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Plano de aula: Danças urbanas e outras danças

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Anansa Barbosa Campos.

Habilidades BNCC

(EF67EF11) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identi�cando seus elementos

constitutivos (ritmo, espaço, gestos).

(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças

urbanas.

(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e

respeitando os sentidos e signi�cados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.

Objetos de conhecimento

Danças urbanas

Objetivos de aprendizado

Retomar a aprendizagem das danças do Brasil e do mundo de matriz indígena e africana dos

anos iniciais.

Identi�car outros elementos que compõem a manifestação cultural das danças: as artes

visuais, a vestimenta, as letras das músicas.

Comparar os elementos constitutivos das danças urbanas com as danças do Brasil, do mundo,

de matriz indígena e africana.

Comparar outros elementos que compõem as manifestações das danças urbanas, como artes

visuais, vestimentas e letras das músicas, com as danças do Brasil, do mundo, de matriz indígena e

africana.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

3. Repertório cultural
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7. Argumentação

8. Autoconhecimento e autocuidado

Passo a passo

Materiais sugeridos

Caderno, lápis e borracha ou caneta.

Equipamento para reproduzir música e vídeo (caso não haja na escola, podem ser usadas as

caixinhas de som de um computador ou de um aparelho celular).

Quadro e giz.

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Conversa inicial

Inicie a aula fazendo uma roda de conversa, a �m de retomar com os estudantes o que aprenderam

sobre as danças do Brasil, do mundo, e de matriz indígena e africana. Esse conteúdo é um objeto de

conhecimento dos 3°, 4° e 5° anos do Ensino Fundamental. Caso seja necessário, utilize a sessão Para

saber mais para retomar as abordagens dessas danças.

Organize previamente algumas imagens que façam referências a essas danças e mostre para a turma

para que eles possam fazer uma identi�cação de alguns elementos que compõem as manifestações

culturais das danças.

Sugerimos as seguintes imagens para esse momento:



Utilize estratégias que incluam todos nas discussões e permitirão retomar as danças estudadas

anteriormente. Por exemplo, para compartilhar as imagens, é possível apresentá-las em cartaz,

projeção, ou descrevendo-as para uma melhor compreensão.

Algumas perguntas podem nortear essa conversa:

Alguma imagem chamou mais a atenção de vocês? Por quê?

Vocês conseguem identi�car onde as pessoas praticam essas danças?  

Quais elementos culturais podem ser identi�cados nessas imagens? (Roupas, adereços,

instrumentos, locais).

O que há de semelhanças nessas danças?

Quais as principais diferenças e semelhanças entre elas?

Você já vivenciou alguma dessas danças apresentadas? Como foi a experiência?

Proporcione um tempo de conversa entre os estudantes e observe como eles se relacionam durante

esse momento, se sabem ouvir as opiniões dos colegas, se respeitam o momento de fala de cada um



e as opiniões diferentes.

A partir das exposições, identi�que e caracterize junto com os estudantes os elementos que

compõem as manifestações culturais de cada dança: as vestimentas, as artes visuais e as músicas

que as acompanham.

Retome o que já aprenderam também com as danças urbanas presentes nas grandes cidades, com

enfoque nas vestimentas, no gra�te e no rap. Comente com os estudantes que irão comparar

elementos que compõem as manifestações das danças urbanas, como as artes visuais, as vestimentas

e as letras das músicas, com as danças do Brasil e do mundo, de matriz indígena e africana

estudadas em anos anteriores.

Atividade

A atividade será dividida em dois momentos:

Momento 1: Identi�cação de alguns elementos que compõem a manifestação cultural das danças e de

elementos constitutivos das danças a partir da construção de um quadro comparativo.

Momento 2: Criação e prática de uma coreogra�a a partir da escolha de um tipo de dança (urbana, do

Brasil, do mundo, indígena ou africana), e comparação dos elementos constitutivos usando a tabela

construída no Momento 1.

