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7. Projeto integrador 

A pesquisa proposta no projeto interdisciplinar visa estimular uma ação autônoma dos 

estudantes diante do saber. Os temas sugeridos propõem pensar sobre diversos assuntos e fazer 

levantamentos com base em fontes confiáveis, para, ao final, produzir uma síntese em uma linguagem 

artística. É possível trabalhá-los com a colaboração de professores de outras disciplinas. 

Alguns projetos sugerem uma busca pessoal ou no cotidiano, outros apontam para o uso da 

linguagem artística e científica. Todos podem ser modificados, por você ou pelos grupos, em seus 

objetivos ou linguagens. 

 

Conto uma dança 

Tema Tradução de linguagens: da dança para texto. 

Problema central 
enfrentado 

Como articular de forma textual os movimentos produzidos pelo corpo, elaborando significados 
e intenções?  

Produto final Livro de contos a partir da interpretação de espetáculos de dança. 

 

Justificativa 

A dança brasileira contemporânea apresenta uma complexa gama de vocabulário visual e 

sensorial. O Projeto integrador Conto uma dança promove o encontro entre a dança e a produção 

textual, ativando o trânsito entre linguagens. Ele traz para o processo de aprendizagem os 

atravessamentos entre poesia e corpo, observação e ação, escrita e invenção, interpretação e 

tradução. O projeto tem como objetivo a escrita de um livro de contos da turma baseados em 

espetáculos de dança, trabalhando a narrativa concisa dos contos somado ao contato e pesquisa do 

universo da dança.  

O projeto Conto uma dança entrelaça a pesquisa simultânea de Arte e Língua Portuguesa. Ele 

incentiva o olhar pausado na contemplação dos espetáculos de dança e o poder de tradução desse 

olhar, apontando para a interpretação e para os significados comunicados pelo corpo. Este projeto 

propõe o envolvimento individual dos alunos no momento de pesquisa e escrita, bem como o 

envolvimento familiar e de toda a escola no compartilhamento dos resultados alcançados. Este Projeto 

aponta para o olhar cuidadoso da comunidade escolar e para o binarismo entre teoria e prática, 

integrando racionalidade e emoção trazidos tanto pela dança como pela escrita de um conto. O projeto 

tem potencial de alcance comunitário, uma vez que o livro de contos pode ser multiplicado e difundido 

em formato impresso ou digital. 
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Objetivos  

• Desenvolver um livro coletivo de contos sobre dança contemporânea.  

• Desenvolver a reflexão crítica mediante os conteúdos pesquisados, exercitando a 
capacidade de autonomia perante decisões de linhas de trabalho.  

• Conhecer as práticas de dança contemporânea brasileira e estudar as formas de escrever 
sobre essas práticas.  

• Discutir a ideia de tradução de linguagens, ou seja, quais são os pontos de encontro entre 
movimento e palavra.  

• Conhecer e debater novas mídias híbridas que entrelaçam criativamente diferentes 
campos artísticos.  

 

Disciplinas Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Artes visuais Contextos e práticas (EF69AR02) Pesquisar e analisar 
diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no 
espaço.  

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

Arte Artes integradas 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. 

Disciplinas 
Práticas de linguagem / 
Campo artístico-literário 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua 
Portuguesa 

Leitura Reconstrução das condições 
de produção, circulação e 
recepção 
Apreciação e réplica 

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente 
em relação a textos pertencentes a 
gêneros como quarta-capa, programa 
(de teatro, dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, comentário 
em blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, CDs, 
DVDs etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como gêneros que 
apoiam a escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no momento 
de fazer escolhas, quando for o caso. 
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Língua 
Portuguesa 

Leitura Reconstrução das condições 
de produção, circulação e 
recepção 
Apreciação e réplica 

(EF69LP46) Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/recepção 
de obras literárias/manifestações 
artísticas, como rodas de leitura, clubes 
de leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, de 
apresentações teatrais, musicais e de 
filmes, cineclubes, festivais de vídeo, 
saraus, slams, canais de booktubers, 
redes sociais temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), dentre 
outros, tecendo, quando possível, 
comentários de ordem estética e 
afetiva e justificando suas apreciações, 
escrevendo comentários e resenhas 
para jornais, blogs e redes sociais e 
utilizando formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como, vlogs e 
podcasts culturais (literatura, cinema, 
teatro, música), playlists comentadas, 
fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, 
fanclipes, posts em fanpages, trailer 
honesto, vídeo-minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de 
apreciação e de manifestação da 
cultura de fãs. 

