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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. 

 

Videodança: encontro do audiovisual com a dança 

Tema Videodança 

Problema central 
enfrentado 

Como criar uma videodança usando o espaço da escola com um elemento de dança vindo do 
hip-hop? 

Produto final Uma obra coletiva de videodança  

 

Justificativa 

O projeto Videodança: encontro do audiovisual e da dança propõe a criação de uma obra 

coletiva de dança explorando elementos da linguagem de vídeo. Essa proposta integra objetos de 

estudo de Arte e Educação Física. Por meio da identificação dos elementos da dança – neste caso, 

especificamente, do estilo popping do hip-hop – e do audiovisual, os estudantes terão  a oportunidade 

de propor um projeto coletivo de criação e de trabalhar em sua realização. A criação da obra deve 

acontecer em etapas, contemplando as diferentes dimensões envolvidas nos aspectos de produção da 

linguagem: projeto, aprendizagem técnica, ensaios, gravação e finalização. 

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

relacionadas diretamente a elementos do hip-hop, e também da utilização de meios tecnológicos 

como suportes artísticos, a arte e o desenvolvimento da atividade proporcionam a possibilidade de 

percepção de cada um dos alunos como sujeitos participantes de sua cultura. Os estudantesa também 

serão desafiados a criar, a interagir e a se relacionar por meio de um projeto de criação coletiva, 

respeitando diferentes ideias e trabalhando em contextos de cooperação. Caso seja possível, é 

sugerida a criação de um slam de modo a ampliar a produção realizada. 

O trabalho desenvolvido pelos estudantes poderá ser partilhado com a comunidade escolar 

em apresentações locais ou, ainda, em sites de compartilhamento de vídeos, na internet.  
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Competências gerais desenvolvidas 

1. Valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 
e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. 

7. Interagir com colegas e possíveis interlocutores por meio de linguagens, em situações subjetivas e 
objetivas, inclusive aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e 
estatutos de interlocutores, colocando-se como protagonista no processo de 
produção/compreensão, para compartilhar os valores fundamentais de interesse social e os 
direitos e deveres dos cidadãos, com respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

 

Objetivos  

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre videodança. 

• Reconhecer os elementos fundamentais e os aspectos de integração entre o audiovisual e 
a dança que a constituem.  

• Realizar o exercício de composição de uma obra coletiva nesta linguagem.  
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Disciplinas Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte 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. 

Arte 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. 

Arte Música Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Arte 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. 

Educação 
Física 

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

Educação 
Física 

Dança Danças urbanas (EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias 
para aprender elementos constitutivos das 
danças urbanas. 

 

Duração 

A duração prevista para o projeto é de um mês. Deve ser dedicar as primeiras duas semanas à 

elaboração do projeto temático e à aprendizagem técnica necessária para a dança – partindo da 

dinâmica de dime stop, usado no estilo de dança popping. E nas últimas duas semanas, as aulas devem 

ser utilizadas para o ensaio geral e a gravação da videodança. 

 

Material necessário 

Para a realização da videodança, será preciso uma câmera de gravação. Não é necessária uma 

câmera filmadora específica. Caso a escola não disponha de equipamentos mais sofisticados, as 

gravações de vídeo em celulares podem apresentar ótima qualidade – apenas peça que ajustem a 

qualidade de gravação, caso seja possível, para uma melhor definição.  

Para o desenvolvimento da coreografia, será necessária uma um espaço que comporte todos 

os alunos, no qual seja possível a movimentação livre. O ideal seria uma sala adaptada à prática de 

dança, com espelhos ou uma quadra coberta. A maioria das escolas, no entanto, não possui um espaço 

com essas características. De qualquer modo, busque escolher para a prática um local que possiblite a 
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movimentação esperada e a audição clara das indicações. Um aparelho de som para a reprodução das 

músicas também será necessário. Cuide para que não haja dispersão.  

É preciso definir o espaço em que será produzida a videodança e reservá-lo para a 

apresentação, bem como para os ensaios que a antecedem. Após a realização da videodança, será 

necessária aparelhagem adequada para exibi-la ou suporte técnico para disponibilizá-la em sites de 

compartilhamento de vídeos na internet. 

 

Desenvolvimento 

Introdução ao tema 

Neste momento inicial, proponha uma conversa de aproximação sobre videodança. Faça uma 

introdução do conceito dessa linguagem, surgida na década de 1970 nos Estados Unidos. Nele, as 

técnicas de vídeo também são associadas à parte da criaçãoao movimento dançado, deixando de ser 

meramente um registro. As videodanças tanto podem apresentar bailarinos em coreografias 

específicas, com ou sem música, como usar outros elementos visuais ou sonoros. Por esse motivo, a 

câmera não fica estática: ela se movimenta em diferentes planos, cortes, montagens, edições e efeitos. 

