
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Elementos constitutivos da 
linguagem teatral presentes em diferentes manifestações culturais locais, regionais e nacionais. 

Habilidades: (GO-EF03AR20-C) Conhecer e explorar elementos da linguagem teatral presentes em 
diferentes manifestações culturais locais e regionais, com foco na região Centro-Oeste. 

           

Manifestações culturais na região Centro-Oeste 
 

Você sabia que: 

Manifestação cultural é toda forma de expressão humana e uma manifestação de 

significados transmitidos historicamente e expressos em formas simbólicas por meio das quais os 

homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação 

à vida. A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e pelo Distrito Federal. A cultura da região Centro-Oeste é bem diversificada, com elementos 

da cultura indígena, dos imigrantes paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. As 

principais manifestações culturais no estado de Goiás são: a Procissão do Fogaréu e as 

Cavalhadas. O Mato Grosso apresenta como manifestação cultural o cururu, dança de provável 

origem indígena, que homenageia santos padroeiros de cidades do interior do Mato Grosso. Os 

homens, únicos participantes da festa, dançam em círculos ao som de viola de concho e reco-

reco. Outros eventos culturais são a festa de São Benedito, Siriri, Rasqueado Cuiabano, Viola-

de-Cocho. As manifestações culturais no Mato Grosso do Sul apresentam aspectos parecidos 

com os do Mato Grosso. Destacam-se as danças como o cururu, siriri e guarânia. A população do 

Distrito Federal é oriunda de imigrantes de diversos estados brasileiros, esse fato é o grande 

responsável pela diversidade na culinária, sotaques, costumes, comidas típicas e músicas. São 

principalmente nordestinos, goianos, mineiros e paulistas, havendo características culturais de 

todos esses locais. Vejamos alguns exemplos de manifestações culturais do Centro-Oeste: 

CAVALHADAS - Goiás 

É uma apresentação teatral ao ar livre que representa uma batalha medieval entre cavalheiros 

cristãos (vestidos de azul) e cavalheiros mouros (vestidos de vermelho). Essa é uma das 

principais atrações turísticas da Festa do Divino de Pirenópolis. 



 

 

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/289356344778098683/>. Acesso em 12maio. 2020. 

CURURU (Mato Grosso) 

É uma manifestação que pode ser dançada ou em forma de desafio entre violeiros. A dança é 

realizada em círculos, ao som da viola de cocho, o reco-reco e o ganzá.  

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/486811040942589417/ >. Acesso em 12 maio 2020. 

https://br.pinterest.com/pin/289356344778098683/
https://br.pinterest.com/pin/486811040942589417/


 

 

Vamos reforçar nosso conhecimento sobre as   Manifestações culturais na região Centro-Oeste 
 

1-  De acordo com o texto, o que significa Manifestação cultural? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2- Quais os estados que compõem a região Centro-Oeste? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3- Explique o que são as cavalhadas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4- Explique o que é Cururu: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5- Escolha uma das manifestações culturais da região Centro-Oeste e desenhe e pinte os 

personagens: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Material complementar: 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-       

centrooeste.htm>. Acesso em 12 maio 2020. 

Disponível em: <http://www.postalbrasil.com.br/ct/cultura/conheca-a-cultura-da-regiao-

centrooeste-do-brasil>. Acesso em 12 maio 2020. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-%20%20%20%20%20%20%20centrooeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-%20%20%20%20%20%20%20centrooeste.htm
http://www.postalbrasil.com.br/ct/cultura/conheca-a-cultura-da-regiao-centrooeste-do-brasil
http://www.postalbrasil.com.br/ct/cultura/conheca-a-cultura-da-regiao-centrooeste-do-brasil

