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Prezados professores, 

 

O que têm em mãos é o resultado de três anos de trabalho intenso e 

dedicado à melhoria da qualidade do ensino de Arte nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. O referido material, intitulado Orientações Curriculares e 

Didáticas de Arte – anos iniciais é composto por cinco cadernos dedicados ao 

professor de Arte que atua no segmento em questão. Tais cadernos 

contemplam as expectativas de aprendizagem, conteúdos e situações de 

aprendizagem nas linguagens artísticas que compõem a disciplina – artes 

visuais, dança, música e teatro. 

Ao longo do processo, coordenado pela Equipe Curricular de Arte da 

CGEB, participaram dos estudos, planejamentos, sugestões e propostas de 

trabalho, um grupo de referência, composto por PCNP de Arte de diferentes 

Diretorias de Ensino do Estado. Também atuaram nesse processo, como 

consultores especialistas, renomados profissionais da academia.  

Concomitantemente a essa elaboração houve a disseminação de seus 

resultados durante Orientações Técnicas que envolveram todos os PCNP de 

Arte do Estado de São Paulo que, com grande competência tornaram-se 

multiplicadores em grandes encontros com professores de Arte que atuam nos 

anos iniciais.  

Temos certeza de que o desempenho desses professores de Arte, com 

suas ideias e sugestões, contribuirá muito para o sucesso da aplicação das 

propostas que visam a organização pedagógica dos conteúdos artísticos, 

conforme a concepção adotada pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo para a disciplina Arte.  

Destacamos aqui o incentivo e apoio recebidos dos nossos superiores 

para a publicação deste material que apresenta o “tom” e a intenção 

pretendidos por esta Pasta no que diz respeito ao ensinar/aprender arte nos 

anos iniciais, bem como as atitudes e procedimentos diante da legislação 

escolar que reconhece a importância da arte na formação e desenvolvimento 

das crianças e na construção do cidadão sensível, critico e transformador. 

Mais uma vez, agradecemos a valiosa colaboração de todos os envolvidos 

neste intenso trabalho. 

Equipe Curricular de Arte      
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Artes Visuais 
    M Terezinha T Guerra

1
 

 

A história das artes visuais confunde-se com a história da humanidade; faz parte do ser e 

do sentir-se humano: não há povo, cultura, época ou país que não as tenha produzido ou 

entrado em contato com elas.  

Signos visuais têm presença cada vez mais maciça na contemporaneidade. Imagens da 

ficção e da realidade, do virtual e do concreto invadem o nosso cotidiano.  

Entre os referenciais de crianças, jovens e adultos contemporâneos estão a televisão, a 

propaganda, a multimídia, os videogames, a internet. Todos eles pautados pela presença 

maciça de imagens, que interferem na maneira de cada um ver a si e ao outro, à vida. Cada 

vez mais sabemos e falamos sobre coisas, pessoas e lugares que conhecemos apenas por 

meio de imagens! A criação e a circulação destas produções constroem significados coletivos 

que podem também se transformar em instrumentos de dominação e poder. (Cf. GUERRA, 

2005). 

E a escola? Qual seu papel frente a esse “mar” de visualidades? Qual o papel do 

professor em artes visuais?  

 

AS ARTES VISUAIS NOS ANOS INICIAIS 

 

Há que se saber fazer a distinção entre as imagens da arte e as demais, já que, o objeto 

de estudo aqui tratado são as artes visuais em suas diferentes modalidades: desenho, pintura, 

escultura, modelagem, gravura, fotografia, cinema, objeto, histórias em quadrinhos, instalação, 

flash mobs, performance, arte na rua, entre outras. Entretanto, o conhecimento sobre arte pode 

promover o discernimento na percepção das demais imagens presentes no cotidiano.   

Arte é e traz conhecimento. Além dos muitos saberes específicos das artes visuais, por 

meio de suas produções temos acesso à arte de diferentes povos, épocas, países e culturas. 

Muito do que sabemos hoje sobre a história da humanidade, da vida, do planeta, está nos 

registros visuais deixados pelos homens em pedras, ossos, papiros, madeira, sarcófagos.  

Cada modalidade das artes visuais apresenta especificidades e conhecimentos 

singulares. Conhecimentos relacionados tanto ao fazer/criar quanto ao interpretar/ler/fruir e 

contextualizar as produções; (...) “um tipo de conhecimento que envolve tanto a experiência 

de apropriação de produtos artísticos quanto o desenvolvimento da competência de configurar 

situações através da realização de formas artísticas. Ou seja, entendemos que aprender Arte 

envolve não apenas uma atividade de produção artística pelos alunos, mas também a 

conquista da significação do que fazem, através do desenvolvimento da percepção estética, 

alimentada pelo contato com o fenômeno artístico visto como objeto de cultura através da 

história e como conjunto organizado de relações formais.” (PCN – Artes, 1998). 

                                                           
1
 Autora e coautora de diversos livros e publicações sobre o Ensino de Arte, entre eles: “A língua do mundo: Poetizar, 

fruir e conhecer Arte” Edit.FTD; formadora do Cenpec e Pinacoteca do Estado de São Paulo, entre outras instituições. 
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Se arte é entendida como linguagem, o que se pretende nas aulas que tratam das artes 

visuais é possibilitar aos alunos que eles sejam leitores dessas manifestações e também 

desenvolvam seus próprios percursos de criação. Familiarizar as crianças com as diferentes 

modalidades das artes visuais, seus conceitos específicos, procedimentos técnicos e 

expressivos, transformações históricas e valores associados à arte. Encorajar os alunos a, 

além de ler as produções dos seus colegas e de diferentes artistas, a construir e expressar sua 

arte de maneira singular exercendo sua sensibilidade, emoção e pensamento ao se relacionar 

com a arte e as próprias motivações criativas.  

Ana Mae Barbosa, trazendo considerações de Paulo Freire e Elliot Eisner afirma que: 

“para ambos a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive, formatada pela cultura, 

influenciada por linguagens, impactada por crenças, clarificada pela necessidade, afetada por 

valores e moderada pela individualidade. Trata-se de uma experiência com o mundo empírico, 

com a cultura e a sociedade personalizada pelo processo de gerar significados, pelas leituras 

pessoais autossonorizadas do mundo fenomênico e das “paisagens interiores.” 
 
 (BARBOSA, 

2008, p.12) 

Conhecer artes visuais, portanto, possibilita ao aluno: adentrar no universo da arte; 

aprofundar o olhar sobre si mesmo; ampliar sua leitura sensível e crítica do mundo; criar de 

modo simultaneamente autoral e informado por suas experiências e conhecimentos.  

Considerando que este pode ser o primeiro contato de seus alunos com as artes visuais 

na escola, é importante você ajudá-los a entender – com palavras acessíveis à idade - que o 

acesso a essa linguagem irá permitir-lhes novas formas de expressar o que sentem e pensam 

e também a possibilidade de ler produções visuais de diferentes épocas e autores. Explique 

aos seus alunos, por meio da realização das proposições das Situações de Aprendizagem, 

como esta outra maneira de “ler e produzir textos” necessita de informações, de conhecimentos 

sobre como realizá-la. Dessa forma, o contato com as artes visuais se dará com a sua 

mediação, ao desenvolver as situações de aprendizagem nas quais seja possível que a criança 

compreenda e se aproprie dessa linguagem, adquirindo as competências necessárias à 

produção, leitura e contextualização de imagens. 

Considerando também que cada indivíduo vê, sente e pensa o mundo - e as imagens - a 

partir de suas próprias experiências, é necessário que você gradualmente conheça o repertório 

artístico e estético de seus alunos, investigando seus conhecimentos prévios sobre os 

conteúdos propostos nas situações de aprendizagem e também suas preferências, gostos, 

estranhamentos, indagações, buscas, lacunas, as relações que estabelecem, as concepções e 

práticas que trazem, analisando-as com a intenção de ampliar e aprofundar conhecimentos nas 

artes visuais.  

Por meio das proposições que compõem as situações de aprendizagem sugeridas para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental e do contato com obras de artes visuais em suas 

diferentes modalidades as crianças poderão investigar, interpretar e experimentar diversas 

maneiras de criar sua arte expressando-se com sensibilidade e fazendo uso de seus 

conhecimentos. 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

9 

 

É importante que as crianças saibam que as artes visuais estão presentes na vida do ser 

humano desde os tempos mais remotos, quando os suportes para pinturas, por exemplo, eram 

rochas em cavernas. No entanto, essa e outras informações deverão ser socializadas durante o 

desenvolvimento das propostas e integradas ao apreciar e ao fazer arte, de acordo com a faixa 

etária e o repertório simbólico dos alunos com os quais você está trabalhando. É importante 

instigá-los a estabelecer relações entre o que estão aprendendo e o próprio ponto de vista, o 

seu cotidiano, garantindo, assim, que estejam implicados nas aprendizagens. 

 Vale lembrar que, durante essas aulas os alunos, aos poucos, deverão habituar-se e 

apropriar-se de termos do vocabulário das artes visuais, tais como: suporte, materiais, 

composição, imagem, forma, cor, artista, autor, instalação. Pode ser criado na sala de aula um 

painel para registrar as novas palavras escritas em letra de forma, tipo bastão, associando-as a 

imagens.  

Professor, lembre-se, também, que em artes visuais, o foco das situações de 

aprendizagem, a “leitura e a produção dos trabalhos” acontecerá por meio das cores, linhas, 

formas, pontos, objetos, espaços, luzes, imagens existentes, ações, planos, volumes, etc, ou 

seja, a construção de sentidos se dará por meio da leitura e da produção de trabalhos 

artísticos.  

Algumas das proposições sugeridas poderão ser desmembradas em um maior (ou 

menor) número de aulas, adaptadas, reorganizadas, aprofundadas em função do seu contexto 

de ensino e de aprendizagem sempre observando os alunos, como professor comprometido 

que é com o papel da arte na educação escolar. Como diz Paulo Freire: “Sem a curiosidade 

que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino” 

 

PERCURSOS EDUCATIVOS EM ARTES VISUAIS 

 

As Situações de Aprendizagem em artes visuais foram organizadas de maneira a 

permitir elaborar, inicialmente, um diagnóstico do grupo a respeito do que já sabem sobre os 

conteúdos selecionados, em seguida apresenta-se o desenvolvimento das proposições, a 

sistematização dos conhecimentos e a avaliação.  

Há, quase sempre, rodas de conversa – tanto iniciais, com a finalidade de levantamento 

de conhecimentos prévios, como em momentos de finalização de etapas, para avaliação, 

discussão e reflexão sobre dificuldades e soluções encontradas, esclarecimento de possíveis 

dúvidas, autoavaliação e encaminhamentos. Outras atividades permanentes são a exposição 

dos trabalhos, diferentes formas de registros, leituras conjuntas, estímulo à aprendizagem 

compartilhada sobre arte. 

Durante todo o processo, buscou-se manter o equilíbrio e a articulação entre momentos 

de produção, apreciação e contextualização nas situações de aprendizagens propostas. A 

produção artística é fundamental na construção de um percurso criador autoral em artes 

visuais. A apreciação estética, ou seja, a leitura de trabalhos de arte promove o 

desenvolvimento de um olhar crítico, sensível, conhecedor e fruidor das imagens da arte. O 

conhecimento da história da arte por intermédio do estudo e da reflexão sobre o contexto de 
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produção das obras estudadas torna possível aos alunos saber situá-las, ou seja, 

contextualizá-las. Em cada uma dessas ações de aprendizagem em artes visuais há saberes 

singulares que, ora se entrelaçam, ora são contemplados de forma específica, de maneira a 

garantir aos alunos a assimilação de conceitos, procedimentos e valores da área.   

No entanto, ninguém melhor do que você, professor, conhece as suas turmas e sabe de 

suas necessidades e interesses, portanto, as sugestões que lhes são apresentadas poderão 

ser alteradas, ampliadas, reduzidas, adaptadas, desde que sejam consideradas as 

expectativas de aprendizagem elencadas. Nem todas as expectativas desejáveis para cada 

ano escolar foram contempladas nas situações de aprendizagens aqui sugeridas, o que lhe 

deixa espaço para serem incluídas em seu trabalho em sala de aula.  O que importa é garantir 

aos seus alunos uma aprendizagem em Arte que se consolide como conhecimento ao longo da 

vida escolar e social. Propostas de trabalho em que você será o mediador entre a arte e o 

aprendiz e, como propõe o currículo da SEESP, com o foco na aprendizagem. 

Vale reforçar a importância de se considerar o repertório simbólico, artístico e estético de 

seus alunos, suas práticas culturais e a partir daí ampliar referências; ser um professor atento, 

presente, que sabe envolver cada aluno no processo de aprendizagem em Arte e um 

incentivador da arte da criança.  

Fundamental também, sempre que possível, buscar outros espaços de aprendizagem, 

sair da sala de aula, da escola, organizar e preparar visitas a museus, galerias de arte, mostras 

de fotografia, bienais de arte, cinemas. Buscar relações com as outras linguagens artísticas e 

as outras áreas de conhecimento. 

É preciso transformar a escola: expor os trabalhos dos alunos nos corredores, cantina, 

escadarias, no teto. Fazer intervenções nos pátios, jardins, nas quadras.   

Como um ser produtor e leitor de culturas, inserido nelas, o aprendiz de arte poderá, ao 

mesmo tempo, fruir das produções artísticas da humanidade e adquirir mais meios para 

construir aos poucos sua identidade artística conhecendo a produção nacional e internacional e 

o significado de pertencer a um mundo de diversas culturas. 

Nesse sentido, o conhecimento – e o respeito – de semelhanças e diferenças, do 

universal e do particular, de valores simbólicos e a diversidade cultural presente nas 

manifestações artísticas, possibilita um processo de humanização, de aprofundamento dos 

valores de solidariedade, da ética, da estética e da política, voltados para o bem comum 

(GUERRA, 2011). 

 

Bom trabalho! 
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QUADRO CURRICULAR - ARTES VISUAIS  
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

 

Pesquisar, experimentar e utilizar 

intencionalmente, em suas 

produções artísticas, materiais 

convencionais e inusitados; 

 
 

Oferecer materiais 

convencionais: lápis, papéis, 

cartolinas, papelão, canetinhas 

hidrocor, giz de cera, pincéis, 

tinta guache, argila... 

Incentivar a pesquisa e 

experimentação de materiais não 

convencionais: sucatas, 

materiais descartáveis, 

recicláveis, lâmpadas, guarda-

chuvas, tecidos, fios, arames, 

objetos diversos (com o devido 

cuidado) 

Instigar a pesquisa, 

experimentação e produção, nas 

artes visuais, utilizando 

diferentes tecnologias: celulares, 

computador, máquinas 

fotográficas, filmadoras. 

Possibilitar aos alunos o contato 

com artistas e obras 

contemporâneas que utilizam 

materiais não convencionais e 

recursos da tecnologia. 

 

Pesquisa, experimenta e utiliza, 

em suas produções, 

intencionalmente, diferentes 

materiais expressivos, 

justificando suas escolhas. 

 
 
 
 
 

 

Perceber que diferentes povos, 

culturas, etnias em tempos e 

contextos diversos, apresentam, 

em suas produções, 

semelhanças e diferenças; 

Ampliar o contato com obras de 

diferentes artistas, épocas, 

culturas, etnias, percebendo que 

o contexto de produção 

influencia a obra. 

Organizar visitas a museus, 

galerias, feiras, mostras. 

 

Observa, compara, relaciona, 

verifica, identifica, respeita, 

reflete sobre as semelhanças e 

diferenças encontradas nas 

produções artísticas de 

diferentes povos, culturas, 

épocas, etnias. 

 

Perceber que a arte também é 

linguagem; que por meio dela 

pode expressar suas ideias e 

sentimentos; 

Instigar o aluno a perceber que 

pontos, cores, linhas, formas, 

volumes, luzes, sombras, 

objetos, quando organizados 

intencionalmente podem 

expressar, significar ideias, 

sentimentos; 

 

Percebe que as artes visuais são 

formas singulares de 

manifestação. 

Realiza a leitura de produções 

artísticas. 

Iniciar a elaboração de registros 
orais (filmagens e gravações) e 
escritos (textos) – além dos não 
verbais – no processo de 
aprendizagem 

Incentivar a oralidade e a 
elaboração de registros 
escritos: resultados de 
investigações, emissão de 
opiniões, elaboração de 
sínteses no processo de 
aprendizagem. 

 

 
Elabora diferentes formas de 
registros, textos verbais (escritos 
e orais) sobre arte quando 
solicitado pelo professor. 
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ARTES VISUAIS – 3º ANO  

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
Esta situação de aprendizagem é composta por proposições que contemplam a apreciação, 

a reflexão/contextualização e a produção artística a partir dos suportes sobre os quais são 

feitas as obras de arte, como desenhos, pinturas ou colagens assim como a variedade de 

materiais com os quais se pode produzir nas artes visuais.  

Até há pouco tempo atrás, seria possível afirmar que, nas modalidades das artes visuais 

acima citadas, os suportes eram basicamente tela, papel, madeira, paredes, tetos e pedras... 

Hoje, no entanto, a arte pode ser feita em diferentes suportes e lugares, como por exemplo, 

obras que encontramos em alguns espaços de nosso cotidiano que não foram planejados para 

abrigar arte, como as ruas, os edifícios, rios que cruzam as cidades. Alguns artistas ousam 

ainda mais, utilizando campos, desertos e até o céu como espaços para manifestações 

artísticas. 

 O objetivo desta sequência de proposições é colocar o aluno em contato com 

possibilidades diversas de uso de materiais e diferentes recursos expressivos, abordando 

produções artísticas associadas especialmente à contemporaneidade.  

Diz o Currículo de Arte do Estado de São Paulo, para o Ensino Fundamental (anos finais) e 

Médio, quando trata do Território da Materialidade: 

“Em todo trabalho de arte sempre há combinações de materiais. Cada material dá 

consistência física à obra de arte. O corpo, o movimento do/no corpo, como o mármore, a 

parafina e o feltro, ou o som e o silêncio são matérias que deixam de ser o que são quando 

sujeitas à prática artística. Em outras palavras, perdem sua crueza pela passagem para o 

simbólico. Matérias são pele sobre a carne da obra. A materialidade é, portanto, sígnica, uma 

vez que dá sustento, suporta significação, na mesma relação de conteúdo e forma. O estudo 

da materialidade das produções artísticas aproxima-nos da poética dos materiais, do sentido 

que brota da própria matéria, pela sua simbolização.  

Matéria, procedimentos com a matéria, suportes e ferramentas estão envolvidos 

intrinsecamente. Podem, entretanto, ser analisados diferenciadamente, desde que não nos 

esqueçamos de que: “separar a obra da sua matéria é impossível. A matéria é insubstituível: a 

obra nasce como adoção de uma matéria e triunfa como matéria formada”. (PAREYSON,1989: 

p. 60). 

 

A ampliação de repertórios se faz necessária para que, percebendo que cada artista produz 

de acordo com o seu contexto histórico e cultural, de suas experiências em produção artística e 

de vida, os alunos sintam-se em condição análoga, capazes de desenvolver sua poética 

pessoal, relacionando o que fazem de maneira autoral, aos modos de produção e 

problematização de artistas. 
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

1. Pesquisar, experimentar e utilizar intencionalmente, em suas produções artísticas, 

materiais convencionais e inusitados;  

2. Perceber que diferentes povos, culturas, etnias em tempos e contextos diversos, 

apresentam, em suas produções, semelhanças e diferenças; 

3. Perceber que a arte também é linguagem; que por meio dela pode expressar suas 

ideias e sentimentos; 

4. Iniciar a elaboração de registros orais (filmagens e gravações) e escritos (textos) – 

além dos não verbais – no processo de aprendizagem.  

 

CONTEÚDOS: 

1. História da Arte 

2. Materiais diversos no fazer artístico;  

3. Apreciação e contextualização de obras de arte; 

4. Poética dos artistas / contexto de produção artística/ poética pessoal; 

5. Bidimensionalidade e tridimensionalidade; 

6. Abstração / Figuração; 

 

PROPOSIÇÃO 1 
 

Inicie esta sequência solicitando aos alunos que, sentados de maneira confortável, 

fechem os olhos. Solicite que todos fiquem em silêncio para que possam ouvir você com 

clareza. Convide-os para um passeio imaginário a partir das seguintes questões:  

 Vocês estão em uma casa imaginária. Saiam, fechem a porta e comecem a caminhar 

pela rua observando tudo que está à sua volta. Prestem atenção em cada detalhe. 

 Continuem caminhando. 

 Não respondam, apenas imaginem: existem outras casas, prédios, igrejas, praças, 

terrenos vazios, árvores, pessoas, carros, animais?  

 Como são as calçadas? E as fachadas das casas? As grades, portões, os jardins, as 

garagens? O quê mais? 

 É uma rua de hoje ou de outra época? De uma cidade do interior ou de uma grande 

metrópole? Uma rua brasileira? 

 É uma rua residencial ou existem muitas lojas? 

 Como é o trânsito nessa rua? Carros, ônibus ou cavalos, charretes, bicicletas? O quê 

mais? 

 Há crianças brincando na rua ou nas calçadas? De que brincam? 

 Animais percorrem as ruas?  Que tipo de animais?  

 É noite ou dia? Entardecer? Se for noite, há iluminação? Onde, como? 

 Como é o céu? Há sol? Nuvens? Pássaros, aviões? Relâmpagos? Lua, estrelas? Vai 

chover? 
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 O que mais estão imaginando desse lugar? 

 Vamos retornar para a sala de aula. 

Para finalizar peça que abram os olhos e solicite que façam um desenho/pintura que 

mostre um pouco desse passeio imaginário. Este trabalho é individual. 

  Para esta produção, a primeira desta série, deixe diferentes materiais à disposição dos 

alunos tais como: papéis de cores, formatos e espessuras diversas, lápis de cor, giz de cera, 

canetas hidrocor, tinta guache, pincéis, copos descartáveis, papel toalha... Observe suas 

escolhas, dificuldades, inseguranças... Ofereça ajuda, esclareça dúvidas! Faça seus registros, 

pois este também é um diagnóstico da sua turma. Lembre-os de utilizar o que já aprenderam 

anteriormente, como texturas, monocromia, colagem! 

 Guarde os trabalhos dos alunos. 

PROPOSIÇÃO 2 
 

Inicie a aula expondo todas as produções realizadas na aula anterior, de preferência 

colando-as na parede ou onde todos possam ver. Solicite aos alunos que, em pé frente aos 

trabalhos, observem a todos atentamente. A seguir, faça perguntas como: 

 Em quais desenhos vocês podem ver uma rua? Alguns não têm rua? Quais? 

 Como sabem que é uma rua? Já viram alguma rua parecida com as dos trabalhos?  

 Quais ruas são antigas e quais são novas? Como sabem? 

 Será que são ruas de cidades brasileiras? São urbanas ou rurais? Por quê? 

 Quais ruas nos mostram que é noite e quais que é dia? Como sabem? 

 Faz frio ou calor nessas ruas? Por quê? 

 Está chovendo em alguma rua? 

 O que mais chamou sua atenção nos trabalhos dos colegas? Por quê? 

 Quem imaginou coisas parecidas? E diferentes? Mostrem esses trabalhos. 

 Apareceram animais nos desenhos? Quais?   

 As cores possuem algum significado para vocês? E as formas?Falem sobre isto.  

 Vocês gostariam de passear em uma das ruas desenhadas por seus colegas? Em 

quais? Por quê? 

 Sentiram alguma dificuldade em desenhar ou pintar? Qual?  

 Quais materiais vocês usaram? 

 Teriam preferido outro material? Por quê? O papel (suporte) estava no tamanho 

adequado? 

 Aparecem vários formatos de suporte? Quais? 

 Existe algum trabalho abstrato? Qual? 

 Como reconhece o seu trabalho no meio de todos os outros? 

Professor, explore as respostas e comentários dos alunos, sem excluir ou desprezar 

suas falas. Converse especialmente sobre os motivos que os levaram a utilizar determinada 

forma ou cor, lembrando sempre de relacionar as questões formais aos significados que trazem 

para cada um.  
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A seguir, organize a roda de conversa instigando os alunos a refletir sobre os diferentes 

modos de expressar ideias, coisas reais ou imaginadas e sentimentos; que cada um tem a sua 

maneira de ver, imaginar e se expressar. Tematize o fato de que mesmo que vários artistas 

pintem uma criança, por exemplo, cada um a fará à sua maneira, por isso, quando conhecemos 

alguns trabalhos de artistas diferentes identificamos de quem é cada um deles, cada um 

desenvolve sua poética com marca pessoal. Assim como vocês reconhecem a autoria dos 

próprios desenhos, podem reconhecer a de alguns colegas e também de artistas estudados.  

Mostre aos alunos produções de diferentes artistas, de diversas épocas, que 

contemplem a mesma temática – a criança, por exemplo – para que os alunos percebam que 

cada um tem sua poética; que o artista deixa registrada em sua obra a sua marca pessoal, a 

autoria. 

Continue a conversa dizendo que eles utilizaram para este trabalho, uma folha de papel 

e que, nesse caso, a folha é o suporte do desenho/pintura, como já viram nos anos anteriores. 

Pergunte- lhes: além do papel, quais outros suportes conhecem? Estimule-os a pensar e a 

manifestar suas opiniões instigando-os a listar diferentes suportes para desenho ou pintura.  

A seguir conte que, há milhares de anos, os “homens das cavernas” (Pré-história) já 

desenhavam e pintavam, utilizando como suporte as paredes das cavernas, algumas cenas do 

ambiente onde viviam. Instigue-os a pensar também sobre o que não existia naquela época e 

existe hoje: ruas, avenidas, prédios, como os desenhados por eles. E, o que existia naquela 

época que ainda existe? O céu, o sol, as estrelas, as arvores? O que mais? Pergunte se 

alguém gostaria de falar sobre isso! 

A seguir, projete – digitalizadas e em tamanho grande - as imagens dos livros “Arte para 

Crianças” páginas 12/13 e “O guia visual definitivo da Arte: da pré-história ao século XXI”, 

páginas 38 e 39 (livros do acervo da sua escola) e outras imagens mais que mostrem exemplos 

da arte rupestre, pinturas feitas nas rochas. Diga-lhes que os suportes utilizados por estes 

nossos ancestrais eram as próprias paredes e tetos das cavernas, já que não existiam papéis, 

nem telas ou tecidos; também pintavam sobre eventuais saliências das rochas para dar 

sensação de volume aos animais que pintavam... Produziam suas tintas misturando diferentes 

tipos e cores de terra, plantas, sangue e gordura animal e usavam carvão puro ou em misturas.  

Suas criações em artes visuais abordavam pinturas e estatuetas que esculpiam em 

materiais como pedra, madeira, ossos em diversos motivos tais como cenas do cotidiano, 

especialmente as de caça; pessoas, animais, grafismos estilizados, utilizando muitas linhas 

retas, onduladas e espirais.   

(Professor, você encontrará informações sobre suportes, materiais, produção de tintas e 

pigmentos em diversas culturas, no Livro “Arte para Crianças” nas páginas 12 a 15; 18 a 23, 28 

e 29; 38 e 39. Você poderá organizar as crianças em grupos e sugerir pesquisas.) 

Continuando, faça uma breve leitura das imagens projetadas, evidenciando o assunto, as 

formas e as cores, sempre instigando os alunos a manifestarem sua opinião sobre o que veem. 

Lembre-se de comentar sobre o contexto de produção, a vida na pré-história; você encontrará 

mais informações nos livros já citados.  
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Continue a roda de conversa, pedindo para que os alunos imaginem como seria desenhar 

e pintar se não existissem os materiais que temos hoje, como telas, diferentes tipos de papéis, 

lápis de cor, giz de cera, diversos tipos de tintas, pincéis, canetas e os recursos da informática.  

Problematize a questão: se vivessem naquela época, como fariam seus desenhos e 

pinturas? Sobre quais suportes?  

Estimule todos a falar, a dar sugestões, a explorar diferentes possibilidades, a arriscar 

hipóteses. Peça-lhes que anotem as ideias mais sugestivas, pois, na próxima aula terão um 

grande desafio pela frente: pintar um painel, em grupos, atendendo à “proibição” do uso de 

qualquer material artístico industrializado, com exceção do suporte papel. Para isso, deverão 

aproveitar essa discussão e trazer para a escola coisas que permitam fazer materiais naturais 

que sirvam para desenhar e pintar como carvão, beterraba, terra, folhas, café...  

Conversem bastante sobre essa proposta; esclareça dúvidas e oriente sobre o material que 

deverão trazer! 

PROPOSIÇÃO 3 
 

         Organize os alunos em um grande círculo e peça que cada um mostre o material que 

trouxe; você também deverá trazer materiais para eles: folhas verdes, carvão, pedras, terra 

colorida (preta, vermelha, marrom, etc), chá, pó de café... Leve também esponjas, tecidos, 

retalhos que sirvam para espalhar ou pressionar os materiais para a consecução das cores. 

 À medida que cada um mostrar o que trouxe fique atento, caso apareça algum material 

tóxico ou que possa, de alguma forma, prejudicar os alunos, descarte-o. 

 Se houver necessidade de preparo de materiais variados, você poderá organizar os 

alunos em grupos e distribuir tarefas, desde que, sempre supervisionados e orientados por 

você. Prevendo isso, leve também o material necessário para as receitas abaixo. Talvez haja 

necessidade de esta atividade ocorrer no pátio, na quadra ou no refeitório da escola. Converse 

com os gestores e combinem a estratégia.  

Além das tintas naturais, introduza materiais manufaturados na escola. Seguem 

algumas “receitas” de tintas caseiras. Se possível, faça com os alunos. São muito fáceis. 

           Tinta de farinha:  

 Farinha de trigo (1/2 quilo) 

 Sal (uma colher de sopa rasa) 

 Água (suficiente para resultar um creme) 

 

        Numa vasilha misture tudo até obter uma massa homogênea. Divida a receita em 

recipientes diferentes e acrescente gotas de anilina ou corante alimentício (à venda em 

supermercados), de preferência nas cores primárias, assim, misturando-as os alunos obterão 

as outras, que também deverão ser armazenadas em potes diferentes.   

          Tinta de Chá ou Café 

 Saquinhos de chá ou pó de café 

 Água  
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         Mergulhe, por alguns minutos, dois saquinhos de chá em 1/2 xícara de água fria, ou 

acrescente pó de café a essa mesma quantidade de água. Para clarear ou escurecer a cor, 

adicione mais chá ou café. Como suporte a sugestão é utilizar papéis grossos como Paraná ou 

canson, pois a tinta fica aguada. 

 

        Tinta de Gelatina 

 Pó para gelatina (nas cores que desejar) 

 Água  

          Misture até obter uma consistência cremosa. Os alunos podem pintar com os dedos ou 

esponjas; o resultado fica muito bom! 

Conversem sobre a possibilidade que se tem, atualmente, de se utilizar os mais 

diferentes materiais para produções artísticas, tanto como suporte como para desenho e 

pintura. Diga-lhes também que os artistas contemporâneos utilizam cada vez mais, materiais 

inusitados. Você poderá preparar, com antecedência, algumas imagens digitalizadas de obras 

contemporâneas cujos materiais fogem do tradicional. Você as encontrará nos dois livros já 

citados - e em outros mais. 

Organize os alunos em grupos para os primeiros esboços do painel que farão: uma 

cena do próprio cotidiano, assim como faziam os nossos ancestrais, os primeiros rascunhos 

serão em papel sulfite comum. 

Guarde todos os materiais selecionados para a pintura pois, provavelmente não haverá 

tempo para ser iniciada nesta aula.   

PROPOSIÇÃO 4 
 

 Continuando a aula anterior, com os materiais selecionados e os alunos em grupos, 

oriente-os a pintarem sobre o papel – de preferência bem grande (por volta de 1mx2m, um 

painel por grupo) - preso na parede da sala de aula - a cena do cotidiano que iniciaram na aula 

anterior. As cenas do dia-a-dia: casas/familiares, da rua, da escola, de suas brincadeiras, do 

campinho/clube, etc. 

Circule entre os grupos, auxilie-os na utilização dos diferentes materiais e estimule a 

criação em subgrupos, de forma que todos participem. Esclareça dúvidas e ofereça ajuda 

quando necessário. Lembre-os de que não poderão utilizar materiais convencionais e 

industrializados, como tintas, lápis; libere apenas os pincéis! Este é o desafio! 

         Ao término do trabalho, exponha todos e comentem os resultados:  

 Como ficaram as cores?  

 Foi difícil desenhar e pintar sobre o suporte na posição vertical?  

 Qual a sensação de usar materiais diferentes?  

 Sentiram falta de algum material? Qual? Por quê?  

 As cenas criadas eram mesmo do cotidiano? 

