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4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Este Plano de desenvolvimento contém informações complementares ao Manual do Professor 

(impresso). O Plano apresentado explicita explicitar os objetos de conhecimento e habilidades a serem 

trabalhados no bimestre e sua disposição no Livro do Aluno, bem como sugerir práticas de sala de aula 

que contribuam para a aplicação da metodologia adotada. Este Plano de desenvolvimento é composto 

dos seguintes tópicos: 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC  

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades 

4. Gestão da sala de aula 

5. Acompanhamento do aprendizado dos alunos e indicação das habilidades essenciais para a 
continuidade dos estudos 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos alunos 

7. Projeto integrador 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 
Referências no 

material 
didático 

Unidades temáticas 
Objetos de 

conhecimento Habilidades 

Projeto 1 

Artes visuais Elementos da linguagem (EF69AR04) Analisar os elementos 
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 
forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento etc.) na apreciação de 
diferentes produções artísticas. 

Artes visuais Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de criação 
em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

Artes visuais Processos de criação (EF69AR07) Dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação 
nas suas produções visuais. 

Artes visuais Sistemas da linguagem (EF69AR08) Diferenciar as categorias de 
artista, artesão, produtor cultural, curador, 
designer, entre outras, estabelecendo relações 
entre os profissionais do sistema das artes 
visuais. 

Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às 
diferentes dimensões da vida social, cultural, 
política, histórica, econômica, estética e ética. 
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Artes integradas Processos de criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos 
temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas. 

Artes integradas Matrizes estéticas e 
culturais (EF69AR33). 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, 
sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e 
as diversas categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclore, design etc.). 

Projeto 2 

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. 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR10) Explorar elementos constitutivos 
do movimento cotidiano e do movimento 
dançado, abordando, criticamente, o 
desenvolvimento das formas da dança em sua 
história tradicional e contemporânea. 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores 
de movimento (tempo, peso, fluência e 
espaço) como elementos que, combinados, 
geram as ações corporais e o movimento 
dançado. 

Dança Processos de criação (EF69AR12) Investigar e experimentar 
procedimentos de improvisação e criação do 
movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

Dança Processos de criação (EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, 
danças coletivas e outras práticas de dança de 
diferentes matrizes estéticas e culturais como 
referência para a criação e a composição de 
danças autorais, individualmente e em grupo. 

Dança Processos de criação (EF69AR14) Analisar e experimentar 
diferentes elementos (figurino, iluminação, 
cenário, trilha sonora etc.) e espaços 
(convencionais e não convencionais) para 
composição cênica e apresentação 
coreográfica. 

Dança Processos de criação  (EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola e em 
outros contextos, problematizando 
estereótipos e preconceitos. 

Artes integradas Arte e tecnologia (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 
tecnologias e recursos digitais para acessar, 
apreciar, produzir, registrar e compartilhar 
práticas e repertórios artísticos, de modo 
reflexivo, ético e responsável. 
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2. Atividades recorrentes na sala de aula 

O último bimestre do ano propõe a realização de um projeto. No 6º ano, as propostas são: Arte 

para enfrentar o racismo (sendo a linguagem fundamental a das artes visuais) e o projeto Dança. Em 

ambos os casos, o envolvimento e interesse da turma será fundamental para o trabalho. Essa busca 

por uma participação intensa será um dos focos das atividades do bimestre.  

 

Roda de conversa 

Estabelecer a roda de conversa como prática cotidiana é uma maneira simples e produtiva de 

incentivar os estudantes a compartilhar suas impressões, o que sentiram e pensaram durante as 

atividades, é estabelecer a prática de fazer uma roda de conversa ao final de cada aula. A prática da 

comunicação é um exercício muito importante nessa faixa etária. Nessas rodas de conversa, eles 

podem exercitar a expressão oral (Como dividir com os colegas o que pensei e senti?) e a escuta (O 

que meus colegas perceberam?). 

A roda de conversa permite que se trabalhe com algumas das Competências Gerais da BNCC 

previstas para as aulas de Arte. Por exemplo: o exercício da crítica, a problematização por meio de 

exercícios artísticos e o desenvolvimento do trabalho colaborativo. 

Durante a realização de um projeto, a roda de conversa torna-se o lugar para onde dúvidas, 

propostas, angústias e alegrias podem ser endereçadas. As atividades vão demandar períodos de 

dedicação ativa ao fazer. Manter a roda como um hábito diário ajuda os alunos a escolher o momento 

certo para verbalizarem suas necessidades. Eles podem se concentrar na prática artística durante a 

aula, sabendo que vão encontrar um espaço para conversar sobre o que fazem. 

 

Produção de desenhos e pinturas com diversos materiais e superfícies variadas 

O aluno do Ensino Fundamental II encontra-se em um momento interessante. Se na infância o 

desenho e a pintura ocorrem como uma brincadeira, é nessa fase da escolarização que o aspecto lúdico 

pode ser combinado com um trabalho de aprofundamento das habilidades. Para isso, é importante 

que a turma possa experimentar diferentes materiais (lápis, tinta, caneta e giz de cera) em superfícies 

variadas (como o papel, o chão, a tela, a madeira). 

A experimentação dessas variações também aguça a sensibilidade do aluno nos momentos de 

fruição. A obra de arte passa a ser observada em seus aspectos materiais, e o aluno consegue imaginar 

o processo produtivo percorrido pelo artista. Conhecer diversas possibilidades é uma maneira de 

valorizar as escolhas de cada obra. 
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É claro que cada escola dispõe de certos materiais e esta coleção entende que cada professor 

vai adaptar as propostas à sua realidade, em diálogo com os recursos oferecidos pela instituição e com 

as possibilidades dos alunos.  

No caso do projeto Arte para enfrentar o racismo, o trabalho com a tinta guache é essencial 

para a preparação dos retratos, assim como o suporte grande (cartolina e papel Kraft). Você pode 

conversar com a turma sobre a importância desses materiais para a realização da obra. Vale perguntar 

a eles: “Se os retratos fossem feitos a lápis nos cadernos, a obra seria diferente?”; “Por quê?”. Essa é 

uma boa oportunidade para valorizar a escolha de materiais dentro da prática artística.  

 

Leitura e atividade oral em sala normal 

A compreensão de um texto é uma habilidade essencial para toda a vida. O aluno desenvolve 

diariamente, durante o Ensino Fundamental II, sua capacidade de leitura e escrita. Para que esse 

processo seja menos solitário, a leitura coletiva em voz alta de textos do livro é uma atividade 

privilegiada. 

Uma estratégia interessante é propor que cada aluno leia um parágrafo. É importante 

estabelecer um ambiente de solidariedade, em que alunos com maior dificuldade de leitura não se 

sintam excessivamente expostos. Afinal, o que está em pauta é a compreensão coletiva das ideias do 

texto, e não um julgamento sobre a velocidade de leitura de cada um deles. 

