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RESUMO 

 

O presente projeto tem como foco a educação propondo a criação de um fichário 
hipertextual de ações corporais lúdicas em artes cênicas que possam ser realizadas 
em aulas com crianças e adolescentes e por educadores do ensino regular de forma 
transversal. Os referenciais teóricos, para delimitação das propostas, têm como base 
a pedagogia das artes cênicas, os teóricos que trabalham com a ludicidade e a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) dentro da abordagem pedagógica que parte do 
sociointeracionismo de Vygotsky. Para a construção do artefato (site), são tomados 
como ponto de partida estudos sobre o hipertexto, a Teoria do Ator-Rede (TAR) e 
inteligência coletiva. A perspectiva do estudo está em entender as possibilidades dos 
alunos desenvolverem habilidades que extrapolem os saberes formais escolares do 
currículo, partindo do corpo como caminho para a construção de uma educação a 
partir da experiência, da prática e do movimento, produzindo sujeitos autônomos, 
conscientes de sua individualidade e da coletividade, que são competências 
importantes para possibilitar a leitura da realidade atual mas que são pouco atendidas 
pela educação contemporânea com a pouca valorização da ludicidade e das 
experiências corporais. 
  
Palavras chave: Corpo, Educação, Artes Cênicas, Ludicidade, Fichário Hipertextual 

 

ABSTRACT 

 

This project is focused on education, proposing the creation of a hypertextual file of 
playful bodily actions in performing arts that can be performed in classes, with children 
and adolescents and by educators from regular education in a transversal way. The 
theoretical references, to delimit the proposals, are based on the pedagogy of the 
performing arts, the theorists who work with playfulness and the Brasilian Common 
National Curriculum Base (BNCC) within the pedagogical approach that departs from 
Vygotsky's social interactionism. For the construction of the artifact (website), studies 
on hypertext, the Actor Network Theory (ANT) and collective intelligence are taken as 
a starting point. The perspective of the study is to understand the possibilities for 
students to develop skills that go beyond the formal school knowledge of the 
curriculum, starting from the body as a way to build an education based on experience, 
practice and movement, producing autonomous, conscious subjects of their 
individuality and of the collectivity, which are important skills to enable the reading of 
the current reality, but which are not attended to by contemporary education with little 
appreciation of playfulness and bodily experiences 

  

Keywords: Body, Education, Performing Arts, Playfulness, Hypertextual File 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola contemporânea tem sido foco de diversas pesquisas e estudos 

voltados à inovação pedagógica e didática, buscando compreender quais são as 

necessidades do aluno para uma formação que esteja em consonância com a vida na 

sociedade contemporânea que privilegia competências como autoria, autonomia, 

criatividade, cocriação e engajamento, em contraponto ao modelo de escola 

tradicional.  

O contexto desta sociedade nos coloca à frente de mudanças tecnológicas e 

sociais e das transformações que a educação vem tentando propor para acompanhar 

essa realidade, mas há ainda uma dificuldade em subverter o modelo bancário de 

ensino, pautado no professor como o transmissor do conhecimento e na valorização 

excessiva do conteúdo, tratado como a base da aprendizagem. 

 

Na visão “bancária” da educação, o “saber “é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais de ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (FREIRE, 1987, p. 67) 
 

 Essa escola centrada no viés racional/conteudista ficou reduzida a um espaço 

que trata a aprendizagem como aquisição de informações centrada no professor, 

deixando de lado os interesses dos alunos como motivadores dos processos de 

aprendizagem e o elemento lúdico, que poderia resgatar o prazer pelo que se aprende 

e dar sentido a aprendizagem deles.  

O viés proposto por este projeto rompe com essa diretriz e coloca o corpo dos 

alunos como motor disparador para o resgate do lúdico e do sentido de aprender, em 

uma perspectiva que trata o indivíduo de forma integral, não fragmentada. Por isso, 

não seria possível dissociar corpo e mente, racional e corporal, como é feito na 

educação tradicional, que disciplinariza o corpo e o movimento aos componentes 

curriculares Educação Física e Arte. 

