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RESUMO 

A Linguagem da Dança, componente curricular de Artes, passou a ser instituída em 

2011 no ensino fundamental das Unidades Educativas da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis.  Os conhecimentos desta área vão além das propostas corporais, pois nela 

estão incluídos os elementos culturais, sociais, históricos e que consolidam e reforçam 

os laços de solidariedade em grupo. Sair do enfoque de apresentar coreografias e passar 

a usufruir do momento dançado foi um dos objetivos dessa proposta. Todos os anos as 

escolas da Rede Municipal de Ensino realizam a festa da família. Na Escola de 

Educação Básica Lupércio Belarmino da Silva, realizou-se essa festa em setembro de 

2017. Nessa festa preconizou-se que houvesse uma interação entre as famílias e a 

comunidade escolar, cabendo à escola acolher as famílias e ofertar uma atmosfera em 

que a interação ocorresse. A escola escolheu o tema “brincadeiras”, a partir do qual 

todos os professores trabalharam as obras do artista plástico Ivan Cruz. Com as turmas, 

os objetivos foram: conhecer a obra do artista, observar as características da obra, 

realizar a releitura da obra. Com a comunidade: socializar as obras realizadas pelas 

crianças, dançar de mãos dadas remetendo-se a obra do artista intitulada Ciranda, unir 

as famílias e comunidade escolar a partir da dança. Nos procedimentos didáticos, 

trabalhou-se a releitura das obras com as turmas do primeiro ao quinto ano. Cada turma 

trabalhou uma forma: o primeiro ano fez bolinhas de crepom para cobrir a obra, já o 

segundo ano fez pontilhismo na obra; o terceiro ano fez uma escultura da ciranda; o 

quarto ano reproduziu o desenho; o quinto ano reproduziu o desenho pintando com 

guache. Paralelo à obra plástica, realizou-se o trabalho com quatro danças circulares em 

alusão à obra Ciranda. Dançou-se durante quatro semanas no intuito de no dia da festa 

reunir todos os presentes e fazer uma grande ciranda para dançar as quatro danças 

circulares escolhidas: O Abraço, Superfantástico, Shetland e Trem Bala. E assim 

aconteceu no ápice da festa, quando se dançou com toda a comunidade escolar. As 

crianças aprenderam as características da obra do artista plástico Ivan Cruz e ao mesmo 

tiveram um momento de interação com sua família, com os professores e profissionais 

da Unidade Educativa. Momentos assim fortalecem o vínculo entre a escola e a 

comunidade escolar no todo.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Dança, Dança Circular, Festa da Família. 



INTRODUÇÃO 

A Linguagem da Dança, componente curricular de Artes, passou a ser instituída 

em 2011 no ensino fundamental das Unidades Educativas da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. Os conhecimentos desta área vão além das propostas corporais, pois nela 

estão incluídos os elementos culturais, sociais, históricos e que consolidam e reforçam 

os laços de solidariedade em grupo. Sair do enfoque de apresentar coreografias e passar 

a usufruir do momento dançado foi um dos objetivos dessa proposta.  

A partir do ano de 2014, mais algumas escolas passaram a oferecer a linguagem 

da dança como componente curricular e preferencialmente nos anos iniciais. O contexto 

de inserção da linguagem da dança na escola foi complexo, pois se teve que fazer um 

trabalho de desmitificar esse corpo que dança. As crianças viam com muito receio as 

propostas da aula e foi um trabalho de entrega aos poucos. No primeiro ano da inserção 

da dança na escola, na primeira festa junina com apresentações, as crianças estavam 

tensas para se apresentar e, muitas com medo, sequer se apresentaram. Porém, aos 

poucos essa requisição de apresentações foi-se transformando a partir da questão: que 

podemos fazer juntos? E com isso um espaço para momento lúdico foi crescendo e 

adquirindo significativa importância no cotidiano pedagógico e dos momentos em 

família na comunidade escolar.  

Paulatinamente e concomitantemente iniciou-se um trabalho de dança circular 

nas aulas de Artes Dança, principalmente nos primeiros, segundos e terceiros anos do 

ensino fundamental e sempre que solicitada uma apresentação, adaptava-se algo que 

fora dançado em roda, então se tornando prazeroso para as crianças ensaiarem, 

reduzindo-se a pressão inerente a uma apresentação.  

Nos anos seguintes, essa proposta de trabalho com as crianças foi consolidada 

por todos compreenderem que as crianças dançam na escola, com as características 

pertinentes à dança na escola, ou seja, um trabalho que envolve o lúdico sem perder as 

características da arte. 