 

Duração 

Etapa 1 (1 mês) 

Pesquisa 

• 1 aula (45 min) – Orientações gerais  

• 1 aula (45 min) – Pesquisa 

• 1 aula (45 min) – Compartilhamento de pesquisa  

 

Elaboração 

• 2 aulas (90 min) – Escrita e desenvolvimento dos contos 

Etapa 2 (2 semanas) 

Apresentação  

• 1 aula (90 min) – Leitura pública 

 

Material necessário 
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Para a realização do projeto será necessário: computador com caixas de som, projetor, 

impressora, papel, caderno, caneta e lápis. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

Orientações gerais 

A partir das referências oferecidas no Capítulo 6 sobre Dança Contemporânea, selecione dois 

ou três trechos curtos de espetáculos de dança brasileiros e exiba-os para os alunos. Faça a seleção 

com base no interesse da turma e contemple espetáculos que apresentem situações e narrativas 

diferentes entre si. Após a exibição, reúna a turma em uma roda e pergunte a eles o que observaram 

e sentiram como primeira impressão dos vídeos. Instigue-os fazendo perguntas, como: “Quais 

referências identificam?”; “Quais temas são abordados?”; “Quais personagens e tramas percebem?”; 

“Como os figurinos e os cenários contribuem para gerar a estética do espetáculo?”. Valorize as 

respostas da turma, incentivando a imaginação tendo em vista o que lhes foi oferecido. Em seguida 

apresente o Projeto Integrador Conto uma dança e peça que se formem duplas para iniciar a etapa de 

pesquisa. 

 

Pesquisa 

Peça aos alunos que visitem os sites das Companhias de Dança Lia Rodrigues (1956-), Grupo 

Corpo, Dani Lima (1965-) e Gira Dança. Ao visitarem os sites, proponha que, além de verem alguns 

vídeos, eles também busquem informações e descrições textuais sobre os espetáculos e os processos 

criativos das companhias. Os processos criativos e metodologias encontrados fornecerão aos alunos 

uma possibilidade de construção narrativa existente nos espetáculos estudados. Recomende que 

busquem referências aos espetáculos na imprensa, em releases e blogs que comentam de forma mais 

pessoal as impressões sobre cada companhia. Para essa etapa, você pode utilizar o computador da 

escola e/ou imprimir para os alunos algumas reportagens sobre o tema. Nesse momento, é importante 

que o máximo de referências seja reunido, assim o vocabulário da turma terá mais lastro no momento 

da escrita dos contos. Você pode organizar uma pasta com os materiais pesquisados para que as 

referências estejam disponíveis para todos a qualquer momento. Faça uma parceria com o professor 

de Língua Portuguesa, que poderá trazer também referências da literatura de cenas e contos onde a 

dança é o tema central. Após o contato visual e o contato textual da turma com a dança, peça que 

cada aluno escolha um vídeo, um trecho de um espetáculo ou um videoclipe que sirva de fonte de 

inspiração para o conto que vai escrever.  

 

Etapa 2 
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Elaboração 

Depois que cada aluno escolher a dança com a qual vai trabalhar para escrever seu conto, 

ofereça um pequeno roteiro de escrita. A união entre os professores de Arte e Língua Portuguesa mais 

uma vez será importante para que a observação, o texto e a imaginação sejam acessados na atividade. 

O roteiro deverá conter descrição de personagens, tema central, trama central a se desenrolar ao 

longo do conto, cenário, figurino e, sobretudo, referências aos movimentos performados pelos 

dançarinos no vídeo escolhido. 

Neste momento, lembre-os da etapa de pesquisa e do vocabulário utilizado na escrita sobre 

dança. Depois, incentive-os a escrever livremente, sublinhando a espontaneidade nas ideias.  