Como atriz e arte-educadora minha trajetória profissional sempre esteve 

pautada no corpo: primeiro, como atriz, estabeleci pesquisas voltadas à ligação entre 

circo e teatro, ainda em minha primeira graduação (UNICAMP/bacharelado em artes 

cênicas/2001-2005). Depois, já atuando profissionalmente, comecei minha carreira 

em uma companhia que trabalhava com a criação de espetáculos sem palavras, 
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mesclando o teatro físico, a dança, a manipulação de bonecos e a expressão corporal 

na adaptação de clássicos da literatura mundial (Cia Pia Fraus). Buscando maior 

aprofundamento do trabalho corporal, cursei um técnico em Dança (ETEC de 

Artes/SP/2010-2011). Neste mesmo período comecei a trabalhar em outro grupo 

teatral, que também estava ligado à pesquisa corporal (Maracujá Laboratório de Artes) 

e passei a dar aula de Arte no ensino regular estadual, onde tive a chance de observar 

as limitações do sistema de ensino quanto ao trabalho com o corpo do aluno em sala 

de aula. Nesta época, fiz um estágio na EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) 

cuja proposta de ensino da Arte é pautada na integração das linguagens artísticas, o 

que me levou a começar a questionar o modelo conteudista de ensino de Arte no 

ensino regular. Em seguida, fiz uma especialização em Linguagens da Arte (Centro 

Universitário Maria Antônia/USP/2011-2013), voltada ao trabalho com a arte na 

educação, continuei o trabalho como professora e passei a dar aulas também na 

ETEC de Artes, no curso de Artes Dramáticas. Com interesse em continuar a atuar na 

educação, resolvi fazer uma licenciatura em Arte (feita à distância, no Centro 

Universitário Claretiano/ 2017-2019) que reforçou algumas inquietações que já tinha 

com relação a falta de perspectivas de trabalhos corporais com os alunos do ensino 

regular, envolvendo as artes cênicas. Por fim, em 2019 trabalhei como artista-

educadora no programa Piá (Programa de Iniciação Artística da Prefeitura de São 

Paulo), programa inspirado na EMIA, o que confirmou, para mim, que o corpo e o 

lúdico são essenciais na educação, e que as artes cênicas funcionam muito bem como 

caminho para essa junção. 

Até o momento, no entanto, só havia passado por experiências na utilização do 

corpo e do lúdico no ensino de arte. Com a trajetória narrada passo a questionar: Mas 

qual é o lugar do corpo na educação contemporânea? Seria possível fazer a 

transposição das artes cênicas para o ensino regular de forma transversal, ampliando 

sua ação a outros componentes curriculares?  

O objetivo geral da pesquisa, que visa atender às expectativas da formação de 

um Designer Educacional, é desenvolver um fichário digital e hipertextual com 

proposições pedagógicas corporais lúdicas em artes cênicas a partir das 

competências estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular, com o intuito de 

promover a orientação de educadores do ensino básico para uma melhor utilização 

do corpo para possíveis práticas que possibilitem trabalhar as competências 
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transversais na educação, promovendo o resgate do corpo lúdico na escola, em 

contraposição à cultura do não-movimento e disseminando sua importância para a 

aprendizagem ativa.   

Em sintonia com a cultura virtual e a sociedade hipermidiática propomos trazer, 

para o fichário digital e hipertextual, atividades da pedagogia maker incluindo 

propostas que utilizem mídias digitais como forma de reduzir a distância entre a cultura 

digital e a sala de aula, uma das lacunas apontadas como desafios para a educação 

atual, principalmente no contexto atual de pandemia. 

Para organizar o trabalho apresentado e fazer com que a leitura se torne mais 

legível vamos no primeiro capítulo fazer a análise contextual, indicando os desafios 

da educação contemporânea e o lugar do lúdico e do corpo nessa estrutura, além de 

apresentar a BNCC e pressupostos da pedagogia das artes cênicas, finalizando com 

uma exposição do público-alvo a quem o projeto se dirige, apoiada na realização de 

netnografia e desenvolvimento de personas, além dos elementos de gestão do 

projeto. 

O segundo capítulo detalha os pressupostos teóricos que embasam o 

desenvolvimento da proposta, partindo da abordagem sociointeracionista de 

Vygotsky, explorando as possibilidades de ludicidade por meio do movimento a partir 

de referenciais diversos e a definição de hipertexto/hipermídia, que fundamenta a 

construção do artefato tecnológico. 