E hoje em dia quando se fala em algum evento na escola, pergunta-se o que 

podemos fazer juntos? E foi assim que a dança circular entrou na instituição e a cada dia 

as crianças e os adultos ficam apaixonados pelo poder de ludicidade, socialização, 

harmonia, confiança, prazer e alegria ao se dançar.  

 

 



I – COMO SURGIU A PROPOSTA: PLANEJAMENTO DO PROFESSOR 

 

Todos os anos as Unidades Educativas da Prefeitura Municipal de Florianópolis 

promovem o Dia da Família na Escola. Geralmente são pensadas ações e atividades nas 

quais haja a interatividade da família da criança com a comunidade escolar. Essa data 

varia de escola para escola e no início do ano letivo de 2017 foi marcada no calendário 

escolar da instituição, juntamente com a definição da temática a ser desenvolvida pelos 

professores, cada qual tendo liberdade para trabalhar o tema escolhido da forma que 

desejasse. 

No início do ano letivo de 2017, a Unidade Educativa escolheu uma data no mês 

de setembro para celebrar o Dia da Família na Escola e se decidiu trabalhar com o tema 

Brincadeiras Tradicionais. Pesquisando a melhor forma de trabalhar as brincadeiras, 

encontrou-se obras de um artista plástico carioca no qual a identificação com o tema 

escolhido foi praticamente literal. O artista plástico em questão chama-se Ivan Cruz, o 

qual se dedicou a pintar brincadeiras tradicionais de crianças. Observou-se várias 

brincadeiras antigas resgatadas pelo artista, mas para as aulas de Artes Dança a 

identificação foi com a obra Ciranda, escolhida para trabalhar com as turmas do 

primeiro ao quinto ano. Planejou-se quatro semanas de trabalho com as obras de Ivan 

Cruz, culminando na exposição de suas releituras e, em paralelo, na execução de quatro 

danças circulares para compartilhar com as famílias no dia da festa. 

A atmosfera da escola estava envolvida com as obras de Ivan Cruz, pois cada 

professor escolheu uma obra que foi inserida no seu planejamento. Assim, não somente 

a obra Ciranda foi trabalhada, mas outros professores trabalharam outras brincadeiras 

como corda, pé de lata, vai e vem, boneca, carrinho e peão. 

 

II – OBJETIVOS  

 Observar as características da obra de Ivan Cruz; 

 Conhecer a biografia do artista; 

 Movimentar-se em sincronia com a turma nas danças circulares (ciranda); 

 Socializar facilmente com seu grupo e com outros grupos, 

 Integrar a comunidade escolar com a ciranda. 

 

III – METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DO PLANEJAMENTO PROPOSTO) 



A Escola Básica Lupércio Belarmino da Silva, situada em Florianópolis, fica a 

40 km do centro de cidade, sendo considerada uma escola rural. Atende crianças apenas 

no Fundamental I, ou seja, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Outra 

peculiaridade da escola reside no fato das turmas do primeiro ao terceiro ano terem 

atendimento em turno integral (das 08:00 às 16:00h) e do quarto e quinto anos 

realizarem atividades de contraturno como judô, capoeira, atividades de reforço escolar.  

Quanto ao número de crianças por sala, no ano de 2017, havia 23 alunos no 

primeiro ano, 20 alunos no segundo ano, 24 alunos no terceiro ano, 23 alunos no quarto 

ano e 12 alunos no quinto ano, perfazendo um total de 102 crianças matriculadas na 

escola. 

As crianças são participativas em todas as atividades da escola e gostam das 

aulas de Artes Dança. Quando lhes fora apresentado o artista plástico e suas obras, as 

crianças relataram que não o conheciam, mas logo se identificaram e se engajaram na 

proposta. Algumas com mais dificuldade e outras com maior facilidade.  

Para a festa da família, a escola foi decorada com réplicas das obras do artista e 

também com os trabalhos realizados por todas as cinco turmas da escola. Cada turma 

elegeu uma proposta diferente de releitura para estudar a obra específica. 

No primeiro momento trabalhou-se a biografia de Ivan Cruz e suas obras. A 

partir de um vídeo mostrou-se as obras realizadas pelo artista e ali as crianças já ficaram 

instigadas e empolgadas, pois reconheciam grande parte das brincadeiras ali 

representadas. A seguir, apresentou-se a obra escolhida para trabalharmos nas aulas de 

Artes Dança. Por fim, no encerramento dessa aula, realizou-se uma roda e foram 

dançadas quatro músicas em ciranda, a partir das quais as crianças fizeram ligação com 

a obra Ciranda. 

Para cada turma foi realizada uma proposta de releitura diferente, a saber: 

 Para o primeiro ano, imprimiu-se a obra e as crianças preencheram com 

bolinhas de crepom para trabalharem a criatividade, imaginação, paciência 

e a coordenação motora fina. 

