dos avós, bisavós, trisavós, etc. Esteja atento 

para construir alternativas para as diferentes possibilidades de origem – o foco da atividade é o 

ambiente cultural dos estudantes, e não as origens biológicas ou consanguíneas.Nesse 

levantamento, será importante que os alunos consigam reconhecer os traços étnicos e culturais das 

pessoas que conseguirem identificar: “São negros, indígenas, europeus? São imigrantes?”; “Há 

quanto tempo e como chegaram à região em que o aluno vive e como é essa história?”. Além disso, 

leve os alunos a identificar se persistem ainda hoje hábitos culturais decorrentes dessa 

ancestralidade (na alimentação, em canções, em festas, na espiritualidade, nos hábitos cotidianos, 

etc.). 

Incentive todos os alunos a falar e anote na lousa as informações levantadas. Leve os alunos 

a identificar manifestações culturais ligados a essa ancestralidade pessoal. Caso eles mencionem 

exemplos, assinale a recorrência e a semelhança entre as práticas e culturas descritas pelos alunos e, 

com base nisso, tente relacionar a conversa inicial sobre hábitos e origens familiares com um debate 

sobre a ideia de ancestralidade regional: “Há hábitos culturais ligados às origens pessoais que podem 

ser entendidos como uma manifestação cultural ligada à ancestralidade de todo um povo ou uma 

região?”; “Caso haja alunos migrantes, eles preservam manifestações culturais ligadas ao povo e 

região de onde vieram?”. 

Pesquise previamente e leve para a aula um exemplo emblemático de manifestação cultural 

da região que revele valores ancestrais, ou seja, cuja existência dependa de transmissão entre os 

mais velhos e os mais novos e cuja prática, portanto, seja minimamente remota. Se possível, reúna 

material como fotografias, trechos de filmes, canções, quadros etc., que ajudem a turma a perceber 

as principais características do dado cultural e a persistência de características de uma antiguidade. 
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Pode ser uma festa, um rito ligado a práticas espirituais, uma dança, um folguedo, uma forma de 

teatro, uma prática culinária, um ritual de trabalho, etc. 

Busque também assinalar a expressão corporal com base na qual a manifestação cultural 

escolhida acontece. Identifique, por exemplo: passos em danças e folguedos como o cavalo-marinho 

e o jongo; o tipo de movimentação de bonecos no teatro de mamulengo ou nos bonecos de Olinda; a 

rítmica corporal no maracatu, na capoeira, o cortejo na festa do Divino Espírito Santo, etc. Caso se 

trate de uma prática culinária, identifique o esforço físico envolvido no preparo e o manuseio de 

utensílios específicos. Em práticas espirituais, identifique, por exemplo, posições corporais básicas 

(como a genuflexão) ou a presença de danças e seus significados. Procure mostrar como a expressão 

corporal em diversas manifestações culturais tem um significado importante para a construção do 

sentido da prática e na afirmação das identidades. 

 

Atividade 2 – Pesquisa sobre cultura ancestral (10 minutos) 

Peça que, em casa, os alunos façam uma pesquisa individual sobre manifestações culturais 

ligadas ao seu próprio universo e à cultura da região em que vivem. Proponha que escolham uma 

obra visual, uma dança, uma música, uma festividade, uma tradição teatral etc.,compreendendo suas 

origens, o seu funcionamento e o seu significado histórico e social. Nessa pesquisa, deverá ficar claro 

para o aluno algum tipo de relação com suas origens pessoais, seja porque algum ancestral ou 

alguém próximo se ligou a ela, seja apenas porque existem semelhanças culturais entre a 

manifestação e suas origens pessoais. Esclareça que, durante a investigação, os aluno deverão estar 

atentos às expressões corporais que marcam a manifestação cultural, levando-os identificar 

posturas, posições, gestos e movimentos que a caracterizam. 

 

Aula 2 – Elaboração de formas teatrais 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula e outros espaços disponíveis da escola. 

Organização dos alunos: livremente pelos espaços reservados para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: pequenos pedaços de papel, lousa e giz. 