Após a leitura de cada parágrafo, incentive os alunos a dividir suas impressões e dúvidas. Essa 

é uma maneira de exercitar a expressão oral e de garantir que os debates sobre a Arte oferecidos por 

esta coleção criem um repertório comum a todos. 

 

Pesquisa em casa com familiares, na biblioteca ou na internet 

As atividades de pesquisa visam ao desenvolvimento da autonomia do aluno. É importante 

que cada aluno entre em contato com seus próprios interesses, curiosidades e dificuldades. A arte é 

um assunto privilegiado nesse sentido: o aluno está cercado por manifestações culturais diversas e 

pode trazer para a sala de aula essa riqueza.  

Incentive os alunos a buscar informações em diferentes fontes de pesquisa: entrevistas com 

familiares, consulta a livros na biblioteca da escola, pesquisa em sites da internet. É importante 

ressaltar que eles devem procurar sites confiáveis. Você pode sugerir páginas que já conhece, e 

também incentivá-los a trocar endereços de sites entre si. Um procedimento útil a ser ensinado é o de 

verificar as informações coletadas e comparar as diferentes fontes. 
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Ao circular por fontes diversas de conhecimento, o aluno aprende onde pode buscar 

informações nas próximas consultas. Cada uma delas oferece diferentes tipos de informação, por meio 

de linguagens próprias. Dessa forma, o aluno vai aprender a valorizar tanto a memória oral de 

manifestações populares como as inovações trazidas pela tecnologia.  

O projeto Arte para enfrentar o racismo é um ótimo exemplo de como as fontes diversas 

colaboram com a pesquisa para fins artísticos. A conversa sobre o racismo com familiares e membros 

da comunidade escolar é uma parte muito importante do trabalho. É um momento de perceber o 

trabalho do componente Arte como algo completamente conectado com temas importantes do 

cotidiano. Ao mesmo tempo, a pesquisa na internet poderá trazer referências de diversos artistas que 

já lidam com o problema social do racismo. Também poderá trazer informações sobre iniciativas da 

sociedade civil para combater o racismo. 

 

Apresentação e compartilhamento da pesquisa 

Se, ao pesquisar, o aluno desenvolve a autonomia, o momento de apresentação e 

compartilhamento é fundamental para coletivizar suas descobertas. É nesse momento que ele pode 

valorizar o que aprendeu e também o que os colegas aprenderam. Não se trata de competição, mas 

de colaboração: a turma toda cresce com as trocas.  

No componente curricular Arte, as apresentações podem assumir os mais variados formatos: 

exposições variadas em parede e varais pela sala ou pela escola, apresentações musicais, teatrais ou 

de dança e seminários. A coleção oferece propostas diferentes, de acordo com a especificidade de 

cada pesquisa. 

 

Observação de imagem  

Observar uma imagem pode parecer algo óbvio ou inato, mas não é. É com o trabalho 

continuado que se aprende a analisar os diferentes aspectos de uma obra visual. Passamos a ler o seu 

tema ou as imagens retratadas, bem como os detalhes das escolhas formais: cores, formas, luz e 

sombra, materiais utilizados. Também é possível tecer relações entre essas diferentes escolhas e o 

sentido da obra como um todo.  

Para desenvolver esse olhar aguçado, é interessante oferecer à turma imagens bastante 

diferentes entre si. Além disso, deve-se incentivar a troca: a leitura torna-se mais profunda quando 

somam-se as observações individuais em um olhar coletivo. Por fim, vale relacionar a observação com 

as atividades práticas. Conforme um novo material for experimentado, por exemplo, a observação 

para a utilização desse material torna-se mais qualificada. 
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Utilização de exemplos com música (internet/CD) 

A música frequentemente faz parte do dia a dia do aluno de Ensino Fundamental II. Muitas 

vezes, parte de sua identidade se constrói também a partir de seus gostos musicais. Acolher esse 

interesse pode enriquecer muito a sala de aula.  

Ao mesmo tempo, oferecer à turma materiais musicais diferentes dos habituais é uma tarefa 

essencial. A escola serve aqui como um lugar de encontro com o diferente e o desconhecido. A música 

passa a ser entendida não apenas como objeto de gosto pessoal (uma postura de consumo muito 

estimulada pelos meios de comunicação), mas como linguagem artística complexa. Escutar uma 

música em sala de aula permite fruição e análise coletivas de seus traços formais e das escolhas feitas 

por compositores, arranjadores e intérpretes, abrindo espaço para diversos debates. Os alunos podem 

perceber semelhanças e diferenças entre as obras, em um constante exercício de análise em cada uma 

das linguagens artísticas. 

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

As habilidades nas aulas de Arte acontecem sem linearidade ou hierarquia. Diferentemente 

das aulas de outros componentes curriculares, como Matemática, em que a aquisição de um 

conhecimento é necessária para o desenvolvimento do próximo, em Arte as habilidades se 

desenvolvem em espiral: uma mesma habilidade aparece diversas vezes ao longo do ano, de maneira 

cada vez mais aprofundada. Este Plano de desenvolvimento busca auxiliar você nesse planejamento. 

Existem educadores formados em Artes Visuais, Música, Dança e/ou Teatro. Por esse motivo, 

você talvez se sinta mais à vontade quando atua na linguagem com a qual tem mais afinidade. Longe 

de ser um problema, essa particularidade pode enriquecer a troca com os alunos – que percebem que 

aquilo que você divide com eles é objeto de pesquisa interessada. Ao mesmo tempo, o livro serve de 

apoio para que você inclua em seu planejamento o trabalho com as demais linguagens artísticas. 

É você quem conhece a realidade em que atua: as características da comunidade escolar, os 

interesses dos alunos, as práticas culturais do entorno. Esta coleção pretende ser uma ferramenta útil 

para o dia a dia na sala de aula. Além das especificidades de linguagem, existem questões temáticas 

tratadas no livro que podem ecoar de diferentes maneiras no contexto em que você atua. As seções 

apresentam propostas de debates diversas, que você poderá conduzir levando em consideração o seu 

conhecimento sobre a comunidade escolar. 

Esta coleção frequentemente sugere atividades a serem realizadas em computadores. Se a sua 

escola não tiver uma sala de informática (ou horários disponíveis para sua utilização), você pode 

verificar que outras possibilidades de acesso à internet os alunos teriam. Alguns deles podem não ter 

computadores ou internet em casa. Por isso, deve-se estimular a turma a dividir os recursos 

disponíveis, consultando a internet em pequenos grupos. Caso boa parte dos alunos tenha 
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computadores ou acesso à internet em casa, que possa ser acessada de equipamentos móveis como 

smartphones e tablets, peça à turma que se organize para compartilhar esses recursos . Também vale 

verificar se existe algum equipamento público na região que ofereça uma sala de informática. Nesse 

caso, lembre-se de organizar uma visita coletiva a essa sala de informática para a realizar a atividade.  