 

Materialização 

Organize uma roda e peça que cada estudante escreva seu conto para o livro. Mesmo que a 

escrita seja individual, o fato de os alunos estarem em roda trará para o corpo e para a mente deles a 

sensação de estarem trabalhando para um objetivo comum: o livro. Estipule um tempo para que, em 

sala de aula, o conto seja escrito. Você pode propor que as revisões e correções nos textos sejam feitas 

com a troca de textos entre os alunos, uma vez que o livro é uma obra coletiva. Assim eles vão ler os 

contos dos colegas e desde já se envolver no processo de finalização do projeto. 

 

Etapa 3 

Apresentação 

Esta etapa consiste em apresentar o livro com todos os contos à comunidade escolar e a 

familiares e amigos. A turma pode optar por fazer cópias dos contos e distribuí-los separadamente a 

outras turmas da escola e a familiares e amigos. Caso haja possibilidade e equipamentos disponíveis, 

você pode, de forma complementar, criar um blog em uma plataforma gratuita para disponibilizar os 

textos on-line. A apresentação deverá ser em sala de aula, em uma versão mais intimista, ou no pátio 

da escola, caso você e seus alunos julguem pertinente após vivenciarem todo o processo. Os alunos 

podem também fazer uma versão encadernada dos contos, não se esquecendo de escolher um título, 

escrever um índice e uma pequena introdução, bem como conceber uma capa para o livro.  

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Peça a cada aluno que escreva um parágrafo de autoavaliação. Explique a eles que devem 

analisar seu próprio processo no Projeto Integrador Conto uma dança. Você pode indicar perguntas 

para a autoavaliação: “Por qual momento do projeto me interessei mais?”; “O que mais me motivou?”; 

“Como avalio o livro que apresentamos?”; “Quais objetivos cumpri?”.  
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Ao ler as autoavaliações perceba como você poderá, em um projeto futuro, contribuir com o 

desenvolvimento dos alunos. Anote os pontos relevantes das avaliações recebidas e, se possível, 

escreva um bilhete pessoal para cada aluno comentando e incentivando sua participação no projeto.  

Você também pode propor uma avaliação coletiva, em uma roda de conversa, onde cada um 

poderá expor suas experiências, suas dificuldades e pontos positivos. Com isso é possível verificar o 

desenvolvimento de cada um dos alunos durante todo o processo, considerando sua participação e 

cooperação em um projeto coletivo. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

BEYONCÉ. Videoclipe da música “Countdown”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2XY3AvVgDns>. Acesso em: 7 out. 2018.  

Por contarem histórias de curta duração com grande impacto visual, os videoclipes são 

fonte de imaginação e aliança concreta entre palavra e movimento. 

DANI Lima Companhia de Dança. (site oficial). Disponível em: 

<http://www.ciadanilima.com.br/>. Acesso em: 7 out.  2018. 

Neste site, fotografias de objetos e corpos misturam-se e possibilitam uma leitura 

aberta sobre como imaginar a construção do universo de uma dança com narrativas e 

objetos do nosso dia a dia.  

GIRA Dança. Disponível em: <http://giradanca.blogspot.com/>. Acesso em: 7 out. 

2018. 

Nesse blog da Companhia Gira Dança os textos têm uma dimensão importante, pois 

têm um caráter mais informal, apresentando uma linguagem simples.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2XY3AvVgDns%20
http://www.ciadanilima.com.br/
http://giradanca.blogspot.com/
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GRUPO Corpo (site oficial). Disponível em: <http://www.grupocorpo.com.br/>. Acesso 

em: 7 out. 2018. 

No site do Grupo Corpo, visite o link “obras”. Nele você poderá ver tanto vídeos dos 

espetáculos quanto as descrições narrativas que inspiraram os temas trabalhados. 

LIA Rodrigues Companhia de Dança (site oficial). Disponível em: 

<http://www.liarodrigues.com/index.html>. Acesso em: 7 out. 2018. 

No site, veja o link “Mídias”, nele você vai encontrar reportagens sobre as montagens 

e espetáculos em jornais do mundo todo. 

http://www.grupocorpo.com.br/
http://www.liarodrigues.com/index.html

