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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. 