Momento 1

Inicie a atividade apresentando aos estudantes um vídeo para cada uma das danças:

Tipo de dança Vídeo

Danças urbanas Hip hop

Danças do Brasil Catira

Danças do mundo K-Pop

Danças de matriz indígena Dança indígena - povo Khĩsêtjê

Danças de matriz africana Dança afro

Os vídeos propostos para a atividade trazem elementos que caracterizam cada uma das danças que

estão sendo estudadas, entretanto, podem ser substituídos por outros a �m de contemplar a

realidade local. Para essa aula, faz-se necessário o uso de equipamento para reproduzir vídeo, caso

não seja viável, os links dos vídeos podem ser disponibilizados anteriormente à aula para que os

estudantes os assistam previamente. Compreendendo a realidade da sua turma, adapte a visualização

dos vídeos, se necessário, pode ser feita uma audiodescrição.  

Apresente os trechos de danças selecionados a partir das sugestões a seguir:



Hip hop (de 0:10’’ até 1’:10’’)

https://www.youtube.com/embed/uUW5lJ5tYeY

Peça aos estudantes que deem algum depoimento falando um pouco sobre as danças que

eles conhecem, trazendo características acerca de ritmo, gestos, como o corpo se movimenta

no espaço, e música que acompanha a dança.

Diga aos estudantes para se dividirem em grupos com até cinco pessoas e possibilite-lhes

conversar entre si, comentando sobre as danças a que assistiram nos vídeos e relacionando-as

às próprias experiências, caso já tenham tido contato, estudado ou praticado alguma dessas

danças. Se porventura houver alguma dança que os estudantes não conhecem, o professor

pode trazer essas informações para relacionar os pontos citados.

Fique atento às divisões dos grupos para que todos os estudantes estejam envolvidos com

essas etapas da atividade. Se for necessário, ajuste a forma de preenchimento do quadro

sugerido abaixo, de acordo com as características da sua turma, como, por exemplo, alguns

estudantes lerem as solicitações do quadro para os colegas e transcreverem as suas falas.

O quadro sugerido será utilizado para estabelecer algumas relações entre as danças urbanas

e as danças do Brasil, do mundo, de matriz indígena e africana.

Os espaços em branco devem ser preenchidos com as manifestações dos elementos observados,

conforme o exemplo a seguir:

TIPOS DE DANÇAS

ELEMENTOS QUE

SERÃO OBSERVADOS

Hip hop Catira K-Pop Dança

indígena

Dança

africana

Ritmo

Espaço

Gestos

Características dos

movimentos

Vestimentas

Intencionalidade

Explique cada um dos elementos que estão na tabela a partir das informações a seguir:

Ritmo - tempo que demora para repetir um movimento na dança.

https://www.youtube.com/embed/uUW5lJ5tYeY


Espaço - as direções (cima, baixo, lado, frente, trás e diagonais), as dimensões (pequeno, médio e

grande), os níveis (baixo, médio e alto) e as extensões (perto, médio e longe). Essa orientação espacial

também se refere ao local onde a dança se manifesta, espaço físico (rua, praça, estação de trem,

salão, palco etc.).

Gestos - movimentos expressivos que podem criar determinados passos da dança.

Características dos movimentos - capacidades físicas: força, �exibilidade, equilíbrio, resistência,

velocidade.

Vestimenta - tipos de roupa, adereços, tipos de calçado.

Intencionalidade - aspectos religiosos, ritualísticos, de lazer, pro�ssionais, competitivos,

condicionamento físico.

Os estudantes devem conversar, analisar os vídeos e preencher a tabela.

Disponibilize o tempo que julgar necessário para a produção dessa atividade.

Observe ao longo da atividade como os estudantes se relacionam, suas atitudes, a comunicação, o

diálogo, as re�exões das duplas, as análises feitas durante as trocas nas conversas, a forma como

elaboram hipóteses a partir do que identi�cam nos vídeos e preenchem na tabela.  

Ao �nal do tempo estabelecido, peça aos estudantes que compartilhem espontaneamente os

elementos que identi�caram e preencheram na tabela. Em seguida, construa uma tabela no quadro

para que toda a turma identi�que as características que predominaram.

Identi�que e explique à turma as semelhanças e diferenças entre essas danças, estabelecendo um

ponto de conexão entre elas, tomando de base como se manifestam os elementos que foram

identi�cados em cada uma das danças.

Estabeleça relações entre os elementos que se aproximam e dialogue sobre os que se divergem,

perguntando aos estudantes sobre quais caminhos eles utilizaram para traçar essa identi�cação.