Por fim, o terceiro capítulo apresenta a criação do protótipo de fichário 

hipertextual, mostrando o conceito, funcionalidades, o mapeamento das 

competências da BNCC escolhidas para o desenvolvimento do protótipo, o processo 

de elaboração das fichas que compõem o protótipo do fichário e a conceituação do 

design, com apresentação do resultado final. 

Procuramos contribuir nessa pesquisa para que um pequeno passo seja dado 

em direção a uma educação mais integral, dedicada a formar pessoas em sua 

totalidade, mais conectadas à sua essência e a seus desejos como indivíduos, com 

senso de coletividade e engajadas em aprender por motivação, e não por imposição 

da escola. 
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1   ANÁLISE CONTEXTUAL 

  

1.1 Desafios da Educação Contemporânea 

 

Tendo em vista que o projeto tem como foco a área da educação e da 

cibercultura, para a proposta de contribuir com os professores da educação básica 

para o ensino contemporâneo, tornou-se necessário, antes de tudo, entender quais 

os desafios enfrentados na educação atualmente, de modo que o material gerado com 

este trabalho pudesse ser relevante e coerente às necessidades de formação dos 

professores nesse contexto de desafios culturais e tecnológicos.  

A partir de revisão bibliográfica foi possível perceber que a escola 

contemporânea tem sido foco de diversas pesquisas e estudos voltados à inovação 

pedagógica e didática para entender as necessidades do aluno para uma formação 

em consonância com a vida na sociedade atual 

 

A educação do século XXI tem vivenciado grandes transformações, 
principalmente depois do avanço crescente e rápido da tecnologia. O 
campo tecnológico se insere cada vez mais no campo educacional, 
surgem as tecnologias educacionais e com isso uma mudança social. 
Surge outra perspectiva para as relações humanas e uma transformação 
da prática educativa e pedagógica do docente, além de um outro olhar 
para o processo de ensino aprendizagem. Mas que olhar é esse? 
(BEZERRA e MOREIRA, 2013, p. 61) 

 

O questionamento de Bezerra e Moreira é bastante pertinente, pois apesar de 

todas as mudanças tecnológicas e sociais que experimentamos nas últimas décadas 

e das tentativas de transformação que vêm sendo feitas na educação para adaptá-la 

a essa realidade, há ainda uma dificuldade em subverter o modelo tradicional de 

ensino, com a instituição escolar permanecendo praticamente a mesma desde que foi 

estendida à população em geral, no final do século XIX, em um modelo pautado no 

professor como o transmissor do conhecimento e na valorização excessiva do 

conteúdo (PÉREZ GÓMEZ, 2015) 

 O conteúdo, aliás, vem sendo cada vez mais tratado como a base de todo o 

processo de aprendizagem. Bondía (2002) reflete sobre a relação que se costuma 

estabelecer entre informação e conhecimento: 
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(...) seguramente todos já ouvimos que vivemos numa “sociedade da 
informação”. E já nos demos conta de que esta estranha expressão 
funciona às vezes como sinônima de “sociedade de conhecimento” ou até 
mesmo de “sociedade de aprendizagem”. (...) Como se o conhecimento 
se desse sob a forma de informação, e como se aprender não fosse outra 
coisa que não adquirir e processar informação.(...) (BONDÍA, 2002, p.22) 

 

 Pérez Gómez segue também por esta linha, afirmando que houve “a perda de 

valor da profundidade como fonte de conhecimento” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 21) e 

destacando também que toda a potência de informação e comunicação que a era 

digital proporciona gera, ao mesmo tempo, superinformação e desinformação devido 

ao volume infinito e fragmentado de informações de que dispomos, o que satura os 

sujeitos, que não possuem capacidade para organizar todo esse montante de 

conteúdo. (PÉREZ GÓMEZ, 2015) 