 Quais as semelhanças e diferenças entre a sua produção e a dos homens da 

pré-história?  
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 Foi difícil realizar o trabalho? Por quê?  

 Há alguma produção abstrata? Qual? 

 

Faça também uma leitura interpretativa de cada painel.  

Finalize com a roda de conversa, perguntando-lhes o que aprenderam com esta 

atividade. Estimule todos a manifestar suas opiniões. 

PROPOSIÇÃO 5 
 

         Professor, diga aos alunos que nesta aula experimentarão fazer uma composição 

utilizando uma imagem muito contemplada pelos “homens das cavernas”: a impressão das 

mãos! Para esta proposição eles precisarão de um pedaço de cartolina (ou outro papel firme), 

lápis, tesoura e outros materiais para pintura, de livre escolha.  

Esta atividade poderá ser desenvolvida tanto em grupos pequenos como 

individualmente; variando o tamanho do papel disponibilizado aos alunos: papéis pequenos, 

atividade individual; papéis grandes, atividade coletiva. 

Solicite aos alunos que observem atentamente, na imagem abaixo (projete-a em tamanho 

grande), um detalhe da pintura “Cavalo”: nela é possível perceber o desenho de uma mão que, 

provavelmente seria a do autor da pintura. Qual seria sua intenção? 

A forma da mão foi utilizada como uma espécie de molde e contornada com tinta.  

 

Cavalo – Gruta de Pech-Merle (França) 

        (Aguardando direitos autorais) 

          

Em vários outros lugares foram encontradas imagens de mãos humanas, datadas da Pré-

História, como na Cova das Mãos (Cueva de las Manos - Argentina). Existe também a 

hipótese, segundo alguns autores, de que esses artistas tenham soprado pigmento sobre suas 

mãos espalmadas sobre as rochas, que assim, funcionariam como um molde.   

Cueva de las Manos – Argentina 
 

        (Aguardando direitos autorais) 

 
A tarefa agora é propor aos alunos que façam o molde da própria mão!  

Siga as orientações abaixo: 

 Peça para os alunos colocarem uma das mãos sobre o pedaço de cartolina e, com a 

outra, desenhar o seu contorno;  
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 Figura 1 

 A seguir, oriente-os a recortar o desenho, deixando o meio vazado, retirando apenas o 

desenho da mão (o molde); 

                                                         Figura 2  

 

                     Circule entre os alunos, ajudando-os, especialmente no recorte das mãos 

desenhadas. Peça-lhes que guardem os moldes e os tragam na próxima aula. 

PROPOSIÇÃO 6 
 

Dando continuidade à proposição anterior, siga as orientações abaixo:  

Solicite aos alunos que, utilizando os moldes, criem uma composição, sobrepondo várias 

mãos/moldes. Incentive-os a pesquisar várias possibilidades antes de decidir qual será a 

produção final. Para colorir poderão utilizar o material que desejarem e/ou preenchê-las com 

texturas gráficas (visuais).  

 
Desenho                                       Pintura                               Texturas visuais 
 

Figuras criadas pela professora de Arte da Diretoria Regional de Ensino de Ourinhos - Cristina 

Ap. Zaniboni Antonelli 

 

Recortar o lado de 

dentro da mão. 

Molde 

Desenho 
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Além de sobrepostas, as mesmas figuras poderão ser utilizadas para experiências de 

recorte e colagem variando a posição e formando outras figuras, diferentes composições, 

enfim, o que a imaginação alcançar. 

O molde vazado que sobrou na cartolina, também poderá ser utilizado para novas 

composições, experimentando, por exemplo, efeitos de positivo e negativo. Desta forma, o 

molde recortado seria utilizado como “máscara”, ou seja, a pintura se daria ao redor dele, 

acontecendo o contrário com o molde vazado. 

Incentive os alunos a elaborar moldes com outras figuras e formas e, a partir deles, 

criar outras composições. Por exemplo, com moldes dos pés, de perfis de animais, de formas 

geométricas, etc...  Aproveite para relembrar os conceitos de figurativo e abstrato e diga-lhes 

que podem escolher uma destas possibilidades para realizar os seus trabalhos. 

Ao final, exponha todas as produções e comentem os resultados, pois expor e discutir 

os efeitos obtidos nessa experiência de criação vai oferecer condições de avaliar a 

compreensão dos conteúdos trabalhados e se as expectativas de aprendizagem estão sendo 

alcançadas. Conversem sobre: Como foi pensada a composição? Já sabem o que é 

composição? E sobreposição? Quais são as composições abstratas? E as figurativas? Por 

quê? Quais apresentam texturas? Existe uma intenção na escolha das formas, de suas 

posições e na utilização das cores? Quais?  

 Guarde os moldes das mãos, pois, serão utilizados na próxima aula. 

PROPOSIÇÃO 7 
 

 Organize os alunos em grupos e distribua uma folha de papel kraft bem grande (por 

volta de 1mx2m, um painel por grupo) e peça-lhes que amassem bastante todo o papel, para 

que fique com muitas rugas, marcas, saliências.  

 Mostre novamente aos alunos a imagem da “Cueva de las manos”, se possível bem 

grande e digitalizada. Peça que observem que há desenhos de mãos pintadas e outras apenas 

contornadas. 

“Cueva de las manos” - pintura rupestre – Argentina 
 

         (Aguardando direitos autorais)  

 

O desafio será fazer um painel com mãos, em positivo e negativo, utilizando o papel amassado 

como suporte, como se fosse uma parede rugosa. Para isso, distribua novamente os moldes 

recortados e os vazados, esponjas e solicite que preparem tinta guache, duas cores apenas. 

Ajude os alunos a molharem a esponja na tinta e preencherem os vazios do molde 

pressionando a esponja com tinta sobre o suporte. Já os moldes recortados deverão ser 

colocados sobre o papel amassado e a esponja fará o movimento partindo do molde para o 

exterior, de forma que apareça apenas o contorno sombreado da figura da mão. 

 Estimule os grupos a criarem diferentes composições, sobreposições e a alterarem o 

formato do suporte. 

Terminados os trabalhos pergunte: 
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 Todos os painéis apresentam apenas mãos? 

 Há mãos em diferentes posições? E sobreposições? 

 Onde percebem mãos em negativo e positivo? 

 Como foi pintar sobre o papel amassado?  

 E utilizar esponja em vez de pincel? 

 Que nome dariam a este painel? Por quê? 

 Quais as semelhanças e diferenças entre suas produções e as dos homens 

pré-históricos? 

 

Professor, seria muito interessante se você pudesse realizar esta atividade utilizando 

como suporte um muro da escola ou piso de cimento e giz escolar colorido em vez de tinta. Se 

houver essa possibilidade, converse com os gestores e combinem como será, depois, a 

limpeza dos espaços utilizados. (o giz sai com água). 

PROPOSIÇÃO 8 
 

Professor continue a conversa com os alunos sobre os homens pré-históricos que 

desenhavam e pintavam nas paredes das cavernas e amplie a discussão para outras épocas, 

outros povos e culturas cujos artistas também pintaram e fizeram trabalhos de arte, em 

diferentes suportes e com diversos materiais.  

Pesquise muitas imagens que apresentem essas características nos seus livros de 

História da Arte nos da sua escola e, se possível, utilize projetor multimídia para projetá-las em 

tamanho grande, o que facilita a observação, leitura e análise das produções.  

Não se esqueça de contemplar, por exemplo, as pinturas murais do antigo Egito, 

aquelas sobre papiro, sobre madeira nos sarcófagos; os afrescos do Renascimento, as 

realizadas no teto da Capela Sistina, as pinturas corporais dos diferentes povos indígenas do 

planeta. Pinturas sobre papel de arroz na Ásia, sobre mármore, marfim, pedras, madeira. 

Contemple o maior número possível de culturas, povos e países, evidenciando sempre 

semelhanças e diferenças, poéticas pessoais. 

Lembre-se que o foco, neste momento, é o suporte, mas não deixe de comentar os 

diferentes materiais utilizados, que cores e formas significam e de contextualizar – social, 

histórica e culturalmente - a obra e o artista. Você encontrará as informações nos livros 

utilizados. 

           A seguir, retome o tema do suporte e pergunte aos alunos:  

 E hoje, onde os artistas desenham, pintam ou fazem sua arte?  

 Sobre quais suportes vocês já viram desenhos e pinturas?  

 Há desenhos nas carteiras da escola? Nos banheiros?  

 Nos muros da cidade? Onde mais?  

 Tatuagens sobre a pele?  

 Todos esses suportes servem para pintar e/ou desenhar?   
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 Qual o suporte mais diferente que você utilizou? Seu skate, sua boneca? O 

asfalto?  

          Na roda de conversa, diga que cada artista, em sua época e local, usa o material 

disponível e/ou resultante de pesquisas e explorações no meio próximo ou, se possível, 

distante.  

Incentive-os a falar sobre o que observaram na leitura das obras. O importante é que 

os alunos percebam que cada autor, em sua época, faz arte de forma peculiar e que sua visão 

de mundo, o contexto sócio/político/histórico e cultural, assim como os materiais, disponíveis ou 

acessíveis, influenciam o artista e, consequentemente, a sua obra.  

Conversem também, sobre os grafites e pichações na cidade, os desenhos nas 

carteiras, paredes e muros da escola. Discutam se estas manifestações são artísticas ou não, 

lembrando-os que nem todos os locais são permitidos para tais produções, que há 

necessidade de se pedir autorização, de respeitar o patrimônio e o que pertence aos outros! 

Se possível, leve os alunos à SAI (sala de Informática) para complementar a pesquisa. 

Dessa forma, você estará promovendo mais uma oportunidade de ampliação da aprendizagem 

dos conteúdos estudados. 

PROPOSIÇÃO 9 
 

Professor, obras de diferentes épocas e locais estão sendo apresentadas aos alunos 

comprovando que conhecer arte é um processo contínuo e, seja qual for a época em que foi 

produzida, representa e é um modo de pensar, imaginar, sentir, perceber, documentar 

experiências por meio da linguagem visual. Para ampliar o entendimento dos alunos e colocá-

los em contato com mais um momento da História da Arte, apresente produções de Arte 

Contemporânea e propicie reflexões sobre os estranhamentos que poderão surgir, pois 

certamente observarão que as imagens apresentadas são bastante diferentes do que foi visto 

até agora. Portanto, precisarão de mais informações para compreender a produção artística de 

seu tempo.  

Um longo trajeto foi percorrido pela arte contemporânea desde seu precursor, Marcel 

Duchamp (mostre as obras) até o momento atual. No início do século XX, a pintura, a gravura, 

a escultura e o desenho deixam de ser as praticas criativas preferenciais dos artistas. 

Começam a fazer obras que se apropriam de objetos já existentes, ready-mades, 

assemblages, que justapõem diferentes materiais no espaço, nelas as ideias do artista são 

mais importantes que a forma materializada. As novas modalidades geram indagações do 

público tais como: isso é arte? 

Explique para os alunos que nesta atividade eles terão oportunidade de apreciar 

reproduções de obras de artistas, que buscaram no cotidiano o suporte para seus trabalhos 

bidimensionais e tridimensionais. As produções contemporâneas são um campo extremamente 

rico para esta pesquisa.  

 Digitalize imagens de arte contemporânea, presentes nos livros já citados e de outros 

aos quais você tenha acesso e projete, em tamanho grande para toda a classe.        
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      Durante a apresentação das imagens, fale um pouco sobre cada artista contemplado, 

as suas obras e dê ênfase aos conteúdos que estão em pauta nesta Situação de 

Aprendizagem: 

 Materiais, suportes, instrumentos e procedimentos utilizados no fazer 

artístico; 

 Apreciação e contextualização de obras; 

 Poética dos artistas / Contexto de produção / Poética pessoal; 

 Bidimensionalidade e tridimensionalidade; 

 Abstrato / Figurativo; 

 

Como sugestão, apresentamos reproduções de trabalhos do artista plástico Anderson 

Ferreira Lemes (conhecido como Alemão), que cria seus trabalhos em diferentes suportes, tais 

como móveis, objetos, roupas, carros, muros, telas e prédios. 

     Ele desenha e pinta usando diferentes tintas, spray, látex, tinta de tecido e 

marcadores, criando desenhos coloridos que às vezes surgem dos próprios suportes. Algumas 

formas abstratas aparecem em diferentes partes da obra, o elemento lúdico também é bem 

marcante nos seus trabalhos.  

O artista Alemão também faz seus grafites em prédios abandonados para resgatar a 

historia do local, despertar o olhar e valorizar muitos patrimônios que se encontram esquecidos. 

Por respeitar o patrimônio histórico só cria seus desenhos em lugares abandonados que 

precisam ser restaurados. Acredita que a cor e arte mudam conceitos de toda uma sociedade 
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Procure estabelecer relações entre estas obras e as de outros artistas brasileiros 

contemporâneos, buscando que percebam como estas se distanciam das produções de outras 

épocas.  

Estudar o uso de diferentes suportes é uma forma de incentivar novas descobertas que 

estão relacionadas ao significado da produção. Por que é assim? O que a obra diz para você? 

Qual seria a intenção do artista que fez essa obra? O que a pintura tem a ver com o 

objeto/suporte?  Onde colocariam um destes objetos? 

   

PROPOSIÇÃO 10 
 

        Após a reflexão sobre os diversos suportes utilizados na História da Arte, desde a pré-

história até a contemporaneidade, o desafio é explorar com os alunos a experimentação com 

suportes e materiais não convencionais e realizar sua poética para construir e se expressar em 

sua arte.  

Estimule os alunos a dar sugestões, retomando a conversa iniciada nas aulas 

anteriores.  

Quais seriam suportes diferentes, inusitados sobre o quais gostariam de pintar? colar? 

sobrepor? Sobre geladeiras, automóveis, tampinhas de garrafa? Caixas, poltronas, 

computadores? Telhas, paletós, cascas de árvore? Guarda-chuvas e galochas?  

Instigue a imaginação do grupo, tendo o cuidado para não confundir arte com decoração 

de objetos, isto é muito importante, deixando claro que também o suporte escolhido tem uma 

intenção, faz parte da obra e, portanto, do seu significado e leitura. 

Comente com os seus alunos que cada obra tem um ponto de partida. Um artista, no seu 

tempo e lugar, trabalha uma ideia por meio da sua forma de sentir, pensar e expressar: sua 

poética pessoal. Diga-lhes que, assim como cada um deles cria textos e desenhos diferentes, 

reconhecíveis no estilo por colegas e professores, o mesmo ocorre quando os artistas 

desenham e pintam e quando os autores literários escrevem. Podem ser identificados por meio 
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da sua produção artística, pois nela fica registrada o seu modo singular de perceber e entender 

os acontecimentos do mundo à sua volta e, portanto, sua maneira de expressar-se a respeito é 

inconfundível e nos afeta. 

Para exemplificar, apresente o novo desafio à turma, dizendo que farão uma produção 

bi ou tridimensional, dependendo do suporte e do tema por eles escolhido. Conversem sobre o 

que poderia ser o ponto de partida, algo que gostariam de contar por meio do trabalho, assim 

como fizeram muitos artistas que eles estudaram durante as aulas.  

Comente com seus alunos que obras de arte às vezes são feitas para denunciar, protestar! 

Discuta bastante sobre isso e cite alguns exemplos, como “O três de maio”, de Goya e 

“Guernica” de Picasso. (páginas 51 e 72, respectivamente, do livro Arte para Crianças)  

Diga que os seres humanos sempre fizeram arte, nas suas várias linguagens, para 

expressar suas ideias, símbolos, sensações, emoções e narrativas reais ou imaginadas. Diga 

também que é possível identificar, questionar e criar realidades por meio da arte.  

Faça provocações como: 

 O que chama sua atenção sobre o que está acontecendo no mundo? 

 Ou na sua cidade? Na sua escola? Ou na sua rua? Isto provoca ideias para fazer 

um trabalho em arte? 

 Sobre qual fato gostaria de criar um objeto artístico? Para registrar um 

acontecimento, comemorar algo, emocionar, denunciar? 

 O que gostaria de evidenciar em sua produção, para que seja vista e apreciada por 

outros colegas e pessoas da sua comunidade? 

            A tarefa dos alunos será pesquisar e trazer para a sala de aula o seu próprio suporte, 

desde que seja algo não convencional, por exemplo: placas de madeira, sobras de pisos, 

azulejos, plásticos, esferas de diversos materiais, cadeiras velhas, vassouras, computadores 

quebrados, CDs, garrafas e baldes de plástico, sacolas de supermercado, plástico bolha, pneus 

etc. Providencie você também alguns que achar possíveis e instigantes para o exercício da 

criação. 

             Caso os alunos tenham dificuldade para providenciar todo esse material, a sugestão é 

que sejam utilizadas caixas de papelão de diferentes tamanhos: desde uma caixinha de fósforo 

até uma caixa de geladeira. Prepare-as pintando-as, junto com os alunos, com tinta látex 

branca, para dar um fundo. Isto, se achar necessário, lembrando que, assim, as cores ficam 

mais “vivas”, as tintas rendem mais e o resultado será outro. Caso contrário, utilize-as 

diretamente sobre a superfície. 

Proposição 11 
 

Com os suportes trazidos por você e pelos alunos e com os demais materiais organize o 

trabalho que poderá ser realizado em grupos, duplas ou individualmente. Reforce a ideia de 

que o trabalho a fazer não é “enfeitar” ou decorar as caixas, os suportes, mas, sim, criar uma 

obra por meio das cores, formas, volumes, texturas geradas de suas ações pictóricas. Por isso 
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mesmo, a escolha do suporte e dos materiais deve ser intencional, pois fazem parte da 

significação da obra. 

Talvez sejam necessárias várias aulas para a execução deste trabalho. Respeite o ritmo 

dos seus alunos; circule entre eles, esclareça e instigue dúvidas, ofereça ajuda, material, 

problematize, questione.  

Proposição 12 
 

     Terminados os trabalhos, mais uma vez, exponha-os todos na sala. Com o grupo de alunos 

frente às produções, realize uma leitura das obras, chamando a atenção para o suporte, as 

imagens, a composição, os diferentes materiais utilizados, o modo de fazer, o assunto, a 

relação entre intenção e realização. Não se esqueça de dar espaço à leitura dos alunos, 

instigue uma ação criativa nos atos de leitura e observe se manifestam um envolvimento 

estético. 

        Em roda de conversa, comentem os avanços, dificuldades, as soluções encontradas, os 

assuntos escolhidos, o trabalho compartilhado em equipe, os valores simbólicos expressos, as 

noções e conceitos já apropriados pelo grupo, as lacunas e encaminhamentos necessários. 

Instigue todos a falar!  

           Faça uma sistematização de todo o percurso e solicite aos alunos que registrem, por 

meio de um texto, a experiência de criação vivida na escola, as aprendizagens realizadas e as 

dificuldades que ainda julgam ter. Recolha e leia os textos, serão fundamentais para a sua 

avaliação. Oriente os alunos que apresentam dificuldade na escrita de acordo com a 

abordagem de Língua Portuguesa de sua escola. Isto é relevante para que haja coerência 

didática nestas ações interdisciplinares entre Arte e Língua Portuguesa.  

Proposição 13 
 

               Diga aos alunos que agora é chegada a hora de tornar ‘públicas’ as produções, isto é, 

de levá-las ao conhecimento da comunidade escolar: demais alunos, professores, funcionários, 

pais, etc. Isto pode acontecer por meio de uma Exposição de Arte, locada em vários (ou em um 

único) ambientes da escola, dependendo do “conceito curatorial” eleito por você e seus alunos, 

que envolve tema, propósito e organização visual, espacial e comunicacional da mostra e, é 

claro, da disponibilidade de espaço para tal.   

 Em uma roda de conversa, discutam: vocês gostariam de mostrar seus trabalhos? Por 

quê? Produções artísticas precisam ser exibidas? Por quê? Obras de arte podem ser 

colocadas em qualquer lugar? Com que intenção?  Qual é o lugar da arte? Onde costumam ser 

expostas as obras de arte? Conhecem algum museu, galeria, já foram a alguma exposição? Já 

viram arte na rua? Onde gostariam de expor as suas produções? Onde já encontraram 

produções artísticas?  

           Retomando as aulas anteriores, converse com a turma lembrando que os mais variados 

lugares e suportes podem abrigar obras de arte: 
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 Os homens pré-históricos pintaram, entre outras imagens, animais com cenas de caça 

nas paredes das cavernas, talvez por acreditar que assim fosse mais fácil capturá-los; 

 Michelangelo Buonarotti, artista do Renascimento, pintou cenas bíblicas monumentais 

no teto da Capela Sistina, em Roma, a encomenda foi feita pelo Papa da época, Julio 

II; 

 Alguns povos indígenas pintam o próprio corpo com tintas naturais porque acreditam 

que os desenhos os protegem dos espíritos maus; que identificam quem são, ou ainda, 

para se enfeitar... Cada imagem tem um significado, alguns ainda, acreditam que, uma 

boa pintura traz sorte na caça, na pesca ou nas viagens... 

 Atualmente, há uma infinidade de possibilidades no uso de suportes e materiais 

expressivos; as obras de arte estão em museus, galerias, nas praças, cemitérios, nos 

prédios, nas ruas, nos rios etc. 

O importante é que os alunos entendam as múltiplas formas de conceituar, fazer e 

apresentar obras de arte para o fruidor, para quem as lê. 

PROPOSIÇÃO 14 
 

Convide os alunos a organizar uma intervenção ou exposição na escola, num espaço 

não convencional, onde não seria habitual encontrar um trabalho de arte. Faça um passeio 

pela escola junto com os alunos, para que possam escolher o lugar ou lugares onde construir a 

intervenção / exposição. Não se esqueça de conversar com o (a) diretor (a) e/ou coordenador 

(a) com antecedência sobre a realização dessa atividade.  

Escolhido o local (ou locais) levem todos os trabalhos para que, com seu apoio, 

montem a exposição, organizando os espaços, ampliando, se possível, o local escolhido com 

mais pinturas, colagens, intervenções. Espalhem as obras pelo espaço escolar, ocupem pátios, 

jardins, escadarias, tetos, janelas, corredores, quadras, refeitórios. Apropriem-se de 

rachaduras, buracos, bueiros que porventura existam na escola e transforme-os em pontos de 

reflexão.  

Também é possível sobrepor, juntar, colar, amarrar, enfim, fazer com os alunos um 

único trabalho que reúna todos os que foram produzidos, lembrando sempre de escolher um 

lugar onde esta intervenção / exposição não passe despercebida aos demais alunos, 

professores, funcionários. 

PROPOSIÇÃO 15 
 

Pronta a mostra, os alunos, em grupos e orientados por você, deverão fotografar as 

obras, entrevistar as pessoas, gravar depoimentos, registrar opiniões! 

Peça aos alunos que, também durante o intervalo das aulas, observem as diferentes 

ações das pessoas ao se depararem com as produções.  

Uma sugestão seria a presença de alunos voluntários como educadores da mostra que 

orientam os visitantes. 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

29 

 

PROPOSIÇÃO 16 
 

Reúna os alunos com suas fotos e depoimentos escritos colhidos durante a mostra e, 

juntos, organizem um mural na sala de aula. Comentem os resultados e sistematize todo o 

percurso de trabalho.  

Organize novamente uma roda de conversa a fim de que os alunos socializem seus 

registros, mostrem as fotografias, contem suas próprias impressões e as dos observadores. O 

que ouviram? Qual comentário mais lhes chamou a atenção? Por quê? O que sentiram vendo o 

seu trabalho exposto ou fazendo parte de uma única obra? Como foi trabalhar em equipe? Seu 

trabalho corresponde à sua ideia? Mudariam alguma coisa? Por quê? Houve interpretações 

diferentes daquela expressa por você, por parte dos observadores? Os materiais foram 

adequados?  Gostaria de continuar essa atividade? Por quê?  Como avaliam todo o seu 

percurso?  

Relembre os conteúdos e conceitos propostos no início da situação de aprendizagem e 

observe se foram apropriados pelo grupo. Afinal, o que é suporte? Bi e tridimensionalidade? 

Abstração, figuração? Intervenção? Questione ainda os valores simbólicos da obra: qual a 

intenção de cada cor, cada forma, volume? Porque “aquele” lugar foi escolhido para expor os 

trabalhos? O local influencia o significado e a interpretação? Por quê?  

 

  PedirPpppp mais 

Intervenção realizada na EE Aparecido Gonçalves Lemos – Canitar  

Diretoria de Ensino da Região de Ourinhos - Prof. de Arte Francisco Libardi 

Foto: Prof. Francisco Libardi 

Vídeo e depoimentos de alunos disponíveis em http://aparecidoglemos.blog.terra.com.br 

 

http://aparecidoglemos.blog.terra.com.br/
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Intervenção realizada na EE Júlio Mastrodomênico - Ipaussu 

Diretoria de Ensino da Região de Ourinhos - Prof. de Arte Francisco Libardi 

Foto: Prof. Francisco Libardi 

Vídeo e depoimentos de alunos disponíveis em: 

http://escolajuliomastrodomenico.blog.terra.com.br 

 

Avaliação 

 

Professor a avaliação deverá ser processual e contínua, assim como os seus registros, 

com as observações das rodas de conversa, as colocações dos alunos sobre suas produções, 

sobre os conteúdos trabalhados nas atividades, enfim, durante todo percurso. Estimule, 

sempre, durante as rodas de conversa, a autoavaliação.  

Finalizando, verifique os graus de aproximação de cada aluno em relação às 

expectativas de aprendizagem: 

 Pesquisa experimenta e utiliza, em suas produções, intencionalmente, 

diferentes materiais expressivos, justificando suas escolhas. 

 Observa, compara, relaciona, verifica, identifica, respeita, reflete sobre as 

semelhanças e diferenças encontradas nas produções artísticas de 

diferentes povos, culturas, épocas, etnias. 

 Percebe, gradativamente, que as artes visuais são formas singulares de 

manifestação. 

 Realiza a leitura de algumas produções artísticas. 

 Elabora diferentes formas de registros, textos verbais (escritos e orais), 

sobre arte quando solicitado pelo professor. 

 

 

 

http://escolajuliomastrodomenico.blog.terra.com.br/
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Dança 
Ana Terra

2
 

Uxa Xavier
3
 

 

A dança é uma linguagem artística do corpo em movimento. A prática da dança 

possibilita o desenvolvimento da sensibilidade e da motricidade como pares entrelaçados. O 

domínio do movimento na dança propicia a ampliação de repertórios gestuais, novas 

possibilidades de expressão e comunicação de sensações, sentimentos, pensamentos. O 

refinamento do corpo em movimento encontra-se articulado à expressividade e à criatividade, 

envolvendo processos de consciência corporal (individual) e social (relacional), assim como, 

processos de memória, imaginação, concepção, e criação em dança nos âmbitos artístico e 

estético.  

São esses alguns dos paradigmas da dança como linguagem artística a ser ensinada e 

aprendida na escola.  

A dança está presente no salão de baile, nos desfiles de Carnaval, em um encontro de 

danças urbanas ou na roda de samba na rua, no pátio de uma escola, no palco de um teatro, 

no cinema, na televisão. As danças têm funções e sentidos ligados ao contexto de 

acontecimento, aos sujeitos que a vivenciam e que a desfrutam como público. Pensando em 

uma dimensão abrangente, acreditamos que todas as pessoas podem dançar.  

Mas será que essas pessoas podem dançar qualquer uma das diferentes danças 

mencionadas acima assim que desejar? Cada uma dessas danças requer que aquele que 

deseja aprender se disponha a experimentar, a praticar (talvez repetidas vezes), seja 

vivenciando aprendizados informais (aprender com os amigos na roda de samba), não formais 

(fazer dança de salão na associação de moradores do bairro) ou formais (estudar a dança 

como uma das linguagens da disciplina Arte, cursar uma escola técnica ou superior de 

formação profissional na área). 

Se por um lado, cada contexto de ensino e aprendizagem da dança tem contornos 

diferenciados, poderíamos dizer que existe algo comum, importante a ser destacado para o 

professor que irá percorrer as situações de aprendizagem aqui propostas. Dançar implica em 

aprender sobre o movimento que aborda: o espaço nas suas relações de direções, níveis e 

planos; o tempo nas relações de pulsos, ritmos, pausa e velocidades com e no próprio corpo, 

tendo a ação e a reflexão sempre presentes.  

Talvez, muitos professores possam se perguntar então: como irei ensinar dança se não 

sou bailarino ou mesmo, se não costumo dançar? De fato, para alguém se tornar um artista da 

dança cênica (espetacular) deverá realizar uma formação específica, contínua e profunda. Mas, 

sabemos que o ensino da arte na escola não tem a função de oferecer uma formação 

                                                           
2
 Educadora e artista da dança, socióloga (FFLCH/USP), mestre em Artes (IA/UNICAMP) e doutora em Educação 

(FE/UNICAMP). É professora titular do Curso de Dança da Universidade Anhembi Morumbi. Presta consultorias a 
projetos de formação profissional e educação continuada para artistas e professores de dança. 

 
3
 Especialista no Método Laban Especialização pela USP; coordena o “Lagartixa na janela” grupo de pesquisa e 

criação em Dança/ Educação; Curadora de Dança do projeto Casas de Cultura e Cidadania AES/Eletropaulo. 
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profissional, mas, proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer, apreciar, criar e viver a 

dança na escola, tendo experiências com sentido e ligada ao mundo dessa linguagem 

expandindo as possibilidades de formação e de participação social. 

Estamos então convidando os professores de Arte para enfrentar um desafio: aproximar-

se da dança como uma linguagem artística, procurando pontes com as demais linguagens de 

seu conhecimento, com suas histórias pessoais de corpo e movimento, com suas memórias e 

desejos dançantes, por vezes não manifestos. 

As bases ou pilares para que o processo de ensino e de aprendizagem possa ter início é 

que você professor se permita vivenciar uma aproximação do próprio corpo: visitar seu “corpo-

casa”, conforme sugerido por Vianna e Castilho (GARCIA, 2002, p.17). Além disso, sugerimos 

uma atitude de observação constante do corpo e do movimento da criança no cotidiano 

escolar, o que irá, sem dúvida, lhe oferecer um rico repertório de ações corporais, formas de 

movimento, interações, jogos e danças que seus alunos dominam e vivenciam entre eles na 

escola.  

As situações de aprendizagem propostas estão fundamentadas por referenciais teórico-

práticos, didático-metodológicos oriundos da pesquisa de especialistas, artistas e educadores. 

De fato, subjazem a esse material, conceitos, experiências, reflexões e danças. Sua 

disponibilidade de não apenas ler, mas, estudar previamente e orientar as aprendizagens de 

seus alunos nas proposições de dança permitirá a ocorrência de um rico processo de 

conhecimento na linguagem. 

Sintetizamos, a seguir, alguns conceitos importantes para o estudo e o desenvolvimento 

das Situações de Aprendizagem na linguagem da dança. 

Em uma definição sucinta podemos dizer que o que caracteriza a linguagem da dança é 

o movimento do(s) corpo(s) do(s) dançarino(s) no espaço e no tempo. 

Enfim, dançar significa experimentar o corpo em movimento para além de sua 

funcionalidade (caráter instrumental) cotidiana. Do mais simples ao mais complexo dos 

processos de aprender uma dança o corpo poderá ter experiências de criação e construção de 

movimentos expressivos nos quais, cada aluno que dança, está implicado com seu mundo 

interno, sua memória, sua história, dialogando com o as culturas da dança presentes no 

mundo. 

Em especial, na primeira infância, as crianças estão em pleno momento de descobertas 

e refinamento de seus gestos e movimentos, tanto de caráter instrumental, quanto expressivo. 

Há, em geral, uma enorme disponibilidade para mover-se. As brincadeiras da criança de seis, 

sete ou oito anos (alunos do 1
o
 e 2

o
 anos) são jogos e narrativas em movimento, muitas vezes, 

permeados pelo dançar.  

Apesar dessa disponibilidade e da presença da própria dança, por vezes, no cotidiano de 

algumas das crianças, o estudo da dança como uma das linguagens artísticas na escola irá 

envolver o diálogo por meio do corpo em movimento com os pares e o professor (a), de 

maneira que o aluno possa experimentar, criar, executar, transformar, observar, organizar 

diferentes maneiras de dançar. Para a criança, será lançado um convite para aprender e 
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desenvolver seu potencial em dança, de forma que ela possa também viver, conhecer e 

apreciar dança.  

Nesse sentido, cabe reiterar que o estudo da dança na escola não pode estar restrito ao 

aprendizado de coreografias. Como o coreógrafo e pesquisador brasileiro Klauss Vianna 

discute em seu livro “A dança” (VIANNA, 2005), o sentido da aprendizagem da dança não 

deveria ser decorar passos, mas sim, aprender um caminho.  

