
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

Caboclinhos 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática busca levar os estudantes a compreender e valorizar a dança dos 

caboclinhos, uma manifestação cultural tradicional brasileira com origens nas culturas ameríndia e 

afro-brasileira. Além disso, irão aprender a coreografia dessa dança, ampliando seu repertório cultural. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo da sequência é apenas uma sugestão. 

Você pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou se identifique mais 

e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o encaminhamento 

de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Contextualizar e valorizar a dança dos caboclinhos.  

• Conhecer e reproduzir a coreografia da dança dos caboclinhos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança 

Contextos e práticas 

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

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. 

Processos de criação 

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



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Contextualização 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: sentados no chão ou em cadeiras, de forma que possam acompanhar a exposição do 

professor e posterior exibição do vídeo 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet e/ou projetor; caso não seja possível podem  

ser utilizadas imagens impressas ou em livros.  

 

PORTAL Cultura. PE. Vídeo documentário INRC do Caboclinho. O link para o vídeo está disponível em:  

<www.cultura.pe.gov.br/canal/patrimonio/caboclinhos-conquistam-titulo-de-patrimonio-imaterial-do-brasil/>. 

 

IPHAN. Dossiê INRC do Caboclinho. Disponível em:  

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie_INRC_caboclinho.pdf>. 

 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234>. 

Acessos em: 16 ago. 2018. 

Atividade 1 – Roda de conversa (10 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos estudantes se já ouviram falar nos caboclinhos. Caso haja 

respostas afirmativas, peça que contem aos colegas o que sabem sobre essa manifestação tradicional 

brasileira. Explique que o termo “caboclinhos” se refere a uma manifestação muito difundida, 

especialmente na região Nordeste do Brasil, tendo suas origens nos rituais indígenas que envolvem o 

consumo da jurema, uma planta considerada sagrada por alguns povos. Diga também que, ao longo 

do tempo, tais rituais influenciaram outras práticas culturais de origem afro-brasileira e até mesmo 

europeia, trazidas pelos missionários, em uma clara relação com os processos de colonização do 

Nordeste do país. Esclareça que essa tradição atravessou os séculos, sendo passada de geração em 

geração por meio da própria prática, e que, hoje, os caboclinhos fazem parte dos festejos de Carnaval 

de muitas cidades nordestinas.  

Atividade 2 – Exibição de audiovisual ou apresentação de imagens (35 minutos) 

Utilizando o computador com acesso à internet conectado a um projetor, convide os estudantes 

a assistir ao documentário sobre a história do caboclinho, produzido no âmbito do Inventário Nacional 

de Referências Culturais (INRC), que pode ser encontrado no link indicado em Recursos e/ou material 

necessário. Caso não seja possível assistirem ao documentário, mostre aos estudantes fotos dessa 

manifestação cultural, impressas ou encontradas em livros. 

Após a exibição do documentário ou a observação das fotos, reúna os estudantes em uma roda 

de conversa e pergunte o que mais lhes chamou a atenção. Permita que se expressem livremente. Com 

base nas falas, sublinhe a longa história dos grupos de caboclinhos e explique aos estudantes que 

muitos deles têm mais de um século de tradição. Ressalte o fato de que práticas transmitidas de 

geração em geração tendem a sofrer modificações ao longo do tempo, de acordo com o contexto de 

http://www.cultura.pe.gov.br/canal/patrimonio/caboclinhos-conquistam-titulo-de-patrimonio-imaterial-do-brasil/
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie_INRC_caboclinho.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234
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cada época e lugar, mas nem por isso perdem suas marcas características. Cite como exemplo a prática 

da caçada, um dos momentos dos caboclinhos, que antes acontecia na mata e agora se apresenta 

como releitura pelas ruas da cidade. Explique ainda que a persistência de uma prática cultural ao longo 

do tempo, atravessando gerações, é uma das características que faz tal manifestação tradicional 

ser enquadrada como Patrimônio Imaterial. Mencione que essa nomenclatura é utilizada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para se referir ao patrimônio que “é transmitido de 

geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 

de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 

contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana” (conforme link 

indicado em Recursos e/ou material necessário). Caso tenham assistido ao documentário, ressalte que 

ele foi produzido durante uma pesquisa realizada para apresentar o caboclinho como Patrimônio 

Imaterial brasileiro, condição reconhecida em 2016. 

