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Lendas e folclore 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Considerando a perspectiva de que a aprendizagem pode ser construída por meio da brinca-

deira, a ludicidade e a diversão são condutores para tratar do tema lendas e folclore. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é desenvolver uma vivência no jogo teatral. A linguagem 

teatral será explorada como meio de socialização, de forma que desenvolva nos alunos a empatia, ou 

seja, a capacidade de “colocar-se no lugar do outro”, respeitando-o e compreendendo o que ele sente. 

Para isso, esta sequência visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática teatro, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e a(s) 

respectiva(s) habilidade(s): 

Contextos e práticas -- (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Elementos da linguagem -- (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 

Processos de criação -- (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais e 

(EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero 

e corpo. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação -- (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural -- (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 
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Recursos e materiais necessários 

Lápis preto, lápis de cor e papel sulfite. 

Sugestão 
Para a aula 3, poderão ser trazidos objetos para caracterização de personagem -- chapéu e luvas, retalhos e roupas e 
sapatos velhos. 

 

Referências para folclore e lenda 

<www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56672>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

<www.todamateria.com.br/lendas-do-folclore/>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Contação de histórias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

 

Introdução: Já sabemos que... (15 minutos) 

O professor organiza os alunos em círculo, preferencialmente, todos sentados no chão. Em 

seguida, pergunta o que já sabem sobre folclore e quais personagens folclóricos conhecem. Os alunos 

devem ser incentivados a contar a lenda de que cada personagem faz parte, e, assim, detalhes sobre 

cada história serão acrescentados. Essa estratégia constitui uma roda de conversa, um jogo para deixar 

vir à tona aquilo que já sabem sobre o tema, seus conhecimentos prévios. Pretende-se, assim, “povoar 

o imaginário dos alunos” com base no resgate do que sabem, um contando aos outros e aprendendo 

com eles. O professor deve considerar que, por pertencer à tradição oral, essas histórias não têm ver-

são única, mas, sim, diversas, todas válidas. Caso algum aluno mencione que a “lenda correta” é a 

contada por ele, o professor deve expor essa multiplicidade de versões.  
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Atividade: Contação de lendas (15 minutos) 

Previamente, o professor deve ter selecionado lendas cujos personagens sejam do folclore 

brasileiro. Na internet podem ser encontradas versões resumidas dessas lendas e, aqui, na seção Re-

ferências para folclore e lenda, consta a indicação de alguns links. Selecionadas as lendas, o professor 

deve narrar algumas fazendo pausas como recurso expressivo e demonstrando emoção. Essa estraté-

gia objetiva exercitar a capacidade de escutar. 

 

Encerramento: Meu personagem favorito (10 a 15 minutos) 

Cada aluno vai desenhar (e colorir) seu personagem favorito. Quem não terminar em aula de-

verá terminar o desenho em casa e trazê-lo pronto na próxima aula. Essa estratégia possibilita aos 

alunos fixar a imagem do personagem de que tenha gostado sem preocupar-se em fazer certo ou er-

rado. É fundamental que o professor conceda aos alunos oportunidade de desenhar o personagem em 

vez de fornecer imagem para ser copiada e colorida. 

 

Aula 2 – Teatro-imagem 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos na sala dividida em dois espaços: palco e plateia, esta em posição frontal para 
aquele. 

 

Introdução: Preparando o espaço para o teatro-imagem (5 a 10 minutos) 

O professor, com a participação dos alunos, deve preparar a sala e explicar a eles que será 

realizado um teatro-imagem, cujas regras serão dadas depois dessa preparação. Para essa proposta, 

deverão ser organizados dois espaços: o do palco e o da plateia. A plateia deve estar de frente para o 

palco; este pode ser qualquer espaço vazio, desde que esteja limpo, tanto visual quanto fisicamente; 

o melhor é os espectadores (os alunos) sentarem no chão.  

 

Atividade 1: Regras do teatro-imagem (15 minutos) 

O professor, por meio de uma conversa, deve explicar aos alunos o que é o teatro-imagem e 

informar as regras para sua realização. O teatro-imagem configura-se um jogo de formação de painéis 

(quadros) com corpos-vivos, no qual os atores formam um quadro usando o corpo como suporte, como 

nas esculturas vivas que se apresentam em praças e ruas. No teatro-imagem, entretanto, a escultura 

é formada por vários corpos e compõe uma cena.  
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Nesse jogo, os alunos, um por vez, deverão sair da plateia e dirigir-se ao palco, onde cada um 

ficará numa posição, fará uma pose. Conforme entram, os alunos vão compondo, um em relação ao 

outro, uma série de imagens corporais, como estátuas que, juntas, formam um painel (quadro). Exem-

plo: 

• O primeiro aluno entra e fica em posição como se dançasse, faz pose de quem dança. 

• O segundo entra e, como se carregasse uma bandeja com copos, oferece um suco ao que 
está dançando. 