Para Valerie Preston-Dunlop, pesquisadora inglesa que vem ampliando os estudos de 

Rudolf Laban, a dança é uma linguagem comunicada por “movimentos, que podem ser vistos, 

escutados ou percebidos a partir dos corpos cênicos dos bailarinos” (apud LOBO, 2003, p. 

141). Nesse sentido, como componentes da dança figuram: 1) o elemento central, o 

movimento; 2) o(s) dançarino(s); 3) os elementos sonoros, que incluem a música, o uso da voz, 

o silêncio, o som ambiente; 4) os elementos visuais que são compostos pelo espaço cênico ou 

pelo espaço onde a dança acontece, envolvendo também, objetos de cena, figurinos, cenários, 

vídeos.  

A motivação de um artista ou professor-artista na criação de uma dança é originária “de 

um sentimento, de uma ideia, de uma intenção, ou simplesmente do próprio movimento, como 

em certas danças contemporâneas” (LOBO, 2003, 142).  O processo criativo em dança se 

materializa em uma composição coreográfica a qual pode envolver diferentes arranjos entre o 

movimento e a música, entre o movimento e o espaço, entre o movimento e os elementos de 

cena. Nesse sentido, para fruir e analisar a forma/conteúdo de uma obra de dança é 

necessário observar as conexões estabelecidas entre tais componentes. 

As proposições de dança que serão apresentadas, associando aspectos do imaginário 

das crianças, da sua cultura e de outras referencias propostas pelo professor focalizam o 

estudo da estrutura do movimento. Se tomarmos a imagem de uma estrela de cinco pontas, 

cada uma delas corresponde a um componente estrutural do movimento, a saber: corpo, 

ações, espaço, dinâmica e relacionamentos (LOBO, 2003).  

A delimitação de focos para experimentação, improvisação, apreciação do movimento é 

necessária a título de estudo, pois a dança, na prática, envolve a interação de todos esses 

componentes: movimento no espaço, criado pelas ações corporais, que por sua vez adquirem 

qualidades através das dinâmicas, que são visíveis em partes específicas do corpo e que 

envolvem relacionamentos entre dançarinos e destes com o ambiente, com objetos, etc. 

(COSTAS, 1997, p. 38). 

Nas proposições das Situações de Aprendizagem, será possível observar o 

desenvolvimento desses estudos práticos em dança, pois são sugeridos diferentes estímulos 

para as experimentações do movimento. Tais estímulos podem ser: auditivos ou sonoros (sons, 

músicas, voz); visuais (imagens, fotos, cores); táteis (contato com objetos, com colegas, com o 

ambiente); imaginativos ou literários (narrativas, contos, poemas); e, cinestésicos, nesse caso, 

o próprio movimento (COSTAS, 1997). 
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O QUE ENTENDEMOS POR PROPOSIÇÕES EM DANÇA 

Partindo dessas premissas é importante uma reflexão sobre o que denominamos 

“proposições em dança”. Pensamos que cada proposição é uma experiência desenvolvida 

como um pequeno ciclo. Iremos tratar a seguir de cinco momentos fundamentais que 

contribuirão para a efetivação das expectativas de aprendizagem.    

 

A CRIAÇÃO DO AMBIENTE 

É fundamental criar um ambiente propício para o desenvolvimento das proposições em 

dança. Em geral, o estudo da dança exige uma sala apropriada, livre de móveis, com piso de 

madeira limpo e liso, com boa ventilação, entrada de luz, etc., para que possam acontecer 

práticas diversas de contato e exploração do movimento no espaço. Da mesma forma, é 

importante a existência de um equipamento de som. Mas, sabemos que nem sempre existe na 

escola uma sala dentro desse padrão. Assim, caberá a você professor, adequar a sala de aula, 

ou mesmo, escolher outros espaços da própria escola ou do seu entorno (algo sugerido em 

algumas das próprias situações de aprendizagem) que possam favorecer o desenvolvimento 

das propostas. 

Mas, além do espaço físico, estamos sugerindo a construção de uma ambientação. Que 

você professor crie para e com seus alunos, um lugar de acolhimento às experiências corporais 

e de movimento das próprias crianças ampliando e enriquecendo esse universo no percurso 

das proposições de dança.  

Em geral, entende-se o “aquecimento” como momento prévio necessário a outras etapas 

de uma aula de dança que gradativamente – em uma sequência tradicional – se encaminhará, 

de movimentos mais simples, mais restritos e lentos, para movimentos mais complexos, 

amplos e rápidos, obviamente, recombinando todas as possibilidades entre tais extremos. Seria 

algo como “esquentar os motores” para, no final, “chegar a correr”.  

Nossa ideia de aquecimento envolve uma ampliação dessa noção. O “aquecimento” é 

uma etapa preparatória também destinada a acordar os sentidos – a sensibilização. Um 

simples espreguiçamento do corpo, quando realizado com atenção à pele e aos movimentos 

articulares, pode significar uma estimulação do tato e da propriocepção (percepção do próprio 

corpo). É um “chegar ao corpo”, abordando-o em suas dimensões intrínsecas – sensorial e 

motora – antes de iniciar a proposição. 

O aquecimento significa que estamos nos preparando para a proposição, mas, 

paradoxalmente, já estamos dentro dela, porque não conseguimos nos separar de nosso 

corpo. É como arrumar os papéis, as tintas, as cadeiras e mesas para iniciar uma atividade 

plástica, mas, no caso da dança, isso pode significar, sentir os pés, mover as articulações, 

sentir o espaço, ouvir a respiração. Esse momento poderá acordar, disponibilizar, organizar, 

concentrar, construir, individual e coletivamente um estado de dança.  

Para as situações de aprendizagem, sugerimos seis tipos de aquecimentos que poderão 

ser transformados, lapidados, de forma a adequá-los às proposições apresentadas: o banho, 

acordando o esqueleto, boneco articulado, o barco, caminhando e rolinho. Os 

aquecimentos podem e devem ser repetidos no percurso de uma série de situações de 
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aprendizagem. E, a cada vez poderão ganhar um colorido específico com as descobertas das 

crianças e do próprio professor. 

Nesse sentido, vale destacar que a repetição de uma sequência de aquecimento 

permitirá ao professor observar a apropriação do aluno no que diz respeito à qualidade de 

presença e execução das propostas e dos movimentos sugeridos
4
. 

A seguir, apresentamos uma versão de cada um deles, na íntegra: 

 

 O banho 

 

Os focos desse aquecimento são a percepção da pele, das articulações, dos espaços 

articulares, dos ossos, de todo o contorno do corpo e do espaço pessoal (cinesfera). 

Proponha aos alunos que fiquem em pé numa roda, diga a eles que no centro dela 

existem sabonetes mágicos e que cada um vai pegar um sabonete. Pergunte a eles qual o 

cheiro do sabonete de cada um. 

Convide-os a sentir o cheiro do sabonete num faz de conta, colocando as mãos em 

concha e inspirando o cheiro imaginário. 

Estabeleça a seguinte regra: ninguém pode sair do lugar enquanto se ensaboa; pode 

sentar, deitar, mas não pode se deslocar no espaço.  

Inicie o jogo do banho onde cada criança passa o sabonete em seu corpo. Proponha que 

os movimentos sejam realizados de forma lenta onde eles ficam mais tempo massageando 

uma região, ou de maneira mais rápida, para ativar bem a pele.  

 

 

      

  Sentindo o cheiro do sabonete                           Lavando o rosto 

                                                           
4
 Esses aquecimentos foram elaborados pela  artista e educadora de dança, Uxa Xavier. 
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Lavando o pé 

 

Quando todos estiverem bem “ensaboados” precisam abrir o chuveiro imaginário e se 

enxaguar. A “água escorre pelo corpo” lavando bem cada uma das partes que foram 

ensaboadas. Sugira a eles que deixem escorrer a água, gerando movimentos flexíveis 

(circulares e espiralados) e diretos (retos), mas sem sair do lugar (o chuveiro), brincando com 

as dobradiças (as articulações) do corpo.  

 

Sentindo a água que escorre pelo corpo 

 

Quando o banho acabar todos descobrirão que se esqueceram das toalhas e para se 

secarem precisarão fazer “vento”.  Convide-os a dançar pelo espaço da sala criando vento com 

seu corpo. E depois fazendo vento em seus colegas.  

               

                 Dançando com brisa                                        Dançando com o vento 
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Quando todos estiverem secos voltarão para a roda inicial. Pergunte a eles se sentiram 

que podem criar vento com seus corpos. 

O “banho” pode ser realizado no silêncio ou pode ter como estímulo sonoro músicas 

instrumentais, com variações de andamento rápidos e lentos para o momento do ensaboar e 

rápido para o vento. O importante é criar um ambiente favorável à movimentação.    

Esse aquecimento é muito indicado para introduzir proposições em duplas ou grupo, 

onde eles precisam se conectar, se tocar, trabalhar junto. Nesse sentido, como sugestão de 

variação e aprofundamento dessa proposta você poderá propor o agrupamento de duplas e 

trios no momento de ensaboar.  

O respeito ao outro é um valor fundamental a aprender no dançar em grupo. Nesse 

aquecimento, o respeito ao próprio corpo e ao corpo do colega é fundamental, por essa razão é 

importante você estar atento como, eles estão se tocando. Caso você perceba algum toque 

com uma intensidade que esteja incomodando o colega, é interessante que você intervenha 

mostrando como o tocar o outro com respeito pode ser uma experiência de ampliação da 

percepção do outro e de si mesmo.   

 

 Acordando o esqueleto 

 

Os focos desse aquecimento são a percepção da pele, dos ossos, das diferentes partes 

do corpo. Preferencialmente realizada numa posição sentada (sobre os ossos da pelve, 

chamados ísquios) ou mesmo, de pé, mas, sempre com um grupo organizado em roda. 

 

 

                                                   Sentado nos ísquios 

 

A recepção das propostas em que são sugeridas ações de toque e contato com o próprio 

corpo, ou com o corpo do colega, irá variar segundo cada criança, nas diferentes turmas e 

anos. Sabemos que a relação com o corpo pode favorecer a manifestação de valores e 

comportamentos que estão sendo aprendidos na família, na comunidade em que reside, nos 

ambientes religiosos, e, da mesma forma, nos meios de comunicação diversos. Portanto, é 

importante sempre estar atento às dúvidas e expressões dos alunos sobre as questões 

corporais – promovendo o diálogo de acordo com as demais orientações e diretrizes 
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curriculares, de forma articulada com outros professores responsáveis pela sala. Lembramos 

ainda que tais práticas poderão ser fundamentais na formação de uma atitude de respeito e 

cuidado com o próprio corpo.   

Proponha aos alunos que toquem seu corpo como se estivessem tirando uma poeirinha 

bem fina da pele. Depois vão entrando em contato com os ossos fazendo movimentos de 

amassar com delicadeza. 

 

       

Tirando a poeira da pele 

 

Incentive-os a tocar seu corpo explorando as articulações e a superfície da pele, aqui é 

interessante conversar com eles sobre como tomam banho se gostam de se ensaboar, qual 

parte do corpo é mais fácil de lavar e qual é mais difícil de alcançar. Dessa forma você poderá 

também conversar sobre a importância da higiene corporal e como devemos cuidar de nosso 

corpo.  Com as mãos fechadas, acionando a articulação dos punhos, fazer movimentos de 

“percutir” os ossos (batidinhas leves e rápidas) em uma sequência que se inicia nos pés, 

pernas, quadril (frente e trás), tronco, pescoço e cabeça e depois descendo pelas clavículas, 

ombros até braços e mãos. Procure começar pelo lado direito e depois esquerdo. 

          

Percutindo os ossos 

 

No final, proponha que todos se deitem e sintam a presença dos ossos que tocaram, 

tocando o chão. Uma maneira divertida de percepção do esqueleto, caso o chão seja de 

madeira, é solicitar aos alunos que ainda deitados batam os pés (com as pernas flexionadas) 

no chão, ou ainda, os punhos cerrados. Possivelmente, além do som, poderão sentir a vibração 

do chão em seus corpos.  
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Deitado sentindo o peso dos ossos em contato com o solo 

 

Peça aos alunos, que se espreguicem sentindo os ossos e as dobradiças entre eles, que 

permitem que o corpo como um todo expanda e encolha (expansão e recolhimento).  

 

         

Deitado espreguiçando 

                      

              

Encolhimento 

 

Sugira que eles prossigam com esses movimentos de encolher e expandir até sentar e 

depois que realizem uma pausa agachados na posição de cócoras, apoiando mãos e pés no 

chão. Daí, devagarzinho, indique que levantem o quadril na direção do teto deixando os joelhos 

ligeiramente flexionados (muitas crianças tem encurtamento na musculatura posterior, por isso 

deixe que eles façam esse movimento nas suas possibilidades, incentivando-os a cada 

encontro a alongar um pouco mais) sem esticar as pernas totalmente; podem soltar o apoio das 

mãos no chão e se manterem assim, apoiados sobre os pés com a coluna pendurada para 
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baixo. Prosseguindo, proponha o desenrolar da coluna, segmento por segmento, sempre 

lembrando que a cabeça é a ultima que chega. 

 

     

Subindo da posição de cócoras 

 

 

Tronco em elevação 

 

Essa sequência, em todo seu percurso, pode ser realizada com uma música com 

instrumentos de percussão variados de forma a favorecer a exploração de ritmos e 

intensidades. 

Esse aquecimento é indicado para proposições iniciadas por atividades individuais. 

Estimula a propriocepção corporal, em especial, a percepção do esqueleto, favorecendo uma 

presença mais “viva”, “acordada”, “ativa”.   

 

 Boneco articulado 

 

Os focos desse aquecimento são o reconhecimento e a mobilização das articulações, a 

exploração dos níveis espaciais (baixo, médio e alto), a percepção da relação de peso do corpo 

e o espaço que ele ocupa. 

Proponha às crianças que deitem no chão e sintam seu corpo tocando o solo (peça que 

fechem os olhos). Pergunte a eles se sentem seus ossos, se sentem o peso de seu corpo, e 

quais partes tocam o solo e quais não tocam. Deixe um espaço de tempo para que todos 

possam compartilhar suas percepções.  
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Convide-os a espreguiçarem-se como um gato. É interessante propor que eles 

“perguntem” ao corpo qual parte quer começar a se espreguiçar. A ideia é mover ”parte por 

parte”. Por exemplo, proponha que enrolem e desenrolem a coluna como o gato faz. Observe 

atentamente a movimentação dos alunos, pois, eles irão apresentar ideias que poderão ser 

compartilhadas a partir de sua orientação. 

 

 

Sentindo o apoio dos ossos 

                  

Espreguiçando 

  

Nessa próxima etapa, a proposta será associar pausa e movimento aos momentos de 

silêncio e som.  Com palmas ou com um instrumento sonoro você poderá realizar um pulso ou 

ritmo que será acompanhado pelo movimento de cada parte do corpo até que o grupo comece 

a se erguer, direcionando-se para o nível médio (caso alguns estejam ainda deitados) e depois, 

para o nível alto. Por exemplo: você pode bater palmas marcando um pulso contínuo (cada 

palma marcando um tempo) para que eles se movimentem; quando o som pausar durante um 

período de tempo estabelecido para os alunos (por exemplo, quatro tempos que 

corresponderiam a quatro palmas), pode ficar combinado que é para parar de se mover e 

perceber o corpo, seu peso e as formas que ele criou. E, daí, a sequência se repete de 

maneira a propiciar diferentes explorações de movimentos até o grupo chegar na posição 

vertical (de pé). Uma variação é inverter a relação do movimento com o som e da pausa com o 

silêncio. O movimento pode acontecer no intervalo de tempo maior (durante as quatro palmas, 

quatro tempos) e a pausa em um tempo curto, de um tempo correspondente ao silenciar de 
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uma batida das mãos. Com diferentes instrumentos, ritmos, músicas, enfim, outras possíveis 

relações entre som-movimento, pausa-silêncio poderão ser pesquisadas.                      

        

 

 

       

 

Mudanças de apoios e deslocamentos nos níveis: baixo, médio e alto 
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Brincando de boneco articulado com o colega 

 

Esse aquecimento é indicado para proposições que irão ser desenvolvidas, de início, 

individualmente. Ativa a concentração e a percepção do tempo (pausa e som). 

 

 O barco 

 

Os focos desse aquecimento são: percepção dos lados do corpo (lateralidade), 

transferência de peso, organização do movimento da coluna, enrolamento e endireitamento. 

Organize os alunos em círculo e peça que sentem no chão, com as plantas dos pés unidas. 

Peça que toquem os próprios pés massageando-os como se estivessem fazendo uma massa 

de pão, para depois, brincar com os calcanhares como se estivessem tirando uma meia 

invisível.  Ainda sentados, da mesma maneira, peça que encontrem dois ossinhos bem 

embaixo do quadril, os ísquios (observe imagem abaixo) e proponha que façam movimentos 

pendulares, alternando o apoio do peso do corpo de um ísquio para o outro.  
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Diga aos alunos que estão no mar, dentro de um barco que balança suavemente, para 

um lado e para o outro, com o gesto dos braços eles recriam a figura da vela. O balanço vai 

aumentando e o barco vira. 

     

Sentados nos ísquios 

 

 

        

Movimentos pendular                               Barco virado 

 

Eles entregam o peso do corpo para a lateral e permanecem deitados no chão por um 

tempo sentindo seu peso, seus apoios ósseos no solo. O vento volta a soprar e o barco retorna 

a sua posição inicial, é importante nesse momento que as crianças retornem ao centro 

desenrolando a coluna, sendo que a cabeça é a ultima parte do corpo que chega a 

verticalidade, sobre a coluna. 

Esse aquecimento é indicado para o trabalho da criação de um ritmo coletivo, próprio do 

grupo. Pode ser sugerido como desafio que a sequências proposta possa ser iniciada e 

concluída conjuntamente, ou mesmo, com a repetição desse aquecimento, que o grupo 

alcance a realização em uníssono.   

 

 Caminhando 

 

Os focos desse aquecimento são a percepção dos apoios dos pés, das articulações dos 

pés em relação aos membros inferiores, relações entre apoios e formas e posturas que o corpo 

pode adquirir nos deslocamentos. 
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Sugira aos alunos que se desloquem de um canto ao outro da sala criando formas 

diferentes de andar. Caminhar com o peso: sobre os calcanhares; sobre os metatarsos; sobre a 

borda interna e externa do pé. Caminhar com um pé só, e alternando de um pé para o outro. 

Chame atenção para que percebam quais partes do corpo são possíveis de flexionar 

(articulações) e quais partes do corpo conseguiram torcer. Daí, proponha que organizem uma 

sequência de movimentos explorando partes do corpo, envolvendo o nível alto (quando 

ficamos nas pontas dos pés ou saltamos, perdendo o contato com o chão); o peso (variando 

entre o pisar firme ou leve); o tempo (variando entre o rápido e lento); e a lateralidade (ir para a 

direita e para esquerda) e andar para frente e para trás. 

 

                                       

     

Formas diferentes de caminhar 

 

Esse aquecimento é indicado para a emergência de um estado de atenção individual ao 

próprio corpo, para que os alunos percebam as relações de interdependência dos movimentos 

articulares na estruturação do corpo em deslocamento. 

 

  Rolinho 

 

O foco desse aquecimento é possibilitar à criança a realização de movimentos 

fundamentais – enrolamento, esticamento e torções – em contato com o chão e demais níveis 

do espaço. 

Convide as crianças a se deitarem no chão e sentirem o peso de seus corpos. Pergunte 

se sentem que alguns ossos conseguem tocar o chão e outros não. Proponha que se 

espreguicem sentindo que estão espichando as pernas para uma direção e os braços para a 

direção oposta (uma imagem interessante é dizer que estão crescendo deitados), depois que 

se enrolem como um tatu bolinha (os joelhos bem próximos da cabeça) e se desenrolem.  
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               Esticando                                                              Enrolando 

 

     

               Sentindo os ossos                                             Torções 

 

Com os alunos ainda deitados você pode bater palmas sucessivamente ou tocar um 

tambor, sugerindo que rolem pela sala sentindo a passagem de apoios dos quatro “lados” do 

corpo (frente ou região anterior, laterais e trás ou região posterior). 

                                                          

    

Rolamentos 

 

Acontecerão encontros entre eles, um pode rolar sobre o outro ou então parar e esperar 

que o outro passe. Quando você para o som eles devem criar uma escultura no chão. Na 

continuidade, você pode propor que para eles se levantarem até ficar de pé, em oito tempos, e, 

depois em quatro tempos, em dois e até, em apenas um tempo.  

Esse aquecimento é indicado para despertar a consciência da tridimensionalidade 

(volume) do corpo, da conexão da cabeça com a coluna (eixo central) e demais partes do corpo 

e, da relação entre centro do corpo e extremidades (expansão e recolhimento).  

Você deve ter observado que algumas dessas propostas, por exemplo, o banho, o 

boneco articulado, o barco, envolvem a criação de uma pequena narrativa onde o imaginário 
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está integrado na ação (jogo simbólico). Isso quer dizer que é no próprio aquecimento que se 

inicia a construção de uma situação de dança. 

Sendo assim, você professor poderá alimentar o imaginário das crianças quando 

propuser o acordando o esqueleto, caminhando e o rolinho, quando formular novas 

propostas, ou mesmo, possíveis variações. 

 

Desenvolvimento 

 

Após o trabalho de aquecimento, é chegado o momento destinado às proposições de 

exploração, investigação, criação (solos, duos, trios, grupos), apresentação e apreciação 

devotadas ao estudo dos conteúdos, focalizados no encontro. 

No desenvolvimento das proposições procure estar presente observando: o estado de 

presença do aluno em relação ao seu corpo, ao espaço e ao grupo em que está inserido. Além 

disso, esteja atento às possíveis mudanças que estarão acontecendo com seus alunos no que 

diz respeito à evolução da qualidade de movimento e apropriação das propostas.  

Nesse caso, estamos chamando sua atenção aos indicadores de observação dos alunos 

descritos no quadro das expectativas de aprendizagem. A observação é um processo de 

avaliação contínua no próprio momento da proposição, pois no caso da dança trata-se de uma 

linguagem efêmera que dura enquanto acontece sua realização. Claro que você poderá 

registrar de outras formas o processo, como iremos apontar a seguir, mas a riqueza da 

observação no percurso da ação, é única e própria à essa linguagem. Esse é seu principal 

material de avaliação de seus alunos: o corpo em movimento no percurso das proposições. 

 

PLANEJAMENTO E APROFUNDAMENTO 

 

É importante que nos estudos preparatórios aos seus planejamentos você recupere os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina Arte (MEC/SEF, 1997), onde existem as 

diretrizes específicas para a dança. Os materiais publicados pela Secretaria Estadual de 

Educação (SEE/FDE, 2006; SEE/FDE, 2010, volumes 1, 2 e 3) trazem fundamentos teóricos, 

proposições e experiências importantes para a leitura desta publicação que irá orientar o 

ensino da linguagem da dança nos anos inicias.  

Felizmente, hoje podemos dizer que já existem inúmeras publicações sobre dança, 

disponíveis para compra, assim como, para acesso gratuito em sites especializados. Além 

disso, o advento da internet, a existência de sites como o youtube permite acesso a um 

volumoso acervo de imagens de grupos, companhias, artistas, etc.  
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM EM DANÇA  

 

 Para o ensino da linguagem da dança nos anos iniciais do ensino fundamental, os 

conteúdos propostos estão articulados com as proposições fundamentais ao aprendizado das 

crianças, respeitando seu desenvolvimento motor e cognitivo, por meio de jogos, brincadeiras, 

danças de roda, criação de suas danças individuais e coletivas. 

As situações de aprendizagem foram concebidas e organizadas a partir de ideias e 

temas que possam mobilizar os professores e as crianças no processo de ensino e 

aprendizagem da dança.  

Essa é uma proposta de iniciação à linguagem da dança. Nesse momento da vida das 

crianças a introdução de uma técnica, onde os movimentos repetitivos são parte da construção 

do aprendizado, não se faz necessária, pois anteriormente ao exercício, é de fundamental 

importância o desenvolvimento de um vocabulário e consequentemente de um repertório 

expressivo e simbólico no corpo, como também o conhecimento de sua estrutura 

músculo/esquelética, em movimento. Sem esses conhecimentos todo o processo de 

exploração e criação de movimentos estará reduzido a um repertório, limitado ou a um 

repertório colado a referências midiáticas sem qualidade artística e estética, ou seja, 

estereotipado, onde a imitação ou a cópia elimina a possibilidade de criação ou até mesmo de 

um olhar critico a esses modelos.  

 

Bom trabalho! 
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QUADRO CURRICULAR – DANÇA 
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

Vivenciar/explorar os diferentes 
tecidos corporais – a pele, as 
estruturas ósseas e articulares, 
os músculos – percebendo e se 
apropriando da constituição do 
próprio corpo como um sistema 
vivo, dinâmico e expressivo.  

 

Oferecer, regularmente um 
momento de preparação corporal 
– o aquecimento – destinado ao 
estímulo e a integração dos 
sentidos (visão, audição, tato, 
propriocepção, etc.), a percepção 
das diferentes estruturas 
corporais (pele, ossos, 
articulações, músculos) e a 
organização gestual e motora 
(ações de expandir, recolher, 
dobrar, esticar, torcer) em seu 
desenvolvimento no espaço. 

Consegue entrar em contato com 
seu corpo durante a proposta de 
aquecimento, percebendo que 
esse momento da aula é uma 
ação individual, e uma 
preparação para o ato de dançar.  

 

 
Estudar e apropriar-se do 
movimento em seus diferentes 
aspectos expressivos e 
estruturais – as partes do corpo, 
as ações corporais, os fatores 
peso, tempo, espaço e fluência 
em suas relações (dinâmicas), o 
espaço pessoal e geral – 
favorecendo a construção de 
repertórios próprios, assim como, 
em relacionamento com os 
colegas na ação dançante. 

Por meio de estímulos táteis, 
visuais, sonoros, imagéticos e 
cinestésicos, proporcionar 
momentos de experimentação 
individual, duplas e grupos 
maiores valorizando, tanto o 
caráter colaborativo no processo 
de aprendizagem, quanto a 
singularidade de cada criança, 
ao vivenciar atividades 
propostas. 
 
Proporcionar momentos de 
observação, imitação e 
apropriação de gestos e 
movimentos (vocabulários) 
criados pelos integrantes do 
grupo e/ou sugeridos pelo 
professor favorecendo a 
articulação da inventividade ao 
domínio das habilidades da 
execução de pequenas 
sequências e/ou roteiros de 
movimento (repertórios 
dançantes). 

Estabelece contato de seu corpo 
com o ambiente, explorando o 
espaço em suas variações de 
níveis e direções e ritmos, como 
também, se consegue fluir nas 
relações em grupo e em sua 
dança individual. 
   
No processo das aulas 
apropriou-se das nomenclaturas 
apresentadas pelo professor em 
relação aos aspectos 
expressivos e estruturais do 
movimento, pois esses se 
constituem conteúdos 
fundamentais na ação de criar 
danças individuais e coletivas. 

Relacionar as experimentações e 
estudos do corpo em movimento 
a outros elementos também 
pertencentes à linguagem da 
dança, a saber, os elementos 
visuais (figurinos, cenários, 
objetos de cena, etc.) e os 
elementos sonoros (músicas, 
silêncio, voz, etc.), apropriando-
se destes elementos nos 
processos de criar, executar, 
apreciar e contextualizar a dança 
nas diferentes atividades 
propostas. 

 

Disponibilizar materiais – tecidos 
(com elasticidade e medindo 
aproximadamente dos ombros 
aos joelhos das crianças), 
bexigas, caixas de papelão, 
bambolês, cordas, barbantes, 
elásticos, fitas, etc. – que 
possam ser usados como 
figurinos, como objetos cênicos 
e/ou como cenários para a 
compreensão e construção de 
espaços imaginários, espaços 
cênicos. 
 
 Conduzir as atividades a partir 
de diferentes sonoridades 
(inclusive o silêncio) e músicas, 
ampliando o repertório dos 
alunos quanto às relações do 
som/música e movimento/dança;  
 
  
 
Sediar as atividades de dança 

 Consegue criar sentidos e 
significados nas relações do 
movimento expressivo com os 
elementos visuais e sonoros na 
construção de sua própria dança, 
na apreciação e na 
contextualização da dança de 
seus colegas e daquela 
produzida por outros artistas. 
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em diferentes ambientes da 
escola – sala, pátio, quadra, 
parque, etc. –, propondo o 
reconhecimento de suas 
características (amplos, restritos, 
fechados, abertos, etc.) através 
da exploração do corpo em 
movimento (percursos, 
deslocamentos, ocupações, 
esvaziamentos, etc.), 
alimentando a imaginação nas 
investigações espaciais das 
crianças. 

Conhecer brincadeiras, jogos e 
danças coletivas de diferentes 
matrizes estéticas e culturais 
como território de investigação 
para a criação/composição de 
danças autorais, individuais e de 
grupo, relacionando seus 
sentidos e significados ao 
contexto sociocultural dos 
alunos. 

Conhecer as brincadeiras e 
danças assistidas e/ou 
vivenciadas pelos alunos, 
ampliando e diversificando esse 
repertório com a prática de 
outras brincadeiras e danças 
tradicionais, pesquisadas e 
sugeridas pelo professor, 
adequadas ao desenvolvimento 
sensório-motor da criança.  

 
Tendo em vista os conteúdos da 
linguagem da dança, em 
especial, o estudo do movimento, 
proporcionar atividades de 
experimentação, improvisação e 
recriação de brincadeiras, jogos 
e danças trazidas pelos alunos e 
pelo professor, conversando 
sobre seus sentidos e 
significados no processo de 
apropriação e diálogo corporal 
entre esses diferentes repertórios 
culturais e pessoais.  

 
Partindo das matrizes corporais e 
de movimento oriundas dos 
estudos das brincadeiras, jogos e 
danças coletivas, construir (ou 
sugerir) pautas e/ou roteiros para 
a composição de danças autorais 
– individuais, em duplas, em 
pequenos grupos – pelos alunos. 

Apropriou-se das vivencias 
dançadas em sala de aula para 
relacioná-las com as propostas 
de recriação de jogos e 
brincadeiras, estabelecendo 
associações e dialogando com 
as propostas apresentadas pelo 
professor. 
 
Consegue criar frases de 
movimento individualmente, 
como também compartilhar suas 
ideias de movimentos com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar registros das atividades 
corporais e de movimento como 
ação pertinente ao resgate e à 
criação da dança. 

Proporcionar regularmente 
momentos para o registro das 
atividades, (palavras, desenhos, 
colagens, esculturas em argila ou 
massinha, mapas, maquetes, 
esquemas, fotos, etc.) pelas 
crianças e pelo professor. Utilizar 
desses registros como um 
material para relembrar, 
compreender e organizar os 
processos de estudo e criação 
das danças. 

Consegue reinterpretar suas 
criações e do grupo em roteiros e 
mapas visuais, iniciando-se na 
pratica de registros em  dança. 
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Desenvolver o gosto e a 
curiosidade sobre a arte da 
dança, apropriando-se de 
informações sobre suas 
estéticas, seus artistas, suas 
ideias e produções, associando a 
própria experiência com a dança 
na escola. 

Mediar informações sobre 
artistas da dança, suas ideias e 
produções, de diferentes 
matrizes estéticas promovendo 
atividades de apreciação de 
filmes, vídeos e outras imagens 
(fotos, desenhos, pinturas) 
sensibilizando os alunos quanto 
à observação dos elementos da 
linguagem que estão sendo 
trabalhados em sala de aula. 
Oferecer apresentações de 
dança aos alunos, sempre que 
possível, incentivando o contato 
com a linguagem, promovendo 
rodas de conversas sobre as 
curiosidades e as descobertas 
das crianças, relacionando-as 
aos conteúdos trabalhados em 
sala. 

Consegue entender a dança 
através de sua experiência 
corporal e das apreciações de 
obras, como a arte do movimento 
com suas especificidades e 
particularidades, diferenciando-a 
das outras linguagens cênicas e 
reconhecer  quando ela está 
inserida em outro contexto. Um 
exemplo: tanto em espetáculos 
de teatro como de circo podem 
acontecer momentos de dança e 
vice versa. 
Apropriar-se de informações 
apreciadas em vídeos e 
espetáculos  em suas criações, 
como também consegue 
compartilhá-las nas criações em 
grupo.  
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Dança – 3º ano  

Situação de aprendizagem I 

 
Em continuidade aos estudos desenvolvidos no 2

o
 ano, esta situação de aprendizagem oferece 

subsídios para o desenvolvimento de proposições em dança tendo como fio condutor as 

brincadeiras infantis. Para o 3
o
 ano estarão em foco as ações corporais, a espacialidade, os 

ritmos, os materiais que compõem a dinâmica de alguns jogos de regras (possivelmente 

conhecidos das crianças), escolhidos pelo seu potencial de estimular o envolvimento e a 

exploração inventiva dos alunos a partir do reconhecimento de elementos estruturadores para 

a criação e composição da dança. 