 No segundo ano, também a obra foi impressa e as crianças preencheram 

com pequenos pontos de canetinhas, ou seja, com pontilhismo, técnica que 

também desenvolve a criatividade, paciência e coordenação motora fina. 

 O terceiro ano trabalhou com argila. Contou-se com o auxilio de um 

professor que fez os bonequinhos de arame e os alunos preencheram com 

argila, pintaram e confeccionaram a obra Ciranda, na qual cada criança 



usou de sua criatividade para confeccionar um boneco ou uma boneca em 

argila e depois os bonecos foram unidos e se reproduziu a obra do artista 

em escultura.  

 Para o quarto ano foi proposto redesenhar a obra conforme sua observação 

individual/pessoal. 

 Para o quinto ano também foi proposto o redesenho da obra em uma folha 

maior com pintura utilizando tinta guache.  

Para todas as turmas trabalhou-se quatro danças circulares em todas as aulas: 

 O Abraço(Domínio Público – cd – Eterno Abraço – Regiane P. de Freitas); 

 Superfantástico(Balão Mágico); 

 Shetland Wedding dance (Domínio Público); 

 Trem Bala (Ana Vilela). 

A culminância da atividade se deu no Dia da Família na Escola, ocasião em que 

se contou com a exposição da obra para as famílias, não somente a obra Ciranda como 

também as trabalhadas pelos demais professores. E o mais importante da festa: a 

interação da comunidade escolar no momento de realizar a ciranda. 

Uma gigante ciranda formou-se na quadra da escola, contando com as famílias, 

crianças, professores e profissionais da escola que deram as mãos para dançar as quatro 

danças circulares propostas, em momento lúdico de interação entre as famílias, 

profissional e comunidade escolar como um todo.  

 

IV – DESAFIOS APRESENTADOS JUNTO AOS ESTUDANTES 

Os desafios foram vários e havia o temor de que as famílias pudessem não aderir 

à roda, todavia, antes da realização da roda, uma professora organizou uma dinâmica 

que proporcionou o ambiente ideal para a realização da ciranda com o grande número 

de familiares presentes na roda.  

A roda formada ficou perfeita; explicou-se a dinâmica da primeira dança (bem 

simples e tranquila), fornecendo confiança àqueles que talvez tivessem o receio de não 

saber dançar. A segunda dança foi também igualmente tranquila, pois a música faz parte 

do imaginário da infância de todos. A terceira dança, um pouco mais complexa devido à 

troca de pares, fez com que as crianças acabassem conduzindo seus familiares na 

execução da dança; a quarta dança  encerrou-se num grande abraço coletivo. 

 



V – IMPORTÂNCIA DAS INTERAÇÕES DURANTE O PROCESSO 

O processo foi intenso e com muitas interações. Primeiramente, entre os grupos 

de alunos, uma criança auxiliava outra no momento trabalhar a obra, tendo sido 

fundamental o incentivo para que o amigo continuasse realizando a tarefa.  Outra 

interação importante foi a troca de experiência entre as dinâmicas metodológicas de 

trabalho, de um professor e outro. A cada obra finalizada, um professor sempre 

proporcionava ao seu colega de trabalho a explanação de como havia alcançado aquele 

resultado. 

Particularmente no tocante ao trabalho com a ciranda, outros professores 

auxiliaram, a exemplo do trabalho com argila, no qual um professor fez o molde com 

arame para ser o suporte. Durante as aulas eles moldavam e preenchiam com argila os 

bonecos e, dois dias após os bonecos estarem secos, o pedagogo fez a interação com a 

pintura de cada boneco de argila. 

Outro ponto importante durante as rodas de dança circular, foi a percepção de 

que as crianças se alegravam ao dançar o repertório e interagiam com os colegas.  

 

VI – AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO E OS RESULTADOS 

OBTIDOS  

Para o trabalho realizado com as turmas foram analisados os seguintes  direitos 

de aprendizagem: 

 Observa as características da obra de Ivan Cruz; 

 Conhece a biografia do artista; 

 Movimenta-se em sincronia com a turma, nas danças circulares (ciranda), 

 Socializa facilmente com seu grupo e com outros grupos. 

Avaliou-se o trabalho com todas as turmas como exaustivo, mesmo porque cada 

turma trabalhou de uma forma diferenciada. Mas o mais importante foi as crianças 

percebessem as cores utilizadas nas obras, as características dos desenhos das casas, as 

crianças sem os detalhes nos rostos, os traços do artista que permitiram que elas 

pudessem reconhecer uma obra de Ivan Cruz devido às características observadas.  

Na parte dançada, observou-se na criança se estava dançando com a turma e 

como se dava sua interação com o grupo. A valorização de dançar juntos. 


