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Música e dança 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática objetiva fazer com que os alunos reflitam sobre conexões e 

possibilidades de diálogo entre música e dança e as experimentem. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Pensar o que é música para a dança. 

• Criar possibilidades de dança no contato com a música. 

• Analisar o movimento dançado pelo outro e observar semelhanças com o próprio 
movimento. 

• Criar os próprios sons e correlacioná-los ao movimento dançado. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

 

Unidades temáticas 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Dança Contextos e práticas 
 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de 
expressão, representação e encenação da dança, 
reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas 
e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Música Contextos e práticas 
 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Música para dança 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de dança, quadra ou pátio 

Organização dos alunos: Atividades 1 e 2 − organizados em suas carteiras ou no chão, no caso de espaço sem cadeiras; 

Atividade 3 − distribuídos pelo espaço reservado para a atividade 
Recursos e/ou material necessário: músicas, vídeos e/ou imagens de espetáculos do Grupo Corpo, reprodutores de som e 
vídeo 

Atividade 1: O que é música para dança? (15 minutos) 

Você deverá acessar previamente o site do Grupo Corpo 

(<http://www.grupocorpo.com.br/.com.br>; acesso em: 7 out. 2018) e selecionar um espetáculo de 

interesse dos alunos. Pesquise vídeos ou fotos e músicas do espetáculo que escolher e, também, 

músicas de outros espetáculos. As músicas podem ser usadas diretamente dos vídeos, sem que os 

alunos vejam a imagem. Verifique se no grupo há algum aluno com limitação ou deficiência: visual, 

cadeirante, surdo, com mobilidade reduzida, etc. Se houver, adapte os exemplos escolhidos, de modo 

que todos possam ter acesso aos conteúdos necessários à proposta. Nesse momento, apresente 

apenas as músicas. Após a audição, instigue-os com perguntas como: “Vocês conhecem essas músicas 

ou conhecem alguma outra parecida com elas?”; “Vocês ouvem esse tipo de música em casa?”; 

“Ouviriam se tivessem oportunidade?”; “Conseguem perceber quais são os instrumentos que 

produzem essa sonoridade?”; “Há voz cantada nas músicas?”; “Essas músicas poderiam ser 

dançadas?”. Após esse primeiro levantamento, pergunte sobre “música para a dança”: “Existe música 

certa para se dançar?”; “Só é possível dançar ao som da música ou existem outras possibilidades?”.  

 

Atividade 2: Músicas do Grupo Corpo (10 minutos)  

Uma vez finalizado o levantamento inicial, mostre o vídeo ou as fotos do espetáculo escolhido. 

Mostre somente as imagens, sem o som. Questione a turma: “As músicas ouvidas são compatíveis com 

as imagens?”. Deixe que levantem hipóteses e, em seguida, mostre o vídeo com o som original ou 

repita a reprodução da música ao mesmo tempo que reapresenta as imagens do espetáculo. Nesse 

momento, lance novas questões: “O que faz uma música ser utilizada como base para uma dança?”; 

“Vocês conseguem distinguir quais foram as ideias que a música sugeriu para a concepção da obra de 

dança escolhida?”. Forneça uma contextualização com informações disponibilizadas no site do Grupo 

Corpo e demais materiais sobre a obra que você considerar importantes.  

Fale um pouco sobre o grupo. Ressalte que uma das marcas do Grupo Corpo, criado em 1975, 

é a íntima relação entre coreografia e música. Desde 1992, o Grupo estreia um espetáculo a cada dois 

anos com trilha sonora composta especialmente para a peça – à exceção de Lecuona (2004), criada 

sobre obras do cubano Ernesto Lecuona (1895-1963). Converse com os alunos sobre a relação entre 

dança contemporânea e música, mostrando que nem todos os coreógrafos se apoiam na música, como 

http://www.grupocorpo.com.br/


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

o bailarino e coreógrafo brasileiro Rodrigo Pederneiras (1955-). Em muitos casos, a dança pode até 

prescindir da trilha sonora. 

 

Atividade 3: Pensando dança a partir da música (20 minutos) 

Divida a turma em grupos de quatro a cinco alunos. Faça uma votação para que eles escolham 

uma das músicas que ouviram para desenvolver a atividade. Na sequência, peça que os alunos de cada 

grupo levantem possibilidades de movimentos para a música escolhida. Atente para o espaço 

disponível para a realização da atividade. Sugira que ampliem essa criação com outros elementos 

pertinentes a uma nova sequência de dança, como: formas que o corpo pode assumir quando parado 

ou em movimento, ritmo e intensidade que podem acontecer (rápidos/lentos, suaves/enérgicos, etc.), 

uso do corpo nos diferentes níveis (baixo, médio e alto), interação entre os membros do grupo.  