  

Expectativas de aprendizagem  
 

 Vivenciar/explorar os diferentes tecidos corporais – a pele, as estruturas 

ósseas e articulares, os músculos – percebendo e se apropriando da constituição do 

próprio corpo como um sistema vivo, dinâmico e expressivo.  

 Estudar e apropriar-se do movimento em seus diferentes aspectos expressivos 

e estruturais – as partes do corpo, as ações corporais, os fatores peso, tempo, espaço 

e fluência em suas relações (dinâmicas), o espaço pessoal e geral – favorecendo a 

construção de repertórios próprios, assim como, em relacionamento com os colegas na 

ação dançante.  

 Relacionar as experimentações e estudos do corpo em movimento a outros 

elementos também pertencentes à linguagem da dança, a saber, os elementos visuais 

(figurinos, cenários, objetos de cena, etc.) e os elementos sonoros (músicas, silêncio, 

voz, etc.), apropriando-se destes elementos nos processos de criar, executar, apreciar 

e contextualizar a dança nas diferentes atividades propostas. 

 Conhecer brincadeiras, jogos e danças coletivas de diferentes matrizes 

estéticas e culturais como território de investigação para a criação/composição de 

danças autorais, individuais e de grupo, relacionando seus sentidos e significados ao 

contexto sociocultural dos alunos.  

 Realizar registros das atividades corporais e de movimento como ação 

pertinente ao resgate e à criação da dança. 

 Desenvolver o gosto e a curiosidade sobre a arte da dança, apropriando-se de 

informações sobre suas estéticas, seus artistas, suas ideias e produções, associando a 

própria experiência com a dança na escola. 
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Conteúdos 
 Corpo  

 Ações corporais 

 Fatores do movimento  

 Espaço pessoal e geral  

 Movimento (dança) e elementos sonoros (música) 

 Improvisação e estudos coreográficos 

 Apreciação, interpretação e criação em dança 

 

Proposição 1  
 

Roda inicial 

 

Convide os alunos a formarem uma roda com as mãos dadas. Se a sala não comportar os 

alunos nessa formação, utilize um espaço mais amplo; o pátio, por exemplo. 

Faça as seguintes propostas: 

 Abrir uma roda e mantê-la o máximo que puderem sem soltar as mãos, criando 

a sensação de equilíbrio entre todos.  

 Em seguida, fechar a roda até ficarem bem próximos dos colegas, também 

sem soltar as mãos.  

 Proponha que eles façam essas ações duas vezes consecutivas, sem 

interrupção, criando um movimento de abrir e fechar com fluência e equilíbrio. 

  Voltar à formação da roda sem dar as mãos; nesse momento é interessante 

manter os espaços entre as crianças. Peça que abram os braços como uma medida de 

espaço entre eles. 

  Convide-os a se espreguiçar movimentando todo o corpo sem se deslocar pelo 

espaço, mas transferindo o peso de seu corpo para a base de apoio, os pés, 

alternando entre um e outro, como também explorar os níveis espaciais (baixo, médio e 

alto) experienciando os apoios e tranferências de peso. Aqui estaremos trabalhando 

com o conceito de  cinesfera (percepção do espaço pessoal). Sugira como uma 

imagem,   que eles estão com uma roupa um pouco apertada e enquanto se 

espreguiçam ela vai alargando, a roupa nesse caso é a própria pele. 

 Bocejar fazendo sons com a boca. 

 Fazendo caretas, brincar com a expressividade de seu rosto.   

 

Diga aos alunos que nessa aula eles irão trabalhar em duplas e que a dança e a música serão 

o meio de comunicação entre eles. 

 

 
Aquecimento: Boneco articulado.  
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Desenvolvimento   

 

Professor, ouça e cante a música “Como vai você” 
5
 com os alunos Quando perceber que eles 

já sabem “de cor” introduza as ações de movimento, descritas abaixo. 

A música terá a função de organizar o tempo das ações que as crianças irão realizar. 

 

"Boa tarde como vai você 

Meu amigo como é bom te ver 

Palma, palma, mão com mão 

Agora um abraço de coração" 

 

Organize os alunos em dois círculos concêntricos, um de frente para o outro, formando 

duplas. Nos dois primeiros versos, os alunos ficam parados e as duplas dão um aperto 

de mão.  No trecho: “...palma, palma...”, batem palmas e no trecho “...mão com 

mão...”, fazem os movimentos cruzando as mãos de forma que a esquerda de um 

encontrará com a esquerda do outro, e, da mesma forma, a direita com a direita. Na 

hora do abraço as duplas se abraçam afetuosamente. O aluno que está no círculo 

interno se movimenta dando um passo à direita, fazendo o círculo interno girar. É 

importante nessa brincadeira, lembrá-los de estabelecer a troca de olhares com quem 

está a sua frente na roda, pois o contato visual estabelece uma conexão com o outro, 

ajuda na concentração, organização espacial e  na sincronia dos movimentos.  

Dando continuidade à brincadeira, cantar novamente a música e repetir os 

movimentos com o outro colega, assim sucessivamente, até que todos  tenham 

recebido um abraço de todos e retornem ao seu par inicial.  

Variações: Professor você pode propor a realização dos movimentos em dois tempos 

diferentes: acompanhando o cantar rápido e o cantar lento; como também, que se 

movimentem sem a música, seguindo o percurso já vivenciado por eles.  

 

Roda de conversa final 

 

Solicite aos alunos que sentem no chão, num único círculo e converse sobre a aula. O que 

mais gostaram? Quais partes do corpo movimentaram? Eles sentiram os ossos no 

aquecimento do boneco articulado? Sentiram a pele quando se espreguiçavam?  Como foi se 

locomover no espaço em circulo? Como foi manter o olhar para o colega? 

Peça que se levantem e mantenham o círculo. Faça o fechamento da aula propondo, como 

movimento de despedida, a mesma roda do inicio, criando os movimentos de fechar e abrir e 

depois todos se abraçando.  

                                                           
5
 CHAN, Telma. Pirralhada: livro e CD.  Thelma Chan e Thelmo Cruz. Via Cultura: Edições Musicais, 2006. Pág. 9, 

Faixa 3.). 
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Proposição 2 
 

Roda inicial 

  

Inicie essa aula retomando a formação da roda do encontro anterior, propondo a aproximação 

e o afastamento do grupo em relação ao centro da roda, de maneira harmônica. A seguir, 

aproveite essa formação para iniciar o aquecimento. 

 

Aquecimento: O banho (adaptado) 
 

Professor, com as mãos fechadas como se estivesse segurando um sabonete, vá passando e 

depositando entre as mãos unidas de cada um dos alunos, este sabonete imaginário, como na 

brincadeira do passa anel. Quando terminar de passar, para todos os alunos, iniciarão o 

aquecimento “ensaboando” inicialmente: braços, mãos, dedos, ombros, nuca, pescoço, cabeça, 

rosto, orelha, explorando movimentos circulares e retilíneos, ora para cima, ora para baixo. 

 Você professor/a deverá orientar e observar o exercício, desenvolvido por todos, lembrando-os 

dos detalhes, caso pulem etapas. Depois, passar para os membros inferiores, pernas, pés e 

dedos. Ensaboar e lavar todo o corpo, deixando-os à vontade, para se desejarem, sentarem-se 

no chão e lavarem os pés. Após ensaboarem e lavarem todo corpo, abrirão o chuveiro 

imaginário e se enxaguarão. Com um pano pequeno (imaginário), que preencha apenas a 

palma da mão, oriente-os a se enxugarem, completando o aquecimento. 

 

Desenvolvimento 

  

A brincadeira que será trabalhada nessa proposição é o “lenço atrás”, também chamada de 

“corre lenço” e “corre cotia”. Para você conhecer um pouco mais sobre essa brincadeira, 

sugerimos que consulte o Mapa do Brincar, através do seguinte link: 

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/roda/554-corre_cutia_1 

 

Sugerimos a seguir uma das possíveis formas de brincar. 

 “Lenço atrás” 

Inicie a brincadeira do lenço atrás. Os componentes deverão tirar a sorte para ver quem ficará 

com o lenço. O grupo deverá sentar (com as pernas cruzadas) formando uma roda. Quem 

estiver segurando o lenço corre ao redor da roda enquanto o grupo fala:  

 

Corre, cotia  

Na casa da tia  

Corre, cipó  

Na casa da avó  

Lencinho na mão  

Caiu no chão  

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/roda/554-corre_cutia_1
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Moça bonita  

Do meu coração.  

O dono do lenço então pergunta:  

- Posso jogar?  

E todos respondem:  

- Pode!  

Um, dois, três! 

 

Então, o jogador deixa o lenço cair atrás de alguém que esteja sentado. Este deverá perceber, 

pegar o lenço e correr atrás de quem jogou, antes que  o jogador  sente no  lugar de quem 

levantou. Se conseguir pegar aquele que jogou o lenço, este continuará a ter que jogá-lo, até 

que consiga sentar-se no lugar de alguém. Se quem levantou não conseguir pegar quem jogou 

o lenço, será o próximo jogador, repetindo o processo.  

 

 Variação do “lenço atrás”   

 

Após  a brincadeira acontecer da maneira orientada, proponha variações  nos deslocamentos 

ao redor do círculo, tais como: em câmara lenta, rápida, num pé só, de costas, dando pulos no 

nível médio, como um sapo etc. 

  

Roda de conversa final 
 

Nesse jogo  a atenção dos alunos  fica bastante evidente, portanto, é o momento de observar e 

registrar dificuldades e avanços. Organize uma roda de conversa e incentive os  alunos a 

contar as experiências vivenciadas durante o jogo – o movimento em seus diferentes aspectos 

expressivos e estruturais – as partes do corpo, as ações corporais, os fatores peso, tempo, 

espaço e fluência em suas relações (dinâmicas), o espaço pessoal e geral. Faça uma roda de 

despedida retomando a roda construída de início, de mãos dadas. Mas, nesse final aproveite 

as ações que surgiram na brincadeira do lenço atrás e sugira que se aproximem em câmara 

lenta, se afastem de forma rápida,  e depois sugira o inverso para que terminem de forma mais 

tranquila.  

 

Observação: Levando em conta as características da turma, você pode planejar para que em 

uma aula a brincadeira seja realizada na sua versão original e na aula seguinte sejam 

exploradas outras possíveis versões.  

Proposição 3 
 

Roda de conversa inicial 
 

 Professor converse com os alunos sobre o jogo da aula anterior – lenço atrás. 

Lembrem quais movimentos fizeram durante a brincadeira, em que nível e tempo. Apresente 
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como proposta para esse encontro a criação de uma dança  tendo como referência os 

movimentos realizados no jogo do lenço atrás. 

 

Aquecimento: Boneco articulado 
 
Desenvolvimento 
  

Uma sugestão é formar dois círculos concêntricos onde cada um deverá segurar um lenço ou 

retalho de tecido, de preferência pequeno. Escolha uma música instrumental percussiva, com 

variação nos andamentos e, se possível tocada com  instrumentos variados. Incentive os 

alunos a pensarem numa breve coreografia que incorpore alguns dos movimentos da 

brincadeira do lenço. Use algumas destas perguntas para orientá-los; Quem vai deixar o lenço 

atrás: um ou mais alunos? Da roda interna ou externa?  É possível haver troca de lenços entre 

os participantes das duas rodas? Como seriam tais movimentos? E do pegador? 

Incentive-os ainda a explorar as diferentes formas de andar, girar, correr de se movimentar, 

privilegiando os níveis alto, médio e baixo, bem como as direções para cima e para baixo, para 

a direita, para a esquerda, para frente e para atrás.  Explore também os movimentos das 

articulações. Deixe que os alunos “brinquem” com a trajetória que o lenço descreve no espaço 

como se fosse a extensão do movimento do corpo. 

 

Roda de conversa final  
 

Organize uma roda e pergunte: como ficariam os movimentos do aquecimento boneco 

articulado se fossem feitos com os lenços?  Inicie conversando e depois proponha aos alunos 

que a experimentem. Para encerrar faça uma roda de despedida onde todos se encontram no 

centro balançando os lenços com uma das mãos no nível alto e se afastando balançando o 

lenço no nível baixo e depois, invertendo a ordem, repita o fechar e abrir da roda. 

 

Proposição 4 
 

Roda de conversa inicial  

 
Professor antes de contar a história do jogo Dominó, pergunte para seus alunos se alguns 

deles conhecem o jogo e se já jogaram. Conhecem as regras do jogo? Podem explicar? 

Conhecem outro jogo parecido? Como são as peças, retangulares ou quadradas? Alguém já 

brincou com as peças desse jogo de outra maneira? Como? 

Em seguida, ofereça algumas informações sobre o jogo e sua origem. 

   

A existência do “dominó” é remota e ninguém sabe ao certo com exatidão sobre sua origem. 

Para alguns estudiosos a primeira menção sobre a brincadeira teria sido observada na China; 

sua criação é atribuída a um soldado-herói chinês chamado Huang Ming, que viveu num 

período antes de Cristo. No ocidente, existem referências do jogo desde o século XVIII; nesse 
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caso, há indícios que o nome tenha sido derivado da expressão latina “Domino gratias” (graças 

a Deus), dita pelos padres europeus para assinalar a vitória em uma partida.  

Para ampliar essas referências e conhecer mais algumas hipóteses sugerimos que pesquise a 

respeito.   

 

O jogo é composto por 28 peças ou pedras chatas, retangulares, as quais podem ser 

fabricadas de diferentes materiais. Existem peças feitas com materiais nobres como osso ou 

marfim; existem peças feitas de madeira, de material plástico, de papelão, enfim. Aliás, é muito 

interessante pensar que esse material, as peças, podem ser produzidas pelos próprios alunos. 

Tais peças tem marcações numéricas formando diferentes combinações entre zero (vazio) e 

seis. Em geral, essas marcas são na forma de pequenos círculos (bolinhas) pretos, quando a 

cor da peça é clara.  

E, como jogar? 

Existem vários sites sobre jogos que ensinam as regras para jogar. Claro que seria muito 

interessante perguntar se as crianças sabem jogar, como jogam, ou mesmo, sugerir no 

encontro anterior que consultem a família se sabem jogar. Em geral, existe uma maneira de 

jogar bastante comum em nosso país: quatro jogadores formam duas duplas que disputam 

entre si. Nesse caso, cada um dos jogadores recebe 7 peças. A outra maneira de jogar envolve 

apenas 2 jogadores com 7 pedras cada um e 14 pedras  para comprar no caso de um dos 

participantes não ter a pedra necessária para jogar na sua vez. Ganha aquele que alcançar 

primeiro o objetivo central do jogo: baixar todas as peças.  

Você já deve ter escutado a expressão “efeito dominó”. Com as próprias peças do jogo, 

colocadas bem próximas de pé, em fila, se você derrubar a primeira, o fenômeno se estenderá 

às demais. Esse termo costuma ser utilizado para considerar outros fenômenos de ordem 

política, ou mesmo, científica, quando se deseja enfatizar que uma ação ou acontecimento é o 

elemento disparador de outros que se seguem. 

Professor/a, o dominó poderá ou não ser experimentado pela turma em sala, mas, o importante 

é que os alunos conheçam o jogo e assistam ao vídeo: ”Efeito Dominó” – 

http://www.youtube.com/watch?v=Y9pm0egUtBc (acesso em 04/12/2014) - dançado pelas 

alunas do Grupo da Escola Estadual Edson Figueiredo, Santa Maria/RGS.  

Nessa dança, realizada por alunos de uma escola pública como a sua, esse conceito, o “efeito 

dominó” é mostrado corporalmente, no movimento. Ou seja, na coreografia é trabalhada a ideia 

do encadeamento, da relação entre os diferentes participantes, de forma que o movimento de 

um, interfere direta ou indiretamente no movimento do seguinte. Uma criação muito 

interessante para ser apreciada com sua turma.  

 

Aquecimento: Boneco Articulado 
  
Desenvolvimento 
 

Após o aquecimento, forme grupos (mais ou menos com 5 alunos) e oriente-os a criar 

movimentos com o corpo todo ou partes: braços, pernas, mãos, cabeça, pernas com braços, 

http://www.youtube.com/watch?v=Y9pm0egUtBc
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braços e cabeça, braços com pernas imitando o efeito dominó (com o corpo todo ou com as 

partes do corpo escolhidas pelos grupos). Explique para os alunos que eles poderão utilizar-se 

também, de objetos (para apoiar-se, para prolongarem seus movimentos no espaço, enfim, 

para reforçar o efeito dominó) como cadeiras, cabo de vassouras, lenços, bambolês, etc. Peça 

ainda, que utilizem os níveis alto, médio e baixo nessa criação, podendo sentar ou deitar no 

chão para explorar suas ideias. 

Oriente-os de que terão 20 minutos para essa investigação e criação. Após esse tempo, cada 

grupo irá socializar suas produções. É oportuno, também, fazer os alunos repetirem os 

movimentos criados alterando o fator tempo, experimentando realizá-los de modo mais rápido e 

mais lento. 

Quando o repertório de movimentos estiver planejado e incorporado pelo grupo a ideia é lançar 

a seguinte questão: como podemos trazer para nossa pesquisa o “efeito dominó”? Trata-se de 

sugerir possibilidades de relação entre o movimento de cada elemento do grupo gerando 

sequências que podem acontecer como uma “onda” semelhante àquela realizada pelas 

torcidas de futebol, com um encadeamento de movimento nos diferentes níveis do espaço, etc. 

Daí a importância de você professor selecionar algumas ideias observadas junto aos alunos na 

apreciação do vídeo da coreografia “Efeito Dominó”. 

 

Roda de conversa final 
 

Após a socialização, analise junto com os alunos, os resultados que consideram mais 

interessantes e, que eles (a classe) têm interesse em explorar e aperfeiçoar mais, para que 

possam retomá-los em outro momento.  Se for o caso, no encontro seguinte, vivencie 

novamente esses movimentos procurando dar mais qualidade, quanto ao sincronismo e leveza.  

Observação: Essa proposição poderá exigir a realização de dois encontros. 

 

Proposição 5 
 
Roda de conversa inicial 
 
Converse com os alunos e conte que a arte em suas diversas linguagens  expressa  ideias, 

pensamentos e sentimentos. Uma das formas dessa expressão é a imagem.  Selecione três ou 

quatro páginas de revistas com imagens de pessoas em diferentes posições. Coloque as 

imagens no centro da roda. Pergunte quem gostaria de repetir a posição de uma das imagens 

e criar mais uma posição que seria a sequencia daquela que foi reproduzida. Conversem sobre 

a reprodução da posição e o que aconteceu em seguida. Como foi experimentar reproduzir a 

imagem? Foi difícil pensar na continuidade? 

Explique que nesta atividade eles irão reproduzir com o corpo uma imagem ou o que ela 

representa. 

  

  
 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

62 

 

Aquecimento: Variação do banho         
                      

Esse aquecimento tem início com todos os alunos sentados em uma roda com as 

pernas estendidas à frente, em direção ao centro da roda. Oriente os alunos a começar dando 

tapinhas leves nas própria pernas e esfregando-as  para aquecer. Estender as mãos tentando 

alcançar e tocar os pés, para alongar as pernas; nesse caso, sugira aos alunos que respeitem 

os limites (até aonde as mãos alcançam sem um esforço excessivo).  Peça que repitam os 

tapinhas, as ações de esfregar e o alongamento mais vezes.  Depois, continuem com tapinhas 

no braço esquerdo, mãos e dedos,  esfreguem e  tentem  alongar o braço para o alto. Da 

mesma forma, trabalhem com o outro braço, mãos e dedos.  No final peça que levantem os 

dois braços em paralelo para o alto (estique-os bem, como que espreguiçando-se). Como se 

tivessem segurando um regador imaginário, curvem as mãos a frente,  jogando água nos pés.  

Observe a posição dos alunos e, peça que corrijam se não estiverem todos com os pés 

flexionados, com os dedos apontando para cima, como na foto abaixo.   

Chame a atenção dos alunos para a forma criada pelos corpos de todos juntos. Novamente, 

diga que, com o nosso corpo podemos representar imagens, expressar ideias e nos 

comunicarmos. Mostre a imagem para que eles visualizem de uma outra forma a composição 

entre os corpos. 
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Desenvolvimento 
 

Converse com os alunos sobre as imagens que eles tem em mente relacionadas a círculos, 

fazendo um brainstorming (o termo pode ser traduzido como uma “tempestade cerebral”, com o 

sentido de fazer um levantamento de ideias) e vá anotando na lousa todas as colocações que 

fizerem. 

Após este levantamento , divida a classe em grupos (mais ou menos de 8 alunos).  Se o total 

de alunos for este, poderá ser um grupo único. Peça que o(s) grupo(s) escolham alguma das  

sugestões apresentadas e discutam quais movimentos e gestos poderiam realizar para 

expressar e representar, com  o seu corpo e com o dos colegas, a ideia escolhida. Pergunte: 

Quais ações corporais essas ideias nos remetem?  Por exemplo, ele podem responder: girar, 

rodar, agachar, encaixar, subir, descer, rolar, ligar, enfileirar, etc. Peça que  experimentem 

realizar com o corpo as ações que destacarem.  Reserve vinte minutos para essa 

experimentação.  É interessante que o círculo já esteja riscado na sala para que se organizem 

os movimentos dentro deste espaço. 

 

Roda de conversa final 
 

Professor, converse com os alunos sobre as apresentações dos grupos, se ficaram visíveis as 

ideias iniciais de cada um deles. Pergunte se acharam difícil.  Abra espaço para os 

componentes dos grupos se expressarem em relação ao que eles acharam interessante quanto 

a execução dos movimentos. 

Proponha que desenhem as ideias relacionadas aos círculos com que trabalharam e depois 

compartilhe com todos.  

 

Proposição 6 
 

Roda inicial 
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A apreciação de obras, espetáculos de dança é importantíssima para ampliar o repertório dos 

alunos quanto aos movimentos e organização dos mesmos, assim, siga a sugestão de 

apreciação deste vídeo. Fale sobre a companhia de dança espanhola Nats Nus.  

Quem fundou a companhia foi o dançarino Toni Mira. Desde seu início o Nats Nus se dedica a 

pesquisar diferentes linguagens da arte contemporânea relacionando-as com a dança, como 

por exemplo, o vídeo. Além disso, o grupo desenvolve projetos educacionais criando 

espetáculos para o público infantil e para suas famílias. Atualmente quem dirige a companhia é 

a artista Claudia Moreso.  

Um dos espetáculos de dança para crianças do Nats Nus chama-se “Momentari”. O trabalho 

une humor e poesia, relacionadas ao cotidiano. Os personagens interagem com imagens 

projetadas que permitem um mergulho em sensações, cores e sons.  Situações comuns ou 

insólitas, como um passeio por uma floresta, a observação do caminhar de uma formiga ou, a 

excitação de mergulhar, literalmente, nas letras de um livro, são apresentados como momentos 

inusitados e importantes porque nos fazem sentir vivos. Para conhecer o trabalho acesso o 

vídeo postado por Toni Mira no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=MrGkYdUdqH8 (acesso em 04/12/2014) 

 

Desenvolvimento 
 

Apreciação de fragmentos do vídeo Momentari. (Nats Nus – espetáculo de dança) 

Disponíveis em: 

http://www.youtube.com/watch?v=aXWd8X9mszE (acesso em 04/12/2014) 

 

http://www.flickr.com/photos/itaucultural/5099069229/ (acesso em 04/12/2014) 

 

Roda de conversa final 

 

Converse com os alunos sobre o vídeo apresentado. O que perceberam e consideram mais 

interessante? Quais tipos de movimentos perceberam no espetáculo que também criaram e 

experimentaram nos seus encontros? Quais os níveis espaciais mais explorados? Quais os 

desenhos que surgem no chão quando os dançarinos realizam os deslocamentos? E, como 

eles realizam esses deslocamentos: andando, engatinhando, rolando, etc.? Registre os 

comentários. 

Proposição 7 

 

Professor, nesta e na próxima proposição a turma poderá trabalhar a partir da retomada e 

organização das práticas desenvolvida até o momento, estudando alguns aspectos de como 

elaborar uma composição. A ideia é explorar a construção e a desconstrução de círculos e dos 

movimentos circulares vivenciados nas experimentações anteriores selecionando e 

https://www.youtube.com/watch?v=MrGkYdUdqH8
http://www.youtube.com/watch?v=aXWd8X9mszE
http://www.flickr.com/photos/itaucultural/5099069229/
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organizando os movimentos em momentos coletivos, de solos, duos, trios e grupos pequenos e 

quem sabe, utilizando o efeito dominó. 

 

Aquecimento: Caminhando.  

Desenvolvimento 

 

Aproveite a finalização do aquecimento para introduzir a proposta. Os alunos irão se organizar 

em fila. É importante que sejam orientados também sobre a importância de perceber o próprio 

eixo corporal, para que estejam alinhados verticalmente. 

 

 

 

Escolha uma música instrumental que tenha andamento lento e também rápido. 

Acompanhando o estímulo sonoro ou musical a proposta é explorar diferentes maneiras para 

formar um círculo. Para isso, talvez seja interessante brincar de “Siga o Mestre”. Cada vez que 

um círculo se fechar, é a vez de outro colega assumir a liderança. Esses círculos podem ser 

mais largos ou estreitos e podem acontecer em diversos lugares da sala. Além disso, é 

importante sugerir que as formas de se deslocar podem ser variadas, envolvendo diferentes 

maneiras de andar, do mais lento ao mais rápido. E, caso a turma esteja bem atenta e 

concentrada, podem ser sugeridas mudanças de níveis. 

É importante a percepção do caminho, dos desenhos que se constroem enquanto a fila se 

desloca e a chegada, construindo a figura do círculo. 

 

 

Foto – PCNP Arte – Grupo Referência de Arte 

 

Na sequência, a proposta é o grupo se dividir em dois subgrupos e explorar a possibilidade de 

formar dois círculos concêntricos, conforme a ilustração abaixo. Cada vez pode ser um dos 

grupos que ficará do lado de dentro ou do lado de fora; de frente um para o outro, ou de costas, 
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ou de lado. Nesse momento, a complexidade do domínio do espaço exigirá que os 

deslocamentos sejam talvez mais simples, para que toda a concentração esteja nos 

relacionamentos, entre eles, com a música e o espaço. Explore como cada grupo passa pelo 

outro, até chegar a formar as rodas. 

 

 

Roda de conversa final 

 

 É muito importante registrar com os alunos o repertório de movimentos criados: as 

formas de locomoção, as maneiras como equacionaram os encontros e a formação dos 

círculos, etc. A partir de suas observações durante a aula e das observações dos próprios 

alunos, proponha que eles desenhem e também escrevam palavras-chave que possam auxiliar 

o resgate do trabalho no próximo encontro.   

 

Proposição 8 
 

Roda de conversa inicial 

 

Retome com os alunos a proposta iniciada no encontro anterior. É interessante rever os 

registros para que eles possam ser de fato um ponto de partida para esse encontro. 

 

Aquecimento: Caminhando.  

 

Desenvolvimento 

 

Em continuidade ao aquecimento, retome, agora, corporalmente as experimentações do 

encontro anterior. 

A partir desse resgate, proponha a continuidade da pesquisa a partir do momento em que eles 

formam os dois círculos, um dentro do outro. 
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Oferecemos abaixo uma sugestão de roteiro coreográfico, mas, seria muito interessante que 

você aproveitasse suas próprias ideias, a partir do andamento e da produção dos alunos, 

envolvendo-o nessa criação e organização. 

 

Proposta de roteiro  

 

Os alunos do círculo interno (que poderão estar de mãos dadas ou segurando nos braços) irão 

girar para a direita e os do círculo externo para a esquerda, seguindo o ritmo da música 

(utilizada no encontro anterior). Os passos previamente combinados por você e seus alunos 

podem ser os de uma ciranda.  Depois de algumas voltas (três a quatro, ou, a combinar com a 

turma), os alunos do círculo interno levantarão os braços e abraçarão os do círculo externo e, 

assim, farão uma volta desta maneira. 

Em seguida, desconstruir os círculos e formar grupo em quatro círculos, onde farão as 

experiências dos movimentos circulares, com tempo cronometrado.  A vivência da atividade 

‘dominó’ poderá ser utilizada neste momento também, para enriquecimento do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente, desconstruir a formação dos círculos e formar um único círculo. 

 

Roda de conversa final 

 

Proponha a continuidade dos registros iniciados no encontro anterior. Se possível registre essa 

composição também por meio da fotografia dando especial atenção aos conteúdos estudados 

para que vocês possam visualizar, apreciar e avaliar no próximo encontro. 
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Proposição 9 

 

 Nesse encontro a proposta é retomar e se apropriar mais profundamente do roteiro 

criado e organizado na aula anterior a partir de um exercício de apreciação das imagens. 

 

Roda de conversa inicial 

 

 Inicie esse encontro observando com os alunos os diferentes registros elaborados nos 

dois últimos encontros. Converse com eles que os registros são importantes para que possam 

saber mais sobre a dança que realizaram, para retomar e deixar mais clara as propostas de 

movimento. De acordo com o exemplo:  

Formas de deslocamento das filas 

- os passos e as ações (pular, correr, deslizar, etc.) 

- o desenho no espaço (reto ou curvo) 

- o uso do tempo (rápido ou lento) 

Organize focos de observação, seguindo cada momento do roteiro dançado:  

 

1. O encontro dos grupos nos círculos concêntricos 

- como passam uns entre os outros (criando que desenhos) 

- como os círculos se organizam (de mãos dadas, separados, etc.) 

2. As possibilidades de movimento entre os dois círculos 

- pausa e movimento 

- rápido e lento 

- ao mesmo tempo (uníssono) 

3. As possibilidades de construir e desconstruir criando agrupamentos menores 

entre os alunos 

- a exploração dos giros e formas de rodar exploradas 

- a precisão para chegar aos grupos anteriores (grandes círculos) 

 

Como você pode observar, muitos desenhos e repertórios de movimentos foram vivenciados. 

Diga que irão retomar o roteiro, levando em conta esse trabalho de observação.  

 

Aquecimento 
 

Para esse encontro, além de utilizar o aquecimento caminhando inclua a exploração 

das principais ações que são exploradas no roteiro da dança preparando-os para o resgate a 

seguir. 

 

Desenvolvimento  
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 Retome o roteiro uma vez, orientando-os. Depois, experimente outra vez com eles 

próprios dançando sem sua intervenção, propondo também que evitem falar ou conversem. 

Chame atenção sobre o corpo em movimento, o grupo junto no espaço, a música, como focos 

principais desse momento.   

 

Roda de conversa final  
 
Nessa conversa, a ideia é avaliar com os alunos esse processo de trabalho verificando como a 

apreciação dos registros pode ter auxiliado na apropriação da dança. Converse com a turma 

que as proposições seguintes estão organizadas de maneira articulada como um pequeno 

processo de criação de uma dança. Relembre a apreciação do vídeo do grupo de dança 

espanhol Nats Nus: como será que eles chegaram naquelas coreografias? 

 

Proposição 10 
 

Roda de conversa inicial 
 

Nesta aula os alunos realizarão uma brincadeira que muitos sabem fazer: o “Jogo do Elástico”. 

Na conversa inicial pergunte se todos conhecem essa brincadeira. Onde costumam brincar? Se 

possui regras? Quantos jogadores são necessários para a brincadeira? O que é necessário 

para que essa brincadeira aconteça. Quais movimentos o corpo faz nessa brincadeira? 

Gostariam de brincar com o elástico nesta aula? 

 

Aquecimento: Banho com variações  
 

Desenvolvimento 

  

 Divida o grupo de alunos num número máximo de seis participantes por grupo. Entregue a 

cada grupo um elástico, de no mínimo 1m de comprimento, para que possam jogar. Esse 

momento da atividade será um espaço para a investigação do jogo, deixe que eles se 

organizem e observe como realizam o jogo, em relação às regras, as cantigas que 

acompanham o jogo e modos de realizar as movimentações.  

Aqui é interessante que você observe como eles jogam. Escolha dois grupos que usaram 

cantigas ou palavras diferentes (para dar o ritmo ao jogo) 

Peça que eles mostrem como jogam para o grupo.    