A BNCC prevê seis dimensões de conhecimento para o componente curricular Arte: criação, 

crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Esta coleção foi elaborada lidando com essas dimensões 

que se interpenetram, pois as atividades propostas frequentemente mobilizam mais de uma dessas 

dimensões. Desenvolvê-las é importante não apenas para a aquisição das habilidades previstas em 

Arte, mas para o crescimento global de cada aluno. Estimular a criação, por exemplo, pode reverberar 

positivamente no desempenho escolar nas demais disciplinas e também na relação mais ampla do 

aluno com diversos aspectos de sua vida. 

Compreender o aluno como um sujeito cultural e valorizar as características da cultura local 

pode enriquecer muito o processo educativo. O ensino da Arte alia-se ao desenvolvimento da 

socialização e interação dos alunos com a comunidade escolar e do entorno. Nos anos finais do Ensino 

Fundamental, o aluno pode vivenciar um alargamento de suas relações, inclusive familiares. A Arte é 

uma das maneiras de diálogo frutífero do jovem com o mundo à sua volta. 

É importante lembrar que a expressão artística de cada aluno é única. Na medida do possível, 

é preciso evitar comparações. O trabalho coletivo pode incentivar a colaboração, mais do que a 

competição: um aluno pode ter facilidade em Música e dificuldades em Artes Visuais, por exemplo. Ele 

pode obter ajuda de um colega em uma linguagem artísica, e oferecer apoio em outra. Vale evitar a 

ideia prejudicial do “dom”: as habilidades variam de aluno para aluno, e por meio do trabalho todos 

podem desenvolvê-las. É fundamental que a turma perceba que, nas atividades propostas, o processo 

de aprendizagem interessa mais do que o produto final. 

As afinidades e interesses de cada aluno devem ser estimuladas por você. A prática e a fruição 

artísticas podem ultrapassar os limites da sala de aula e compor de maneira intensa o cotidiano do 

aluno. O Ensino Fundamental II é um momento-chave para o desenvolvimento do aluno como 

indivíduo, e dar continuidade aos estudos de Arte pode contribuir particularmente para a formação de 

sua identidade. 

 

4. Gestão da sala de aula 

Incluímos aqui algumas reflexões que podem auxiliar na organização do dia a dia. As propostas 

desta coleção envolvem certas aventuras. Há atividades que não cabem no formato tradicional da sala 

de aula – carteiras enfileiradas voltadas para o professor. Um processo de educação artística pode ser 

muito enriquecido com experiências culturais extraclasse, o envolvimento da comunidade e a 

incorporação de novas tecnologias. A oportunidade de que cada aluno se expresse artisticamente 

conduz a caminhos imprevisíveis e interessantes. Para possibilitar tudo isso, você precisa ter seu 

próprio espaço de autocuidado e de reflexão.  
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Gestão de atividades fora da sala de aula  

As atividades propostas frequentemente sugerem que os alunos trabalhem em espaços 

escolares fora da sala de aula. A quadra, o pátio, os corredores podem se tornar espaços de criação e 

de exposição. A BNCC prevê essa exploração, que pode ajudar a tornar a escola um espaço de 

pertencimento dos alunos. 

Seguem algumas orientações para lhe auxiliar nessa empreitada. 

 

Cuide da comunicação 

A escola é um espaço comum. É possível que na sua escola já se pratique a utilização criativa 

dos espaços, mas talvez seja necessário um processo coletivo de adaptação, para que esse hábito não 

atropele o cotidiano dos demais funcionários e alunos. 

É interessante começar por uma conversa com a coordenação. Iniciar esse processo com a 

ciência dos coordenadores lhe ampara em suas escolhas. É importante conhecer as normas e práticas 

de sua escola: alguns espaços podem precisar de uma reserva antecipada, sendo necessário o 

preenchimento de formulários para isso; outros têm sua chave sob responsabilidade de determinada 

pessoa. No caso da quadra, é importante também consultar o professor de Educação Física.  

Se sentir que a reunião de professores é um ambiente propício, você pode levantar ali a pauta 

da utilização dos espaços da escola. É possível que você encontre parceiros em seus projetos – podem 

surgir ideias interessantes para trabalhar em conjunto com professores de outros componentes 

curriculares. A sala dos professores também é um bom lugar para a elaboração dessas trocas. Vale 

conversar com os funcionários da secretaria, da cantina, da portaria. 

O importante é deixar claro que as exposições e criações artísticas fora da sala de aula não vão 

desrespeitar o trabalho de seus colegas. Pelo contrário, elas pretendem cultivar a alegria e uma relação 

construtiva dos alunos com a comunidade escolar.  

 

Construa um passo a passo na experimentação dos espaços 

Trabalhar fora da sala de aula pode ser muito estimulante, mas a saída da rotina exige bastante 

a sua disposição e a dos alunos. Sugerimos que você conquiste gradativamente os diferentes espaços 

da escola. Você pode começar pela quadra ou por um pequeno pedaço do pátio, por exemplo, e 

trabalhar gradativamente ao longo do ano até que a turma consiga se distribuir por todo o pátio 

mantendo a atenção na atividade proposta. 

O tempo de aula reservado para isso pode crescer conforme o amadurecimento da turma – de 

10 minutos até uma aula inteira fora da sala de aula. A concentração, como qualquer outra habilidade, 
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tende a melhorar quando é praticada regularmente. Aos poucos, os alunos vão percebendo que a aula 

que ocorre fora da sala é tão importante quanto a que ocorre dentro da sala. É também na prática 

cotidiana que se encontram as melhores maneiras de ocupar o espaço da escola respeitando as outras 

turmas. É necessário estar atento ao som produzido; em certos locais a exploração sonora é bem-

vinda, em outros locais precisa ser evitada para não atrapalhar as demais aulas. Trata-se de um 

exercício criativo de convivência no espaço público – que pode acolher a todos! 

 

Fomente a socialização das produções dos alunos 

O espaço da escola é público. Planejar a exposição de produções das turmas é uma prática que 

aumenta a qualidade das aulas de Arte. Criar uma obra sabendo que ela será compartilhada com 

espectadores agrega muito mais consistência à experimentação artística. 

É importante conversar com as diversas turmas para que os momentos de socialização sejam 

também de troca, e não de superexposição ou de competição. Os alunos devem apresentar seus 

trabalhos à medida que se sentirem à vontade para tanto. Pode ser interessante dividir em espaços 

coletivos trabalhos em processo, e não apenas as obras finalizadas. Cultivar o prazer no 

compartilhamento das produções é um aspecto importante para o seu trabalho. Se for possível, 

incentive a realização de conversas sobre as apresentações. A Arte pode tornar-se um catalisador de 

reflexões e bons encontros entre toda a comunidade escolar e a não escolar. 

No caso do projeto Dança, é importante lembrar que a dançarina Trisha Brown (principal 

referência usada) trabalhava muito com a dança em espaço público. O trabalho de Trisha pode ser 

inspirador não apenas por seu método de criação, mas também por esse aspecto de exploração 

espacial. Você pode aproveitar para conversar com a turma sobre as diferenças entre dançar em uma 

sala de aula, em um pátio, em um parque ou em um teatro.  