Algumas vezes as câmeras são movimentadas pelos próprios dançarinos.  

Se houver na escola equipamento apropriado ou uma sala de informática, você poderá assistir 

com a turma a sessões de videodança. Uma experiência bastante importante nessa linguagem é o 

Rosas danst Rosas, de 1997, filme do cineasta Thierry De Mey (1956-) em parceria com a coreógrafa 

Anna Teresa De Keersmaeker (1960-) e a sua companhia de dança Rosas 

(<https://vimeo.com/39033556>; acesso em: 10 out. 2018). Outro site que pode ser apresentado aos 

estudantes é o festival inshadow de vídeo dança que acontece em Portugal. A videoteca do festival 

pode ser acessada em: http://www.voarte.com/pt/videoteca/ (acesso em: 10 out. 2018). 

 

Há exemplos de videodanças como Instables (<https://vimeo.com/161536630>; acesso em: 

11 out. 2018), de Kefin Speight, em que dançarinos interagem com elementos do próprio espaço 

urbano em que se encontram. A videodança Persihabe (<https://vimeo.com/24012831>; acesso em: 

11 out. 2018), criada pela companhia de dança Noord Nederlandse Dans, é um bom exemplo de como 

os ambientes podem se tornar elementos constituintes nessas produções em dança. Comente que 

nestes vídeos o movimento da câmera é tão importante quanto o movimento dos corpos e dos 

objetos.Também a composição do som se relaciona com a luz, o espaço e os enquadramentos do corpo 

em movimento. Se não houver possibilidade de apresentar o filme na escola, e possível visitar algum 

equipamento urbano que ofereça computadores e acesso à internet ou mesmo dividir a turma em 

grupos para que assistam aos vídeos em celulares. Ajude-os a entrar nos links indicados ou a fazer a 

pesquisa em outros sites. 

https://vimeo.com/39033556
http://www.voarte.com/pt/videoteca/
https://vimeo.com/161536630
https://vimeo.com/24012831
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Após esse primeiro momento de contato com a videodança, em uma roda de conversa 

proponha as seguintes questões: “Vocês já tinham visto antes vídeo e dança associados?”; “Nessas 

produções, o vídeo servia apenas como registro da dança ou ele tem um papel especial na proposta 

criativa?”; “Quais as diferenças entre filmar uma história e uma dança?”; “Quando percebemos os 

diferentes movimentos que uma câmera filmadora faz, isso também pode ser considerado dança?”. 

 

Elaboração  

Em seguida, exponha aos alunos como será desenvolvido o projeto da videodança usando o 

espaço da escola associado ao elemento de dança vindo do hip-hop. Informe, também, as tarefas que 

eles precisam desenvolver em cada etapa.  

Peça que se dividam em grupos de cinco ou seis alunos e que ensaiem uma coreografia para 

apresentar em conjunto na videodança. Proponha que definam cada etapa de produção da videodança 

respondendo aos seguintes itens: 

• Qual o tema? 

• Em que locais que irão filmar? 

• Quais os cenários a serem produzidos, caso pretendam caracterizar o espaço escolhido? 

• Como será o figurino dos dançarinos? 

• Como será a movimentaçnao da câmera? 

• Que música acompanhará a coreografia e como ela será usada na trilha do vídeo? 

• Como será feita a divisão dos grupos durante a apresentação, para que todos participem 
da atividade, seja filmando, dançando ou dirigindo?  

Não se preocupe em definir completamente todos os elementos antes de experimentá-los: 

lembre aos alunos que, muitas vezes, o processo de criação requer a revisão das escolhas feitas no 

início. Estimule os estudantes a discutir suas ideias e a argumentar sobre suas escolhas. Encaminhe a 

discussão sempre que necessário. Caso sinta que há insegurança ou muitas dificuldades envolvidas em 

aspectos que sejam essenciais para o projeto, medie uma solução facilitadora para que cheguem a um 

consenso. Sugira que os estudantes optem pelo desenvolvimento de ideias simples, uma sequência 

curta de movimentos mas que possa ter uma boa relação com os elementos da filmagem em vídeo. 