 

Observação importante: a proposição sugerida acima prepara os alunos para a realização de 

saltos: ajudando-os a esticar as pernas (pequenos e grandes saltos, altos e baixos). Ensina 

naturalmente que é necessário dobrar os joelhos para saltar como também dar os impulsos a 

partir do contato dos pés com o solo, respeitando seus limites corporais e propondo desafios 

exequíveis e valorizando suas potencialidades. 
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Roda de conversa final 
 

Na sequência, organize os alunos em círculo, sentados no chão e prepare com eles um 

inventário dos movimentos que realizaram em relação aos: saltos (altos e baixos), tempos 

(lento e rápido), transferência de peso (alternância das pernas/pés) e giros (com qual parte do 

corpo se inicia giro). Registre esse momento em suas anotações. 

 

Proposição 11 
 

Para essa proposição será necessário que você busque no site Mapa do Brincar: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/ (acesso em 04/12/2014) o “Jogo 

do Elástico” (busque em “brincadeiras” e depois a categoria “elástico”). Lá você poderá 

pesquisar esse jogo por regiões, escolha o Sudeste e pesquise como se joga em outra região 

do Brasil. 

   

Roda de conversa inicial 

 

Organize o grupo em uma grande roda e recupere com eles a atividade anterior, que eles 

jogaram o “Jogo de elástico”, mostraram aos seus colegas e relembraram os movimentos. 

Conte a eles o que você pesquisou e que hoje vão conhecer mais um jeito de jogar o elástico, 

e de qual região do Brasil vem esse modo de jogar. 

 

Aquecimento: Caminhando. 
 

Desenvolvimento 
 

Organize o grupo como na atividade anterior: grupos de no máximo seis participantes. 

Eleja um grupo para poder mostrar a todos os alunos como é esse novo jeito de jogar. Aqui 

você e “seu” grupo mostrarão a todos. 

Caso você tenha acesso à internet na escola, será fácil pesquisar (no youtube, por exemplo) as 

brincadeiras geralmente acompanhadas de vídeos com crianças brincando o jogo. Você 

também pode propor uma apreciação dos jeitos de jogar o elástico.  

Proponha aos grupos que investiguem esse novo jeito de jogar. E depois que todos joguem os 

dois jeitos (o da atividade anterior e essa forma de brincar que conheceram agora). 

 

Roda de conversa final 

 
Reúna o grupo em roda e mostre o inventário da atividade anterior. Veja com eles se novos 

movimentos surgiram com esse novo jeito de jogar, por exemplo: organização da 

espacialidade, ritmos, organização das regras, outras partes do corpo que participam da ação, 

ou se os movimentos são os mesmos, mas com jeitos diferentes.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/
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Proposição 12 
 

Roda de conversa inicial 

 

Organize os alunos em círculo e diga que, na aula de hoje eles irão conhecer, por meio de um 

vídeo, outro grupo de dança chamado “Corpo” pesquise no site “Grupo Corpo” sua importância 

e seu percurso na cena da dança brasileira conte à eles. 

 A seguir, solicite que se espreguicem, bocejem e comecem a caminhar lentamente pelo 

espaço (em um breve aquecimento). 

Nessa proposição ficaremos somente na apreciação do vídeo, atividade que exige atenção 

para observar, identificar, comparar movimentos, maneiras de dançar, os componentes que 

integram uma dança além do dançarino e do seu movimento, por exemplo, a trilha sonora, os 

figurinos, o cenário e a iluminação. 

Desenvolvimento 
 

Apreciação do vídeo de dois trechos de “Parabelo” coreografia do coreógrafo Rodrigo 

Pederneiras do “Grupo Corpo”, postado pelo próprio grupo. 

Disponível em: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=DdO5y0i1C5M (acesso em 04/12/2014) 

2. http://www.youtube.com/watch?v=PZVQi3k8DyU (acesso em 04/12/2014) 

 

Professor após a apreciação do vídeo proponha algumas reflexões aos alunos por meio de 

uma roda de conversa.  Releia com eles os inventários das proposições anteriores.  Lance 

algumas questões: 

1) Quais ações corporais que estão nos inventários que também 

identificam no vídeo?  

2) Percebem relações dos movimentos realizados pelos dançarinos com 

os movimentos do “Jogo do Elástico”? 

3) Como os dançarinos dançam? Dançam juntos ou separados no 

espaço? Como eles se comunicam? Aqui tocaremos na relação do contato 

visual que eles experimentaram na primeira proposição.  

4) O que mais integra a dança além dos dançarinos? Aqui estamos nos 

referindo ao cenário, a iluminação, e a trilha sonora. Uma pergunta que pode 

ser disparadora para esses elementos é: o que mais havia, compondo essa 

dança? 

 

Roda de conversa final 

 

 Solicite aos alunos que façam um desenho de um movimento interessante que 

observaram no vídeo. Recolha os trabalhos para que possam ser expostos e comentados na 

próxima aula. 

http://www.youtube.com/watch?v=DdO5y0i1C5M
http://www.youtube.com/watch?v=PZVQi3k8DyU
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Proposição 13 
 

Roda de conversa inicial 

 

Organize o grupo em uma grande roda.  

Faça com eles um inventário das proposições feitas até agora e da apreciação do vídeo do 

“Grupo Corpo”, da coreografia “Parabelo”. Aqui você estará construindo com eles a linha do 

tempo das ações propostas (o processo de criação), criando relações e as contextualizando 

com a apreciação da atividade anterior. Proponha ao grupo que criem uma dança a partir do 

“Jogo do Elástico”, unindo a variação do jogo que fizeram na segunda proposição com o jogo 

que você professor trouxe da pesquisa com o “Mapa do Brincar” e também relembrando os 

movimentos dos vídeos que assistiram na proposição anterior. 

Eles podem reorganizar a ordem das regras, como também inserir novos movimentos.  

Tomando por referencia a trilha da coreografia “Parabelo”, escolha como proposta sonora, um 

baião, e, de preferência, instrumental. Caso você consiga ter acesso a própria trilha indicada, 

será bem interessante. 

 

Aquecimento: Boneco articulado. 

 

Desenvolvimento 

 

Você terá que criar três momentos bem organizados para que eles possam realizar a proposta. 

Momento 1 

Criar um novo jogo. É importante que esse novo jogo não seja muito longo, para que todos 

possam jogar e que os movimentos propostos possam ser realizados com habilidade por todos.   

Momento 2 

Ouvir a música com atenção. 

Momento 3 

Experimentar o jogo com a música. 

 

Roda de conversa final 

 

Peça que os grupos desenhem seus jogos/composição. Aqui eles estarão fazendo um roteiro 

do repertório de ações/movimentos em relação ao uso do espaço. Esses registros podem 

também envolver sinais (flechas que indicam direções), figuras geométricas (quadrados ou 

retângulos que indicam a formação de desenhos entre eles), palavras (rápido, lento), e para 

isso, sua mediação pode ser fundamental, levando em conta seu conhecimento da turma. 

Recolher. 
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Proposição 14 
 

Roda de conversa inicial 

 

Organize o grupo em roda e conte à eles que essa atividade será dedicada a relembrar a 

“Dança/Jogo do Elástico” que criaram na atividade anterior. 

 

Aquecimento  

 

A ideia é unir alguns aquecimentos trabalhados anteriormente – o banho com o boneco 

articulado – criando assim uma relação de conexão de acessar a pele e os ossos. Você pode 

propor que o boneco articulado precisa tomar um banho - unindo o toque da pele com os 

movimentos articulados. 

Se possível registre nesse encontro as produções dos alunos. 

 

Desenvolvimento 

 

Reorganize os grupos, entregue a eles o mapa que desenharam na atividade anterior e peça 

que refaçam novamente, tendo a mesma trilha sonora. Estabeleça um tempo para que eles 

possam realizar suas composições. 

Depois proponha que cada grupo mostre para todos, criando aqui um espaço de apreciação do 

trabalho dos colegas. 

 

Roda de conversa final 

 

Abra o espaço de trocas de impressões perguntando o que viram em comum e de diferente nas 

composições dos grupos. Aqui estaremos trabalhando com a leitura do movimento e das 

relações que eles estabelecem com o que fizeram e o que viram. Registre esses depoimentos 

também. 

 

Proposição 15 
 

Roda de conversa inicial 

 

Organize o grupo e recupere a proposição anterior onde criaram e mostraram suas produções 

aos seus colegas. Deixe que eles participem desse momento, você pode perguntar para cada 

grupo o que fizeram e como fizeram, criando assim um espaço de depoimento deles sobre sua 

própria produção. 
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Aquecimento 

 

Pergunte a eles qual aquecimento gostariam de fazer, pois agora eles já possuem uma 

memória e apropriação do percurso. É importante que eles também possam mostrar o que 

aprenderam e com qual dos aquecimentos eles mais se identificaram. 

 

Desenvolvimento  

 

Peça que agora eles dancem seus Jogos/Composição em três grupos simultaneamente. 

Fazendo um rodízio de grupos. 

Roda de conversa final 

 

Troque com eles as impressões de como foi ver os três grupos juntos dançando, sendo que 

apesar de os movimentos não serem todos idênticos (entre os grupos) a música era a mesma. 

Pergunte se eles lembram de ter visto esse modo de dançar no vídeo da Coreografia 

“Parabelelo” do Grupo Corpo. Contextualize com eles as diversas formas de dançar, tendo 

como referência, o que criaram, o que viram e o que conhecem de dança. 

Seria interessante que durante as proposições 10 à 15, você pudesse usar como ferramenta de 

registro câmeras fotográfica ou de vídeo, caso opte por fotografar, depois você pode criar um 

PPT com a sonorização dos depoimentos deles e da trilha e apreciar junto ao grupo, criando 

assim um material para a própria avaliação do processo de trabalho. 

Converse e prepare com os alunos a última proposição, onde irão compartilhar o trabalho 

desenvolvido com outra turma (ou, turmas) da própria escola. 

 

Proposição 16 
 

A ideia para esta proposição é permitir que os alunos tenham a experiência de troca e 

apreciação dos trabalhos com outra turma sob sua orientação ou de outro professor. Se você 

desenvolveu a mesma situação de aprendizagem com outra turma, será muito rico eles 

observarem como a partir da mesma proposta cada uma desenvolveu diferentes jogos/danças. 

Vocês (professor e alunos) poderão chamar esse encontro de “aula aberta”, “mostra de 

trabalhos”, “encontro de dança”, enfim. O importante é escolher um nome significativo sem 

caracterizar como a apresentação de um espetáculo, pois isso exigiria um tanto mais de 

encontros para produção, e, além disso, a ideia é partilhar processo e resultados para um novo 

momento de apreciação e apropriação. 

 

Roda de conversa inicial 

 

Nessa roda de conversa inicial você e os alunos poderão compartilhar de forma breve o que 

irão apresentar: o aquecimento, a “Dança/Jogo do elástico”, os registros que realizaram do 
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próprio processo de trabalho. Deixe para a roda de conversa final, para o momento de mostrar 

as imagens, os detalhes e as curiosidades.  

 

Aquecimento 

 

Realize o aquecimento escolhido pelas crianças. Caso sejam duas turmas de dança, todos 

poderão trabalhar juntos. 

 

Desenvolvimento  

 

Organize previamente as apresentações dos grupos, criando uma sequência entre as 

diferentes composições (Dança/Jogo). Você pode intercalar grupos de turmas diferentes, ou, 

ordenar uma turma com seus trabalhos de cada vez.  

Cuide muito bem da localização dos trabalhos e da “plateia”. Como vocês irão assistir?  

Sentados em roda? Em um meio círculo? Sentados como uma plateia em um teatro, de 

frente para o palco? Todas essas configurações são estudadas em uma montagem cênica, 

levando em conta a intenção do artista-criador ou, do espaço que ele tem disponível e para o 

qual ele terá que adaptar sua criação. Nesse sentido, valorize a “maneira de ver” levando em 

conta o processo de sala de aula; isso poderá ser um último tema de estudo no momento da 

apreciação. 

 

Roda de conversa final 

 

Esse poderá ser um momento de troca entre os alunos presentes. O material de registros 

(desenhos, fotos ou vídeos) previamente organizados em um PPT poderá ser mostrado. 

Troque com eles as impressões de como foi ver os diferentes grupos juntos, dançando. 

Retome, ampliando, as conversas que ocorreram nos encontros anteriores mobilizando-os a 

compartilhar sobre o que criaram, o que viram e o que conhecem de dança. 

 

Avaliação 

 

Avalie se durante o processo você observou se seu aluno: 

 Consegue entrar em contato com seu corpo durante a proposta de 

aquecimento, percebendo que esse momento da aula é uma ação individual, e uma 

preparação para o ato de dançar.  

 Estabelece contato de seu corpo com o ambiente, explorando o espaço em 

suas variações de níveis e direções e ritmos, como também, se consegue fluir nas 

relações em grupo e em sua dança individual.   
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 No processo das aulas apropriou-se das nomenclaturas apresentadas pelo 

professor em relação aos aspectos expressivos e estruturais do movimento, pois esses 

constituem-se conteúdos fundamentais na ação de criar danças individuais e coletivas.  

 Consegue criar sentidos e significados nas relações do movimento expressivo 

com os elementos visuais e/ou sonoros na construção de sua própria dança, na 

apreciação e na contextualização da dança de seus colegas e daquela produzida por 

outros artistas. 

 Consegue criar frases de movimento individualmente, como também 

compartilhar suas ideias de movimentos com o grupo.  

 Consegue reinterpretar suas criações e do grupo em roteiros e mapas visuais, 

iniciando-se na prática de registros em dança. 

 Consegue entender a dança através de sua experiência corporal e das 

apreciações de obras, como a arte do movimento com suas especificidades e 

particularidades, diferenciando-a das outras linguagens cênicas. Ou reconhecer 

quando ela está inserida em outro contexto. Um exemplo: tanto em espetáculos de 

teatro como de circo podem acontecer momentos de dança e vice versa. 

 Apropriar-se de informações apreciadas em vídeos e espetáculos em suas 

criações, como também consegue compartilhá-las nas criações em grupo. 
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MÚSICA 

                                                                                                                   
Thiago Abdalla

6
 

 
O material didático-pedagógico da linguagem musical aqui oferecido apresenta as 

expectativas e prevê situações de aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas, prioritariamente, ao uso da voz e do corpo como instrumentos musicais. 

Incluímos, também, situações com foco na apreciação musical e na utilização de instrumentos 

musicais de pequena percussão (tambor, caxixi, reco-reco, triângulo, chocalho etc). No 

decorrer deste texto, refletimos sobre a Música, seus parâmetros e sua função na sociedade. 

 

Diversos povos desenvolveram práticas musicais que são autênticas e representam sua 

própria cultura. Como um primeiro exemplo, conhecemos a forma “cantiga de ninar”, na qual 

adultos envolvem bebês cantando com “carinho sonoro”. Esta forma de canção existe em 

diferentes partes do mundo e está permeada de elementos que nos ajudam a identificar a 

cultura de cada região, tanto por características musicais quanto pela letra da canção. Em um 

segundo exemplo, sabemos que existem canções praticadas durante rituais de natureza 

diversa – casamentos, funerais, celebrações em dias específicos etc. – que, em muitas regiões 

do mundo, são entoadas pelas pessoas da própria comunidade. Verificamos nestes exemplos, 

músicas que não são, exclusivamente, executadas por profissionais. Este repertório faz parte 

da tradição musical de cada povo. 

 

E também, sabemos que a Música é uma das linguagens da arte e, deste modo, pode 

demandar conhecimento teórico e técnico específico. Muitos anos de prática e estudo são 

necessários para o desenvolvimento de conhecimento e habilidades em nível profissional. 

Neste caso, são pessoas que optam por dedicar suas vidas, aperfeiçoando-se constantemente, 

em busca do desenvolvimento técnico e expressivo. Essa especialização pode ocorrer tanto 

em relação às carreiras quanto aos gêneros. Nesse sentido, as carreiras mais comuns em 

música são: compositor, instrumentista (pianista, violonista, flautista...), cantor, regente, 

professor e musicólogo; cada qual com sua especificidade. E além do gênero de música 

tradicional supracitado, existe a música popular e a música clássica, que também pode ser 

denominada de “erudita” ou “de concerto” (MOLINA, 2010). 

 

Assim como as carreiras, cada gênero possui suas características e seus estilos e 

períodos próprios. No entanto os músicos transitam entre estes gêneros e engendrando uma 

troca de experiências enriquecedora e criativa. Por exemplo, um renomado compositor (erudito) 

brasileiro, Heitor Villa-Lobos, inspirou-se na música popular para suas composições, como é o 

caso dos Chôros ou da Suíte Popular Brasileira. E, inclusive, utilizou melodias da música 

                                                           
6
 Thiago Abdalla é bacharel e mestre em Música pela USP, professor na Tom Jobim - Escola de Música do Estado de 

São Paulo e violonista do Quarteto Quaternaglia.  
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tradicional brasileira, como o Sapo Cururu, Na Mão Direita, Rosa Amarela etc. para compor 

arranjos reunidos sob o título Guia Prático. 

 

Tais canções são um pequeno recorte da diversidade cultural presente no Brasil. As 

melodias são de domínio público, ou seja, não se atribui a elas a autoria de um compositor 

específico. Nasceram da musicalidade do povo e passaram por sutis modificações no decorrer 

de gerações. Muitas vezes com diferentes versões em cada região do país. Possivelmente, 

este desenvolvimento da música tradicional ocorreu simplesmente porque as pessoas sentiam-

se felizes em cantar sozinhas e/ou em grupo. Da mesma forma, nós e nossos alunos, nos 

sentimos felizes quando trabalhamos diretamente com a música. Ou seja, a capacidade de 

cantar e expressar-se por meio da linguagem musical é intrínseca ao ser humano. 

 

No decorrer da história da música, desenvolveu-se conhecimento estético e teórico 

acerca desta produção cultural. Este arcabouço nos ajuda a compreender e aprofundar a 

nossa aprendizagem na linguagem musical. Para nós e nossos alunos, a falta deste 

conhecimento em sua amplitude, não diminui a capacidade de sentir os sons. Contudo, a 

aprendizagem em música se sustenta com a assimilação e a articulação de recortes 

importantes do conhecimento teórico com a prática criativa dos alunos. Por exemplo, se nos 

preocupamos em ensinar a escrita das figuras rítmicas, em outros momentos das aulas 

deixamos os alunos “senti-las” no próprio corpo. De que valeria saber todos os nomes das 

notas, dos acordes e das tonalidades se não conseguíssemos usá-los em uma música por nós 

composta ou interpretada?  

 

Portanto, nosso material didático apresenta conceitos e fornece ideias para um trabalho 

musical que contemple os três gêneros (tradicional, clássica e popular) e práticas elementares 

relacionadas às diferentes carreiras, sem deixar de contemplar momentos de invenção e 

criação pessoal.   

 

O QUE É MÚSICA? 
 

MÚSICA É A LINGUAGEM DOS SONS. MAS O QUE ISTO SIGNIFICA?  

 

O cotidiano é repleto de sons, inclusive nossa linguagem verbal utiliza sequências de 

sons e silêncios (consoantes, vogais e pontuações) para: explicar, descrever, exigir, 

argumentar, suplicar, entusiasmar etc. Nossa fala organiza-se por meio de palavras, que 

formam frases e textos. E estas sequências de sons (palavras) podem representar nomes 

próprios, conceitos, objetos, situações ou ações. Neste caso, os sons são imediatamente 

convertidos em linguagem verbal. Agora, imagine duas pessoas que conversam em um idioma 

que não dominamos. Não compreendemos sua comunicação verbal! Quase escutamos tal 

conversa como se fosse música: uma sequência de timbres (ao menos um diferente de cada 

pessoa), os sons das consoantes e das vogais, as entoações, inclinações para o agudo e para 
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o grave (alturas), intensidades distintas no decorrer do tempo e a velocidade com que cada 

som é emitido (durações). Poderíamos considerar este diálogo como música? Houve uma 

intenção musical por parte dos emissores dos sons? Houve uma interdependência 

musicalmente planejada dos parâmetros sonoros? O objetivo da conversa foi exclusivamente a 

comunicação verbal entre aqueles sujeitos? 

Quando trabalhamos com a linguagem dos sons, organizamos no tempo todos os 

parâmetros intrínsecos de uma música de uma forma equilibrada e transparente. Tanto o 

ouvinte quanto o executante devem perceber diversas características simultâneas dentro de 

uma mesma frase musical. Ao cantar uma música coletivamente, nossos alunos devem 

perceber a voz do professor, a sua própria e a de seus colegas, caso contrário, ritmo e afinação 

estarão definitivamente prejudicados. Ao executar com clareza e transparência, demonstramos 

a interdependência entre os parâmetros, conseguimos nos comunicar com esta linguagem dos 

sons.  

 

Em alguns casos, a música pode exprimir ideias extramusicais. Isto é facilmente 

exemplificado por meio dos hinos patrióticos. Ao escutar o Hino Nacional Brasileiro, mais do 

que uma música, este conjunto de sons expressa o nosso povo, nossas cores, nossa natureza, 

nossos cheiros, conquistas e fracassos. Raramente escutamos esse hino como uma sequência 

de alturas, durações, timbres e intensidades interdependentes entre si. O mesmo pode 

acontecer com vinhetas televisivas e, de uma maneira mais individualizada, com músicas que 

ficaram marcadas em nossas memórias. Dentre os motivos, poderíamos destacar eventos que 

presenciamos ou paixões vividas, nos quais determinada música esteve presente. 

 

De fato, o discurso musical não comunica ideias, conceitos e ações como a linguagem 

verbal. O âmbito de sua ação está associado às emoções e sentimentos. E no contexto até 

aqui apresentado, a prática musical poderia ser o equilíbrio entre esses aspectos emocionais (a 

paixão, o que move) com os aspectos racionais (o procedimento, o saber fazer e o 

compreender), como ocorre na execução de ritmos, frases, harmonias, melodias etc.  

 

PARÂMETROS DO SOM 
 

 ALTURA 
 

Entendemos que o parâmetro das alturas organiza os sons em toda a vasta gama que 

vai do grave ao agudo; do “grosso” ao “fino”. Um som pode ter alturas definidas, como o piano 

ou a flauta; ou alturas indefinidas como a maior parte dos instrumentos de percussão. 

 

Em contextos musicais, quando tocamos diversos sons de diferentes alturas, em um 

mesmo momento, obtemos um acorde: 
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Já quando conectamos estes sons, de diversas alturas, no decorrer do tempo, obtemos 

uma melodia. 

 

Ao juntar uma sequência de diferentes acordes obtemos a harmonia da música. 

 

 

 

 DURAÇÃO 
 

Como próprio nome indica, este é o parâmetro que nos auxilia a identificar o som no 

tempo. Resumidamente, podemos dizer que um som pode ser longo ou curto. Com a 

combinação entre estas diversas durações, no tempo, temos os ritmos. E há uma ciência 

bastante desenvolvida para medir o comportamento destes sons, de diferentes durações, no 

tempo. É relacionado a este parâmetro que escutamos palavras como:  

 

- Pulso: é a unidade de medida da música. Normalmente, batemos palmas ou 

caminhamos com o pulso da música. Na maior parte do repertório que fazemos com as 

crianças o pulso se mantém constante. Após a compreensão de pulso podemos desdobrar 

para: 

- Andamento: de acordo com Sadie (1994, p. 28), é a indicação de velocidade em que 

uma peça musical deve ser executada. Para isto, dispomos de toda a gama que vai do lento ao 

rápido. 

- Compasso: é a organização dos pulsos fortes e fracos de uma música em ciclos de 

igual tamanho (binário, ternário e quaternário). 

- Padrões rítmicos/ostinatos: é normal acompanhar músicas por meio destes padrões. 

Trata-se de prover um grau de variação um pouco maior para o acompanhamento musical.  

- Figuras rítmicas: Figuras rítmicas: relacionadas ao parâmetro das durações, cada 

figura rítmica representa uma relação proporcional no tempo. Por exemplo, no mesmo pulso no 

qual é tocada uma semínima é possível tocar duas colcheias ou quatro semicolcheias. E, nesse 
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mesmo contexto, precisa-se de dois pulsos para se tocar uma mínima ou quatro pulsos para 

uma semibreve, de acordo com a imagem a seguir: 

-  

-  

 

 TIMBRE 
 

De acordo com Sadie (1994, p.947), o timbre “é o termo que descreve a qualidade ou o 

‘colorido’ de um som; um clarinete e um oboé emitindo a mesma nota (a mesma altura, duração 

e intensidade) estarão produzindo [sons de] diferentes timbres.” Em outras palavras, trata-se 

das características qualitativas de determinado instrumento ou voz. 

 

Podemos reconhecer um instrumento musical ou a pessoa que está falando somente 

pela audição. Isto é possível, entre outros motivos, pelas características singularidades de 

timbre que cada emissor sonoro possui. Identificamos em nossos corpos uma diversidade de 

timbres a ser explorada musicalmente. Os pés que se encostam ao chão, as mãos que 

percutem as pernas e as palmas são algumas sonoridades que nossos alunos são capazes de 

produzir.  

 

 INTENSIDADE 
 

Este último parâmetro musical corresponde à relação entre sons fracos e fortes. Assim 

como os demais parâmetros, no decorrer de uma música percebemos como as diferentes 

intensidades são exploradas pelos compositores e intérpretes.  

 

O músico Murray Schafer (1991, p.71) descreveu que silêncio é um recipiente dentro do 

qual é colocado um evento musical. Por este motivo há a necessidade de preparar um 

ambiente adequado para as crianças vivenciarem todos os parâmetros da música. É a partir do 

silêncio, tanto externo quanto interno, que conseguimos apreciar e produzir música e toda a 

sua gama de intensidades. 
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Até este momento, descrevemos as partes que compõe um som (parâmetros do som). 

Qualquer som que escutamos é um composto simultâneo destes parâmetros, como por 

exemplo:  

 

1) O tic-tac do relógio é de altura (grave/agudo) indefinida, cada evento sonoro é 

bastante curto em duração e repete-se a cada segundo, o timbre é tão variado quanto os 

materiais que são utilizados na estrutura do objeto e a intensidade é bastante fraca – somente 

perceptível nos momentos mais silenciosos do dia; 

2) Um apito: é agudo, duração longa, timbre próximo a um instrumento de sopro e 

a intensidade permanece constante até a pessoa que apita parar de assoprar; 

3) Freios acionados em um carro a alta velocidade: som bastante agudo, dura o 

tempo em que o carro permanecer em movimento, o timbre é típico de situações em que há 

fricção e a intensidade permanece constante enquanto o carro estiver em movimento. 

 

A partir destes exemplos percebemos como, somente um som, é composto 

simultaneamente pelos parâmetros: Altura, Duração, Timbre e Intensidade. Se levarmos este 

conceito para a música, que possui centenas ou milhares de sons imagine até que ponto 

podemos desenvolver nossa percepção musical!  

 

E também, a música é uma linguagem da arte que acontece no decorrer do tempo, não é 

visível e nem palpável, é efêmera. Deste modo, a repetição faz-se necessária para o ouvinte 

aumentar as possibilidades de apreciação e assimilação. Por vezes, elementos se repetem, 

como por exemplo, um refrão, outras vezes repetimos integralmente a obra musical ou parte 

dela. Gostamos de escutar repetidas vezes a mesma música para assimilar o modo como seus 

sons se comportam no tempo, mesmo que não estejamos conscientes, racionalmente, destes 

elementos. A simples escuta produz um prazer no ouvinte, tornando-o mais próximo da música 

quanto mais ele a ouve. Em sala de aula, repetimos as canções com este mesmo intuito: 

possibilitar a assimilação e a fruição musical em nossos alunos. 

Cada música que escutamos imprime suas características em nosso corpo e mente. No 

decorrer da audição captamos os movimentos dos ritmos, melodias e harmonias e logo criamos 

um relevo interno desta escuta. Nossa memória compara as sensações que cada parte musical 

nos suscita e conseguimos, até mesmo, prever a movimentação que se seguirá. Neste sentido, 

o movimento sonoro produz um movimento no corpo. Ao executar uma peça musical, o 

movimento de nosso corpo (braços, mãos, dedos, pés e a voz) geram o movimento sonoro 

que, por sua vez, estimula novamente nosso corpo. De acordo com Doug Goodkin, música é o 

som em movimento e movimento é a dança dos sons (2002, p.17). 
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POSSIBILIDADES DE AQUECIMENTO 
 

 Descrevemos, a seguir, diversas possibilidades para iniciar um aquecimento por meio 

de sons vocais e de percussão corporal. Não há necessidade de explorar todas as 

possibilidades na mesma aula! Selecione aquelas sonoridades que mais se relacionarem com 

a proposição do dia.  

O repertório musical que elegemos para as aulas, nunca apresentam-se isolados 

somente em seus aspectos técnicos. Cada música tem seu ritmo, melodia, harmonia, 

intensidades e timbres, mas também tem um caráter expressivo que pretende “comunicar” um 

sentimento ou um contexto sensorial.  

 Aquecemos nossa turma para serem expressivos musicalmente quando 

contextualizamos não apenas os aspectos sociais ou históricos da peça, mas, também, os 

aspectos sensíveis. A música pode ser alegre, triste, saltitante, sonolenta, assustadora, 

heroica, romântica, fria, suave, pesada, etérea, da terra etc. Ela pode até significar algo além 

do próprio som, como é o caso da peça “Cuco no fundo Bosque”, de Camille Saint-

Saëns (1835-1921), que o clarinete simula o som do pássaro cuco. 

 

Não existe um procedimento que englobe todas as formas de despertar o interesse da 

turma. Qualquer aquecimento deste tipo depende da compreensão profunda do repertório 

associada com uma criatividade para encontrar formas de relacionar a música com aspectos da 

vida e outras áreas de conhecimento. No decorrer das situações de aprendizagem, 

descrevemos algumas possibilidades deste aquecimento. Certamente, a sua experiência 

introduzirá novos elementos.  

Apresentamos, a seguir, as três formas mais comuns de aquecimento: 

 

AQUECIMENTO 1 - PARA O CORPO 

 

 O aquecimento de despertar o corpo pretende sempre realizar um trabalho duplo: a) 

lubrificar as articulações e acordar os músculos e b) repertoriar os corpos dos alunos com as 

sonoridades que se destacam dentro de determinada situação de aprendizagem. Por exemplo, 

se precisamos utilizar sons percussão corporal, devemos definir os tipos a serem utilizados em 

cada situação. 

Se percutirmos com as mãos na perna, qual será o tamanho do movimento? Será de 

maneira alternada ou as duas mãos ao mesmo tempo? 
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Percutindo a perna com as mãos alternadas e movimento curto 

 

 

Evite percutir com movimentos grandes e fortes. 

 

 

Movimentos do mesmo tamanho geralmente sons com maior sincronia no tempo 

 

Ao bater palmas, qual o som que tiramos de cada parte da mão? Qual será a amplitude 

do movimento? 
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Batendo palmas com a mesma distância entre as mãos de diversos alunos 

 

 

Som seco e grave 

 

 

Som aberto e estalado 

 

 Ao percutir com os pés no chão, quais articulações estão envolvidas? Deixamos os pés 

serem levados pela gravidade ou forçamos sua chegada ao chão? Quanto levantamos? Não 

há resposta correta para estas perguntas. De fato, cada movimento gera um som diferente, e 

pretendemos aquecer os corpos (e ouvidos) de nossos alunos para perceber estas sutilezas de 

som. 
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Pés percutem o chão 

 

    De maneira geral, este procedimento dá oportunidade à turma de explorar as 

sonoridades por repetição, tanto de maneira rítmica quanto com o tempo mais livre. O simples 

fato de emitir um som coloca a criança em contato com todos os parâmetros musicais (Altura, 

Duração, Timbre e Intensidade). Desta forma, se o nosso foco estiver nos parâmetros do som a 

repetição torna-se um importante exercício técnico para o desenvolvimento da percepção 

musical. 

Por exemplo: 

 Podemos ter o objetivo, durante o aquecimento, de fazer com que as crianças 

assimilem uma sequência rítmica composta por dois sons Pés (percutindo o chão) e três 

Palmas, como na sequencia rítmica abaixo: 

 OBS.: As duas linhas abaixo (Pés e Palmas) são lidas simultaneamente, da esquerda 

para a direita. Observe que, primeiro, os pés percutem o chão e, em seguida, batem-se as 

palmas. 

 

  

Podemos selecionar somente estas duas sonoridades para o aquecimento. E cada 

sequência rítmica deve ser repetida tantas vezes quanto forem necessárias para assimilação 

correta do ritmo, intensidade e do movimento adequado para realização de determinado som. 