 

Experiências culturais extraclasse – O direito à cidade 

A Arte pode agregar muito ao espaço da escola. Ao mesmo tempo, a realização de visitas 

planejadas torna a vivência cultural da turma mais significativa. Esse trânsito entre escola e cidade por 

meio da Arte tem muito a contribuir com as aulas. 

É verdade que existem desafios envolvendo a saída da escola em horário de aulas. Mudanças 

no cotidiano trazem novos receios, assim como novas alegrias e bons encontros. Oferecemos aqui 

algumas sugestões para tornar esse processo menos solitário. 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Alimente sua própria vivência cultural 

As visitas planejadas partem do seu repertório. É interessante que você conheça a 

programação cultural de sua cidade e da região em torno da escola. Essa investigação não precisa ser 

encarada como uma tarefa pesada – ela deve partir de seus interesses, de suas disponibilidades e de 

seu desejo. 

Vale lembrar que o museu é um espaço importante, mas não é a única alternativa para as 

visitas planejadas. Algumas cidades não possuem essa oferta de museus, mas a cultura brasileira é 

muito rica e muito diversa! Você pode investigar os centros culturais, feiras de cultura regional, sítios 

de patrimônio histórico, teatros, praças que abriguem eventos de arte de rua. A dica é valorizar a 

cultura local! 

 

Dialogue com a coordenação e com os demais professores 

As visitas planejadas são importantes para o desenvolvimento global do aluno, e não apenas 

para o componente curricular Arte. Explorar a cidade com um olhar interessado provoca 

aprendizagens de todos os tipos. É possível que professores de outros componentes se interessem por 

construir a visita em parceria com você. A coordenação também pode ter boas sugestões e lhe ajudar 

nos acertos com a instituição escolar. 

Dividir a responsabilidade das saídas com outro professor alivia bastante as preocupações com 

a turma. Além disso, abre o olhar dos alunos para uma maior complexidade: o professor de Geografia 

pode incluir no roteiro perguntas sobre a organização da cidade, o professor de História pode atentar 

para as mudanças da cidade ao longo do tempo, e assim por diante.  

 

Articule os detalhes da visita com o espaço, com os alunos e com os pais ou responsáveis 

É importante que o espaço a ser visitado esteja preparado para receber os seus alunos. Alguns 

centros culturais podem oferecer visitas guiadas; em certos espaços é necessário fazer reservas com 

antecedência. Em outros casos a visita é espontânea – o importante é conhecer como funciona cada 

espaço. Privilegie atividades gratuitas. Se alguma atividade cobrar ingressos, é importante conferir se 

isso é viável para os alunos (tomando o cuidado de não expor nenhum deles). 

Vale conversar com os alunos sobre a organização da visita. Entrar em acordo com 

antecedência sobre os detalhes da saída torna o dia em si muito mais gostoso! Combine os horários 

de saída e de chegada, o modo de transporte, veja se será o caso de fazer uma pausa para comer em 

algum momento e peça que os alunos tragam um lanche, se for o caso.  
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Outro passo fundamental é informar os pais ou responsáveis dos alunos sobre essa visita. 

Geralmente cada escola tem um modelo de autorização que deve ser enviada a eles e devolvida 

assinada. Esse documento é importante porque atesta que os responsáveis estão cientes da saída da 

escola. Se sua escola tiver uma Associação de Pais e Mestres ativa, você pode fomentar as conversas 

sobre as visitas nesse espaço. 

 

Busque a calma e as parcerias para lidar com imprevistos 

Sair do cotidiano traz novas questões, e não é possível controlar todas as variáveis. Mudanças 

no clima, atrasos, trânsito fazem parte! Se você estiver acompanhado de outro professor, aproveite 

essa parceria para resolver os problemas. Dependendo do equipamento cultural, podem existir 

monitores ou funcionários que estarão ali para lhe auxiliar. Vale também aceitar a colaboração dos 

próprios alunos. Manter a comunicação com a escola ajuda: em caso de atrasos, por exemplo, vale 

telefonar para informar a secretaria. O importante é manter o cuidado com a turma e cultivar o prazer 

das descobertas.  

 

Uso de recursos tecnológicos 

A questão do uso de computadores já foi abordada no item 3 (Relação entre a prática didático-

pedagógica e o desenvolvimento de habilidades). Também será debatida no item abaixo – registro das 

atividades. Seguem algumas observações específicas sobre o trabalho com equipamentos 

tecnológicos. 

 

Conheça os equipamentos da escola – o que ela oferece e quais os procedimentos de 

utilização 

Os equipamentos eletrônicos estão cada vez mais acessíveis, e as escolas têm se tornado 

progressivamente mais equipadas. É interessante que você conheça o que a sua escola oferece e quais 

são os procedimentos para a sua utilização. Existe uma sala de vídeo, um projetor, uma sala de 

informática, equipamentos de som? É preciso reservar com qual antecedência? Aproveitar os recursos 

disponíveis na escola pode ajudar muito no trabalho proposto nesta coleção, especialmente na seção 

“Hora da Troca”. 
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Trabalhe com os recursos dos próprios alunos 

Cada vez mais jovens utilizam telefones celulares, mas nem todos possuem um. É preciso lidar 

com essa questão com delicadeza. Ninguém é obrigado a ter um celular. É importantíssimo que os 

alunos não entrem em competição a respeito de quem tem o melhor celular. É necessário que os 

telefones não sejam uma presença constante nas aulas – diversas atividades precisam de concentração 

exclusiva, e esse objeto pode provocar distrações. 

Ao mesmo tempo, celulares e computadores serão ferramentas úteis para diversos processos. 

É possível filmar, fotografar, editar vídeos e áudios, pesquisar referências. A chave aqui é a não 

competição e, na medida do possível, o compartilhamento dos recursos entre os alunos. 

 

Encontre uma maneira confortável de dispor de seus próprios recursos 

É comum que, em certas atividades, você ofereça seu próprio celular ou computador para 

facilitar alguma etapa criativa ou registro. Certos professores decidem trazer outros materiais de casa, 

quando a escola não dispõe de determinado recurso. O importante é que isso não se torne uma 

obrigação ou um peso a mais para você. A sugestão é que você experimente em quais situações se 

sente confortável para disponibilizar objetos pessoais no trabalho. Estabeleça as possibilidades e os 

limites conforme se sentir bem. Respeitar-se é fundamental para a sua saúde e para sua relação com 

os alunos. 

 

Registro das atividades 

A questão do registro das atividades escolares encontra-se hoje em um território complexo. 

Por um lado, as novas tecnologias têm invadido o cotidiano: tudo vira fotografia, qualquer ocasião 

pede uma filmagem. Esses recursos (frequentemente oferecidos pelos telefones celulares), quando 

bem utilizados, são preciosos. Por outro lado, gerar imagens em excesso não significa necessariamente 

elaborar a experiência vivida. As aulas de Arte podem auxiliar os alunos nesta reflexão sobre o registro.  

