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Patrimônio, rito e arte 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é investigar a definição de rito, com base no caso 

específico do kwarup do Alto Xingu (MT). Por meio de debates e pesquisas sobre o assunto, propõe-

se uma reflexão sobre um fenômeno cultural em condições de assumir a categoria de patrimônio 

cultural imaterial e sobre como ritos de diversas culturas podem se enquadrar neste conceito. Em 

seguida, propõe-se refletir sobre os intercâmbios possíveis entre o rito como fenômeno cultural e a 

criação artística. Isto é, refletir sobre as múltiplas possibilidades de pensar na arte como rito e, ao 

mesmo tempo, no rito como expressão artística e cultural integrada na sociedade em que se origina. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Debater o patrimônio imaterial. 

• Investigar a ideia e o significado cultural de um rito. 

• Experimentar formas de criação artística com base em um rito. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

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

Matrizes estéticas e culturais (EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas 
e as diversas categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, 
design etc.). 

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. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Ritos como patrimônio imaterial 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, dispostas em um semicírculo, para que seja realizada a projeção na 

lousa e o debate com os alunos e o professor. 

Recursos e/ou material necessário: projetor, computador ou imagens impressas sobre o kwarup. 

Atividade 1: Conversa sobre ritos e o exemplo do kwarup (25 minutos) 

Inicie a aula conversando com a turma sobre a ideia de rito. Pergunte o que os alunos sabem 

a respeito desse conceito e como o definiriam. Peça que deem exemplos do que acham que seria um 

rito entre os fenômenos culturais que conhecem. Pergunte se já participaram de algo que consideram 

um rito e como descreveriam o acontecimento. A partir das respostas, vá delineando o conceito de 

rito como ação cultural eventual ou efêmera que envolve um conjunto mais ou menos ordenado de 

práticas que se configuram com base em formas de dança, música, poesia e representação cênica com 

caráter espiritual, festivo ou político. 

Pergunte então se acham que um rito pode ser entendido como um patrimônio cultural (como 

coleções de um museu, um sítio arqueológico ou uma construção antiga). A partir deste debate, 

converse com os alunos sobre o conceito de patrimônio imaterial: bens culturais de natureza imaterial. 

Ou seja, saberes, conhecimentos, práticas, modos de fazer, celebrações e diferentes formas de 

expressão estética que são reconhecidos pela sociedade por meio de órgãos competentes para sua 

descrição e preservação. Como preservar algo que não é concreto? Pergunte como imaginam que isso 

é feito. 

Em seguida apresente o kwarup, uma festa que ocorre entre aldeias de diversos povos 

indígenas do Alto Xingu (MT), ligada à memória de ancestrais célebres. Ela se dá um ano após a morte 

dos indivíduos e, nesta ocasião, marca-se o fim da puberdade das adolescentes, com o fim de um ritual 

iniciático – ou seja, a morte serve de ocasião para festejar também a vida. A celebração abrange jogos 

de luta, danças, festividades e preparo de comidas. Se possível, projete ou mostre no computador 

trechos de filmagens ou fotografias do ritual. Esse rito é uma prática dos povos indígenas do Parque 

Indígena do Xingu e que, além de manter vivas as culturas daqueles povos, contribui para 

estabelecimento de um rico intercâmbio entre os diversos grupos do Parque e para sua união. Nos 

limites do Parque Indígena do Xingu habitam dezesseis povos distintos: Aweti, Ikpeng, Kaiabi, Kalapalo, 

Kamaiurá, Kĩsêdjê, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Wauja, Tapayuna, Trumai, Yudja, 

Yawalapiti, que conservam suas respectivas línguas, muito diferentes umas das outras. Enfatizar essa 

diversidade contribui para que os alunos possam construir uma visão mais ampliada acerca das 

diferenças culturais. Mostre como no kwarup ocorre uma integração da maioria desses distintos 

povos, que se unem por meio da dança, da música, do esporte, da culinária e de rituais espirituais. 
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Durante muito tempo, os povos xinguanos relutaram diante das propostas de listar o kwarup 

como patrimônio cultural imaterial, pois temiam que isso resultasse em uma divulgação prejudicial à 

prática da cerimônia. Entretanto, desde 2012, lideranças Yawalapiti, Wauja, Aweti e Kamaiurá 

passaram a reivindicar o reconhecimento da celebração. Isso demonstra como o reconhecimento do 

patrimônio cultural não é estático, mas sempre envolvido em um amplo debate na sociedade. 