Atividade 1 – Apresentação das pesquisas (25 minutos) 

Comece a aula pedindo aos alunos que apresentem brevemente a pesquisa que fizeram e 

anote na lousa as manifestações culturais escolhidas. Para o caso de haver coincidências e 

similaridades entre as manifestações, selecione com a turma cinco ou seis casos utilizando um 

critério definido com os alunos (representatividade ou abrangência, por exemplo). 
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Atividade 2 – Criação teatral (20 minutos) 

Peça que a turma se organize em grupos. Escreva em pequenos pedaços de papel o nome de 

cada uma das manifestações culturais selecionadas. Em seguida, dobre os papéis e peça que cada 

grupo sorteie um dos papéis. 

Os grupos deverão preparar uma cena sem fala, usando somente a expressão corporal que 

represente a manifestação cultural que sortearam. Para isso, deverão manter segredo e não 

comentar com outro grupo qual foi a manifestação sorteada. Se possível, nesse momento peça que 

cada grupo se reúna em locais diferentes da escola para que não escutem uns aos outros nas 

discussões de criação da cena. 

Percorra os grupos e ajude-os a organizar a criação. Deixe claro que a proposta não é fazer 

um exercício de mímica, tampouco a reprodução da manifestação cultural, mas uma cena teatral 

livremente inspirada na manifestação cultural que seja fundamentada na expressão do corpo. Diga, 

ainda, que eles podem se utilizar de sonoridades (não verbais) e inserir na cena objetos e adereços 

ligados ao tema. Explique aos alunos que a cena pode ter personagens desempenhando uma ação ou 

pode apenas contar com o corpo desenvolvendo movimentos e gestos significativos. Cuide para que 

as cenas tenham um tempo médio, não ultrapassando 10 minutos de duração, mas que também não 

sejam tão curtas de modo que seu significado não possa ser minimamente aprodunfado. Por fim, 

peça aos grupos que se reúnam fora do horário da aula para ensaiar a cena algumas vezes. 

 
Aula 3 – Apresentação das cenas e discussão 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula, sala para atividades teatrais, quadra ou pátio da escola. 

Organização dos alunos: dispostos em espaço cênico e plateia. 

Nesta aula, os alunos terão a oportunidade de apresentar a cena que conceberam, 

desenvolveram e ensaiaram. Calcule previamente o tempo de duração da apresentação de todos os 

grupos. Organize com a turma a ordem de apresentação. Logo depois de todos os grupos se 

apresentarem, peça que se reúnam em grupo novamente. A ideia é que cada grupo possa identificar 

a qual manifestação cultural cada cena se refere e consiga discutir esse significado baseado em 

características da cena. 

Ao fim das apresentações converse com a turma sobre as manifestações culturais e a 

elaboração teatral que os alunos criaram. Busque assinalar as ligações entre tais manifestações e a 

cultura da região com base na relação de ancestralidade. Chame a atenção também para as 

possibilidades de transformar artisticamente as manifestações. Com base nessa experiência espera-

se que os alunos tenham conseguido formular composições artísticas diversas e que tenham 

aprendido com as manifestações e com a ancestralidade ao mesmo tempo em que ressignificam suas 

práticas. Por fim, converse ainda sobre o uso da expressão corporal nas cenas. Nesse sentido, a 

ausência de fala, que poderia parecer uma limitação, permitiu aos alunos encontrar novas 

possibilidades expressivas. 
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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 de cada um dos 

alunos.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de relacionar as 

especificidades de sua origem pessoal com a ideia de ancestralidade; que consigam perceber sua 

inserção cultural particular como parte de um universo cultural coletivo. Em um segundo momento, 

é esperado que os alunos consigam identificar manifestações culturais locais e percebê-las como 

parte de uma transmissão e aprendizado que pressupõem relações ancestrais; posteriormente, 

espera-se que os alunos consigam elaborar uma criação teatral a partir da pesquisa de manifestações 

culturais e perceber possibilidades de recriação estética. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

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

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

explorados. Por exemplo: 

1. Defina o que você entendeu por “ancestralidade” e como ela pode aparecer em manifestações 
culturais. 

2. Quais são as características específicas que você reconhece em uma cena criada somente pela 
expressão corporal? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno consiga refletir sobre a ideia de ancestralidade pensando em como existem 
saberes e práticas culturais que são transmitidas, desde um passado, de geração em geração e que 
consiga enumerar e descrever em linhas gerais algumas das manifestações culturais estudadas, 
identificando suas relações com o passado e com sua transmissão geracional. 

2. Espera-se que os alunos consigam reconhecer o potencial expressivo do corpo, como as 
possibilidades de comunicação entre os atores, os desafios da criação de uma cena baseada em 
posições, posturas e gestos. 