 

Valorize as produções artísticas em si 

Um desenho, uma coreografia, uma canção ou uma cena teatral condensam nelas mesmas 

uma série de reflexões. Converse com a turma sobre essa capacidade da obra de arte materializar 

debates, sentimentos, sensações. Recomende aos alunos que organizem suas produções e registros 

ao longo de todo o ano. Ao juntar o trabalho do ano inteiro, o aluno pode perceber seu crescimento e 

lembrar das experimentações vividas. Ressalte que vivenciar essas experiências é mais importante que 

documentá-las. 
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Incentive a escrita como forma de registro 

Ao longo de cada ano as experiências nas aulas vão mobilizar diversos temas e procedimentos 

formais. Vale privilegiar o antigo recurso de registro que é a escrita. É interessante que cada aluno 

tenha um diário de bordo, um caderno, de preferência sem pauta, no qual ele possa anotar 

pensamentos e sentimentos. As informações contidas nesse caderno não precisam ser avaliadas, não 

se trata, nesse caso, de um mecanismo de controle sobre a aprendizagem. Pelo contrário, o caderno 

pode ser um lugar livre, de elaboração do que está sendo vivido.  

Nesse sentido, pode ser interessante que você também tenha seu próprio diário de bordo. 

Pode ser um caderno com subdivisões para cada turma, ou um pequeno bloco para cada sala. O 

interessante é que você também encontre, entre tantos alunos e tantas turmas, o espaço para registrar 

e pensar sobre o dia a dia. 

 

Reflita coletivamente sobre como utilizar filmagens, fotografias e gravações de voz 

Uma fotografia pode ser uma obra de arte. Um vídeo ou a gravação de uma canção também. 

É interessante discutir as diferenças entre a fotografia artística e a fotografia como simples forma de 

registro, e pensar sobre gradações e nuances entre essas categorias. 

Partindo do pressuposto de que o processo interessa mais que o produto, é possível combinar 

maneiras criativas de registrar as etapas das criações em Arte. Pode haver, por exemplo, um aluno 

responsável por registrar cada processo (em cada capítulo ou atividade) em forma de fotografias. Isso 

evita a banalização dos materiais – é a vez daquele aluno fotografar, e ele vai valorizar cada escolha. 

No caso das artes performativas, é importante valorizar o momento presente. O espectador 

deve viver o aqui e agora da obra. Filmar uma peça teatral ou uma apresentação de dança pode 

prejudicar essa experiência de ser espectador, pois se olha através de câmeras o que se poderia ver ao 

vivo. É possível escolher quando e o que filmar. 

Por fim, reflita coletivamente sobre a melhor maneira de socializar esses registros. As redes 

sociais apresentam certa tentação de tornar tudo público. Vale escolher o que se deseja socializar, e 

com qual mediação. Trata-se inclusive de um pacto de confiança: resguardar o que diz respeito apenas 

àquele coletivo, e compartilhar o que for acordado. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos alunos  

Acompanhar a aprendizagem em Arte demanda um olhar sensível e atento ao processo de 

cada aluno. Aqui não existe o momento específico da prova. É o processo, e não o produto, que é seu 

objeto de avaliação. A avaliação de um aluno não se dá pela comparação com os demais, e sim com o 

estágio em que ele próprio se encontrava no bimestre anterior. A ausência de uma única resposta 

“correta” para cada atividade abre a possibilidade de o aluno se desenvolver trilhando diferentes 

caminhos. Oferecer propostas diversificadas, como as sugeridas pelo livro, é uma maneira de 

potencializar as múltiplas possibilidades de criação. 

Uma das especificidades da Arte (que é explorada nesta coleção) é que esse componente 

curricular inclui quatro linguagens diferentes. Isso gera um dado interessante: o mesmo aluno pode 

ter facilidade em uma linguagem e dificuldade em outra. Conversar sobre isso contribui muito para o 

dia a dia na sala de aula. Quando um aluno enxergar um obstáculo, vale lembrá-lo de sua tranquilidade 

para criar em outra linguagem artística. As trocas entre os indivíduos são aqui muito ricas: você pode 

incentivar os alunos a colaborar uns com uns outros, equilibrando suas aptidões.  

Como mencionamos no item 3 deste plano, o componente curricular Arte frequentemente é 

cercado pela problemática noção de “dom”. É importante desconstruir essa ideia, que possui um fundo 

aristocrático: pressupõe que certas pessoas nascem com determinada habilidade, e que as demais 

jamais vão desenvolver aptidões artísticas. Você deve esclarecer que as habilidades são fruto de 

trabalho e que, para desenvolvê-las, é necessário realizar processos formativos em Arte. Claro que 

existem facilidades e dificuldades apresentadas inicialmente por cada indivíduo. No entanto, por meio 

do exercício cotidiano, dificuldades iniciais podem ser superadas, abrindo espaço para a Arte como 

veículo de expressão e comunicação.  

Mesmo sem a aplicação de provas, existem critérios para a avaliação em Arte. Deixe claro quais 

são esses critérios, para que o aluno compreenda o que se espera dele e dos seus colegas. Dessa forma, 

a turma também ganha confiança na sua condução e nas suas propostas. Deve-se avaliar: a 

disponibilidade para cooperação e para colaboração; o interesse e a busca por desempenho cada vez 

melhor nas atividades propostas; a disposição de experimentar, ousar, o entendimento de que o erro 

pode ser bem-vindo em arte; a capacidade de investigar, buscar soluções, copiar e modificar os 

modelos; ter disposição para se colocar nos debates de forma legítima; respeitar e incluir as ideias dos 

outros nos trabalhos coletivos. Você pode incluir mais critérios ou modificar a formulação destes para 

respeitar seu método de trabalho e o contexto escolar em que você atua.  

Uma ferramenta que complementa o Plano de desenvolvimento é a Ficha de acompanhamento 

das aprendizagens. Nela, você poderá registrar como cada aluno lidou com cada habilidade trabalhada 

ao longo do bimestre. Esse registro pode lhe auxiliar no planejamento das aulas e também ser utilizado 

nas reuniões avaliativas (tanto reuniões de professores como reuniões com os familiares dos alunos). 

Recomendamos três formas de avaliação em Arte: a avaliação coletiva, a avaliação individual 

e a autoavaliação, como se verá a seguir.  
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Avaliação individual 

A avaliação individual, que em outros componentes é a mais frequente, aqui só deve ser 

utilizada nos casos em que o aluno não estiver acompanhando a turma. Um aluno tímido, com 

dificuldades de se expressar, pode demandar esse formato em alguma ocasião. Não se trata de 

penalizá-lo, e sim de acolhê-lo. Vale incentivá-lo a participar das atividades coletivas nas próximas 

ocasiões.  

É essencial acompanhar de forma próxima os alunos que necessitem de maior investimento 

na aquisição das habilidades previstas, para que todos tenham condições de avançar em suas 

aprendizagens. Claro que você é responsável por toda a turma e precisa dividir suas atenções. Mas a 

abertura para a conversa, nos momentos em que a dinâmica da sala de aula permitir, contribui muito 

para a qualidade do processo educativo. 

