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7. Projeto integrador 

A pesquisa proposta do projeto interdisciplinar visa a estimular uma ação autônoma dos 

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

levantamentos com base em fontes confiáveis, os quais, ao final, devem resultar em síntese numa das 

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

Alguns projetos sugerem uma busca pessoal ou de práticas cotidianas, outros apontam para o 

uso da linguagem artística e científica. Todos podem ser modificados, por você ou pelos estudantes, 

em seus objetivos ou linguagens. 

 

A liberdade na dança 

Tema Feminismo e as transformações na linguagem da dança 

Problema central 
enfrentado 

Como transformar as danças e as coreografias conhecidos pelos estudantes de maneira crítica? 

Produto final Pequenas apresentações coreografadas 

 

Justificativa 

O projeto A liberdade na dança pretende reformular danças e coreografias conhecidas pelos 

estudantes tendo por fundamento uma perspectiva crítica embasada em pesquisas sobre as 

conquistas e as principais reivindicações dos movimentos feministas nas últimas décadas. Tomando o 

pensamento e as propostas para a dança formulados pela bailarina Isadora Duncan como modelo, os 

estudantes terão a oportunidade de perceber e explorar como podem articular a linguagem da dança 

levando em consideração ideias de igualdade entre os gêneros e a problematização da imagem e do 

papel da mulher na sociedade.  

Este projeto integrado favorece o desenvolvimento de competências gerais presentes na 

BNCC, pois permite aos estudantes:  

1. Valorizar e utilizar os 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. 

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 
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Este projeto também privilegia o trabalho coletivo, previsto na BNCC, e possibilita o 

desenvolvimento de relações interpessoais e o compartilhamento de desafios, permitindo aos 

estudantes:  

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e 

colaborativo nas artes. 

 

Competências gerais desenvolvidas 

• Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma 
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade. 

• Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, 
por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. 

• Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, 
com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

• Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 
com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

• Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 
historiográfica. 

 

Objetivos 

Disciplinas 
Unidades 
temáticas 

Objetos de 
aprendizagem 

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 Dança Processos de criação 

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

História 

O nascimento 
da República no 
Brasil e os 
processos 
históricos até a 
metade do 
século XX 

Anarquismo e 
protagonismo feminino 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos 
políticos, sociais e civis à atuação de movimentos 
sociais.  
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Duração 

A duração deste projeto é de um bimestre, incluso nesse período as etapas de pesquisas, 

criação e ensaio das coreografias. 

 

Material necessário 

Espaços para ensaio dos grupos e apresentação das coreografias. Meios digitais para a 

realização da pesquisa sobre a bailarina Isadora Duncan e sua trajetória na dança. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

Apresentação do projeto e pesquisa sobre Isadora Duncan 

Esclareça algumas diretrizes do projeto com os estudantes. Explique que é importante que eles 

imaginem como será a apresentação final para pensar o processo de elaboração da coreografia. Feito 

isso estimule-os a responder: “O que seria dançar com liberdade?”.  

Com base nas respostas, promova um debate sobre como a linguagem da dança reproduz em 

diversas coreografias opressões e injustiças verificadas socialmente. Proponha, então, uma pesquisa 

sobre as reivindicações dos movimentos feministas e sobre as conquistas obtidas.  

Incentive os alunos, em seguida, a pesquisar a trajetória da bailarina Isadora Duncan (1877-

1927). Eles poderão perceber como ela propôs mudanças radicais para a estética do balé clássico: a 

busca de movimentos mais naturais do corpo, os figurinos leves, a execução da dança com pés 

descalços, entre outras modificações. Questione-os para saber o que essas mudanças representavam 

em relação aos padrões adotados pelo balé tradicional. Oriente-os a pesquisar e comparar fotos e 

vídeos do balé clássico e de Isadora Duncan e apontem as diferenças. 

Proponha, então, que os alunos façam adequações em coreografias conhecidas pela maioria. 

Faça perguntas como: “O que eles gostariam de mudar?”; “Quais as dificuldades de executar 

determinados movimentos e como tornar essas danças mais acessíveis a todos e próximas dos 

conceitos de igualdade e liberdade?”.  

 

Etapa 2 

Ensaios 

Oriente os alunos na formação de grupos para trabalhar a modificação das coreografias 

escolhidas. Ressalte que os ensaios são produtivos quando os grupos têm clareza do que pretendem 

criticar em suas danças. Auxilie-os na busca de alternativas e soluções na própria linguagem da dança. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento  

Contribua com sua perspectiva e faça apontamentos sobre como articular os elementos da dança de 

forma a tornar a crítica dos alunos evidente. 

Proponha que os grupos façam modificações nas letras e nas melodias das músicas usadas 

como trilha contribuindo para destacar a crítica pretendida. 

 

Etapa 3 

Apresentação e debates 

Para finalizar, proponha um dia de apresentações seguidas de debates. Oriente uma conversa 

destacando a maneira como cada grupo usou a dança para expor suas críticas. Estimule os alunos a 

compararem e expressarem suas perspectivas com relação às danças propostas e à versão original. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

É importante perceber o quanto os alunos são capazes de encontrar soluções na linguagem da 

dança para materializar suas críticas. Perceba se eles se dedicam e articulam com coerência as maneiras de 

resolver aquilo que eles apontam como problemas nas coreografias escolhidas mobilizando elementos da 

linguagem e fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) para isso. 

Para que seja possível fazer as modificações, verifique também se os alunos identificam com 

clareza as questões consideradas problemáticas nas danças escolhidas.  

Ao fim do projeto avalie o quanto o trabalho contribuiu para ampliar o conhecimento sobre o 

tema e como cada grupo usou o recurso da crítica. 

 

Para saber mais –aprofundamento para o professor 

DUNCAN, Isadora. Minha vida. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. Em sua 

autobiografia, Isadora Duncan fala sobre a infância, seus primeiros contatos com a 

dança, a paixão pela literatura, pela Antiguidade clássica, suas ideias e os diferentes 

momentos pelos quais passou ao longo da vida. 

MUNEVAR, Lucia Lancheros. Dança moderna e feminismos. Lisboa: Universidade 

Técnica de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, 2013. (Dissertação de 

mestrado). Disponível em: <https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/5492>. 

Acesso em: 21 de outubro de 2018. A autora elabora uma série de reflexões e 

articulações envolvendo o pensamento da dança moderna e diferentes 

entendimentos e possibilidades de feminismo. 

https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/5492