 

Aprendizagem da técnica 

Com o auxílio do professor de Educação Física, explore a dinâmica do dime stop. O dime stop 

é uma técnica de movimentação, aprimorada no estilo popping de dança, conhecida como a “dança 

do robô”. Nela, os dançarinos se movem de maneira precisa com movimentos sempre na mesma 

velocidade e fazem paradas súbitas. Para ajudar no entendimento dessa técnica, assista com os alunos 
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aos dançarinos realizando um dime stop; é possível encontrar muitos vídeos sobre essa técnica fazendo 

uma pesquisa em sites de compartilhamento. Uma sugestão é o vídeo disponível no link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=G5Ljz8j4SiI> (acesso em: 10 out. 2018), em que são 

apresentadas algumas possibilidades dessa técinica. 

O treinamento para a realização do dime stop consiste em escolher duas posições (inicial e 

final) e passar de uma para a outra em velocidade constante, suspendendo o movimento ao chegar à 

posição final. Os movimentos não precisam ser amplos ou exagerados: o mais importante é fazê-los 

com controle e precisão. Para realizar essa movimentação com qualidade, é preciso controlar a tensão 

muscular. No começo e no final do movimento, a tensão deve ser maior; durante a movimentação de 

um ponto a outro, a musculatura deve estar mais relaxada. 

Dedique de duas a no máximo três aula para a aprendizagem do dime stop e explore com os 

alunos diferentes movimentos por meio dessa dinâmica. Gradualmente, acrescente batidas, músicas 

e estímulos sonoros diferentes para ajudar em cada etapa. Em seguida, encaminhe as explorações para 

os movimentos pensados no projeto inicial. Anote os movimentos e discuta com os alunos quais foram 

mais interessantes e apropriados para serem utilizados na composição da videodança. Peça que 

selecionem os movimentos que serão utilizados e lembre-os de que é importante memorizá-los para 

posteriormente serem trabalhados nos ensaios com a câmera. 

 

Ensaios 

Contando com o auxílio do professor de Educação Física, durante duas semanas, organize com 

os alunos os movimentos selecionados. A ideia é que o trabalho coletivo venha a possibilitar que alunos 

com mais dificuldade em se expressar por meio da dança sintam-se acolhidos por todos, colocando-se 

mais à vontade para participar da atividade. No entanto, você pode sugerir quea esses alunos  que se 

encarreguem dos trabalhos de gravação e edição dos vídeos. Reforce para a tuma que essas funções 

são essenciais para um bom resultado do projeto. Por fim, lembre a turma de que, por se tratar de 

uma obra coletiva, todos devem ter voz e participar ativamente do projeto. 

Guarde para as aulas de Arte a definição quanto aos objetos, à trilha sonora e aos demais 

elementos que vão compor cenário e figurino no espaço escolhido. Caso haja imprevistos e seja 

necessária alguma alteração antes da gravação, reveja as escolhas feitas no projeto inicial e reflita com 

os alunos novas possibilidades. Discuta ainda com a turma de que modo a câmera filmadora deve fazer 

interagir com os dançarinos para que a coreografia e o filme se tornem mais interessante. Proponha 

questionamentos como: “Que movimento a câmera fará?”; “Este movimento começa antes ou depois 

do movimento do dançarino?”; “Como realizar este movimento com a câmera?”; “Em quem ela vai 

focar?”; “Os corpos serão filmados por inteiro ou apenas em parte?”; “O espaço escolhido e os objetos 

utilizados no cenário terão que papel na videodança?”.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=G5Ljz8j4SiI


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Procure, na medida do possível, trabalhar com a ideia de plano-sequência (gravação sem 

cortes) para que posteriormente não haja a necessidade de uma edição mais elaborada do vídeo. Você 

também pode propor que a turma trabalhe com poucos planos, com pontos predeterminados para o 

começo e o fim. Para isso, o ensaio dos bailarinos poderá ser usado para prever a melhor forma de 

gravar. Sugira que os estudantes tentem usar a câmera na mão, mas, se não tiverem bons resultados, 

eles podem usar um skate, um carrinho de supermercado ou, ainda, uma bicicleta. Nesse ponto, alguns 

alunos devem movimentar quem está com a câmera na mão. 

Depois de feitas todas as escolhas, comece os ensaios: faça testes como se fosse o dia da 

gravação, sem interrupções do começo ao fim. Verifique se algum aluno ainda tem dúvidas sobre a 

movimentação ou o posicionamento no espaço.  

 

Produção final da videodança 

Nesta última etapa é feita a gravação. É essencial que o que tiver sido definido em cada etapa 

de elaboração do projeto seja discutido e acordado por todos. Atue como mediador, resolvendo 

conflitos e divergências de opinião. Para isso, peça novamente o auxílio do professor de Educação 

Física. 