 

Avaliação coletiva 

A criação em Arte muitas vezes acontece em grupo; existem grupos de teatro, companhias de 

dança, conjuntos musicais, coletivos de criação em Artes Visuais. Na sala de aula, as atividades em 

grupo contribuem para a socialização dos alunos. Elas também oferecem uma maneira mais solidária 

(e menos solitária) de enfrentar os desafios. 

É interessante variar a maneira de dividir os grupos. Dessa forma, os alunos aprendem a se 

organizar por conta própria, reunindo-se com pessoas com as quais têm afinidade e interesses 

parecidos. Por outro lado, nos momentos em que você organiza os grupos, os alunos podem exercitar 

a habilidade de trabalhar em equipe com parceiros diversificados. Em todos os casos, o aluno 

desenvolve sua capacidade de expressão e também de escuta do outro – o senso de alteridade. 

 

Autoavaliação 

A autoavaliação é uma maneira de o próprio aluno perceber em quais aspectos ele se 

aprimorou e quais dificuldades ainda merecem ser enfrentadas. Esse instrumento avaliativo explicita 

para a turma que a comparação entre produtos finais não é fundamental; para o componente 

curricular Arte, o que interessa é como cada aluno pode se desenvolver.  

É essencial que a autoavaliação seja realizada por escrito, a partir de questões norteadoras 

propostas por você. Ao lidar com um enunciado claro, o aluno encontra contornos que o auxiliam a 

reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. 
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No Livro do Estudante existem seções dedicadas à autoavaliação. Nelas, estão apresentadas 

perguntas específicas relacionadas com a atividade realizada no capítulo. Sugerimos aqui algumas 

questões adicionais, que podem ser reformuladas de acordo com o seu método de ensino e o contexto 

específico em que você leciona: 

• Como foi a sua participação em aula? 

• Como foi a sua participação nos trabalhos em grupo? (Você colaborou para a realização 
das propostas? Escutou e incluiu as propostas dos colegas?). 

• Em quais aspectos você se desenvolveu ao longo do bimestre? 

• Quais foram as suas maiores dificuldades? 

• Como foi a sua frequência? (Você esteve presente na maioria das aulas? Ou teve muitas 
faltas?). 

• Como foi a sua participação nas visitas planejadas? (Caso tenham ocorrido visitas neste 
bimestre). 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos alunos 

Os temas tratados neste bimestre são dança e racismo em diferentes aspectos. Na Introdução 

discute-se a arte e o corpo; no Capítulo 1, aborda-se a relação entre o corpo e as Artes Visuais; por fim, 

no Capítulo 2, trabalha-se a expressão e os adornos corporais. Para trabalhar o tema com os alunos, 

sugerimos algumas fontes extras. 

ARENA contra Zumbi – Audiopeça, 31 mar. 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Bb4-x9D5RIw&t=834s>. Acesso em: ago. 2018. 

Falamos sobre a luta de Zumbi. A peça Arena conta Zumbi, encenada pelo Teatro de 

Arena em 1965, foi uma obra que marcou a retomada deste tema. Ao mesmo tempo, 

sua intenção era fazer uma crítica ao regime militar. É possível escutar todo o áudio da 

peça na internet no link acima. 

COLETIVO Negro. Disponível em: <http://coletivonegro.com.br/>. Acesso em: ago. 

2018. 

O grupo de teatro Coletivo Negro realiza um teatro comprometido com o combate ao 

racismo. Na página deles, no link acima, você encontra diversos materiais, como 

vídeos, textos e entrevistas.  

LEANING Duets (1970), 3 nov. 2009. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=OQXq9wrDo7g&t=31s>. Acesso em: ago. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb4-x9D5RIw&t=834s
http://coletivonegro.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=OQXq9wrDo7g&t=31s
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Partimos da obra de Trisha Brown, Accumulation Pieces. É interessante conhecer 

algumas de suas outras obras. Uma delas, Leaningduets (duetos de inclinar-se), é 

possível de ser reproduzida em aula com os estudantes!  

MUNDURUKU, Daniel. 20 anos de Literatura. Disponível em: 

<http://danielmunduruku.blogspot.com/>. Acesso em: ago. 2018. 

Pesquisamos artistas negros e indígenas. No blog do escritor indígena Daniel 

Munduruku você encontra links de entrevistas, sugestões de leituras e outros 

materiais produzidos pelo artista.  

PANORAMA 2010 – Trisha Brown Dance Company – Early Works, 9 nov. 2010. 

Disponível em: <http://coletivonegro.com.br/>. Acesso em: ago. 2018. 

Os trabalhos de Trisha Brown também exploram espaços alternativos, fora da sala de 

espetáculos. Veja o vídeo dos Early Works (trabalhos coreográficos de Trisha entre 

1970 e 1974), realizado no parque Lage do Rio de Janeiro, no Festival Panorama em 

2010. A obra Accumulation Pieces é uma das coreografias que aparecem no vídeo. Este 

é um bom incentivo para a prática da dança fora da sala de aula!  

 

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. 

 

Enciclopédia de danças brasileiras  

 

Tema A dança no Brasil.  

Problema central 
enfrentado 

Quais são as principais danças, companhias de dança e artistas de referência da dança no Brasil? 

Produto final Registro feito em uma Enciclopédia de danças. 

 

http://danielmunduruku.blogspot.com/
http://coletivonegro.com.br/
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Justificativa 

O Projeto Enciclopédia de danças brasileiras propõe elaborar uma lista das danças, companhias 

de danças e artistas de referência no Brasil. Será feita uma interação com objetos de estudo da Arte, 

História e Educação Física. Ao localizar as danças brasileiras e os artistas de referência em seus 

contextos históricos, geográficos e socioculturais, os alunos têm a oportunidade de refletir sobre seus 

conhecimentos ligados à cultura do movimento e da linguagem da dança de maneira crítica. Os 

estudantes também têm a oportunidade de dividir danças e passos específicos que conheçam com 

seus colegas. As pesquisas para a enciclopédia e partilha de conhecimentos sobre danças entre os 

colegas, além da perspectiva crítica sobre a cultura do movimento e a linguagem da dança, 

proporciona a possibilidade de percepção de cada um dos alunos como sujeito participante de sua 

cultura, apropriado de códigos culturais e capaz de criar, interagir e se relacionar por meio do 

movimento dançado. A ideia das partilhas de dança é ressaltar que o conhecimento sobre dança ocorre 

não apenas na teoria, mas também na prática corporal da própria dança. 

Além disso, a enciclopédia criada pelos estudantes será um trabalho partilhado como forma 

de melhorar o acesso a essas informações por todas as turmas da escola, bem como por familiares e a 

comunidade como um todo. O conhecimento sobre a história da dança, suas técnicas, seus artistas, 

seus movimentos e seus estilos muitas vezes é de difícil acesso a grande parte da população, e esse 

projeto tem como principal objetivo partilhar os conhecimentos adquiridos e expandir o conhecimento 

sobre a dança de forma democrática. Apesar de o Brasil ter uma história muito rica de artistas que 

desenvolveram obras e pensamentos na dança, há pouca documentação a esse respeito. É possível 

encontrar muitos estudos sobre grupos e artistas contemporâneos específicos, mas é difícil encontrar 

uma publicação com perspectiva mais panorâmica sobre a história e diversidade da dança no Brasil. 

