
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Manifestações do teatro presentes em 
diferentes tempos, contextos e culturas - pluralidade humana. 

Habilidades: (GO-EF03AR18-B) Conhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 
presentes em diferentes tempos, contextos e culturas por meio de sites, vídeos, fotografias, revistas 
especializadas, livros e fruição de espetáculos, refletindo e dialogando sobre a pluralidade humana na 
constituição dessas manifestações. 

 

Manifestações do teatro

 
Disponível em: < https://www.facebook.com/associacaopankararu/photos/a.2052978964985091/2134129966869990/>. Acesso em 16 jun. 2020. 

 

As manifestações do teatro existem desde o surgimento do homem, elas eram expressadas por 

meio de rituais de caça, de fertilidade, de colheita entre outros, depois vieram as danças 

dramáticas, as encenações de lutas entre outros rituais. De acordo com o dicionário Online, os 

rituais são: “reunião das ações, das práticas, dos ritos que compõem uma cerimônia, religiosa ou 

não” Fonte:<https://www.dicio.com.br/ritual/>. Acesso em: 10 jun. 2020. Por exemplo, um 

casamento é um ritual religioso. No Brasil, o que marca o início das manifestações teatrais é a 

https://www.facebook.com/associacaopankararu/photos/a.2052978964985091/2134129966869990/
https://www.dicio.com.br/ritual/


 

 

chegada da família real; o teatro foi utilizado para ensinar a religião cristã para os índios que aqui 

viviam. Só que muitos não consideram que os rituais que os índios faziam também são considerados 

como manifestações teatrais. 

 

Atividade 1: Pesquise em sites, livros de literatura ou história e faça um levantamento de 

manifestações de teatro no mundo por continente. Lembrando que existem várias formas de fazer 

teatro, como: teatro de sombras, de boneco, dança teatro, teatro de rua, musicais etc. Você pode 

colocar o nome da manifestação ou o link do site: como exemplo temos da Oceania, onde as 

primeiras peças foram inspiradas nas cerimônias das tribos nativas, como a tribo dos aborígenes, o 

“Corroboree”; mais informações visite o site do exemplo abaixo:  

A) Oceania: “Corroboree”. Site: Disponível em: < http://sac3a.blogspot.com/2013/03/teatro-

na-oceania.html>. Acesso em: 15 jun. 2020. 

B) Continente asiático: ___________________________________________________________ 

C) Continente africano:___________________________________________________________ 

D) Continente americano:_________________________________________________________ 

E) Continente europeu: __________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Agora pesquise as manifestações de teatro do Brasil, por Estado, e cole a imagem, 

com o nome da manifestação teatral e o link de onde você tirou a informação; segue o exemplo:  

Exemplo: Região Nordeste: Arte Popular: Teatro de Mamulengo 

Disponível em: < http://www.mamulengofuzue.com.br/?page_id=7>. Acesso em: 15 jun. 2020. 

 Disponível em: <http://oxerecife.com.br/2019/05/12/fotografos-documentam-mamulengos/ >. Acesso em: 15 jun. 2020. 

http://sac3a.blogspot.com/2013/03/teatro-na-oceania.html
http://sac3a.blogspot.com/2013/03/teatro-na-oceania.html
http://www.mamulengofuzue.com.br/?page_id=7
http://oxerecife.com.br/2019/05/12/fotografos-documentam-mamulengos/


 

 

Região Norte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Centro Oeste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Região Sul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Sudeste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Material complementar: 

Disponível em: <http://sac3a.blogspot.com/2013/03/teatro-na-oceania.html>. Acesso em 15 jun. 

2020. 

Disponível em: < 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=196#:~:text=Uma%2

0das%20primeiras%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20do,religiosamente%20os%20%C3%ADndios

%20e%20colonos.&text=Com%20a%20chegada%20da%20fam%C3%ADlia,teatro%20d%C3%A1%20

um%20grande%20salto.>. Acesso em 15 jun. 2020. 

Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/historia-do-teatro-no-brasil/ >. Acesso em 15 

jun. 2020. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo404786/teatro-popular-do-nordeste-

tpn>. Acesso em 15 jun. 2020. 

Disponível em: <https://mundo-nipo.com/cultura-japonesa/artes/07/10/2015/a-arte-do-teatro-

tradicional-japones-no-kyogen-kabuki-e-bunraku/>. Acesso em 15 jun. 2020. 

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/amandavitoria90038/teatro-africano>. Acesso em: 15 jun. 

2020. 

Disponível em: <http://www.afreaka.com.br/africa-do-oeste-no-palco/>. Acesso em 16 jun. 2020. 

Disponível em: 

<http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=179>. Acesso em: 

16 jun. 2020. 
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