Neste exemplo, dividimos em quatro etapas: 
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Obs.: Na partitura anterior introduzimos o sinal de pausa ou silêncio:  

  

Há uma diversidade de outros sons que podem ser produzidos pelo corpo: 

a. Utilizar somente alguns dedos de uma mão contra a palma da outra mão; 

b. Percutir as palmas contra o peito; 

c. Esfregar uma mão contra a outra produzindo um som de fricção; 

d. Estalar os dedos; 

 

AQUECIMENTO 2 – PARA A VOZ 

 

 Para o contexto de sala de aula, com melodias breves e com poucas notas, a ideia do 

aquecimento vocal é similar ao do aquecimento corporal. Despertar os timbres vocais para 

diferentes sons, aquecer as cordas vocais para emitir sons claros e com maior controle e 

treinar as articulações de diferentes consoantes.  

 O procedimento básico permanece o trabalho com imitação por eco, como: 

 

  

Possibilidades de sons: 

a. sílabas simples. Ex,: ta, tu, lu, ni etc;  

b. sílabas combinadas: Ex.: ti-ri, ta-ti, tu-ru, ta-ra-te; 
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c. ruídos como shhh, chhh ou fhh; 

 

 

E ainda, pode-se trabalhar com a imitação de sons de: 

a. Animais; 

b. Máquinas; 

c. Instrumentos musicais; 

d. Objetos 

 

AQUECIMENTO 3 – PARA A VOZ E PARA O CORPO 

 

Professor, para este aquecimento sugerimos, primeiramente, a organização dos alunos 

em um círculo e em seguida: 

1) Peça a um aluno que emita um som, escolhido entre as categorias acima 

citadas, acompanhado de gestos e movimentos corporais, para que os demais alunos o 

repitam. Quanto menos palavras precisar usar para este procedimento, maior será a atenção 

dos alunos ao som, este é o jogo.  

2) Você poderá estabelecer uma pulsação para o som criado e também trabalhar 

com sonoridades mais livres ritmicamente. Caso opte por uma pulsação regular, observe 

abaixo um exemplo em partitura convencional: 
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3) Planeje trabalhar elementos (ritmos, melodias, acompanhamentos etc.) em 

sons do cotidiano ou da natureza.  

4) Comece a ensinar as frases musicais das canções que queira ensinar em 

pequenos trechos, improvisados por você, a serem repetidos pelas crianças.  

Obs.: As crianças assimilarão do modo que o professor cantar. Portanto, é preferível ser 

fiel aos ritmos e a afinação de cada canção! 

 O professor poderá ainda introduzir os parâmetros do som, comentar características 

vocais e maneiras de se fazer percussão corporal. Por meio desta ação, facilitará o processo 

de construção de conhecimento da linguagem musical.  

Uma enorme conquista para o professor, com relação a esta faixa etária, será promover 

o conhecimento de um vocabulário comum para falar de som. O contraste entre elementos 

musicais já é um ótimo começo! Palavras como grave e agudo, lento e rápido, comprido e 

curto, forte e fraco, podem parecer simples, mas são fundamentais para o desenvolvimento 

musical e precisam ser exercitadas para a correta assimilação das crianças. 

 

AVALIAÇÃO 
 

Antes de iniciar as proposições, reflita um pouco sobre a avaliação diagnóstica. É 

importante conhecer seu aluno musicalmente. Por meio das habilidades musicais apresentadas 

nos aquecimentos, podemos identificar as características de nossos alunos, tais como: ritmo e 

afinação. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Pretendemos, com este material, compartilhar ideias para uma prática coletiva de música 

para os alunos da rede pública do Governo do Estado do Estado de São Paulo. Esperamos 

que o aluno exercite, ao escutar, cantar e tocar, o autoconhecimento de seu próprio corpo que 

produz o som em harmonia com os colegas da turma. E tudo isto em busca da música! Seus 

gêneros, formas, melodias e ritmos. Deste modo, exercemos também relações interpessoais de 

criação com esta prática. Desejamos proporcionar uma experiência artística aos alunos por 

meio dessa linguagem. 

A relação entre os seres humanos pode ser pautada por uma diversidade de 

comportamentos e sentimentos que nem sempre ocorre, mas buscamos cultivar relações 

harmoniosas na vida escolar. E, em uma relação análoga, dois ou mais sons, ao serem 

executados com suas alturas, durações, timbres e intensidades, harmonizam-se e é esta noção 

de harmonia que se faz necessária: 

 [...] em cada ser humano, principalmente nas crianças, incipientes no ato de viver, cujas 

experiências são determinantes na composição harmoniosa de pessoas capazes de considerar 

coração e cérebro interdependentes; como na música: onde vozes e instrumentos dialogam 

simultaneamente enquanto se ouvem e se respeitam... 
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É por isso que as crianças e os sons devem coexistir no espaço da escola... E é por isso 

que a Música faz parte do currículo de Arte.(Cristina Ap. Zaniboni Antonelli, PCNP Ourinhos) 

Esta introdução foi elaborada com o objetivo de oferecer subsídios teóricos e práticos 

para uma execução criativa de um repertório musical, apropriado para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Destacamos nas situações de aprendizagem de cada ano proposições 

desenvolvidas a partir de canções tradicionais, jogos musicais e histórias. A sequência está 

organizada de forma a proporcionar a experimentação e a apreensão de alguns elementos 

específicos da linguagem musical por parte dos alunos. Neste sentido, todas as situações 

visam ao desenvolvimento musical por meio de diferentes relações do indivíduo com o som e 

seus parâmetros (altura, duração, timbre e intensidade). 

No decorrer deste material fornecemos ideias para o momento de preparação e de 

realização da aula. Selecionamos um repertório para uma vivência musical diversificada. 

Contudo, outras canções poderiam se adaptar a algumas das situações descritas. Neste caso, 

avalie as semelhanças e diferenças de seu repertório de jogos e canções e adapte-as aos 

procedimentos expostos! Inclusive, algumas das músicas, que nossos alunos trazem consigo, 

são preciosas e podem constar em nossas aulas . 

Destacamos que é de fundamental importância que o professor se aproprie dos 

conteúdos e procedimentos apresentados nessas proposições com a finalidade de ensiná-los 

com segurança e tranquilidade. Sendo assim, muitas colocações teóricas, partituras e 

explicações mais detalhadas, servem para a sua aproximação com a música. No entanto, caso 

o professor não se sinta preparado para “ler” as partituras, isso não impedirá o 

desenvolvimento das proposições, pois as músicas foram encaminhadas para sua escola 

gravadas em um CD. Além disso, a música na escola envolve ouvir, entender, apreciar, 

improvisar, pesquisar, conhecer, experimentar e praticar num processo longo e contínuo que 

dependerá da persistência e interesse do professor.   
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QUADRO CURRICULAR – MÚSICA  
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

Praticar atividades que envolvam 
o corpo como produtor de sons e 
movimento; 

 

Propiciar atividades de 
movimento e música 
experimentando diversas 
possibilidades musicais do 
próprio corpo; 

Percebe o corpo como fonte 
sonora; 

 
Imita e/ou cria sons com o 
próprio corpo; 

 
Movimenta-se com fluidez e 
conforto enquanto produz sons; 

Executar frases rítmicas e 
melódicas; 

 

Utilizar parlendas, rimas e jogos 
que explorem o som e do ritmo 
das palavras; 

 

Interpreta e improvisa frases 
rítmicas sobre elementos 
estruturais de parlendas, rimas e 
jogos; 

 
Entoa afinadamente as melodias 
propostas; 

Registrar, à sua própria maneira, 
elementos da linguagem musical.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motivar e estimular de forma 
lúdica e libertária o registro 
sonoro (ex: desenhos, massa de 
modelar e outros objetos de 
estímulo visual). 

 
Cultivar a maneira tradicional de 
escrita musical (alturas, 
durações e intensidades).   

Reconhecer registro visual da 
música como uma possível 
escrita dos sons estabelecendo 
relações com sentimentos, 
texturas, cores, temperaturas, 
etc. que as mais diversas 
músicas podem suscitar; 

 
Aprender elementos básicos de 
escrita: (1) No aspecto rítmico 
(duração), as proposições entre, 
ao menos, duas figuras rítmicas; 
(2) No aspecto melódico (altura), 
se compreende que a escrita 
direciona-se para cima indo para o 
agudo e para baixo no grave; (3) 
Indicações diversas de intensidade 
com forte (para sons fortes) e 
piano (para sons fracos).   

Reconhecer elementos da 
linguagem musical, bem como, da 
forma musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praticar um repertório de 
canções, jogos musicais e 
danças tradicionais que 
proporcionem o desenvolvimento 
de habilidades musicais; 
Propiciar a apreciação musical 
durante as propostas; 
Valer-se de diferentes meios 
para reconhecimento da forma 
na música (ex.: parlendas, 
canções, jogos musicais, danças 
tradicionais, gravações e 
execuções ao vivo de peças 
instrumentais, referências visuais 
como partituras e obras de arte, 
referências audiovisuais como 
vídeo clipes, filmes e animações 
sobre obras musicais, 
compositores, estilos e/ou 
períodos da história da música);  

Identifica diferentes alturas, 
durações, timbres, intensidades 
e fontes sonoras; 
Identifica questões ligadas à 
forma musical, como: AA, AB, 
AA’, ABA ou ABA’; 

Praticar atividades que envolvam 
o corpo como produtor de sons e 
movimento; 

Propiciar atividades de 
movimento e música 
experimentando diversas 
possibilidades musicais do 
próprio corpo; 

Percebe o corpo como fonte 
sonora; Imita e/ou cria sons com 
o próprio corpo; 
Movimenta-se com fluidez e 
conforto enquanto produz sons. 
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MÚSICA – 3º ANO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM I 
 

EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM 

 Reconhecer elementos da linguagem musical, bem como da forma musical. 

 Praticar atividades que envolvam o corpo como produtor de sons e movimento; 

 Executar frases rítmicas e melódicas. 

CONTEÚDO 
 

- O ritmo das palavras 

- Apreciação 

- Percussão corporal 

 

Professor, esta situação de aprendizagem utiliza a palavra falada para despertar possibilidades 

de aprendizagem rítmica musical. No material “Ler e Escrever – Livro do aluno” (2012) você 

poderá encontrar muitos exemplos de parlendas e trava-línguas. No decorrer destas 

proposições, destacamos ideias para explorar os aspectos rítmicos da palavra: cantando, 

interpretando, improvisando, compondo, escrevendo e apreciando a musicalidade de pequenos 

textos. 

Para iniciar as proposições, selecionamos e investigamos as características rítmicas de uma 

parlenda que nos chama a atenção pelas suas sílabas onomatopaicas e tamanho conciso: 

Uni pandi 

Cirandi 

Deu picoti 

Deu pandi 

Picoté 

Picotá 

É pi 

San vá 

Esta parlenda é composta por oito pequenos versos.  

A seguir, desenvolvemos uma possibilidade para falar esta parlenda ritmicamente, apenas com 

as figuras rítmicas semínima e colcheia: 
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É importante sempre buscar a facilidade na dicção, respeitando o acento natural das palavras. 

Observe abaixo os acentos naturais em negrito: 

Uni pandi 

Cirandi 

Deu picoti 

Deu pandi 

Picoté 

Picotá 

É pi 

San vá 

 Observe também que este exemplo é composto por cinco frases musicais: 2 grandes, 2 

pequenas e 1 grande com semínimas. Seus alunos conseguirão aprendê-la sem dificuldades e, 

também, compreenderão sua escrita no momento adequado. 

O Ritmo tem forte vínculo com o corpo, por isso a percussão corporal é um recurso 

importante para perceber este elemento. Se desejarmos que nossos alunos interiorizem a 

rítmica de determinada música, eventualmente podemos adaptá-la à percussão corporal. A 

seguir, um exemplo de percussão corporal composto para “Uni pandi”:  

 

Uma maneira de indicar na partitura a execução com as mãos alternadas é separando as 

hastes e, também, alternando-as (cima/baixo): 
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Podemos também aproveitar as características de cada parte do corpo para pontuar as 

mudanças de frase musical. Nesta proposta priorizamos que a mesma frase musical atenha-se 

a um único timbre corporal, pois a preferência, neste momento, é pela busca por um padrão 

simples que possa ser tocado e cantado com sincronia, precisão e conforto pelos alunos. 

 O ideal é que você realize o mesmo procedimento com diferentes textos, portanto, a 

seguir apresentamos alguns exemplos de parlendas ritmadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO 1  

 
Aquecimento: Jogo dos Nomes 

Professor, inicie esta proposição fazendo a leitura rítmica dos nomes abaixo, 

orientando os alunos para que escutem atentamente e em silêncio.  
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Laura, Laura, Carlos, Jô. 

Carlos, Jô. Carlos, Jô. 

Laura, Laura, Carlos, Jô. 

Carlos, Laura, Jô, Jô. 

Gabriela, Gabriela. 

Gabriela, Gabriela. 

Laura, Laura, Carlos, Jô. 

 

Repita a leitura várias vezes até que todos conheçam as frases. Reproduza a 

sequência de nomes quantas vezes forem necessárias, pois é importante garantir que os 

alunos sintam-se seguros e capazes de participar da proposta.   .  

Inicie o aquecimento adicionando um movimento para cada palavra e coordenando esse 

movimento com a fala: 

Ao falar o nome Laura: dê um passo para a esquerda a cada sílaba do nome: LAU-

RA. 

Ao falar o nome Carlos: dê um passo para a direita a cada sílaba do nome: CAR-LOS. 

Para o nome Jô: é hora de pular, dê um pulo no mesmo lugar. 

Para o nome Gabriela: sapateie, iniciando pelo pé esquerdo no GA, sendo uma batida 

para cada sílaba: GA-BRI-E-LA. 

Com essa primeira demonstração de como será o aquecimento com sons e 

movimentos as crianças tiveram oportunidade de observar cada detalhe dos ritmos dos nomes 

e o movimento correspondente. Será que todos acompanharam a demonstração visual e 

auditiva ou será necessário repeti-la?       

Após o aquecimento convide seus alunos para participarem e experimentarem o jogo 

com a parlenda “Uni pandi” como descrito a seguir: 

1. Fale cada uma das frases da parlenda repetidas vezes para os alunos cantarem em 

cânone (por imitação) e, a cada vez, aprimorarem a precisão rítmica; 

2. Combine as frases até que sua turma tenha memorizado a sequencia completa; 

3. Deixe-os falar a parlenda sozinhos enquanto você escuta atentamente ao grupo. Desta 

forma, é possível avaliar se há alguma criança com dificuldade Se houver, identifique o 

momento que necessita mais atenção de sua parte e repita as etapas 1 e 2.  

4. Toque a percussão corporal deste ritmo sem falar junto; 

5. Ensine frase a frase os movimentos necessários para esta percussão, certificando-se 

que os alunos realizam uma boa sonoridade e movimentos confortáveis; 

6. Observe se há alguma criança com dificuldade. Se houver, identifique o momento que 

necessita mais atenção de sua parte e repita as etapas 4 e 5; 

7. Execute a percussão completa da parlenda junto com os alunos;Combine repetir duas 

vezes a parlenda: uma vez falando e outra percutindo; 

Após toda esta proposição, as crianças terão interiorizado o ritmo e compreenderão sua 

escrita em partitura com facilidade. Demonstre na lousa ou com o “jogo das casas” como 

se escreve este ritmo: 
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     U -  ni         pan-di  ci-ran- di   Deu pi  -  co- ti deu pan –di.   Pi- co  – te    Pi- co -    tá.    É            pi    san         vá. 

 

 

Repare como convertemos cada compasso em casas, com “telhados” e “paredes”. Repare 

ainda que cada casa tem a sua vizinha e as paredes são as barras de compasso, que possuem 

a função de delimitar  as organizações de tempos fortes e fracos. Neste caso, os compassos 

contém somente dois pulsos (ou dois tempos), por isso são binários. O primeiro tempo é forte e 

o segundo fraco. Observe que existem duas notas que antecedem o primeiro compasso, 

indicadas pela seta vermelha, ocupando o segundo tempo de um compasso anterior ao 

primeiro. Logo, elas são cantadas no tempo fraco que antecede o primeiro tempo forte, quando 

isto acontece, denominamos as notas que antecedem o tempo forte de anacruses. 

Organize os alunos em duplas e providencie cópias da próxima página.   

 Abaixo da nota de cada casinha, peça para os alunos escrevam a sílaba referente à 

parlenda, como no exemplo anterior: 
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PROPOSIÇÃO 2 
 
Professor, agora que os alunos já conhecem as “casas”, apresente mais um  jogo, assim 

poderão divertir-se e aprender ao mesmo tempo. 

 

Sugerimos nesta proposição  o jogo com a parlenda, observando os acentos naturais (em 

negrito): 

Lá em cima do piano 

Tem um copo de veneno 

Quem bebeu morreu 

Quem saiu fui eu 

 

Organize as crianças em duplas e providencie cópias do jogo para que os alunos completem as 

casinhas vazias com as figuras rítmicas. 

  

Para sua conferência, o resultado é o seguinte: 

Observe que os acentos (marcados em negrito) não estão no início das frases e que o 

compasso é binário, portanto, o primeiro acento, (“CIma”) está no 2º tempo, assim, na primeira 

casinha (primeiro compasso), temos somente o 2º tempo. Este 1º tempo ausente, aparecerá na 

última casinha (do compasso). 
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Professor, você pode fazer o mesmo exercício com outra parlenda: 
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Lé com lé 

Cré com cré 

Um sapato 

Em cada pé. 

 

Para sua conferência, o resultado é o seguinte: 

  

 
 
 
Organize  as crianças em duplas e providencie cópias do jogo das casinhas 
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Com os trabalhos finalizados, chegou o momento de socializar as escritas dos alunos. Os 

grupos devem apresentar seus trabalhos para toda a classe. Para que este seja um momento 

especial, você pode propor que os alunos afastem as carteiras e cadeiras e sentem-se no 

chão. Um grupo de cada vez fará sua apresentação para os colegas que se comportarão como 

plateia. Chame a atenção para a importância do silêncio e do respeito durante a exposição. 

PROPOSIÇÃO 3 
 
 Professor, alguns dos procedimentos desenvolvidos na improvisação e composição de 

ritmos para pequenos textos também são realizados por compositores renomados. Por 

exemplo, o álbum Arca de Noé (Vinicius de Moraes, 1980) possui canções sobre diversos 

pequenos poemas (Ler e Escrever – Livro do aluno p. 36-37).   

 Vinícius de Moraes (1913-1980) - um dos mais destacados poetas e compositores de seu 

tempo. Estabeleceu diversas parcerias com músicos como Tom Jobim e Chico Buarque que 

resultaram em músicas como "Garota de Ipanema" e "Gente Humilde". Compartilhar com os 

alunos esses saberes e informações será enriquecedor para todos.  

Para mais informações, ler seus poemas, escutar e socializar suas canções acesse o site do 

cantor e compositor.  

 Em continuidade proponha às crianças que realizem procedimentos semelhantes aos 

da Proposição 2 com mais duas  parlendas: “Um, dois, três” e “Gato Escondido”. 

 

Um, dois, três 

 

 

Um, dois, três, 

Quatro, cinco, seis, 

Sete, oito, nove 

para doze faltam três. 

 

Cruz de pau, 

Cruz de ferro, 

Quem olhar 

Vai pro inferno. 
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Gato Escondido 

 

 

Gato escondido 

Com rabo de fora 

Tá mais escondido 

Que rabo escondido 

Com gato de fora 
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AVALIAÇÃO 
 

Esta situação de aprendizagem utilizou o ritmo das palavras como mote para percepção 

rítmica e apreciação musical. Portanto, as crianças são levadas a brincar e jogar com os 

sons vocais e corporais.  

 

Observe se o aluno: 

 Interpreta ritmos de parlendas e jogos; 

 Reconhece o registro visual da música como uma possível escrita dos sons; 

 Em relação à escrita musical, compreende a proporção entre semínima e colcheia.  

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
 

 Reconhecer elementos da linguagem musical; 

 Executar frases rítmicas e melódicas; 

 Registrar, à sua própria maneira, elementos da linguagem musical. 

 

CONTEÚDOS 
 

- Melodia – letra 

- Percussão  

- Improvisação  

 Esta situação de aprendizagem tem como base a música tradicional Tangolomango, 

que oferece uma melodia importante para o desenvolvimento musical, devido à previsibilidade 

das rimas que nela ocorrem e à letra interessante que prende a atenção pela perspicácia dos 

eventos. 

Mas o que será tangolomango? Podemos exercitar nossa imaginação e de nossos alunos 

quanto ao significado de se ter um tangolomango.  

 

Vamos conhecer a letra da canção Tangolomango:  

 

Eram nove irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito. 

Deu um tangolomango nela e das nove ficaram oito. 

  

Destas oito meu bem que ficaram, uma foi amolar canivete. 

Deu um tangolomango nela e das oito ficaram sete. 

 

Destas sete meu bem que ficaram, uma foi falar inglês. 
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Deu um tangolomango nela e das sete ficaram seis. 

 

Destas seis meu bem que ficaram, uma foi caçar um pinto. 

Deu um tangolomango nela e das seis ficaram cinco. 

 

Destas cinco meu bem que ficaram, uma foi fazer teatro. 

Deu um tangolomango nela e das cinco ficaram quatro. 

 

Destas quatro meu bem que ficaram, uma foi falar francês.  

Deu um tangolomango nela e das quatro ficaram três 

 

Destas tres meu bem que ficaram, uma foi andar nas ruas.  

Deu um tangolomango nela e das três ficaram duas 

 

Destas duas meu bem que ficaram, uma não fez coisa 

alguma. 

Deu um tangolomango nela e das duas ficou só uma 

 

Desta uma meu bem que ficou, ela levou um beliscão.  

Deu  um tangolomango nela e acabou a geração 

 

 Professor, observe que a letra se repete quase integralmente a cada estrofe. Somente 

os números e as palavras que rimam nas estrofes são variadas. Cada variação desperta a 

necessidade de atenção do ouvinte. Isto se deve tanto ao desenrolar da “história” quanto pelo 

prazer que se tem ao escutar a surpresa da palavra rimada. Você também pode observar, que 

como a história é longa (nove irmãs = nove vezes a mesma estrofe), oferecemos  mais 

oportunidade à criança para que se aproprie das idéias e assimile a melodia que 

transcrevemos  a seguir: 
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Repare que há uma nova figura rítmica neste momento: a semicolcheia. Ela é a figura mais 

rápida que aparece nesta canção. De acordo com a imagem, a seguir, percebemos que quatro 

semicolcheias soam no mesmo tempo que duas colcheias ou uma semínima: 

 

Aquecimento 

Inicialmente  podemos brincar de tangolomango de uma maneira descontraída com os 

alunos: 

1. Conversar brevemente sobre o que é ter um tangolomango, siricutico ou similar e você 

exemplifica, realizando um tangolomango no momento exato da canção; 

2. definir as crianças que serão as irmãs 1, 2, 3 e sucessivamente. De três a quatro 

crianças por “irmã”; 

3. iniciar o canto e a roda com os alunos denominados 09 no centro da roda; 

4. quando o grupo cantar “deu um tangolomango” (da irmã n
o
9) as crianças que estão no 

centro da roda improvisam um “Tangolomango” (cada um à sua maneira porque não 

sabemos o que é nem como é ter este tipo de siricutico). 

5. repetir o procedimento acima para cada irmã até todos terminarem no chão. 
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PROPOSIÇÃO 1 
 

Professor, ao cantar pela primeira vez, observe a maneira como as crianças  incorporam o 

conhecimento das três principais características da letra da canção:  

1) sequência numérica descendente; 

2) palavras que se repetem; 

3) a rima. 

Com essas características introjetadas pelos alunos  você poderá omitir algumas palavras 

para que exercitem cantar com o pensamento. O exemplo a seguir oferece  uma ideia de como 

realizar este procedimento. Onde houver omissão de palavras, as crianças cantarão 

mentalmente. 

 

Eram nove irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito. 

Deu um tangolomango nela e das nove ficaram oito. 

 

Destas oito meu bem que ficaram, uma foi amolar canivete. 

Deu um tangolomango nela e das oito ficaram _____. 

 

Destas sete meu bem que ficaram, uma foi falar inglês. 

Deu um tangolomango nela e das sete ficaram ______. 

 

Destas _____ meu bem que ficaram, uma foi caçar um pinto. 

Deu um ___________ nela e das seis ficaram _________. 

 

Destas cinco _________________, uma foi fazer teatro. 

Deu um tangolomango nela e ______________________. 

 

Destas quatro meu bem que ficaram, uma foi falar francês.  

________________________ e das quatro _____________. 

 

Destas ________________________, uma foi andar nas ruas.  

Deu um tangolomango nela e das três ficaram duas 

 

Destas ____________________, uma não fez coisa alguma. 

_______________________________ ficou só uma 

 

_______ uma meu bem que ______, ela levou um beliscão.  

Deu  um tangolomango nela e acabou a geração 
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PROPOSIÇÃO 2 

 

 Professor, ainda utilizando como estímulo gerador a música Tangolomango, proponha 

aos alunos que preencham  os espaços cantados mentalmente na proposição 1, com sons de 

instrumentos de uma  “bandinha ritmica da cozinha”. Preencher os espaços com percussão cria 

uma maior expectativa no desenrolar da história. 

Porém, antes de iniciar a proposta e fazer a solicitação, converse com seus alunos para tentar 

descobrir o que já sabem sobre bandinha ritmica e se conhecem algum instrumento musical de 

percursão (pandeiro, reco reco, chocalho, triângulo, cuica, surdo etc,). Provavelmente já viram 

instrumentos na televisão, possuem algum em casa ou na casa de amigos e parentes. Deixe 

que expliquem o que conhecem e chame atenção para que falem um de cada vez, pois 

certamente o assunto vai gerar muita conversa. 

Em seguida solicite aos alunos, e aos demais professores da escola para que colaborem 

trazendo para o dia da aula  utensílios de cozinha que não utilizam mais, como por exemplo: 

colheres, panelas, tampas de panela, ralador de queijo de plástico, colheres de pau, frigideiras 

, etc. 

Com este material, você e seus alunos criarão vários instrumentos de percussão, como por 

exemplo: 

 2  colheres sobrepostas percutidas na palma da outra mão; 

 colher percutindo no fundo das panelas (variando o tamanho das panelas, você 

consegue variações de timbres); 

 colher de pau percutindo no fundo da frigideira; 

 2 colheres de pau ( uma em cada mão batendo uma com a outra); 

 colher raspando o ralador de queijo; 

 

Eram nove irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito. 

Deu um tangolomango nela e das nove ficaram oito. 

 

Destas oito meu bem que ficaram, uma foi amolar canivete. 

Deu um tangolomango nela e das oito ficaram _____. 

 

Destas sete meu bem que ficaram, uma foi falar inglês. 

Deu um tangolomango nela e das sete ficaram ______. 

 

Destas _____ meu bem que ficaram, uma foi caçar um pinto. 

Deu um ___________ nela e das seis ficaram _________. 

 

Destas cinco _________________, uma foi fazer teatro. 

Deu um tangolomango nela e ______________________. 
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Destas quatro meu bem que ficaram, uma foi falar francês.  

________________________ e das quatro _____________. 

 

Destas ________________________, uma foi andar nas ruas.  

Deu um tangolomango nela e das três ficaram duas 

 

Destas ____________________, uma não fez coisa alguma. 

_______________________________ ficou só uma 

 

_______ uma meu bem que ______, ela levou um beliscão.  

Deu  um tangolomango nela e acabou a geração 

 

PROPOSIÇÃO 3 
 
Professor (a), na proposição que segue vamos completar os finais das frases com os 

instrumentos da “bandinha da cozinha”. 

Você pode criar o preenchimento das frases com os instrumentos, como no exemplo abaixo: 

Observe a legenda: 

 

 

 
                      

8 colcheias 

 

 

16 semicolcheias 

 

 

 

 

 

                          

 

  

2 instrumentos 

simultaneamente 

 
        

4 colcheias 

 

 

Eram nove irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito. 

Deu um tangolomango nela    ( oito batidas – 2 colheres de 

pau). 

  

Destas oito meu bem que ficaram, uma foi amolar canivete. 

Deu um tangolomango nela  ( colher no fundo da panela) 

 

Destas sete meu bem que ficaram, uma foi falar inglês. 

Deu um tangolomango ne  ( colher no fundo da frigideira) 
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Destas seis meu bem que ficaram, uma foi caçar um pinto. 

Deu um tangolomango nela  ( colher e ralador de queijo). 

 

Destas cinco meu bem que ficaram, uma foi fazer teatro. 

Deu um tangolomango nela  (16 batidas - 2 colheres) 

 

Destas quatro meu bem que ficaram, uma foi falar francês.  

Deu um tangolomango ne   ( 2 tampas de panela) 

 

Destas tres meu bem que ficaram, uma foi andar nas ruas.  

Deu um tangolomango nela  (repetir 2 instrumentos)                       

 

 

Destas duas meu bem que ficaram, uma não fez coisa 

alguma. 

Deu um tangolomango nela  (repetir 2 instrumentos) 

 

Desta uma meu bem que ficou, ela levou um beliscão.  

Deu  um tangolomango nela e acabou (todos). 

 

 

PROPOSIÇÃO 4 
 
 
Professor, organize seus alunos em pequenos grupos para improvisar e compor outras 

variações rítmicas e timbrísticas com os utensílios de cozinha. Incentive também o registro da 

escrita das composições, como no exemplo acima. É importante que os grupos compartilhem 

suas composições e expliquem como criaram suas produções  

 
Avaliação 
 

Professor, verifique se os alunos se apropriaram dos elementos da música descritos 

nesta proposta:Melodia – letra, Percussão e Improvisação. 

Nesse sentido, nossa atenção, enquanto professores  está no conhecimento musical 

despertado e desenvolvido por nossos alunos e nos procedimentos metodológicos que 

adotamos.  

Observe se o aluno: 

 Interpreta e improvisa frases rítmicas sobre elementos estruturais de parlendas, rimas e 

jogos; 

 Entoa afinadamente as melodias propostas; 

 Reconhece o registro visual da música como uma possível escrita dos sons. 
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 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM III 

 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
 

 Reconhecer elementos da linguagem musical; 

 Executar frases rítmicas e melódicas. 

 

CONTEÚDOS 
 

 Figura rítmica – semicolcheia; 

 Percepção auditiva; 

 Música responsorial – Coro. 

 

 

Para desenvolver esta proposição escolhemos  uma canção da cultura popular, “Rosa 

Amarela”. Será que seus alunos conhecem essa canção? Talvez não conheçam, portanto, 

nosso desejo é que por meio das proposições elencadas o repertório dos alunos possa ser 

ampliado em relação à contextualização e o fazer musical.  

 

Analisamos esta canção Rosa Amarela em duas etapas:  

 

Melodia: 

 

Esta canção possui duas partes. Podemos perceber na primeira parte da melodia cantada 

que o refrão acontece quatro vezes com um salto da região aguda para grave (com a palavra 

rosa). Na segunda parte, o refrão também se repete quatro vezes, mas com um mesmo som 

agudo. 

                                                                                       

Exemplo da primeira parte:          

         

 

Verso Refrão 

 
Olha a rosa amarela 
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Exemplo da segunda parte: 
 
 

 

Verso Refrão 

 
Ya-yá meu lenço 

 
 
 
2. Forma: A seguir, percebemos características da melodia pela sua transcrição em partitura. É 

possível identificar que o compasso é binário e que se divide em duas partes: A e B. Observe o 

exemplo abaixo. 

Olha a rosa amarela, rosa.         

Tão bonita e tão bela, rosa.               Parte A 

Olha a rosa amarela, rosa. 

Tão bonita e tão bela, rosa. 

 

Yayá meu lenço, o Yayá! 

Para m´enxugar, o Yayá!                      Parte B 

Esta despedida, o Yayá! 

Já me faz chorar, o Yayá! 

Obs.: Um compositor costuma organizar os tempos de uma música em compassos. O padrão 

existente entre os pulsos fortes e fracos delimita o compasso em: binário (1 pulso forte e 1 

pulso fraco), ternário (1 forte e 2 fracos) e quaternário (1 pulso forte e 3 fracos). Os padrões 

que apresentamos são os mais comuns. 
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PROPOSIÇÃO 1 
 

Aquecimento vocal - respiração e apoio: 

 
Professor, a base fundamental para cantar reside no controle da respiração e na concentração 

do grupo. Então,como fazer? 

 

 Concentração: 

Oriente os alunos para que fiquem em pé, com os pés levemente afastados. Essa posição é 

muito confortável oferecendo  equilíbrio para se manter em pé evitando o apoio ora numa 

perna, ora na outra.  

Em seguida diga para que relaxem o corpo completamente e com olhos fechados ouçam sua 

própria respiração. 

Repita 05 vezes. 