Faça com a turma uma checklist de todos os elementos necessários, para que passem 

finalmente à gravação do vídeo. Veja se todos os tópicos a seguir foram resolvidos por eles:  

• espaços utilizados nas gravações; 

• gestos e movimentos bem ensaiados para a coreografia e câmera; 

• elementos visuais presentes (figurinos, acessórios, objetos); 

• trilha sonora (música, sons, silêncio);  

• duração final. 

 

Realização e apresentação da videodança 

Marque o dia de gravação com os alunos e confira se todos os materiais necessários estão 

organizados. Prepare o espaço, posicione os alunos para a realização da videodança. 

Depois de finalizado o vídeo, em especial se for necessária eventual edição e sonorização, 

apresente as videodanças realizadas para a comunidade escolar e os familiares. Você também pode 

disponibilizá-la na internet por meio de sites de compartilhamento.  
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Durante os processos de elaboração do projeto e dos ensaios, verifique quais alunos 

apresentam mais facilidade ou dificuldade em trabalhar em grupo. Lembre-os sempre de que se trata 

de uma criação coletiva e, portanto, é preciso realizar acordos respeitando a opinião de todos da 

turma. Caso seja necessário, discuta quais posturas e atitudes colaboram para o melhor 

desenvolvimento dos trabalhos em grupo.  

Durante o processo de aprendizagem técnica, verifique quais alunos têm mais dificuldade na 

realização da dinâmica de movimento e auxilie-os. Discuta sempre com o grupo as dificuldades na 

realização do dime stop e veja se eles conseguem nomear as questões relacionadas ao corpo e ao 

movimento. Procure incentivá-los a trocar impressões, falar sobre suas limitações ou sobre aquilo que 

identifiquem como interessante na movimentação proposta pelos colegas. 

Após a apresentação do vídeo, converse sobre as impressões que os alunos tiveram: “Do que 

vocês gostaram no processo de produção?”; “O que mudariam no resultado final?”. Procure incentivá-

los a ouvir e respeitar a opinião de colegas, de alunos de outras turmas, da comunidade escolar e de 

familiares sobre o trabalho realizado. Discuta as diferentes percepções das pessoas que assistiram ao 

vídeo e questione: “As ideias do projeto inicial conseguiram ser traduzidas para a videodança que 

vocês produziram?”.  

Aproveite também para perguntar sobre as dificuldades encontradas na realização de uma 

criação coletiva e os desafios de pensar a linguagem de videodança. Ao final, proponha que avaliem se 

realizaram todos os combinados durante o processo. Dê também alguns retornos sobre participações 

e atitudes que contribuíram para a criação, valorizando sempre tudo aquilo que ajudou no 

desenvolvimento do projeto. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

RIBEIRO, A. C.; CARDOSO, Ricardo. Dança de rua. Campinas (SP): Átomo & Alíneo, 

2011. Esse livro elabora uma perspectiva panorâmica e bastante sintética sobre as 

danças no hip-hop, abordando sua genealogia, principais elementos e os contextos 

internacionais e brasileiros. A visão panorâmica da abordagem pode ajudar em uma 

primeira contextualização dos estilos e passos usados no hip-hop.  

NEGRAXA, T. As danças da cultura hip hop e funk styles. São Paulo: All Print, 2015. Essa 

obra explora os aspectos múltiplos da cultura hip-hop e também aqueles pouco 

conhecidos sobre as danças que integram esse universo. Ela apresenta os movimentos 

históricos que resultaram no desenvolvimento dos diferentes estilos ligados ao hip-

hop, considerando sua difusão por meio do rap e dos videoclipes estadudinenses que 

circularam pelo mundo nos anos 1990. Também é discutida a estigmatização dessa 
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cultura, por retratar a violência social no cenário brasileiro, e o seu distanciamento das 

raízes, com características festivas, vinculadas ao movimento Original Funk. 

VIDEODANÇA. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 

Itaú Cultural, 2018. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo14324/videodanca>. Acesso em: 10 

out. 2018. O verbete “Videodança” oferece um panorama histórico do 

desenvolvimento dessa linguagem e apresenta alguns artistas de referência nesse 

processso. 

COSTA, S. F. da. Videodança na educação: crianças que operam e editam. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – UFRGS, Porto Alegre, 2011. Disponível em: 

<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/36314>. Acesso em: 10 out. 2018. Essa pesquisa 

investiga como as crianças elaboram a mescla de vídeo e dança, recorrendo a seus 

imaginários, poéticas, fantasias e performances, e revelando uma potência de produzir 

arte como mecanismo de resistência em um contexto de vulnerabilidade social. Nessa 

atividade, crianças entre nove e treze anos de idade, em uma ONG em Porto Alegre, 

decidiram o que iriam produzir, filmando e editando as imagens. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo14324/videodanca
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/36314