Assim, essa Enciclopédia também estimula a curiosidade sobre os assuntos ligados a linguagem da 

dança e ajuda a concentrar informações sobre o tema. 

 

 

Objetivos  

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre danças, companhias e artistas brasileiros e 
investigar a relação que as pessoas estabelecem com a dança e em sua comunidade ou 
região.  

• Organizar uma pequena mostra de danças conhecidas pelos alunos.  
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Disciplinas Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte 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. 

Arte Danças Processos de criação (EF69AR13) Investigar brincadeiras, 
jogos, danças coletivas e outras 
práticas de dança de diferentes 
matrizes estéticas e culturais como 
referência para a criação e composição 
de danças autorais, individualmente e 
em grupo. 

História História: tempo, espaço e 
formas de registros. 

Formas de registro da história 
e da produção do 
conhecimento histórico 

(EF06HI02) Identificar a gênese da 
produção do saber histórico e analisar 
o significado das fontes que originaram 
determinadas formas de registro em 
sociedades e épocas distintas. 

Educação 
Física 

Danças Danças urbanas (EF67EF11) Experimentar e fruir danças 
urbanas, identificando seus elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos). 

 

Duração 

A duração prevista para o projeto é de um bimestre. Um mês para a organização da 

enciclopédia e o mês seguinte para a organização da apresentação da enciclopédia e da partilha de 

danças entre os alunos. 

 

Material necessário 

Antes de começar, é preciso decidir qual tipo de mídia servirá de suporte para a Enciclopédia. 

Pode-se criar um blog ou, então, elaborar o trabalho em papel – em forma de cartazes ou mesmo de 

um livro montado manualmente. O ideal é usar os dois formatos integrados. O blog possibilita não só 

a apresentação digital do conteúdo da Enciclopédia, como também o registro do processo de criação 

e da partilha de danças entre os alunos e o público por meio de vídeos e fotografias.  

Para o registro de fotografias e a filmagem do processo de criação e da partilha das danças, 

podem ser usados celulares, caso a escola não disponha de outros equipamentos.  

Para a elaboração da Enciclopédia, você precisará de papel Kraft e cartolinas, folha de papel 

sulfite para imprimir textos e imagens, diversos papéis coloridos para decoração, canetas 

hidrográficas, lápis ou giz de cera coloridos, tintas à base de água, cola branca, tesoura, barbante ou lã 
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grossa e agulha sem ponta para costurar o livro (se optarem por esse formato), entre outros materiais 

que achar necessário. 

Ao final, deverá ser estabelecido um dia para a apresentação do trabalho, da partilha de danças 

e da mostra do vídeo e das fotos feitas durante o processo de criação para a comunidade escolar e 

para os familiares dos alunos. Para esse dia, será necessário reservar um lugar adequado à prática das 

danças propostas pelos alunos, bem como para a exposição da Enciclopédia. Esse local deverá ser 

previamente reservado com a Coordenação da Escola para receber a comunidade externa para a 

visitação. Também deverá ser reservado um equipamento de reprodução das músicas que será 

utilizado durante a partilha de danças. É importante lembrar os alunos de usar roupas que facilitem os 

movimentos no dia da apresentação. 

 

Desenvolvimento 

Pesquisa e mapeamento para a Enciclopédia 

Nesse momento inicial, é importante propor uma roda de conversa e ouvir o que os alunos 

têm a dizer sobre o tema. Você pode propor algumas perguntas, entre elas: O que conhecem sobre o 

assunto? Com que tipo de dança estão familiarizados? Conhecem algum dançarino ou um grupo de 

dança? Quais? Reconhecem a dança como uma manifestação artística ou a encaram apenas como uma 

forma de lazer e descontração?  

Depois dessa conversa, retome as informações que alunos levantaram na roda de conversa e 

proponha que façam uma lista de danças brasileiras e artistas da dança conhecidos por eles. Os nomes 

podem ser inseridos no quadro em duas colunas (uma para danças e outra para dançarinos e grupos). 

Peça que eles copiem as danças e artistas citados, pois deverão fazer parte da Enciclopédia. 

Caso eles não se lembrem de nenhuma dança ou de nenhum artista, proponha uma primeira 

pesquisa sobre o tema. A pesquisa deverá ser realizada preferencialmente na escola, usando como 

recursos a biblioteca e a sala de informática. Se a turma apresentar dificuldades em iniciar essa 

pesquisa, sugira alguns estilos, técnicas e artistas diferentes para cada estudante buscar para a turma. 

Depois, verifique quanto eles conhecem sobre as danças que eles listaram. Oriente o 

aprofundamento das pesquisas com algumas perguntas. De onde vieram essas danças? Quem são seus 

principais intérpretes? Como são seus movimentos? Elas têm passos específicos? Como surgiram as 

companhias pesquisadas? Em que contextos?  

Estimule os estudantes a analisar as pesquisas que fizeram e a pensar em como podem 

completá-la. Questione-os se eles de lembram de algum estilo ou artista da dança que não foi 

pesquisado ou se mais de uma pesquisa apresenta temas e abordagens parecidas. A ideia da 

Enciclopédia é encontrar um grande número de diferentes danças. Incentive-os, também, a pensar em 

artistas e estilos de danças brasileiros da região em que moram.  
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Depois desse primeiro contato com a dança, divida a classe em grupos de quatro a cinco 

integrantes e distribua estilos e artistas diferentes para que os alunos façam agora uma pesquisa mais 

aprofundada a respeito. Você pode fazer um sorteio de todos o temas a serem pesquisados por grupo. 

A pesquisa poderá ser realizada na escola, usando como recursos a biblioteca e a sala de informática. 

Caso não haja uma sala de informática ou recursos necessários para a pesquisa na escola, você pode 

organizar uma visita a uma bilbioteca ou a outro equipamento público que disponha de internet – em 

algumas cidades, o wifi é disponibilizado em praças e parques. Essa é uma boa oportunidade para que 

os alunos se familiarizem com as possibilidades que a cidade oferece para realizar pesquisas e 

desenvolver seus estudos. O uso de celulares em locais com wifi disponível também pode facilitar 

bastante a etapa de pesquisa. Só tenha cuidado para não criar um clima de competição entre os alunos 

que tenham os equipamente e os alunos que não tenham condições de tê-los. 