 
 Respiração: 

 

A respiração correta é essencial para preparar os alunos para o canto.  
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Com os alunos em pé, pés levemente afastados e mão na cintura, realize com eles a 

sequência abaixo: 

1.  Soprar como se estivessem apagando uma vela até acabar o ar; 

2. Fazer uma pequena pausa; 

3. Inspirar leve e rapidamente com as narinas dilatadas, como se estivessem cheirando o 

perfume de uma flor, sentindo o movimento que inspiratório que se faz na parte baixa 

do tronco e no abdômen (a barriga que abaixa e levanta, sem mexer os ombros). 

4. Faça uma pequena pausa. 

Repita essa sequência 05 vezes. 
 

Etapas para o aquecimento vocal e corporal com as crianças: 

1. Posicione-se em roda com os alunos, 

2. Vamos soltar o corpo, relaxar mesmo, soltar os braços 

3. Levantar os ombros e soltar algumas vezes. Girar os ombros para frente e para trás. 

4. Agora vamos fazer uma rotação de cabeça, bem devagar, várias vezes para os dois 

lados. 

5. Massagear o rosto com a ponta dos dedos: testa, bochecha, olho, pescoço, couro 

cabeludo etc. (Pode dizer a eles que essa massagem ativa os músculos e a corrente 

sanguínea). 

6. Com os seus alunos, faça o som “brubrubru”, até dar coceira no lábio. Este 

procedimento ajuda a aquecer a musculatura que utilizamos para cantar.  

7. Repita várias vezes gesticulando bem a boca A, É, E, I, Ó, O, U.   

8. Abra e feche a boca algumas vezes, sem forçar. 

Pronto, agora nossa voz está preparada para começar a cantar! 

 

Agora, convide-os para cantar a música todos juntos (tutti). 

Mas o que é tutti? Utilizamos este termo para designar uma parte que deve ser executada por 

todos os músicos do grupo, produzindo uma sonoridade intensa. Cante por várias vezes até 

que os alunos se apropriem da canção. 

Na sequência, organize a classe em 2 grupos (Um grupo canta o verso e o outro responde com 

o refrão). Depois, inverta os grupos. 

 

Olha a rosa amarela, rosa. 

Tão bonita e tão bela, rosa. 

Olha a rosa amarela, rosa. 
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Tão bonita e tão bela, rosa. 

 

Yayá meu lenço, o Yayá! 

Para m´enxugar, o Yayá! 

Esta despedida, o Yayá! 

Já me faz chorar, o Yayá! 

 

Organize a classe em dois grupos: grupo 1, que se colocará ao seu lado esquerdo e o 

grupo 2, ao seu lado direito. Como você será o professor regente, combine com os alunos que 

o grupo 1 cantará os versos e o grupo 2, os refrões. Não esqueça que você deverá apontar, em 

silêncio, a entrada para o grupo 1 e grupo 2, durante a execução da música. Decerto esta é 

uma habilidade de regência importante para quem lidera um grupo que faz música juntos! 

PROPOSIÇÃO 2 
 
 Professor, peça para os alunos trazerem para esta aula vários materiais para a 

confecção de instrumentos (latinhas, caixas de fósforo, pauzinhos, garrafas pet, etc.) Pesquise 

com as crianças como transformar esses materiais em instrumentos e construa com eles os 

objetos sonoros. Por exemplo: 2 potinhos de iogurte, bem limpos, podem ser unidos com fita 

crepe e conter em seu interior pedrinhas ou grãos de feijão; o mesmo processo poderá ser 

utilizado para unir dois pratinhos de plástico que será percutido com um lápis ou um hashi, 

enfim, certamente muitas ideias surgirão para construir os instrumentos na sala de aula. 

 

PROPOSIÇÃO 3 
 

Para esta proposição, todos os alunos cantarão  juntos. Como percebemos 

previamente na análise da forma desta música, o refrão será substituído pelos instrumentos de 

percussão  confeccionados pelos alunos.  

 

Olha a rosa amarela, _ _ 

Tão bonita e tão bela, _ _ 

Olha a rosa amarela, _ _ 

Tão bonita e tão bela, _ _ 

Yayá meu lenço, _ _ _ 

Para m´enxugar, _ _ _ 
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Esta despedida, _ _ _ 

Já me faz chorar, _ _ _ 

 

 Organize os alunos na sala, cada um com seu instrumento e oriente que todos devem  

cantar os versos da parte A da musica e nos momentos do refrão, só os instrumentos “cantam”: 

ro-sa. Na parte B, acontecerá o mesmo com o refrão: o Ya-yá. Os instrumentos serão tocados 

somente no momento da palavra omitida. Cante demonstrando esta proposta aos alunos. 

 Professor, agora somente os instrumentos “cantam”. Os versos serão cantados 

instrumentalmente e ritmicamente por um grupo de instrumentos que você selecionará. O 

refrão por sua vez será cantado por outro grupo de instrumentos cuja sonoridade deverá ser 

diferente do primeiro. 

PROPOSIÇÃO 4  
 

Professor, organize os alunos em grupos de 5 ou 6 e solicite que criem  uma proposta rítmica 

para a canção “Rosa Amarela”, com os instrumentos confeccionados por eles. Em seguida, 

cada grupo fará sua apresentação para a classe. Novamente oriente sobre a importância do 

silêncio ao apreciar a produção dos colegas e as sonoridades produzidas pelos instrumentos 

não convencionais.   

 

RODA DE CONVERSA 

 

 Converse com sua turma questões como: 

 É fácil trocar uma palavra pelo som de um instrumento em uma canção? 

 O que você achou de construir seu próprio instrumento musical? Gostou do som que 

ele produz? 

 É fácil cantar a melodia e tocar um instrumento no lugar do refrão? 

 Você conseguiu “cantar” a melodia somente com o instrumento de percussão? 

 

AVALIAÇÃO 
 

Observe se o aluno: 

 Identifica questões ligadas a forma musical, como as partes A e B da música; 

 Utiliza instrumentos de percussão feitos com restos industriais (sucatas) nos 

momentos apropriados (propostos pelo professor); 

 Interpreta a melodia somente com instrumentos de percussão; 

 Entoa afinadamente as melodias propostas. 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM IV 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
 

 Reconhecer elementos da linguagem musical; 

 Praticar atividades que envolvam o corpo como produtor de sons e movimento; 

 Executar frases rítmicas e melódicas; 

CONTEÚDO 
 

 Coro falado 

 Forma musical (textura) 

 O ritmo das palavras 

 Percussão corporal 

 

 

Professor, nesta situação de aprendizagem trabalharemos com o brinquedo cantado “Uma, 

duas angolinhas” onde é possível rever os conteúdos trabalhados anteriormente. Este 

brinquedo é composto por duas partes: uma cantada e outra falada. 

 

CANTO: 

Ah, ah! 

Uma, duas angolinhas 

Finca o pé na pampolinha 

O rapaz que faz o jogo 

Faz o jogo do capão. 

 

Ah, ah! 

Conta bem, Mané João, 

Conta bem, que vinte são, 

Arrecolhe este pezinho, 

Na conchinha d´uma mão. 

 

CORO FALADO: 

Pé de pilão,  

Carne seca com feijão,  

Milho debulhado, 

Arroz com camarão. 
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AQUECIMENTO  -  BRINCADEIRA 

Esta brincadeira deve ser realizada fora da sala de aula, num espaço amplo como, por 

exemplo, o pátio ou a quadra da escola. 

Posicione os alunos em roda, sentados no chão com as pernas esticadas para frente. Cante a 

música várias vezes até que todos os alunos a memorizem.  

Uma das crianças ocupa o centro da roda e, enquanto todos cantam, caminha tocando com a 

mão os pés das demais. O aluno que tiver o pé tocado na palavra “arrecolhe”, encolhe a perna. 

Continuar a brincadeira até restar somente uma perna esticada. Este será o “pé de pilão” que 

deverá bater no chão enquanto os alunos falam o texto do coro:  

 

Pé de pilão, 

Carne seca com feijão, 

Milho debulhado, 

Arroz com camarão. 

A brincadeira se repete e o aluno que foi o pé de pilão é que vai para o centro da roda. 

 

PROPOSIÇÃO 1 

Como dissemos anteriormente, esta música constitui-se como um coro falado. Inicia com um 

salto do agudo para o grave: Ah, ah! 
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Professor, convide os alunos a cantarem este salto todos juntos (tutti). Em seguida organize as 

crianças em dois grupos. O grupo 1 cantará a melodia e o grupo 2 falará o coro. No final, todos 

repetem o tutti do salto finalizando a música com o mesmo salto que iniciou. Inverta os grupos 

para que todos possam experienciar a participação no canto e no coro. 

 

PROPOSIÇÃO 2 

Com a mesma organização anterior, iniciando com o tutti, o primeiro grupo canta a melodia. O 

segundo grupo fala o coro mentalmente, percutindo na carteira com canetas. Assim, teremos 

somente o ritmo do coro. Aqui também troque os grupos que cantam e que percutem para que 

todos possam realizar o exercício. 

 

PROPOSIÇÃO 3 

Organize os alunos em grupos e distribua diversos tipos de papel (sulfite, celofane, jornal, 

seda, etc.). Oriente as crianças a pesquisarem os sons que podem ser emitidos pelos papéis 

quando sacudidos, balançados, amassados, dobrados. Cada grupo deverá compor a parte do 

coro com os sons dos papéis. 

Os grupos devem apresentar suas criações para que todos os alunos apreciem. 

 

PROPOSIÇÃO 4 

Professor realize com os alunos a proposição anterior, converse sobre quais sons identificaram 

nos diversos tipos de papel ex:(sons de trovão, chuva, vento, inseto, etc) e peça para que se 

organizem cada um com seu instrumento (papel). Formem grupos separados pelos sons 

similares desses exemplos acima citados ou outros que identificaram. Vamos tentar?  

Trovão (papel alumínio ou cartolina sendo sacudido); Chuva (papel amassado); Vento 

(cartolina balançando); Insetos (arranhando papel). Professor, agora que seus alunos já 

identificaram os sons, peça que façam com o corpo todo o tipo de sons que puderem, e que 

emitam sons corporais compatíveis aos sons realizados anteriormente com os papéis, porém 

os sons do papel serão substituídos por sons corporais que também serão objeto de pesquisa 

para o coro ( palmas, batidas dos pés no chão, estalos, batidas das mãos nos joelhos, nas 

bochechas, etc.). 

 Diga a eles que se baterem no peito com força várias vezes (pode soar como um trovão);Com 

um dedo  batendo na palma da outra mão pode representar (chuva),com dois dedos ( chuva 

mais grossa); Com a boca assoprando (pode representar o vento);Coçando o corpo (Insetos).  

Pronto! 

Já podemos realizar uma produção coletiva, fazendo uma recapitulação com tudo que foi 

aprendido. 

Professor execute com seus alunos todas as canções do 3º ano não se esquecendo de 

observar toda a teoria que inicia o caderno. 
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Por exemplo: 

 O que é música? 

 Altura, duração, timbre e intensidade? 

 Aquecimentos. 

 

É hora da apresentação. Que tal no pátio, durante o intervalo para todos os coleguinhas 

apreciarem? Vamos realizar conforme exercitamos nas proposições: 

Tangolomango (melodia, letra, percussão e improvisação) 

Rosa amarela (canto tutti) 

Uma, duas angolinhas (percussão) 

 
AVALIAÇÃO 

 

Esta situação de aprendizagem utilizou o ritmo das palavras como mote para percepção rítmica 

e apreciação musical, percussão, sons corporais e improvisação, ou seja, propiciou elementos 

para a sensibilização artística e musical. 

 

Observe se o aluno: 

 Em relação à escrita musical, compreende a proporção entre semínima e colcheia; 

 Interpreta e improvisa frases rítmicas sobre elementos estruturais de parlendas, rimas e 

jogos; 

 Entoa afinadamente as melodias propostas; 

 Utiliza objetos sonoros como canetas percutidas, objetos feitos com papéis (propostos 

pelo professor); 

 Percebe a diferenciação dos sons na percussão corpora;l 

 Identifica a forma musical. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

125 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BARENBOIM, Daniel. A Música Desperta o Tempo. São Paulo: Martins, 2009. 

 

GOULART, Diana e COOPER, Malu. Por todo canto: Método de técnica vocal: música popular, 

v.1.São Paulo: G4 , 2002. 

 

Secretaria da Educação, Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Ler e escrever: 

livro de textos do aluno; seleção dos textos. 3. ed. São Paulo : FDE, 2010. 

 

SCHAFER, R. Murray. Educação Sonora. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2009 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

126 

 

TEATRO 
Flávio Desgranges 

7
 

 

AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

 

Enquanto linguagem artística, o teatro pode se valer de variados elementos de 

significação para comunicar algo aos espectadores, utilizando-se principalmente de signos 

visuais (os gestos do ator, os adereços de cena, os figurinos, o cenário, a iluminação) e 

sonoros (o texto, as canções, as músicas, os efeitos sonoros). Há encenações teatrais que 

utilizam ainda signos olfativos (aromas de perfumes ou essências, cheiro de defumador, odor 

de alimentos conhecidos, etc.), ou signos táteis (em que a realização cênica - através dos 

atores ou de objetos cenográficos - estabelece algum tipo de contato corporal com os 

espectadores). 

As situações de aprendizagem aqui organizadas propõem aos alunos, 

fundamentalmente, que investiguem os elementos que constituem a linguagem teatral, 

convidando-os a conhecerem e se apropriarem das suas possibilidades comunicacionais. As 

proposições estão calcadas na composição de breves discursos artísticos a partir da 

experimentação desses elementos de linguagem. E possibilitam que o grupo conceba, a partir 

das invenções e das avaliações feitas acerca das próprias criações, as bases de um saber que 

se constrói coletivamente. 

Os diversos elementos de linguagem que constituem a arte teatral tornam-se material a 

ser explorado no processo de investigação dessa comunicação que se estabelece entre palco 

e plateia, entre os que agem em cena e os que observam da sala. Os objetos cenográficos, as 

sonoridades, a luz, os gestos, a movimentação dos atores, são tratados enquanto elementos 

que participam da constituição de um discurso cênico, e que, como a palavra, tem algo a dizer. 

Diversos modos de proposição podem ser implementados durante o processo de 

aprendizagem, tendo em vista a exploração desses elementos de linguagem, levando em conta 

a especificidade de cada um deles na concepção de um discurso que será interpretado pelos 

espectadores. 

Propõe-se gradativamente aos alunos a percepção de que estão jogando com uma 

linguagem que não é só verbal, trabalhando com o grupo o apuro em mostrar teatralmente uma 

situação. De modo que os alunos possam notar as diferentes maneiras possíveis de se 

comunicar teatralmente, já que há um vasto cabedal de elementos de significação a que se 

pode recorrer para se elaborar uma escrita cênica. 

As situações de aprendizagem são, geralmente, programadas com claro encadeamento 

entre uma proposição e a seguinte, organizando um processo em que um determinado aspecto 

da linguagem (a palavra, as sonoridades, os objetos, o espaço cênico, a iluminação, a 

construção de personagens etc.), ou um material, ou um tema, ou uma obra de arte será 

especificamente explorado naquele encontro, fazendo com que esse aspecto específico seja o 

                                                           
7
 Professor do Departamento de Artes Cênicas da USP. Autor dos livros: A Pedagogia do Espectador e 

Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo, ambos pela editora Hucitec. 
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fio condutor entre as diversas atividades propostas na aula. Assim, o planejamento das 

proposições pode estimular o aluno a se voltar para um aspecto da linguagem que será 

especificamente explorado naquele dia, e estabelecer um rastro perceptível na investigação 

empreendida, possibilitando que o grupo tenha noção e se aproprie do processo de 

aprendizagem. 

Nas avaliações das cenas, os alunos, seguindo as diretrizes do professor, podem 

conversar tanto sobre questões relativas à vida social, presentes nas investigações, 

problematizando as situações do dia a dia, quanto sobre as resoluções artísticas apresentadas 

em aula, com o intuito de aprimorar a aptidão do grupo para conceber discursos cênicos. 

Assim, dar a palavra aos jogadores-espectadores torna-se tão indispensável quanto as próprias 

criações cênicas, já que eles, com seus comentários e sugestões, colaboram para a produção 

de conhecimentos. A avaliação coletiva das experimentações vai propiciando que os alunos 

vão, aos poucos, apropriando-se da linguagem teatral, efetivando análises mais criteriosas dos 

jogos e refinando a qualidade da sua comunicação com os espectadores. 

As conversas acerca de um jogo precisam ser propostas com a noção da complexidade 

que envolve a situação, tendo em vista que são aspectos da vida social que estão em questão. 

A reflexão cuidadosa acerca dos fatos apresentados pode possibilitar ao grupo, por exemplo, 

observar as suas determinantes sociais: por que acontecem situações como essas? O que leva 

alguém a tomar essa ou aquela atitude? O debate sobre as realizações dos alunos estabelece 

condições, também, para que o grupo reveja as próprias criações, pensando em uma melhor 

maneira de apresentá-las, superando os chavões de narrativas conhecidas. 

As possíveis questões que podem nortear a avaliação de um jogo teatral não precisam 

ser colocadas no mesmo dia, no mesmo jogo, na mesma cena, ao mesmo tempo. A partir dos 

objetivos de cada proposição, o professor pode elencar perguntas relacionadas com aquele 

momento do processo de aprendizagem, e, gradualmente, no decorrer do processo, tornar 

mais complexos os comentários dos alunos. Aos poucos, os próprios alunos podem ser 

estimulados a conduzir o debate sobre as investigações, apropriando-se do processo. 

Nas aulas, deve vigorar um espírito aberto para as ideias dos alunos, valorizando não só 

a variedade de temas abordados, mas também as diferentes formas de resolução dos jogos 

propostos. Para isso, o coordenador precisa cuidar para instaurar um espaço arejado, aberto 

para diferentes pontos de vista. O respeito às criações do grupo, contudo, não significa que o 

professor não possa intervir e sugerir outro rumo quando achar necessário. O importante é que 

se mantenha sempre a tensão necessária entre liberdade de criação e interferência crítica do 

professor, numa relação em que os dois polos são fundamentais. 

A ida a espetáculos teatrais constitui-se em estratégia de grande valia, pois possibilita 

que o grupo observe como os artistas constroem um conjunto organizado de signos em suas 

encenações. Além de comparar suas realizações em aula com aquelas elaboradas pelas 

produções teatrais em cartaz. Ver espetáculos teatrais de qualidade, em consonância com a 

experimentação do grupo, retroalimenta a investigação da linguagem. Assim, a ida ao teatro 

aliada à prática teatral em sala de aula, possibilita que os alunos aprimorem tanto a apreciação 
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estética, formando-os enquanto espectadores, quanto o potencial expressivo, estimulando suas 

possibilidades de construção de discursos cênicos cada vez mais apurados. 

 

MINHA LINGUAGEM, MEU MUNDO. 

 
Interessado em investigar aspectos da relação entre arte e educação, o educador 

Philippe Meirieu realizou, em 1992, uma pesquisa que se mostrou bastante fértil e reveladora, 

com crianças extremamente desfavorecidas, habitantes da periferia da cidade de Lião, na 

França. Em entrevistas realizadas com esses meninos, que tinham entre 6 e 12 anos, o 

educador percebeu que uma das características destas crianças, “que se sentem fracassadas 

pessoal e socialmente, é a absoluta incapacidade de pensar uma história, de pensar a própria 

história” (Meirieu, 1993, p. 14). 

Meirieu esclarece que, quando conversamos com essas crianças e lhes pedimos para 

falar de si, contar a sua história, percebemos a grande dificuldade que tem em se referir ao 

passado, mesmo o passado recente, em articular a linguagem para falar da própria vida, o que 

se constitui em prejuízo considerável, especialmente se compreendermos que “os limites da 

minha linguagem denotam os limites do meu mundo” (Wittgenstein, apud Alves, 2001, p. 27). A 

dificuldade de organizar o discurso revela a pouca aptidão tanto para criar compreensões 

possíveis (e ampliar as suas percepções) para os fatos do cotidiano, quanto para atribuir 

sentido à própria existência. A incapacidade de contar a sua história está diretamente 

relacionada, portanto, com a falta de condições para organizar e compreender o seu passado, 

o que indica ainda a dificuldade de situar-se no presente e de projetar-se no futuro. 

O educador francês, analisando as entrevistas feitas com as crianças, aponta que, 

mesmo as mais velhas, são incapazes, por exemplo, de utilizar algumas das expressões tão 

comuns e fundamentais para dar sentido à vida, tais como: ‘foi a partir desse momento que eu 

compreendi’, ‘teve um momento em minha vida que aconteceu isso e me levou a decidir isso’, 

‘eu descobri que’, etc.. A pesquisa aponta, ainda, que esses meninos utilizam frequentemente 

o “você” e o “a gente” para falar de si, e quase nunca o pronome “eu”, como se não se 

sentissem autorizados a construir e compreender os fatos que compõem a própria história, 

tornando-se efetivos autores dessa história. 

Meirieu ressalta, contudo, que, das crianças entrevistadas, aquelas habituadas a 

frequentar salas de teatro, de cinema, e a ouvir histórias, ou que desenvolvem o aprendizado 

artístico em suas escolas, demonstram maior facilidade para conceber um discurso narrativo, 

para criar histórias, e para organizar e apresentar os acontecimentos da própria vida. A 

investigação indica, assim, que quem sabe ouvir uma história sabe contar histórias. Quem ouve 

histórias, sendo estimulado a compreendê-las, exercita também a capacidade de criar e contar 

histórias, sentindo-se, quem sabe, motivado a fazer história. 

No teatro, por sua vez, uma narrativa é apresentada valendo-se conjuntamente de vários 

elementos de significação: a palavra, os gestos, as sonoridades, os figurinos, os objetos 

cênicos, etc.. A experiência teatral desafia o aprendiz a, deparando-se com a linguagem própria 

a esta arte, elaborar os diversos signos presentes em uma encenação. Esse mergulho no jogo 
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da linguagem teatral provoca o aluno a perceber, decodificar e interpretar de maneira pessoal 

os variados signos que compõem o discurso cênico. O mergulho na corrente viva da linguagem 

acende também a vontade de lançar um olhar interpretativo para a vida, exercitando a 

capacidade de compreendê-la de maneira pessoal, singular. Podemos conceber, assim, que a 

tomada de consciência se efetiva como leitura de mundo. Apropriar-se da linguagem é ganhar 

condições para essa leitura. 

 

ARTE COMO EXPERIÊNCIA DA ARTE. 

 

A palavra experiência, advinda do latim experiri, traz consigo o sentido de provar. “O 

radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, com 

a qual se relaciona antes de tudo a ideia de travessia”. (Bondía, 2002, p. 25) O que nos sugere 

a noção de se colocar em risco, de se embrenhar em zonas desconhecidas, cruzar regiões 

perigosas, e que nos possibilita pensar a experiência poética como perdição na linguagem, 

como invenção de possibilidades de fazer soar o desconhecido, o não dito, como percurso de 

produção de conhecimentos e de subjetividades. O que não tem nada de irracional e muito 

menos de confusão, mas que se afasta da razão instrumental e instaura o prazer de um 

procedimento que se contrapõe ao modo meramente operacional de ver, sentir e pensar o 

mundo. 

A alteração na forma de percepção do homem moderno, como indica Benjamin (1993), 

em sua análise das alterações na vida social, observadas a partir de meados do século XIX, 

pode ser intrinsecamente relacionada com a perda da capacidade do indivíduo de engendrar 

experiências significativas. Esse empobrecimento da experiência pode ser compreendido, 

especialmente, pelo estabelecimento de uma vida cotidiana marcada pelos choques da vida 

urbana nas grandes cidades, pelas modificações no âmbito do trabalho e pela instauração de 

um determinado padrão estético nos variados meios de comunicação. 

Ante a crescente urbanização das metrópoles, a vivência do homem moderno - exposto 

às tensões e perigos no turbilhão do tráfego, em que os novos meios de transporte dividem as 

ruas com os pedestres - faz forte apelo a um modo operativo da consciência, que se preocupa 

em aparar os choques da vida diária, e coloca em risco a própria possibilidade de engendrar 

experiências, já que a psique se volta inteiramente para resolver as tarefas e os impasses do 

cotidiano. Lançado no isolamento de seus interesses privados, o indivíduo vê a multidão como 

ameaça constante, ou pela inexistência de um espaço público convidativo, ou pela perda da 

singularidade mediante a estandardização de comportamentos. 

A percepção sensível do indivíduo, desde a instauração dos ditames da vida moderna, 

está premida por uma vivência urbana marcada pelos choques do cotidiano, pela padronização 

gestual, pelo consciente assoberbado, e pelo desestímulo à atuação de outras formações da 

psique. Resta-lhe o empobrecimento da experiência e da linguagem. Ameaçado, vigilante, 

fugidio, voltado para seus próprios interesses, o homem moderno se mostra inapto, seja para 

perceber o olhar que lhe é dirigido, seja para retornar o olhar que lhe é lançado pelos objetos e 
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pelos outros. A razão operacional passa a tomar sempre a frente, calculando e catalogando os 

acontecimentos, protegendo-lhe de embates físicos e emocionais desagradáveis. 

Os acontecimentos dispersos de um cotidiano fragmentado e funcional, bem como o 

excesso de conteúdos informacionais prioritariamente veiculados pelos meios de comunicação, 

privilegiam uma operação psíquica meramente instrumental, em que o consciente se desdobra 

para receber e catalogar os eventos. Esse treinamento diário e intermitente para uma atuação 

exagerada do consciente torna a psique pouco disponível para engendrar produções sensíveis, 

para além do mecanismo de estímulos e respostas rápidas, que fazem apelo a uma 

racionalidade operacional. 

A mudança na percepção inibe a produção de memória (traços mnemônicos 

inconscientes) e dificulta o acesso frequente aos conteúdos esquecidos, fundamentais para a 

elaboração de experiência. A memória, para Benjamin, constitui-se justamente pelos fatos 

significativos que não foram filtrados pelo consciente e são lançados nas profundezas da 

psique. Esses conteúdos, ao virem à tona, trazendo imagens do passado, provocam o 

indivíduo a se debruçar sobre as situações vividas e a chocar os ovos da experiência, fazendo 

nascer deles o pensamento crítico. 

As alterações na percepção solicitam, desde o advento da modernidade, procedimentos 

artísticos modificados para provocar a irrupção da memória involuntária. Somente uma 

recepção livre dos condicionamentos, em que o consciente seja surpreendido poderia se deixar 

atingir pelo instante significativo em que, na relação com o objeto artístico, o olhar nos é 

retribuído, nos toca o íntimo, e faz surgir o inadvertido, trazendo à tona experiências cruciais, 

ou, quem sabe, vislumbres de um futuro proveitoso. O encontro com a arte pode ser pensado, 

desde então, como intrinsecamente relacionado com a proposição e a produção de 

experiências. 
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QUADRO CURRICULAR – TEATRO  
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

Conceber discursos cênicos a 
partir da investigação de 
variadas obras de artes: conto, 
poesia, romance, pintura, 
cinema, música etc. 

 

Criar um ambiente favorável para 
os alunos investigarem em 
grupo, valorizando, tanto o 
caráter colaborativo do processo 
de aprendizagem, quanto a 
singularidade de cada criança ao 
experimentar soluções para as 
atividades propostas; 

 
Investigar procedimentos teatrais 
tendo como ponto de partida 
distintas obras de arte: conto, 
poesia, romance, pintura, 
cinema, música etc. 
 
 Debater coletivamente sentidos 
possíveis para as obras de arte 
apresentadas para os alunos. 
 
Propor atividades que preparem 
os alunos para a relação com as 
obras de arte que serão 
investigadas. 
Organizar atividades de 
prolongamento, que resultem na 
produção de discursos cênicos a 
partir da obra de arte 
investigada. 

Demonstra desenvoltura na 
leitura das obras de arte 
estudadas; 

 
Produz discursos cênicos a partir 
das obras de arte investigadas; 

 
Articula os fundamentos da 
linguagem teatral, concebendo 
breves discursos cênicos. 

 
 
 

Organizar e reorganizar 
narrativas ficcionais. 

Propor atividades pessoais e 
coletivas de construção e 
desconstrução de histórias; 

 
Debater coletivamente sentidos 
possíveis para as      obras 
literárias apresentadas para os 
alunos 

Apresenta desenvoltura e 
coerência na construção pessoal 
e coletiva de narrativas 
ficcionais; 

     
Manifesta interesse e acuidade 
na produção de sentidos das 
histórias trabalhadas em aula. 

Reconhecer e utilizar os 
elementos básicos da linguagem 
teatral para expressar-se, tais 
como: palavras, gestos, 
sonoridades, figurinos, 
iluminação, objetos cênicos. 

Propor jogos de improvisação 
que proporcionem, vez a vez, a 
exploração dos diversos 
elementos constituintes da 
linguagem teatral: gestos, 
sonoridades, palavras, 
narrativas, objetos cenográficos, 
etc. 

 
Fomentar a observação de 
elementos teatrais presentes em 
diversas produções visuais: 
pinturas, quadrinhos, filmes, 
desenhos animados, 
propagandas etc. 

Reconhece elementos teatrais 
presentes nas situações 
cotidianas e nas manifestações 
artísticas; 

 
Utiliza com desenvoltura os 
elementos básicos da linguagem 
teatral. 

Desenvolver estratégias para a 
construção de personagens 
 
 
 
 
 

 

Estimular a percepção da 
teatralidade no cotidiano, 
levando-os a observar gestos, 
roupas, adereços e 
comportamentos; 
Propor atividades em que os 
alunos reconheçam, diferenciem 
e componham personagens 
ficcionais. 

Distingue as diferentes 
características de personagens 
ficcionais; 

 
Articula cenicamente elementos 
de linguagem para a composição 
de personagens. 
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Pesquisar distintas 
possibilidades de espaços 
cênicos. 

Investigar diferentes áreas da 
escola como espaços cênicos: 
sala de aula, pátio, corredores, 
etc. 
Explorar variados modos de 
relação entre jogadores atores e 
jogadores espectadores: frontal 
(palco italiano); em roda (arena); 
em semicírculo (semiarena). 

Reconhece e demonstra aptidão 
para explorar teatralmente 
diferentes espaços para a 
realização de cenas. 

Manifestar seu ponto de vista 
nas situações de aprendizagem, 
bem como sua leitura crítica 
acerca de obras de arte e de 
situações da vida social. 

Estimular o engajamento e 
participação dos alunos tanto na 
realização quanto na avaliação 
das proposições investigativas; 
 
Estabelecer o hábito de analisar 
de modo compartilhado as 
atividades desenvolvidas, de 
modo a definir os saberes 
relativos à linguagem teatral e a 
promover a apropriação de 
conhecimentos. 

Sente-se estimulado a expor 
suas opiniões e a efetivar leituras 
e desdobramentos criativos nas 
situações de aprendizagem 
propostas; 

 
Demonstra interesse e 
inventividade nas avaliações 
compartilhadas das atividades. 

 
Manifestar prazer na relação com 
a produção artística que frui ou 
na qual participa. 
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TEATRO – 3º ANO  
 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 Professor observe como as propostas de investigação teatral desta situação de 

aprendizagem buscam uma sintonia estreita com o estudo dos poemas de Cecília Meireles. No 

planejamento das aulas, além da investigação da obra poética, é proposta a exploração de 

aspectos da linguagem teatral. Repare também como as proposições sugeridas para cada aula 

buscam estabelecer uma relação investigativa entre elas, na tentativa de instaurar um processo 

de aprendizagem. 

Procure compreender o princípio pedagógico desta situação de aprendizagem de modo 

que, se assim desejar, possa inventar soluções sempre apropriadas ao contexto de sua escola 

e aos interesses de sua turma, sem perder de vista o eixo da proposta. 

As rodas de conversa no início de cada aula são muito importantes para que o grupo 

relembre as investigações da aula anterior, e para que o professor possa trazer novas 

propostas para a abordagem dos poemas. As rodas compostas no final de cada aula são 

também valiosas, para fomentar nos alunos o interesse contínuo pelo estudo dos poemas em 

questão e propor a análise dos jogos de improvisação propostos naquele dia. Por sua 

relevância no processo, as rodas de conversa precisam ser mantidas. Assim, organize o 

planejamento da aula e a duração de cada proposição. 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 

 Conceber discursos cênicos a partir da investigação de obra literária; 

 Organizar e reorganizar narrativas ficcionais; 

 Reconhecer e utilizar os elementos básicos da linguagem teatral para expressar-se, tais 

como: palavras, gestos, sonoridades, figurinos, iluminação, objetos cênicos; 

 Desenvolver estratégias para a construção de personagens; 

 Pesquisar distintas possibilidades de espaços cênicos 

 Manifestar seu ponto de vista nas situações de aprendizagem, bem como sua leitura crítica 

acerca de obras de arte e de situações da vida social. 