       Essa fragmentação é uma característica da estrutura tradicional escolar, dividida 

em matérias e disciplinas, que vêm, ao longo do tempo, priorizando determinados 

conhecimentos em detrimento de outros. Segundo Pérez Gomez, desde a revolução 

industrial são priorizados elementos como a ciência, a lógica e o reducionismo ao 

invés da intuição, do holismo e da criatividade, com uma hierarquização dos 

conhecimentos que coloca em primeiro lugar a matemática e as ciências naturais, 

seguidas pelas ciências sociais e humanas e, em último lugar, as artes. Porém, para 

o autor, na era digital isso já não faz mais sentido, já que o mundo atualmente 

demanda por conexão, interdependência, mistura de perspectivas cognitivas e de 

campos interdisciplinares, inovação e criatividade (PÉREZ GÓMEZ, 2015). Essa 

constante fragmentação de conteúdos acaba gerando, ao final, indivíduos 

fragmentados, desconectados de si mesmos e desinteressados da escola, mais 

propensos a violência, depressão, ansiedade, crises nas relações, entre outros 

problemas atuais, já que a educação não está preocupada em desenvolver os 

aspectos humanos das crianças (CEBULSKI, 2014). Os alunos já não têm prazer em 

aprender, em um sistema pautado em  “(...) uma pedagogia obsoleta, escolas 

segregadas, classes lotadas, alunos entediados e desinteressados e professores 

esgotados.” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p 29) 

Além da desconexão do indivíduo consigo mesmo e da fragmentação 

presentes na educação, outro desafio a ser vencido é o de trazer a escola para o 

mundo atual, da Cultura Digital, que não se caracteriza apenas por mudanças 

tecnológicas, mas também por mudanças cognitivas causadas por esses avanços. A 
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escola ainda não ensina aquilo que os alunos precisam, ainda não dialoga com os 

desejos e com a realidade de seus estudantes. “Encontramo-nos, no Brasil, em 

descompasso temporal entre a cultura escolar, dos professores, a Cultura Digital 

vivida pelos alunos representantes da geração millenium e aquilo que o mundo do 

trabalho exigirá desses jovens profissionais, que devem estar em sintonia com as 

mudanças tecnológicas.” (HARDAGH, 2019, p. 106). Além disso, os cursos de 

formação de professores também não se apropriaram ainda das mudanças trazidas 

pela Cultura Digital (HARDAGH, 2019) e reproduzem a cultura fragmentada, 

dissociada de qualidades como autoria, autonomia, criatividade, cocriação e 

engajamento, que são essenciais na realidade atual. A escola atual, mesmo mais 

desenvolvida, ainda segue um modelo industrial, de um mundo mecanizado, bem 

distante dessas qualidades. O fracasso escolar das crianças contemporâneas não 

está ligado, portanto, ao alto nível de exigência escolar, mas sim à falta de interesse 

delas pelo que e como se ensina, já que o ensino não dialoga com a 

contemporaneidade. (PÉREZ GÓMEZ, 2015) 

São necessárias, portanto, mudanças no processo de ensino-aprendizagem.  

“(...) os indivíduos precisam ter capacidades de aprendizagem de segunda ordem, 

aprender a aprender e aprender como autorregular a própria aprendizagem.” (PEREZ 

GOMES, 2015, p 29).  

Hardagh (2019) aponta como alternativa a necessidade de instituir a cultura do 

do it yourself na escola, colocando alunos e professores como protagonistas no 

processo de aprendizagem para sair da zona de ignorância cognitiva digital, mudando 

a cultura escolar hegemônica ao dar sentido a práxis de alunos e professores, 

tornando-os “fazedores” autônomos de conhecimentos e de produtos culturais 

representativos para sua comunidade. (HARDAGH, 2019). Ela complementa, 

apresentando também um possível ponto de partida para iniciar uma mudança nas 

relações entre alunos e professores: “A ignorância cognitiva é alimentada pelo 

distanciamento daquilo que se ensina, do que se deseja aprender, do que é 

significativo aprender, e este é o ponto que pode propiciar o diálogo entre os saberes 

dos alunos, dos professores com os saberes escolares.” (HARDAGH, 2019, p. 114) 

Pérez Gómez cita três competências básicas que devem ser desenvolvidas na 

era contemporânea: a capacidade de utilizar e comunicar de maneira crítica os 

conhecimentos da humanidade; a capacidade de conviver democraticamente em 
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grupos heterogêneos e a capacidade de viver de maneira autônoma, criando seu 

próprio projeto de vida. (PÉREZ GÓMEZ, 2015) 