• O terceiro entra e, posicionando-se mais distante desta cena, olha curioso, como um en-
xerido, um penetra na festa. 

• O quarto entra e ajoelha-se no chão, como se tirasse fotos do que está dançando. 

O professor deve considerar que nem sempre as relações entre os corpos no jogo do teatro-

imagem serão narrativas e figurativas como no exemplo e poderão possibilitar mais de uma interpre-

tação.  

No final da encenação, que pode ser desenvolvida por quantos integrantes a turma achar ne-

cessário, um aluno da plateia atribui um título a esse quadro (painel). 

 

Atividade 2: Teatro-imagem com tema (15 minutos) 

A dinâmica deste jogo é similar à do primeiro (constituição de imagens corporais para formar 

um painel/quadro); diferencia-se, entretanto, porque há um tema (título gerador), que será apresen-

tado aos alunos antes da encenação. Considerando que, nesta sequência didática, trabalham-se lendas 

e personagens folclóricos, o professor deve indicar temas que possibilitem ações de personagens tra-

tados na aula 1, como: “O susto da Iara”, “O Curupira ataca novamente” e “O Saci-Pererê bagunçou a 

festa”. O professor deve orientar os alunos sobre a função do tema (retomar o que foi visto antes sobre 

folclore, lendas e personagens) e propor que criem a encenação (painel/quadro) considerando, obri-

gatoriamente, um personagem do folclore. 

Sugestão 
Durante o jogo do teatro-imagem, é comum os alunos começarem a combinar, na plateia, posições em que vão ficar. 
Se isso acontecer, o professor deve aproveitar a atitude dos alunos (combinar posições) e retomá-la na etapa a seguir 
(Encerramento), durante a conversa sobre a necessidade de combinar a encenação. 

Encerramento: Conversando sobre a próxima aula (5 a 10 minutos) 

O professor deve orientar os alunos a respeito da atividade da próxima aula: no jogo que nela 

ocorrerá não haverá improviso; portanto, eles terão de combinar a encenação com antecedência. O 

professor vai solicitar que se organizem em grupos e combinem a encenação (painel/quadro) do tea-

tro-imagem. Também deve enfatizar a regra: cada imagem se refere a um personagem folclórico e 

orientar os alunos a trazer objetos para caracterizar sua imagem, como chapéu ou luvas. Se for esco-

lhido o mesmo personagem, o professor deverá determinar um para cada grupo. 
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Aula 3 – Apresentações do teatro-imagem 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos na sala dividida em dois espaços: palco e plateia, esta em posição frontal para 
aquele. 

 

Introdução: Preparando-se (15 minutos) 

A organização da sala é exatamente a mesma da aula anterior. Os alunos devem reunir-se nos 

mesmos grupos da aula anterior e relembrar o que combinaram sobre a encenação. É necessário ser 

concedido tempo para ensaiar e, se necessário, orientar colegas que tenham faltado na aula anterior. 

O professor deve determinar uma ordem para as apresentações. 

 

Atividade: Apresentações (20 minutos) 

Em cada apresentação, o professor deve estabelecer o tempo de os integrantes posicionarem-

se em cena e o de permanecerem como estátuas, como também o tempo para a plateia interpretar o 

que vê/lê nas cenas do jogo (os signos empregados): “Qual personagem folclórico está sendo repre-

sentado?”, “Quem está interpretando esse personagem?”, “Como é possível identificar o personagem 

representado?”. 

 

Encerramento: O que aprendemos com o teatro-imagem? (5 a 10 minutos) 

O professor deve conduzir os alunos a refletir sobre a atividade: “O que aprenderam sobre o 

teatro?”, “O que aprenderam sobre o folclore?”, “O que aprenderam sobre colocar-se no lugar do 

outro e trabalhar em grupo?”, “Quais dificuldades tiveram durante o processo para realizar a encena-

ção?”, “Do que gostaram de fazer? O que proporcionou alegrias durante processo?”, “O que foi desa-

gradável?”, “O que proporcionou frustrações, isto é, não ficou conforme o ensaiado?” e “Como fazer 

para melhorar em uma próxima vez?”. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 1º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos fizeram o desenho proposto (aula 1), parti-

ciparam das leituras dos quadros de teatro-imagem e participaram do teatro-imagem com tema (aula 

2), garantirá que participem do ensaio e da apresentação do teatro-imagem (aula 3), bem como veri-

ficará a participação neles e verificará se as características dos personagens do folclore foram apreen-

didas. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia 

os enunciados. 

 QUAL É O NOME DA ARTE DE REPRESENTAR UMA HISTÓRIA PARA UMA PLATEIA? 

A) DANÇA.  

B) PINTURA 

C) TEATRO.  

 

 ORGANIZE AS LETRAS E FORME O NOME DE PERSONAGENS DE LENDAS DO FOLCLORE. 

A) CACU 

B) RAIA 

C) TABOITÁ 

 

Gabarito das questões 

 a) Dança. 

 a) Cuca 

b) Iara 

c) Boitatá 