Momento 2

Com a turma dividida ainda nas mesmas equipes, oriente os estudantes a criar uma coreogra�a a

partir da escolha de um tipo de dança (urbana, do Brasil, do mundo, indígena ou africana). Os

estudantes podem usar as mesmas músicas dos vídeos apresentados no Momento 1 e criar novos

passos coreográ�cos, ou então trazer alguma sugestão de música, desde que seja dentro do tipo de

dança escolhido. Os estudantes devem pensar em estratégias que incluam todos, como aqueles com

di�culdade de movimentação, os tímidos, os que acreditam ter pouca coordenação ou que tenham

baixa visão e audição.  

Disponibilize o tempo que julgar necessário para essa criação e, ao �nal, organize a ordem de

apresentação de cada equipe.



Peça aos estudantes que �quem com a tabela criada anteriormente em mãos, e, ao �nal de cada

dança apresentada, comparem juntos os elementos constitutivos e os movimentos corporais

predominantes da dança que foi criada pela equipe com os das danças a que assistiram

anteriormente.

Além dos elementos constitutivos das danças, dialogue com os estudantes sobre a dança enquanto

linguagem corporal com possibilidade de nos conectar com as diversas manifestações artísticas e

culturais, sejam as danças urbana, do brasil, do mundo, indígena ou africana, e como essa diversidade

nos permite conhecer, experimentar, valorizar e respeitar outras culturas.  

Momento da re�exao

Após a �nalização da atividade, organize uma roda de conversa para discutir com os estudantes sobre

o que �zeram e construíram a partir de alguns questionamentos:

Como foi a participação nas atividades? Gostaram ou não gostaram das práticas?

Qual(is) tipos de danças apresentados(s) vocês já tinham estudado?

Conseguiram identi�car as características das danças tematizadas nessa aula?

Quais elementos que compõem a manifestação cultural das danças vocês identi�caram?

Existe alguma relação entre o ritmo, os gestos e os espaços entre as danças apresentadas?

Quais elementos mais chamaram a atenção de vocês (as artes visuais, a vestimenta, as letras

das músicas) nas danças a que vocês assistiram?

As vestimentas, as músicas e as artes visuais de cada dança têm algum ponto em comum?

Os diversos tipos de danças que discutiram são acessíveis a todas as pessoas?

Vocês conseguiram relacionar o que já conheciam das danças do Brasil, do mundo, indígenas e

africanas com as danças urbanas?

Alguma dessas danças manifesta a representatividade de um povo? Por quê?

O ritmo, os gestos e os espaços de cada uma dessas danças são semelhantes ou diferentes?

Como podemos explicá-los?

m como nas atividades anteriores, dividir os estudantes em pequenos grupos ou duplas para uma

discussão preliminar e depois abrir para o restante da turma é uma proposição interessante de

inclusão de todos. Veja se para isso é necessário elaborar textos escritos, imagens, vídeos ou se os

estudantes necessitam de uma conversa dirigida para compreender as questões propostas.

Sistematizacao do conhecimento



Organize e sistematize as aprendizagens a partir de uma conversa com os estudantes sobre o que

discutiram e experimentaram acerca das danças urbanas, do Brasil, do mundo, de matriz indígena e

africana.  

Retome as aprendizagens sobre esse conteúdo com os estudantes e explique-lhes que essas danças

trazem em suas manifestações rítmicas e expressivas elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos).

Retome como exemplo as danças urbanas, comentando que surgiram como alternativa à violência e

são utilizadas como manifestação cultural para dar voz às pautas e às reivindicações da cultura

urbana.

Retome a tabela usada no Momento 1 da atividade e identi�que alguns dos elementos culturais que

estão presentes nas danças urbanas e também nas outras danças (artes visuais, vestimentas e letra

das músicas). Comente que as danças se originam com uma intencionalidade que pode ser religiosa,

ritualística ou celebrativa. Algumas mantêm a tradição de prática, enquanto outras sofrem

modi�cações de acordo com a sociedade onde se inserem. Por exemplo, apesar das danças urbanas

terem a sua origem como alternativa à violência, sofreram transformações e modi�cações que hoje

são utilizadas para o lazer.

Evidencie que as danças apresentadas têm diferenças nos aspectos que compõem a sua

intencionalidade - religiosos, ritualísticos, de lazer, pro�ssionais, de prática como atividade física –,

mas também apresentam pontos de proximidade - movimento corporal, presença dos elementos

constitutivos, desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras.