 

Aula 2 – Criando danças a partir da música 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de dança, quadra ou pátio 
Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço reservado para a atividade 
Recursos e/ou material necessário: músicas de espetáculos do Grupo Corpo, reprodutores de som e os relatórios feitos na 
aula anterior 

Atividade 1: Criando danças a partir da música (30 minutos) 

Cada grupo deve retomar os registros levantados na aula anterior para criar uma breve 

sequência de movimentos adaptados à música escolhida. Combine com os alunos a duração do trecho 

de música para esse experimento corporal. Ajude na organização e no posicionamento dos grupos no 

espaço da sala, para que possam experimentar com o corpo, sem dificuldades, as ideias previamente 

descritas. Peça que ensaiem as sequências de movimentos definidas. Informe-os de que podem incluir 

novas possibilidades de movimento, além daquelas pensadas na aula anterior. Enquanto ouvem a 

música, acompanhe o desenvolvimento da proposta pelos grupos, certificando-se de que todos 

entenderam a atividade. Enfatize a ideia de criar sequências de movimento curtas e objetivas nesse 

momento. É importante que todos os integrantes de cada grupo participem no diálogo e na elaboração 

da sequência de movimentos. Sugira que explorem diferentes possibilidades de organização do 

movimento, como: todos dançando simultaneamente, todos dançando sucessivamente, cada aluno 

executando uma ideia em relação à música.  

 

Atividade 2: Apresentando nossas sequências de movimento (15 minutos) 

Após elaborar e ensaiar sua sequência de movimentos, cada grupo deve, alternadamente, 

apresentá-la aos colegas. Ajude na distribuição dos alunos no espaço e na ordem das apresentações. 

Os grupos que assistem devem observar e analisar o trabalho dos colegas, apontando os elementos 
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presentes e buscando similaridades ou diferenças entre o seu próprio trabalho e o assistido. O foco 

desta atividade é a conexão das ideias que surgem com base na música e nas possibilidades de 

movimentos corporais criados pelos grupos. Lembre os alunos de que as diferenças devem ser 

respeitadas, uma vez que elas fazem parte do processo de criação. Ao final das apresentações, 

proponha que a turma relate as dificuldades e outros pontos importantes do processo de elaborar 

uma sequência de movimentos a partir de uma música. 

 

Aula 3 – Sons do corpo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de dança, quadra ou pátio 

Organização dos alunos: Atividade 1 − organizados em roda, em deslocamento e distribuídos pelo espaço reservado para 

a atividade; Atividade 2 − distribuídos pelo espaço reservado para a atividade 
Recursos e/ou material necessário: músicas de espetáculos do Grupo Corpo e reprodutores de som 

Atividade 1: Realização de sons com o corpo (15 minutos) 

Serão trabalhadas neste momento as possibilidades de criação de sons com o corpo. Organize 

os alunos em uma grande roda e peça que demostrem os sons que conseguem fazer com o próprio 

corpo, como: sons com a boca, com as mãos, com os pés, mediante o contato com partes distintas do 

corpo e com outras partes do corpo e o espaço ao redor. Sugira combinações e observe as 

possibilidades levantadas pela turma. Replique as possibilidades que cada aluno sugerir com todos 

juntos. Sugira variações e ajude-os a criar alguns padrões rítmicos com as variações propostas. Tenha 

algumas possibilidades em mente para incentivá-los ou caso haja respostas muito semelhantes entre 

eles. Mostre caminhos para que possam chegar ao objetivo proposto. Os sons podem ser executados 

por um ou mais alunos, por toda a turma ou pelo movimento da roda e a partir dela, enquanto gira, 

deslocando-se pelo espaço disponível. Os sons podem acontecer na dinâmica do contato de um corpo 

com o outro, entre outras possibilidades. Deixe que a turma crie os movimentos com base nas próprias 

ideias. 

 

Atividade 2: Dançar nossos próprios sons (30 minutos) 

Oriente os alunos a retomar os grupos da aula anterior. Peça que relembrem a sequência de 

movimentos elaborada no último encontro. Sugira que os grupos reflitam sobre os sons já produzidos 

com o corpo e como eles podem dar sequência a eles na coreografia. Verifique, neste momento, a 

necessidade de usar ou não a música trabalhada anteriormente, uma vez que apenas os sons criados 

podem ser suficientes. Você também pode sugerir que um grupo faça o som com o corpo, enquanto o 

outro dança. Quando finalizarem a atividade, peça a cada grupo que apresente o trabalho realizado. 

Ao término das apresentações, retome a conversa para que comentem sobre o desenvolvimento das 

atividades nas duas aulas: com os sons do corpo no lugar da música ou em complemento a ela. 
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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 dos alunos. Fique 

atento à participação de cada um e à capacidade de trabalhar em grupo, ouvindo e se fazendo ouvir 

diante dos demais. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir o desenvolvimento dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Você e seu grupo conseguiram elaborar sons que estabeleciam relações com o movimento 
dançado? Quais movimentos foram combinados a quais sons? 

2. Individualmente, escolha um grupo. Fale de alguns sons que o grupo realizou e como eles 
estabeleceram relações com os movimentos criados.  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos consigam expressar, com suas palavras, os meios criados para atender ao 
objetivo das atividades, como produzir sons e correlacioná-los com os movimentos que criaram. 
Atentar para a utilização do vocabulário empregado em aula neste registro.  

2. Espera-se que os alunos sejam capazes de refletir criticamente sobre o que viram e correlacionar 
o trabalho dos colegas com os conteúdos e propostas trabalhados em sala. As aferições podem ser 
realizadas de forma escrita ou oral. 

 