 

Atividade 2: Rito e criação artística (20 minutos) 

Retome os exemplos de rito citados pelos alunos no início da aula e proponha uma conversa 

na qual seja possível levá-los a investigar as semelhanças entre o rito e as linguagens artísticas que 

conhecem. O rito é uma forma de teatro? De dança? De performance? Discuta com os alunos como 

dificilmente os ritos se enquadram em apenas uma linguagem artística. Eles se constituem, muitas 

vezes, de elementos estéticos que dependem de configurações corporais, musicais, visuais, verbais e 

performativas, eventualmente de forma integrada. Por outro lado, a arte pode ser um tipo de ritual? 

Discuta com os alunos como a arte se alimenta de manifestações culturais ritualísticas para elaborá-

las artisticamente, recriando e reinventado seus significados. Outras vezes, os artistas propõem 

reflexões sobre o lugar social da arte com base no diálogo com os ritos. Abra espaço para que os alunos 

falem sobre o assunto. Não é preciso chegar a nenhuma resposta definitiva. 

Além de utilizar os exemplos de ritos evidenciando suas configurações estéticas, mencione 

obras de arte que se baseiam em ritos. Por exemplo, algumas obras que fazem referência direta ao 

kwarup são: o romance Quarup, do escritor Antônio Callado, escrito em 1967, que utiliza o ritual como 

mote para o desenvolvimento de um enredo que reflete questões políticas e sociais do Brasil. O 

romance também foi adaptado para o cinema pelo diretor Ruy Guerra, levando o nome de Kuarup, em 

1989 (Brasil, 119 min). O ritual xinguano também aparece na base do espetáculo de dança Kuarup, 

dirigido por Marika Gidalli e coreografado por Décio Otero para o grupo Ballet Stagium; essa peça 

estreou em 1977, discutindo o genocídio indígena e a opressão dos trabalhadores e já foi dançada mais 

de 400 vezes. Existem casos de outras obras, entretanto, que não fazem referências explícitas aos 

rituais que elaboram artisticamente, apropriando-se apenas de alguns fragmentos estéticos ou 

performativos. Caso ache necessário, busque outros exemplos de obras baseadas nos ritos 

mencionados pelos alunos. Veja algumas sugestões no em Material de apoio e referências. 

Organize a turma em grupos grandes, com mais de cinco alunos. Cada grupo terá a função de 

escolher um rito para, com base nele, propor uma ação artística na aula seguinte. Discuta com os 

alunos ideias de ações possíveis, por exemplo: uma performance que se configure como um ritual de 

celebração, uma coreografia que represente um ofertório (oferecendo algo para o público da escola), 

um cortejo,, uma curta peça de teatro de protesto, que denuncie algum problema da comunidade ou 

uma intervenção visual na paisagem da escola que seja feita como um ritual de resistência. O objetivo 

não é reproduzir o ritual escolhido, mas encontrar nele inspiração para criar uma manifestação 

artística nova com outros significados, de preferência ligados à realidade dos alunos. Para isso, cada 

aluno deverá pesquisar individualmente em casa outras formas de ritos e, apoiado no que encontrar, 

deverá formular ideias para a criação em grupo. 
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Aula 2 – Preparação da ação 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra, pátio ou teatro. 

Organização dos alunos: livremente pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: papel sulfite ou caderno, caneta. 

Nesta aula, os grupos deverão se reunir para organizar a ação inspirada no ritual. Oriente-os a 

compartilhar os resultados e as ideias que obtiveram na pesquisa. Com base nessa troca de relatos, os 

grupos devem definir como será a ação artística e pensar no seu desenvolvimento e produto final (a 

apresentação). Peça aos alunos que planejem com objetividade e tenham clareza sobre como 

funcionará a ação. É preciso que concebam os aspectos visuais e cênicos, as sonoridades e 

musicalidades, bem como a rítmica corporal e a coreografia de acordo com a proposta de ação. 