Temos, então, uma realidade que aponta para a necessidade de uma escola 

mais conectada com o indivíduo, que proporcione percursos de aprendizagem mais 

personalizados/individualizados, com foco na autonomia do aluno e não no simples 

repasse de conteúdo e informações (mas sim na potência do sujeito como fomentador, 

pesquisador e produtor de conhecimento). Ao mesmo tempo, este percurso deve 

prever a busca por não fragmentar os saberes, proporcionando o aprendizado a partir 

das conexões que se fazem entre os vários campos de conhecimento e a realidade 

do aprendente, permitindo que esse percurso também possibilite a troca de 

experiências com outros indivíduos e a construção de saberes coletivos.  “(...) A 

educação deve enfatizar o caráter holístico da natureza humana, em que o 

conhecimento, a beleza e a bondade são componentes irrenunciáveis e 

interdependentes (...)” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p 76). 

Os saberes fragmentados formam indivíduos que não conseguem se ver como 

um corpo sistêmico em que as partes são conectadas e compõem o todo de um corpo. 

Valorizar o corpo do aluno com experiências lúdicas é entender um corpo teórico da 

arte, da biologia, dos conhecimentos da educação física, fazendo o sentido deste 

corpo se multiplicar, como será abordado no próximo item ao valorizar a ludicidade na 

educação. 

 

1.2   O lugar do corpo e do lúdico na educação 

 

  Tendo em vista os desafios apontados anteriormente, tornou-se necessário 

encontrar elementos para embasar a proposta do fichário hipertextual, que pudessem 

proporcionar sugestões de estratégias pedagógicas não-tradicionais e acessíveis aos 

professores, que levassem para as aulas uma proposta de ensino centrada no aluno, 

não fragmentada e que resgatasse o prazer pela aprendizagem, em ações individuais 

e coletivas tendo o lúdico como elemento a ser pesquisado primeiramente neste 

processo, pois o termo está ligado à plenitude, prazer e completude, sendo que a 

própria origem etimológica da palavra “escola” (do grego schole e do latim schola) tem 

o ócio e o lazer em sua raiz. (HUIZINGA, 2012), o que a coloca como um espaço onde 

a aprendizagem deveria se dar pelo prazer de aprender, centrada, portanto, no lúdico. 
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Partimos então de Huizinga (2012) e Luckesi (2013 e 2014), com a 

conceituação do que é o lúdico. Huizinga aponta o lúdico como algo que confere um 

sentido à ação, um sinônimo de jogo (HUIZINGA, 2012), sendo 

 

(...) uma atividade livre, conscientemente tomada como “não séria” e exterior 
à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de 
maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer 
interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada 
dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e 
certas regras. (HUIZINGA, 2012, p. 16). 

 

Essa capacidade de absorção total em uma experiência vivenciada por seu 

participante é uma das características do lúdico também apontada por Luckesi (2013), 

para o qual a atividade lúdica propicia a plenitude da experiência a quem a vivencia 

em seus atos, seja ela uma atividade divertida ou não. (LUCKESI, 2013). Ele 

complementa ainda, afirmando que a ludicidade é “Um estado interno de bem-estar, 

de alegria, de plenitude ao investir energia e tempo em alguma atividade, que pode e 

deve dar-se em qualquer momento ou estágio da vida de cada ser humano.” 

(LUCKESI, 2014, p. 19). Algo que te faz vivenciar a plenitude e que dá sentido a suas 

ações é um fenômeno que, acredito eu, faz sentido como base da educação e como 

estratégia para superar as dificuldades previamente apontadas. É importante reforçar 

que, como foi descrito por Luckesi (2013), o lúdico não é sinônimo de diversão, mas 

sim dessa capacidade de absorção total do indivíduo na ação que está sendo 

realizada.  

Porém, o lúdico foi sendo deixado de lado na educação, ao centrar a estrutura 

da sala de aula em aulas expositivas, onde os alunos recebem, imóveis em suas 

carteiras, o conhecimento transmitido pelo professor, ficando o lúdico relegado, na 

maior parte das vezes, ao intervalo ou a aulas de educação física e arte, que permitem 

uma livre expressão do corpo conectado à mente. “A contragosto do mundo infantil, 

toda fervura da espontaneidade fora das salas de aula é profana, e toda a passividade 

e tédio das salas de aula é o sagrado. A primeira conduta dá-se o nome de intervalo, 

à segunda, educação.” (CARMO JÚNIOR, 1999, p. 19) 

Cebulski complementa, acrescentando que “(...) na idade escolar, o lúdico está 

(ou deveria estar) presente nas atividades organizadas em torno do currículo, em 

todas as disciplinas, não só ao espaço dado ao ensino da Arte ou da Educação Física.” 