 

CONTEÚDOS: 

 Construção e desconstrução de histórias; 

 Investigação dos poemas de Cecília Meireles; 

 Apreensão de elementos da linguagem teatral: dramaturgia, gesto, espaço cênico, figurino e 

sonoridades (ritmo, coro, voz e sonoplastia);  

 Construção de personagens; 

 Consciência corporal (expressividade); 

 Improvisação; 
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 Fluência no discurso linear e não linear; 

 Produção e leitura de cenas teatrais; 

 

PROPOSIÇÃO 1 

 

A) Que palavra é essa? Um grupo sai da sala e os demais escolhem uma palavra e a separa 

em sílabas. Em seguida se organizam em subgrupos, de acordo com o número de sílabas, 

formando pequenos coros. Cada coro faz ressoar uma sílaba diferente. Se tomarmos a 

palavra “jabuticaba”, por exemplo, podemos dividir a turma em cinco grupos, cada qual 

pronunciando repetidamente uma das sílabas: ja – bu – ti – ca – ba. Os coros podem 

inventar sonoridades variadas ao pronunciar as sílabas. O grupo que saiu volta para a sala 

e precisa descobrir que palavra está sendo dita. 

De início, o professor pode propor palavras quaisquer. Talvez selecionar palavras presentes 

em diferentes poemas de Cecília Meireles. Em seguida, pode propor o nome de artistas ou 

personagens conhecidos. Por último, propõe o nome “Cecília Meirelles” (Ce – cí – lia – Mei 

– re – les). 

Se o grupo encontrar dificuldades para descobrir as palavras, o professor pode dar dicas. 

B) Apresentando Cecília: Sentados em roda, o professor apresenta a poetiza e educadora 

Cecília Meirelles, fala um pouco de sua vida e obra e anuncia que durante o processo a 

turma irá investigar, por meio da linguagem teatral, os poemas dessa escritora brasileira. 

C) Que frase é essa? A mesma dinâmica da proposição A. Agora, vamos substituir as palavras 

por frases. Cada grupo em sala irá pronunciar uma das palavras de uma frase selecionada 

do poema “Rio na Sombra”, de Cecília Meirelles. Por exemplo: “O longo som do rio frio” (o - 

longo - som - do - rio - frio). O grupo que saiu da sala precisa descobrir que frase está sendo 

dita. 

D) Leitura do Poema: O poema “Rio na Sombra”, que se encontra no livro “Ou Isto ou Aquilo”, 

que faz parte do acervo literário do Programa Ler e Escrever, pode ser lido pelo professor 

mais de uma vez, para que a turma possa ouvi-lo cuidadosamente. 

 

E) Roda de Conversa: O professor propõe algumas questões que estimulem os alunos a 

debater o poema, tais como: Sobre o que trata o poema? Que rimas aparecem? Sabem o 

que é rima? Que outras rimas podemos fazer com a palavra “rio”? Que relações podemos 

perceber entre o poema e os jogos que foram propostos nesta aula? 

PROPOSIÇÃO 2  

 

A)   Leitura do Poema: O professor propõe a leitura de “Rio na Sombra”, investigado na aula 

anterior. Retoma alguns aspectos comentados sobre a obra e propõe outras questões para 

estimular a conversa sobre o poema: Que memórias as palavras do poema evocam? Do 
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que vocês lembram ao ouvir o poema? Vamos ler novamente e tentar observar que 

situações da vida nos vêm à cabeça? 

B) Acrósticos: A turma é dividida em grupos, cada qual receberá uma frase do poema para, a 

partir dela, construir um acróstico. As palavras que serão utilizadas precisam de algum 

modo, para o grupo, estar associadas à ideia do poema. Podemos tomar como exemplo a 

frase “Rio Sombrio”: 

áRvore 

menIno 

mergulhO 

Sapo 

flOr 

Macaco 

Borboleta 

pedRa 

Índio 

Onda 

C) Criar Poemas ou Historietas: Em grupos, os alunos inventam poemas ou historietas 

utilizando as palavras do acróstico. 

D) Roda de Conversa: Após cada grupo apresentar seu poema ou história, o professor propõe 

uma conversa sobre as realizações: Gostaram das historietas? Por quê? Entenderam todas 

as partes das histórias? Alguma dúvida para colocar aos outros grupos? Alguma sugestão? 

Que relações podemos tecer entre as histórias (ou poemas) criados pelos grupos e o 

poema “Rio na Sombra”? 

 

PROPOSIÇÃO 3 

 

A) Centro ou Borda: Os alunos caminham pela sala cuidando para preencherem os espaços 

vazios, de maneira a, em movimento, manterem-se distribuídos de modo harmônico por 

todo o espaço. Ao sinal do professor, cada aluno deve tomar imediatamente uma opção: 

encaminhar-se para o centro ou dirigir-se para a borda da sala. O objetivo é que todos os 

alunos, sem combinação prévia, consigam fazer a mesma opção. Se não conseguirem, não 

há problema, o mais importante é o aguçamento da percepção espacial e da relação com os 

demais integrantes do grupo. 

B) Mostre Onde acontece esta cena: A turma é divida em grupos de aproximadamente cinco 

alunos. Para cada grupo o professor oferece duas possibilidades de “Onde”, o grupo deve 

optar entre uma das duas e mostrar imediatamente. O professor, em voz baixa, de modo 

que os demais alunos não ouçam, oferece para um dos grupos duas possibilidades de 

“Onde” - praia ou restaurante, por exemplo -, o grupo conversa rapidamente, toma uma 

opção e entra em cena para mostrar onde está. O professor pode sugerir que os alunos 
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entrem em cena um de cada vez, de maneira a observarem a ação proposta pelos 

jogadores anteriores e manterem a mesma dinâmica na relação com o espaço. Ou seja, 

entrando um de cada vez para mostrar que estão na praia, por exemplo, os jogadores 

poderão notar em que lugar do espaço os jogadores criaram a areia, o mar, etc., 

relacionando-se de modo coerente com os objetos imaginários criados pelos primeiros 

jogadores ao entrarem em cena. 

Depois de apresentadas as cenas, o professor propõe que o grupo avalie as realizações: 

Foi possível compreender onde estavam? Por quê? Todos pareciam estar no mesmo lugar? 

Por quê? 

C) Leitura do Poema “Ou Isto ou Aquilo”, do livro com o mesmo nome e citado acima: O poema 

pode ser lido pelo professor mais de uma vez, para que a turma possa ouvi-lo 

cuidadosamente. 

 

D) Roda de Conversa: O professor conversa com os alunos sobre o poema: O poema fala 

sobre o que? É muito difícil tomar decisões? É possível relacionar o poema com os jogos 

propostos na aula de hoje? 

 

PROPOSIÇÃO 4 

 

A) Leitura do Poema: O professor lê o poema “Ou Isto ou Aquilo”, investigado na aula anterior. 

Retoma alguns aspectos comentados sobre a obra e propõe outras questões: Vocês se 

lembram de alguma situação em que tiveram que optar entre isto ou aquilo? Etc. 

B) Por que Isto e não Aquilo?  A turma é dividida em grupos de quatro ou cinco jogadores. 

Cada grupo irá debater com outro grupo sobre as vantagens de optar por isto ao invés 

daquilo. Um grupo recebe, por exemplo, a instrução de defender as vantagens de um dia de 

sol, o outro argumentará sobre os benefícios de um dia chuvoso. Cada grupo se reúne 

previamente e elabora suas argumentações, depois vai para a cena e, vez a vez, apresenta 

seus argumentos. O professor deixa que os grupos explorem ao máximo suas 

possibilidades de argumentação. Os jogadores espectadores podem participar, sem dar 

sugestões de argumentos, mas aplaudindo ou se manifestando sobre as argumentações, de 

modo a instaurar um ambiente descontraído e favorável à investigação. 

Os debates entre os grupos podem ser propostos a partir das opções oferecidas no poema - 

chuva ou sol, subo nos ares ou fico no chão, guardo dinheiro ou compro doce, brinco ou 

estudo, saio correndo ou fico tranquilo - e outras criadas pelo professor ou sugeridas pelos 

alunos. 

C) Roda de Conversa: O professor propõe uma conversa sobre a dinâmica do jogo realizado e 

sobre a riqueza e a validade das argumentações levantadas pelos grupos. 
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PROPOSIÇÃO 5 

 

A) A Criação de um Figurino: O professor conversa com os alunos sobre o que é um figurino, 

explica que é a vestimenta utilizada pelos atores para compor um personagem, mostra 

algumas imagens de cenas teatrais e de peças de vestuário, e, a partir do desenho abaixo, 

propõe que os alunos façam o croqui de um figurino. 

O croqui de um figurino se constitui na composição visual de uma roupa que pode ser 

utilizada por um ator para caracterizar um personagem. Antes de começar a realização do 

croqui, proponha aos alunos que imaginem o personagem que estão criando, a partir de 

algumas questões que os ajudem a compor este personagem e a criar um figurino para ele: 

 Quantos anos ele (ela) tem? 

 Onde mora? 

 Com quem mora? 

 O que mais gosta de fazer? 

 Trabalha ou estuda? 

 Qual o maior sonho ou desejo desse personagem? 

 Tem amigos? 

 Qual o nome dele(a)? Etc. 

A partir dessas perguntas, cada aluno poderá compreender melhor o personagem que está 

criando e como desenhar um figurino para ele. 

Professor, para este trabalho você vai precisar, além da pesquisa e seleção de imagens de 

cenas teatrais, de retalhos de tecidos com diversas estampas, rendas, botões, linha, 

barbantes, lantejoulas, pedrarias, papéis diversos, revistas, jornais, cola e tesoura etc. Estes 

materiais serão utilizados para a composição do croqui. Solicite, com antecedência, que os 

alunos também tragam alguns materiais. Providencie também cópias do desenho em 

silhueta e entregue para os alunos. O trabalho será individual. 
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B) Do Figurino ao Personagem: Após a confecção do croqui, o professor analisa junto com os 

alunos as relações possíveis, e a coerência, entre as características definidas para cada 

personagem – idade, nome, onde mora, etc. – e o figurino proposto. O professor pode fixar 

a folha com as características dos personagens, junto com os croquis de figurinos, nas 

paredes da sala de aula, para que os alunos possam observar as criações uns dos outros. 

C) Leitura do Poema: O poema “O vestido de Laura”, do mesmo livro já citado, pode ser lido 

mais de uma vez, para que a turma possa ouvi-lo cuidadosamente. 

 

 

D) Roda de Conversa: O professor propõe algumas questões sobre o poema: Sobre o que 

trata o poema? Como vocês imaginam o vestido da Laura? Já viram algum parecido? O que 

são babados e bordados? Que relações vocês percebem entre o poema e o que foi 

proposto nesta aula? A nossa investigação para a composição de figurinos pode ser 

relacionada com aspectos do poema? De que maneira? 
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PROPOSIÇÃO 6 

 

A) Leitura do Poema: O professor propõe a leitura do poema “O Vestido de Laura”, investigado 

na aula anterior. Retoma alguns aspectos comentados sobre a obra e propõe outras 

questões: Do que é feito o vestido de Laura? Por que a autora fala “se não formos 

depressa, acabou-se o vestido?” Os figurinos que vocês fizeram se parecem com o vestido 

de Laura? Vamos fazer o figurino da Laura? 

 

B) O Figurino de Laura: Cada grupo irá criar o figurino da personagem Laura na silhueta da 

figura humana, considerando a descrição do poema. 

Se preferir, o professor pode propor que os alunos desenhem outra silhueta para Laura, ao 

invés de utilizar a silhueta abaixo. Também é possível recortar imagens femininas de 

revistas, contornar em papel com lápis e realizar uma exposição para que cada um escolha 

a “sua” Laura, selecionando o croqui com que prefere trabalhar. 

O professor propõe aos grupos que respondam questões semelhantes as da aula anterior, 

de modo a imaginarem a personagem Laura enquanto criam o seu figurino. 

Quem é Laura? O que sei sobre ela? 

Onde nasceu? Onde mora? Quantos anos tem? 

Onde ela está? 

O que está fazendo agora, quando você a observa após a criação do figurino? 

De onde veio? 

Para onde vai? Fazer o quê? 

PROPOSIÇÃO 7 

 

A)   Deixar-se Levar pelo Vento: O professor conduz o grupo para uma área ampla da escola. 

Divide a turma em duplas. Cada aluno, vez a vez, se deixa levar pelo sopro do 

companheiro, como uma pluma ao vento, passeando prazerosamente pelo espaço. O aluno 

que conduz a proposta pode experimentar sopros com intensidades diferentes, do muito 

lento ao rapidíssimo, e direcionados para variadas partes do corpo do parceiro – no tronco, 

nas pernas, na cabeça, etc. 

 

B) Esculturas de Corpo e Som: O professor pode conversar com os alunos sobre o prazer de 

se deixar levar pelo vento, como no jogo anterior, e abordar o sonho antigo do homem de 

voar e de ir até a lua. Se o foguete não tivesse sido inventado, que outros objetos 

poderíamos criar para chegar à lua? Uma super escada rolante, um elevador supersônico, 

um hiper pula-pula, asas metálicas, nuvens de algodão doce? 

Em grupos, os alunos são convidados a criar uma escultura corporal, com emissão de som, 

de um objeto fantástico que poderia nos levar à lua. 
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C) Leitura do Poema “Para ir à Lua”, do livro “Ou Isto ou Aquilo”: O poema pode ser lido mais 

de uma vez, para que a turma possa ouvi-lo cuidadosamente. 

D) Roda de Conversa: O professor conversa com os alunos sobre o poema: O poema fala 

sobre o que? Alguém já se imaginou com asas? O que seria possível fazer? Como 

relacionar o poema com os jogos propostos na aula de hoje? De que maneira podemos 

relacionar o jogo em que nos deixamos levar pelo vento, ou o jogo em que criamos objetos 

para ir à lua, com o poema? 

 

PROPOSIÇÃO 8 

 

A)   Leitura do Poema: O professor lê o poema “Para Ir à Lua”, investigado na aula anterior. 

Retoma alguns aspectos comentados sobre a obra e propõe outras questões: A autora diz 

que “ser veloz é ser feliz”, o que vocês pensam sobre isto? Vocês lembram de alguma vez 

em que foram muito velozes? Como foi? 

 

B) Chicotinho Queimado ou Ser Veloz é Ser Feliz: O professor convida os alunos a 

investigarem a felicidade de ser veloz. Em roda, os alunos batem palmas ritmadamente. 

Definir um jogador “A” que sairá da roda e receberá um objeto do professor – qualquer 

objeto, um lenço, um bastão, etc. disfarçadamente vai caminhando ao redor dos demais, 

fora da roda, até escolher um jogador “B” atrás do qual deixará o objeto, sem que este 

perceba. Ninguém pode falar, mas o ritmo das palmas é acelerado para indicar que o objeto 

já foi colocado atrás de alguém. Quando o jogador “B” percebe o objeto atrás de si, pega o 

objeto e tenta alcançar o jogador “A” antes que esse tenha dado uma volta completa na 

roda e sentado no lugar do jogador “B”. Se o jogador “A” for alcançado, o objeto lhe é 

devolvido para que tente outra vez. Caso contrário, o jogo continua com o jogador “B”. 

 

C) Eu Vou à Lua e Vou Levar...: O professor convida os alunos para irem à lua. Em roda, um 

aluno diz “eu vou à lua e vou levar...”, completando a sentença. O aluno seguinte repete a 

sentença dizendo o que o aluno anterior disse e acrescentando algo que ele mesmo levaria. 

O jogo segue com essa dinâmica: cada qual repete o objeto enunciado pelo jogador anterior 

e acrescenta o próprio objeto que levaria à lua. 

 

D) Corrida de foguetes: Depois de “prontas as bagagens” para irem à lua, o professor convida 

os alunos a fazerem uma corrida de foguetes. Que grupo chegará primeiro à lua? A turma é 

dividida em dois grupos, que formam duas filas. Os jogadores passam uma bola por debaixo 

das pernas, começando pelo primeiro jogador até o último da fila. Quando a bola chegar 

neste jogador, ele se desloca com a bola nas mãos para o início da fila e volta a passar a 

bola por debaixo das pernas. Quando todos os jogadores tiverem passado pela primeira 
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posição na fila, o jogo termina. Vence o grupo que terminar primeiro. A bola, nesse caso, 

funciona como o combustível do foguete, quanto mais rápido for passada pelos jogadores, 

mais veloz será o foguete. 

 

E) Assim que Eu Pisar na Lua...: Em roda, todos de pé, o professor destaca que, quando o 

primeiro astronauta chegou à lua, ficou tão feliz, que correu em grandes saltos. Ressalta 

também que, pela ausência de gravidade, a caminhada na lua se dá como em câmera lenta. 

Propõe, então, que cada aluno mostre com o corpo, em câmera lenta, o que faria ao pisar 

na lua pela primeira vez, assim que deixasse o foguete. O jogador vai ao centro da roda 

executando a sua ação e, ao retornar à roda, os demais jogadores, ao mesmo tempo, 

reproduzem esta ação. O jogo se desenrola até que todos os alunos tenham demonstrado o 

seu gesto. 

 

F) Roda de Conversa: O professor lança algumas questões aos alunos: Gostaram da viagem à 

lua? Depois dessa nossa viagem, o que vocês acham da ideia de que ser veloz é ser feliz? 

 

PROPOSIÇÃO 9 

 

A)  Andando na chuva: O professor convida os alunos a andarem pela sala e vai, pouco a 

pouco, propondo novas instruções: 

- Caminhando pela sala, bem devagar, sentindo todos os dedinhos pisando no chão, 

sentindo o calcanhar, as pisadas. 

- Agora começa a chover, mas não em todo espaço da sala. Assim os alunos podem 

caminhar pelos lugares que imaginam não estar chovendo. 

- A chuva agora cobre toda sala de aula e começamos a sentir os pingos sobre o corpo. 

Como percebemos a água, sua temperatura? Está fina, pinica, provoca coceira ou 

aquele arrepio de água gelada? 

- A chuva aumentou e começamos a usar o corpo para nos proteger. Como podemos 

fazer isso? 

- A chuva parou, mas o chão está cheio de poças. Podemos pular, desviar ou pisar nas 
poças. 

- A chuva deixou nossa roupa toda molhada. Como nos sentimos? O frio incomoda? 
 

B) Um dia de Chuva – 3 Fotos: O professor divide a turma em grupos. Cada qual montará uma 

sequência de três fotos que respondam a pergunta: “o que acontece em um dia de chuva?”. 

Por exemplo: um grupo monta uma primeira foto que mostre pessoas em um ponto de 

ônibus; uma segunda em que as pessoas reagem contra um carro ou ônibus que passa 

jogando água nelas; e uma terceira em que aparecem totalmente encharcados. 
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C) Leitura do Poema: “Lua Depois da Chuva”, do livro “Ou isto ou aquilo”: 

 

D) Roda de Conversa: O professor propõe algumas questões sobre o poema: Sobre o que 

trata o poema? Quem já ficou todo molhado de chuva? Alguém já viu uma lua depois da 

chuva? É diferente? O que será uma “lua de chuva”? Como relacionar o poema com os 

jogos propostos na aula de hoje? 

 

PROPOSIÇÃO 10 

 

A)   Leitura do Poema: O professor propõe a leitura do poema “Lua Depois da Chuva”, 

trabalhado na aula anterior e retoma alguns aspectos comentados sobre a obra. 

 

B) História Coletiva: O professor coloca no centro da roda guarda-chuvas de várias cores e 

modelos (o professor pode pedir que os alunos levem guarda-chuvas para esta aula). Um 

dos alunos, ou o próprio professor, começa uma história que se passa em um dia de chuva. 

Ao falar de um personagem, o jogador que conta a história abre o guarda-chuva que 

corresponde ao personagem em questão. O jogador ao lado dá sequência à narrativa, 

sempre deixando aberto(s) o(s) guarda-chuva(s) correspondente(s) ao(s) personagem(ns) 

de que fala o narrador. Sempre que um novo personagem entrar na história, um novo 

guarda-chuva deve ser aberto. 

 

C) Teatro de Objetos: O professor divide a turma em grupos de cinco alunos. Cada grupo irá 

criar uma cena utilizando dois guarda-chuvas como personagens, de maneira que o grupo 

se divida em: dois manipuladores, que movimentarão os guarda-chuvas em cena; dois 

dubladores, que farão as vozes dos objetos; e um narrador. As cenas podem acontecer em 

cima de uma mesa, que será tomada como palco. 

 

D) Roda de Conversa: O professor conversa com os alunos sobre as cenas: Entenderam todas 

as partes das histórias? O que acharam da ideia de guarda-chuvas serem colocados como 

personagens da cena? Já tinham visto algo parecido antes, na TV, no cinema ou no teatro? 

Alguma dúvida ou sugestão sobre as cenas? 

 

PROPOSIÇÃO 11 
 

A) Jogo de Observação: O professor divide a turma em grupos de cinco alunos. Os grupos 

jogam ao mesmo tempo, ocupando espaços distintos na sala. Quatro jogadores do grupo 

montam um quadro, uma imagem congelada, que é observada pelo quinto jogador. Este 
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vira de costas, os demais fazem pequenas alterações no quadro, que, em seguida, devem 

ser percebidas pelo quinto jogador. Os jogadores trocam de função, até que todos tenham 

passado pelo lugar de observador. 

 

B) Quem sou eu? O professor mantém os grupos do jogo anterior, que se espalham pela sala. 

Vez a vez, o grupo escreve o nome de um animal em um pedaço de papel, que é 

umedecido e fixado na testa de um dos jogadores. Este, para descobrir que animal está 

escrito no papel, deve fazer perguntas aos demais. As perguntas devem ser feitas de modo 

a que os demais jogadores respondam somente “sim” ou “não”. Por exemplo: É um animal 

feroz? Vive na floresta? Tem pêlo? O jogo termina quando todos tiverem experimentado 

descobrir o animal escrito no papel. Para que não se prolongue demasiadamente, o 

professor pode limitar o número de perguntas que cada jogador fazr para descobrir o 

animal. 

 

C) Leitura do Poema: “O Lagarto Medroso”, do Livro “Ou Isto ou Aquilo”: 

 

D) Roda de Conversa: O professor propõe algumas questões que estimulem os alunos a 

debater o poema, tais como: Sobre o que trata o poema? Já viram um lagarto? Por que o 

lagarto é medroso? Por que será que é curioso? Durante o dia, o lagarto do poema passa 

por várias situações, alguém lembra alguma? Podemos perceber relações entre o poema e 

os jogos que foram propostos na aula de hoje? 

 

PROPOSIÇÃO 12 

 

A) Leitura do Poema: Esta aula está planejada para acontecer no pátio da escola. O professor 

propõe a leitura do poema “O Lagarto Medroso”, investigado na aula anterior. Retoma 

alguns aspectos comentados sobre a obra e propõe outras questões: Quem são os gigantes 

que aparecem no poema? Os gigantes têm medo do lagarto? O que os gigantes pensam do 

lagarto? 

B) O Lagarto e o Gigante: O professor divide os alunos em duplas. Um será o Gigante e o 

outro o Lagarto. Os dois passeiam pelo pátio e, cada vez que o Gigante olhar para o 

Lagarto, este deve imobilizar-se. Quando o Gigante tirar o olhar, o Lagarto pode se mover à 

vontade. Em seguida, os jogadores trocam de posição. 

 

C) A Conversa do Gigante com o Lagarto: Sentados em roda, o professor propõe que os 

alunos imaginem o que aconteceria se o Gigante e o Lagarto pudessem conversar. E os 

convida a inventar esse diálogo, da seguinte maneira: um jogador começa a conversa, 
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falando como Gigante, o jogador seguinte responde como Lagarto, o próximo jogador 

retruca como Gigante, e assim por diante, até que todos os alunos tenham participado do 

jogo. 

Se preferir, o professor pode começar o diálogo. Ou mesmo assumir o papel do Gigante e 

conversar com cada aluno, que, vez a vez, assumirá o papel do Lagarto. 

 

D) Roda de Conversa: O professor conversa com os alunos sobre a aula: como se sentiram no 

primeiro jogo, na pele do lagarto, medroso, preocupado em não ser visto pelo gigante? E a 

conversa do gigante com o lagarto, o que acharam das falas que inventamos para eles? 

Será que eles falariam isso mesmo? Alguém quer comentar algo, destacar algum momento 

da conversa dos dois? 

 

PROPOSIÇÃO 13 

 

A) A Língua do Pê: Em roda, o professor propõe que, a partir daquele momento, todos só 

podem falar na “língua do pê”, colocando o “pê” antes de cada sílaba de uma palavra. Para 

dizer sapato, por exemplo, se pronuncia pê-sa pê-pa pê-to. O professor propõe algum tema 

de interesse comum, para que os alunos possam experimentar e se divertirem à vontade 

com esta língua. 

 

B) Blablação em duplas: O professor deve ilustrar o que é a blablação para os alunos ao 

explicar o jogo. O que pode dar-se assim: o professor se dirige a um dos alunos utilizando 

palavras não inteligíveis - Rafiguri, istiqui! - por meio da gesticulação e da entonação da 

fala, o professor deixa claro que está pedindo para que o aluno se levante. O professor 

pode seguir demonstrando a utilização da blablação com propostas simples, pedindo para 

um aluno cantar algo ou para os alunos andarem pelo espaço. 

Na sequência, o professor propõe que os alunos se dividam em duplas e que, todos ao 

mesmo tempo, espalhados pelo espaço, experimentem conversar utilizando a blablação. Ao 

sinal do professor, as duplas alternam a fala normal com a blablação. O professor pode dar 

um tempo inicial para que cada dupla defina um assunto sobre o qual irá conversar. 

 

C)  Leitura do Poema “A Língua do Nhem”, do livro “Ou Isto ou Aquilo”. 

 

D) Roda de Conversa: O professor propõe algumas questões que estimulem os alunos a 

debater o poema, tais como: Sobre o que trata o poema? Vocês conhecem alguém como 

essa velhinha, que fale a “Língua do Nhem”? Como será que o gato, o cachorro, o pato 

falavam com a velhinha nessa língua? Vocês conseguem imaginar isso? Será que a 

velhinha falava essa língua porque estava sozinha, ou será que ela estava sozinha porque 
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falava essa língua e ninguém conseguia conversar com ela? Podemos perceber relações 

entre o poema e os jogos que foram propostos na aula de hoje? 

 

PROPOSIÇÃO 14 

 

A) Leitura do Poema: O professor propõe a leitura do poema “A Língua do Nhem”, apresentado 

na aula anterior. Retoma alguns aspectos comentados sobre a obra e propõe outras 

questões: Já conversaram com alguém e tiveram dificuldade de entender o que a pessoa 

falava? Alguém já conheceu alguém de outro país, que não sabia a nossa língua? 

 

B) Blablação com Tradutor: O professor divide a turma em grupos de quatro alunos, que vão 

apresentar uma cena utilizando a blablação. A cena se dá entre duas pessoas que não 

conseguem se entender, cada qual traz consigo um tradutor, que vai decodificando e 

traduzindo a fala do parceiro para a outra dupla. Os grupos, antes de improvisarem a cena, 

combinam Quem são os personagens, Onde acontece essa situação e sobre o Quê eles 

estão conversando. 

C) Roda de Conversa: O professor conversa com os alunos sobre as cenas: os grupos 

conseguiram mostrar a situação de pessoas que não conseguem se entender porque falam 

línguas diferentes? Alguma sugestão que poderia aprimorar as cenas? 

 

PROPOSIÇÃO 15 

 

A) Jogo da Rima A: Os alunos estão sentados em roda. No centro, o professor coloca um 

instrumento sonoro, como um sino ou um chocalho. O jogo começa com o professor 

falando uma palavra, o aluno que souber uma palavra que rime com aquela vai ao 

centro da roda, chacoalha o instrumento sonoro e diz a sua palavra. O aluno coloca o 

objeto no centro da roda e volta para o seu lugar. O professor diz outra palavra, dando 

prosseguimento ao jogo. 

 

B) Jogo da Rima B: O grupo se coloca de pé formando um círculo. O jogador A entra na 

roda, se dirige a um jogador B e diz uma palavra. O jogador B responde com outra 

palavra que rime com a primeira. O jogador A toma o lugar do B, que entra na roda e se 

dirige a outro jogador, dando prosseguimento ao jogo. Caso o jogador B não consiga 

fazer uma rima, o jogador A escolhe outro colega e repete a palavra. 

 

C) História Coletiva com Rimas: Em roda, um jogador começa a narrar uma história e os 

demais vão, vez a vez, dando sequência à história. O professor pode levar uma 
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pequena bola que será rolada de um jogador ao outro, definindo quem será o próximo a 

continuar a narrativa. Esta história deve ser criada com frases rimadas. O primeiro 

jogador diz uma frase iniciando a narrativa, com a qual o segundo jogador precisará 

rimar dando continuidade à história. O terceiro jogador estará livre para dizer uma frase 

que dê sentido à continuação da história, com a qual o quarto jogador precisará rimar ao 

criar a sua, e assim sucessivamente. 

A necessidade de se criar rimas deixa, por vezes, que a história tome rumos bastante 

curiosos. 

D)  Leitura do Poema “A Flor Amarela”, do livro “Ou isto ou aquilo”: 

E) Roda de Conversa: O professor propõe algumas questões que estimulem os alunos a 

debater o poema, tais como: Sobre o que trata o poema? Vocês conhecem alguma flor tão 

bela quanto a flor amarela? O que será que Arabela vê da sua janela? O que rima com 

janela? Podemos perceber relações entre o poema e os jogos que foram propostos na aula 

de hoje? Que relações podemos tecer entre os jogos que fizemos com rimas e o poema? 

 

PROPOSIÇÃO 16 

 

A) Leitura do Poema: O professor propõe a leitura do poema “A Flor Amarela”, investigado na 

aula anterior. Retoma alguns aspectos comentados sobre a obra e propõe uma questão: O 

que vocês podem ver da janela de casa? 

 

B) Rap da Janela: O professor divide a turma em grupos de no máximo cinco alunos, propondo 

que criem um rap (ou outro ritmo musical) sobre o poema. O rap pode ser feito a partir de 

uma letra criada pelos alunos sobre o tema “O que vejo da minha janela”. 

Os grupos podem filmar (com ou câmeras fotográficas digitais) suas apresentações 

montando um clipe do rap criado por eles. 

 

C) Roda de Conversa: O professor conversa com os alunos sobre as canções criadas pelos 

grupos. Em seguida, avalia o processo de investigação com a turma, propondo uma 

conversa sobre as aulas de teatro e sobre o encontro com os poemas de Cecília Meireles. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

Professor, por meio das rodas de conversa, anotações e observações feitas por você no 

decorrer dessa situação de aprendizagem, perceba se o aluno: 

 Articula os fundamentos da linguagem teatral, concebendo breves discursos cênicos; 
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 Apresenta desenvoltura e coerência na construção pessoal e coletiva de narrativas 

ficcionais; 

 Manifesta interesse e acuidade na produção de sentidos das histórias trabalhadas em aula; 

 Reconhece elementos teatrais presentes nas situações cotidianas e nas manifestações 

artísticas; 

 Compreende as especificidades e modalidades da linguagem teatral em relação às demais 

linguagens artísticas. 

 Reconhece e demonstra aptidão para explorar teatralmente diferente espaços para a 

realização de cenas. 

 Sente-se estimulado a expor suas opiniões e a efetivar leituras e desdobramentos criativos 

nas situações de aprendizagem propostas; 

 Demonstra interesse e inventividade nas avaliações compartilhadas das atividades. 

 Demonstra prazer na relação com a produção artística que frui ou na qual participa. 

 

Quem foi Cecília Meireles? 

 

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1901 onde também morreu em 1964. Educadora 

interessada tanto pela aprendizagem quanto pelos sonhos e fantasias das crianças, exerceu o 

magistério desde que se formou na Escola Normal, em 1917. Em 1919, publicou seu primeiro 

livro de poesias, Espectros. Em seguida, publicou Nunca mais... e Poemas dos Poemas, em 

1923. Entre 1930 e 1931, escreveu no Diário de Notícias uma coluna diária em que pensava 

sobre questões da educação. Sua paixão pelo ensino e pela literatura a fez criar a primeira 

biblioteca infantil do Rio de Janeiro, em 1943, ocasião em que dirigia o Centro Infantil, no bairro 

de Botafogo. Recebeu muitos prêmios ao longo da carreira, e sua poesia foi traduzida para 

inúmeras línguas: espanhol, francês, italiano, alemão, híndi e urdu, além de ter sido musicada e 

de ter inspirado a concepção de espetáculos teatrais abertos ao público infantil. 
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