Incentive-os também a trabalhar com objetos e artefatos significativos para a ação ou com elementos 

naturais: água, terra, pedras, plantas, etc. 

Os grupos deverão se dividir entre as seguintes tarefas de produção: aqueles que ficarão 

responsáveis pelos objetos, adereços, figurinos e organização musical; e aqueles que ficarão 

responsáveis por escrever um roteiro da ação. Ressalte que é importante que todas as decisões sejam 

tomadas em conjunto e executadas pelos responsáveis por cada tarefa. Os grupos devem se encontrar 

fora do horário da aula para, guiados pelo roteiro e pelas pesquisas de material, iniciar os ensaios para 

que a ação se concretize. 

 

Aula 3 – Apresentação das ações 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra, pátio ou teatro. 

Organização dos alunos: livremente pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: dispositivo com câmera e gravador de vídeo (pode ser celular, tablet). 

Se possível, organize um evento para apresentação e convide outras turmas da escola para 

assisti-lo. Combine com os grupos a ordem das apresentações. Destaque alunos de alguns grupos para 

que façam registros visuais das ações (podem utilizar celulares com câmera). Posteriormente, você 

pode expor as fotos das apresentações em algum mural da escola. 

Após as apresentações, reúna a turma e converse sobre como cada grupo empregou as 

diversas linguagens artísticas e sobre como as ações se articularam com o sentido do rito no qual se 

inspiraram. Conseguiram uma unidade coletiva em torno da ação? Conseguiram articular diversas 

linguagens artísticas na criação? Quais os momentos de maior expressividade? Pergunte ainda aos 

alunos como eles se sentiram participando do rito: Quais as diferenças em relação a uma cena de 

teatro, uma dança ou uma expressão musical? Finalize a sequência retomando o debate sobre as 

especificidades de um rito e sobre as conexões possíveis com a arte. Discuta com os alunos como o 

patrimônio imaterial pode ser inspiração para expressões artísticas. 
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Material de apoio e referências 

Bené Fonteles (verbete). Enciclopédia Itaul Cultura. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8755/bene-fonteles>. Acesso em 23 

nov. 2018. 

CALLADO, Antonio. Quarup. Rio de Janeiro: José Olympio, 2014. 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234>. Acesso em: 25 out. 2018. 

INSTITUTO Socioambiental. Almanaque Socioambiental Parque Indígena do Xingu 50 

anos. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011. Disponível em: 

<https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/publicacoes/almanaque-

socioambiental-parque-indigena-do-xingu-50-anos-0>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

Lia Rodrigues. Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=wellbutrin+bula&rlz=1C1GCEA_enBR801BR801&

oq=wellbutrin&aqs=chrome.2.69i57j0l5.6348j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

Acesso em: 23 nov. 2018.  

 

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 compreender a ideia de 

patrimônio imaterial e, por conseguinte, a ideia de rito e sua conexão com a cultura. Em um segundo 

momento, é esperado que os alunos consigam analisar e elaborar formas de criação artística inspiradas 

em ritos. Esse é um método para analisar e valorizar o patrimônio cultural imaterial, proporcionando 

uma imersão atenta aos significados que carregam em suas origens culturais que podem ser 

atualizados e elaborados esteticamente. 
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Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

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. Como você definiria patrimônio cultural imaterial? 

2. Quais as aproximações que você enxerga entre arte e rito? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos consigam definir patrimônio cultural imaterial como saberes, 
conhecimentos, práticas, modos de fazer, celebrações e diferentes formas de expressão estética 
que são reconhecidos pela sociedade por meio de órgãos competentes para sua descrição e 
preservação. Espera-se ainda que eles consigam exemplificar minimamente o conceito citando 
ritos, festividades, expressões artísticas, etc. que devem ser preservados. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno faça conexões entre o rito e as inspirações artísticas 
suscitadas devido às suas configurações estéticas. Além disso, espera-se que os alunos tenham 
condições de mobilizar o seu próprio repertório com relação à  obras desenvolvidas com base na 
apropriação de ritos. 