Valorize a participação de todos, independente das barreiras. Comente que todos têm direito de

aprender e participar das atividades. Atitudes que levam a pensar no outro conduzem os estudantes

a lutarem por um mundo inclusivo, democrático e ético.  

Registro e avaliacao

Sugerimos que no registro os estudantes construam um texto que aborde os seguintes pontos:

Comparação entre os movimentos corporais, a origem e a transformação histórica na sua prática, ou

seja, se mantêm as tradições originais ou se sofreram in�uências regionais e culturais com o passar do

tempo.

Esse texto pode ser construído por meio de múltiplas linguagens, como:

escrita;

oral;

gravação de áudio;

corporal (coreogra�a);

desenho.

Enfatize e estimule os estudantes a usarem a criatividade no desenvolvimento dessa atividade, usando

linguagens que possam expressar os pontos solicitados.



Ao �nal da produção, os grupos iniciais podem ser retomados para o que compartilhem os

instrumentos de registro, apresentando aos colegas o que �zeram e, assim, juntos possam veri�car as

aprendizagens identi�cando como abordaram os pontos solicitados.

Sugerimos como avaliação que o professor produza um breve relatório para dar um feedback aos

estudantes sobre as aprendizagens que foram observadas ao longo da aula nas diversas atividades

que foram propiciadas. Nesse relatório, devem ser evidenciadas as competências de natureza

atitudinais, como exemplo:

respeito;

empatia;

colaboração;

trabalho em equipe;

saber ouvir;

saber argumentar;

organização;

autoconhecimento;

autocrítica.

Barreiras

Barreiras

Propor experimentações das danças baseadas em movimentos especí�cos.

Limitar as apresentações dos elementos constitutivos das danças estudadas previamente a

uma só linguagem.

Exigir que os preenchimentos dos quadros que permitem a comparação das danças sejam

feitos por meio de texto escrito.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Possibilitar aos estudantes experimentar as danças, adaptando-as às suas potencialidades.

Ampliar estratégias de apresentação dos elementos comuns das danças, utilizando conversas

dirigidas, textos escritos, vídeos ou experimentações seguidas de diálogo.

Possibilitar aos estudantes que organizem os quadros em conjunto e utilizem outras formas de

linguagem para comparação dos elementos comuns.

Desdobramentos

Para as aulas subsequentes, sugerimos dialogar com as representatividades locais que tematizam a

dança.



Quais são as danças praticadas na região onde a escola está inserida? Existe alguma comunidade no

entorno que tenha um grupo de dança? Há algum projeto social na cidade que trabalhe com a dança?

Existe alguma faculdade com curso de dança na cidade? Algum parente ou pessoa próxima pratica

alguma modalidade de dança e poderia apresentar aos estudantes? É importante demonstrar que a

dança está inserida no contexto social em diversos espaços, não só na escola.

Sugerimos também o mapeamento e uma visita a diversos locais que manifestam diferentes vertentes

dessa prática corporal: locais onde a dança é realizada pro�ssionalmente, locais onde a dança se

manifesta ritualisticamente, espaços onde ela é praticada por lazer e outros locais em que ela seja

praticada também como forma de atividade física.

Ensino remoto

As propostas acima foram criadas para atividades presenciais, embora possam ser adaptadas para o

ensino remoto, conforme orientação nos tópicos que seguem:

���Conversa inicial: A atividade segue igual no presencial, mas será desenvolvida na plataforma em

que a aula acontece.

���Atividade: Momento 1 - A visualização dos vídeos pode ser feita por disponibilização dos links

para os estudantes, e o preenchimento da tabela pode ser feito coletiva e colaborativamente com

toda a turma de forma síncrona. Deve-se atentar para permitir aos estudantes que assumam a

autonomia e o protagonismo de conduzir essa atividade.

Momento 2 - As danças podem ser criadas e transmitidas durante a aula, mas podem também ser

�lmadas e enviadas em forma de um videoclipe para ser passado na aula e seguir com as discussões

e análises dos pontos solicitados.

���Registro e avaliação: Os estudantes podem criar os textos digitalmente ou fazer o registro em

papel (de acordo com a linguagem escolhida) e apresentar para o professor depois de um tempo

pré-determinado, ou realizar essa devolutiva em outra aula combinada pelo professor.

Observação: As demais propostas descritas no plano podem ser conduzidas em diálogos na aula

remota síncrona.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Anansa Barbosa Campos
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