Os professores de Educação Física e de História devem colaborar indicando fontes e auxiliando 

a pesquisa em suas respectivas áreas. Eles também devem promover uma discussão sobre diferentes 

concepções de cultura e a relação entre práticas corporais com identidade cultural de povos e grupos, 

com base na análise dos marcadores sociais de gênero, geração, padrões corporais, etnia, religião. O 

professor de Arte, por sua vez, deve demonstrar as diferenças entre os ritmos e danças e orientar a 

escolha de critérios para a seleção de imagens e vídeos. A apresentação de dança da turma pode ser 

realizada em conjunto com o professor de Educação Física, que deverá auxiliar na montagem da 

coreografia. O professor de História poderá também orientar os alunos em relação a dados históricos 

das vestimentas usadas na apresentação. 

Quando as pesquisas estiverem prontas, analise o material coletado pelos alunos. Em uma 

roda de conversa, levante alguns questionamento como: Temos artistas e estilos de todo o país? 

Conhecem algum estilo ou artista que ficou de fora da lista? Nesse momento, deve-se completar a 

pesquisa pensando sempre em estimular a reunião de informações bem variadas. 

Agora, reúna todas as informações em uma Enciclopédia de danças brasileiras. Você pode 

definir um padrão para a organização das informações na forma de verbetes. Por exemplo, todos os 

verbetes devem ter: título, descrição, ordem das informações, fotos, etc. Nesse momento, o auxílio do 

professor de História é essencial.  

Em seguida, decida com os alunos como preferem juntar todas as informações. Discuta as 

possibilidades de organização dessas informações: “Será por ordem alfabética?”; “Por estilo?”; “Por 

artistas?”; “Por data?”; “O que cada uma dessas organizações de conteúdo pode gerar como sentido 

para os leitores da enciclopédia?”.  

Divida a turma para que cada um dos alunos participe ativamente da produção da 

enciclopédia. Por exemplo, divida em grupos: um grupo responsável pelo texto (da digitação à 

padronização); um grupo responsável pelas imagens (da escolha das melhores imagens, impressão ou 

digitalização); um grupo responsável pela montagem do blog no computdor; um grupo responsável 

pela montagem do livro (capa, encadernamento) e outros grupos que achar necessária. Essa primeira 

etapa deve ter a duração de um mês. 
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Partilha de danças 

Uma vez terminada a Enciclopédia de danças brasileiras, agende um dia para a apresentação 

do resultado da pesquisa que será aberta a familiares e ao público da comunidade e que deverá ocorrer 

pelo menos 30 dias após o término da finalização da montagem da Enciclopédia. Esse dia deverá ser 

previamente reservado e agendado com a Coordenação e a Direção da escola. Deixe também 

reservado o espaço em que será feita essa apresentação, como a quadra, o pátio ou uma sala de dança, 

se a escola tiver uma. 

Durante esse período, cada grupo vai se reunir para montar uma pequena apresentação de 

um dos estilos de dança pesquisados. Para essa apresentação, deve-se pensar em um figurino ou na 

elaboração de algum adereço que seja a marca registrada do estilo de dança a ser apresentado: por 

exemplo, um guarda-chuva montado com palitos de churrasco e papel crepom colorido para uma 

apresentação de frevo; bonés e tênis para uma apresentação de rap. Vale pegar emprestado em casa: 

chapéus, colares, pulseiras, lenços, etc. O mais importante é que cada grupo apresente o estilo 

escolhido e seja capaz de ensinar os passos aprendidos ao público.  

No dia da apresentação, você deverá estabelecer um cronograma com os alunos com o tempo 

disponível para que cada grupo tenha a chance de apresentar a dança escolhida e, se for possível, 

ensinar essa dança para a plateia. Não precisa ser algo muito complexo: eles podem ensinar alguns 

passos ou uma pequena sequência de movimentos, conforme o tempo disponível.  

No caso de alunos com deficiências motoras, pense com os alunos propositores como adaptar 

os passos e danças para todos. É imporante lembrar que a dança não é uma prática engessada, ela se 

transforma e se adapta a diferentes contextos e encontra novas possibilidades em todos os seus 

estilos, vertentes e técnicas. Esse pensamento pode ser parte das partilhas de dança como um desafio 

para os alunos: como tornar a dança inclusiva para todos?  

Acompanhe os processos de partilha – organizando o tempo e intervindo nas proposições, caso 

seja necessário – e proponha algumas reflexões sobre as danças partilhadas e o material elaborado na 

enciclopédia: As danças apresentadas foram pesquisadas? Que informações temos sobre elas? 

Caso esteja trabalhando com o blog, é possível registrar essas partilhas e acrescentá-las a 

enciclopédia também. 

No dia da apresentação, peça que os professores de Educação Física e História, se possível, o 

auxiliem na organização do evento. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Durante o processos de pesquisas, verifique o interesse dos alunos pelas danças, artistas e 

grupos pesquisados: é importante para o desenvolvimento das investigações que eles se interessem 

pelos assuntos com os quais está lidando. Durante o processo de aprofundamento das pesquisas, 

verifique se o alunos foram capazes de encontrar novas fontes de pesquisa e seguir orientações sobre 

o desenvolvimento dos assuntos investigados.  
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Durante a criação da Enciclopédia, observe se todos foram capazes de perceber o trabalho 

como coletivo e interagir com as pesquisas de todos. Proponha que os alunos apresentem 

periodicamente o andamento de suas pesquisas, os materiais e as informações encontradas, assim é 

possivel tornar a noção de trabalho coletivo mais consciente. 

Ao finalizar a enciclopédia, discuta quanto eles aprenderam sobre as danças que já conheciam 

e sobre os novos conhecimentos adquiridos durante o processo. Também verifique a possibilidade de 

traçar relações entre a prática da dança e os conhecimentos elaborados na criação da enciclopédia.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ANDRADE, M. Danças Dramáticas do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 2002. 

Danças dramáticas é uma classificação bastante ampla que o escritor e pesquisador 

Mario de Andrade utiliza para agrupar diversas manifestações populares estudadas e 

descritas durante sua expedição para o Nordeste e Norte – Missão de Pesquisas 

Folclóricas, em 1938 – realizada com a intenção de colher material para o seu 

monumental projeto de pesquisa e catalogação de canções e músicas populares que 

nunca foi terminado.  

ARAUJO, A. M. Folclore nacional II – danças, crenças e música. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004.  

O livro descreve danças folclóricas, religiosas, profanas e guerreiras; também mostra 

as diferentes manifestações como os folguedos populares, as brincadeiras, os jogos e 

as músicas folclóricas, algumas acompanhadas das partituras. 

FARO, A. J. Pequena história da dança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. 

O livro apresenta uma ideia geral de como surgiu a dança e de seu desenvolvimento 

até a atualidade por meio de uma visão panorâmica e da ideia de dança como arte, 

ritual e entretenimento. 

MONTEIRO, M. Dança popular: espetáculo e devoção. São Paulo: FAPESP/Terceiro 

Nome, 2011.  

A partir de diversos referenciais históricos, a autora propõe um novo olhar para as 

danças populares brasileiras, sua formação e características, sem tomar por referência 

a dança teatral europeia. Assim, apresenta uma nova abordagem para as relações 

entre as manifestações culturais populares e as eruditas. 