 

Aula 2 – Dança de guerreiros 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas para perto das paredes, quadra ou pátio. 

Organização dos estudantes: espalhados pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet; caixas acústicas. 

Antes de iniciar a aula, pesquise músicas dos caboclinhos na internet ou em CDs, para utilizar 

nas atividades de movimentos. Você pode usar também vídeos com som. 

Atividade 1 – Roda de conversa (10 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos estudantes se eles se lembram dos objetos que os dançarinos 

caboclinhos levam nas mãos, também presentes em algumas cenas do documentário assistido ou nas 

imagens vistas na aula anterior: o arco e a flecha. Esclareça que se trata de uma arma muito utilizada 

por povos indígenas, tanto para a caça quanto para as guerras. Explique que, para além das guerras 

entre diferentes tribos indígenas, os guerreiros desses povos também foram figuras muito importantes 

nas batalhas travadas no período colonial, algumas vezes lutando contra os colonizadores, em outras 

aliando-se a eles contra alguma tribo ou nação inimiga. Diga que o caboclinho também tem como 

elemento constitutivo essa história e que, por isso, é uma dança que faz referência ao universo do 

guerreiro. Proponha então que, nesta aula, os alunos experimentem uma movimentação inspirada 

nessa referência. 

Atividade 2 – Dançando ao som dos caboclinhos (20 minutos) 

Após o aquecimento, mantenha a reprodução das músicas típicas dos caboclinhos e peça  

que a turma se movimente livremente pelo espaço, com a memória dos movimentos de ataque e 

defesa/esquiva realizados nas brincadeiras em dupla, bem como com a marcação do ritmo com os pés, 

enfatizando o tempo forte da música. Diga para que, aos poucos, procurem harmonizar esses movimentos 
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com o ritmo das músicas. Deixe a atividade fluir por alguns minutos, enquanto eles experimentam dançar 

ao som dos caboclinhos. 

Atividade 3 – Roda de conversa (15 minutos) 

Ao final, reúna a turma e conduza uma conversa sobre a experiência de se moverem ao som das 

músicas dos caboclinhos. Pergunte aos estudantes se acharam os ritmos parecidos com algum outro que 

já conheciam e o que sentiram ao ouvi-los; quais foram as sensações despertadas pela atividade prática 

das “batalhas”; e como foi transpor esses movimentos para o deslocamento com a música. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há dois aspectos a serem observados como resultado das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência: 

• que os estudantes contextualizem a dança dos caboclinhos; 

• que os estudantes experimentem e explorem elementos dessa dança. 

Para isso, durante a sequência didática, você pode guiar suas observações por meio das seguintes 

perguntas: Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma? Os estudantes 

deram atenção às instruções das atividades? Respeitaram a produção dos colegas? Os estudantes 

experimentaram elementos da dança dos caboclinhos? De que forma? Os estudantes ficaram 

satisfeitos com as próprias produções? Os estudantes lançaram mão dos conceitos apresentados para 

observar os próprios trabalhos e os dos colegas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. De que forma acontece a transmissão da dança dos caboclinhos?  

2. Os caboclinhos resultam da interação de diferentes matrizes culturais, mas têm como principal 
referência uma matriz específica. Que matriz é essa? 

 

Gabarito das questões 

1. A dança dos caboclinhos constitui uma manifestação tradicional que é transmitida de geração em 
geração, pela própria prática e pela oralidade. Por esse motivo, sofre modificações ao longo do 
tempo, sem que isso signifique a perda de suas características identitárias.  

2. A principal referência desta manifestação tradicional é a matriz indígena.  