(CEBULSKI, 2014, p. 68) 
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A arte poderia ser, então, um elemento tratado pela educação como área de 

conhecimento, com seus saberes próprios, e como um elemento transversal, 

propondo ações que estimulassem, nos aprendentes, uma relação mais lúdica com o 

processo de aprendizagem dos componentes curriculares aprofundando as propostas 

da BNCC. Como afirma Carmo Júnior 

 

O tempo cultural exige como premissa a transformação do estar-no-mundo. 
É nesse sentido que nos inclinamos a defender uma causa de educar, que 
seja e esteja engajada perante outros fenômenos, aberta a outras linguagens 
sem perder a razão. Talvez abrir o conceito de educar com todas as suas 
metáforas, permitindo exercer um aprendizado que venha do acordo que 
sentimos quando esse poder é exercido enquanto ato espontâneo, tomando 
para si a parte mais delicada do encargo educativo: o apelo não só a 
princípios e normas, mas também a sentimentos e arte. (CARMO JÚNIOR, 
1999, p. 16)  
 

Conforme relatado anteriormente a proponente desse estudo tem sua história 

profissional relacionada à arte, especialmente às artes cênicas, dessa forma optamos 

por um recorte a partir das artes cênicas, que englobam uma forte relação com o corpo 

e que acabam também dialogando com as outras linguagens artísticas (a música e as 

artes visuais) para chegar a essa possível transversalidade da arte na educação e a 

uma maior conexão do indivíduo consigo mesmo e com sua realidade no ato de 

aprender, por meio de um viés lúdico. Essa abordagem parte da concepção de que o 

movimento e o jogo são elementos que são naturais à criança, mas que são reprimidos 

pela escola em sala de aula, focada mais em aspectos racionais.  “O corpo da criança 

é a sua consciência, e implica ser sua mais concreta representação. No mundo da 

criança, as experiências de movimento, definem seu caráter e sua personalidade (...)” 

(CARMO JÚNIOR, 1999, p. 17), por isso desenvolver a sensibilidade, criatividade e 

respeito ao corpo são base também para a formação cultural do indivíduo que respeita 

a diversidade cultural e artística. 

Foi necessário, a partir daí, compreender melhor qual o lugar do corpo na 

educação contemporânea, a fim de pensar ações que pudessem promover 

interferências coerentes com esta realidade.   

Nóbrega afirma que a visão que privilegia o racional fez com que o ser humano 

perdesse a noção de que a vida é, acima de tudo, um acontecimento corporal. 

(NÓBREGA, 2013), com um corpo em contínuo processo de construção, e é 

justamente esse corpo em processo que vem sendo podado e enrijecido nas escolas, 

que exige cada vez mais a racionalidade ao invés da experiência, que é o elemento 
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que os torna inteiros e define sua subjetividade (ANDRADE SILVA e SANTINHO, 

2016) 

 STRAZZACAPPA-HERNANDEZ (2001) evidencia que o corpo foi relegado a 

segundo plano na educação regular, sendo de extrema importância a sua retomada 

nos processos educativos de forma transversal. 

 

O indivíduo age no mundo através de seu corpo, mais especificamente 
através do movimento. É o movimento corporal que possibilita às pessoas se 
comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o mundo e serem 
sentidos. No entanto, há um preconceito contra o movimento. Solange 
Arruda, na introdução de seu livro Arte do movimento, afirma que “é mais 
chic, educado, correto, civilizado e intelectual permanecer rígido. Os adultos, 
em sua maioria, não se movimentam e reprimem a soltura das crianças.” Isso 
começa em casa e se prolonga na escola (STRAZZACAPPA-HERNANDEZ, 
2001, p. 69). 

 

O segundo plano no qual o corpo é colocado no currículo escolar é amplificado 

no contexto de isolamento social atual, causado pela pandemia da COVID-19, no qual 

as crianças, jovens e professores ficam restritos à tela do computador ou celular e as 

atividades lúdicas, na contramão, se apoiam no corpo estático, que deve ser 

estimulado de forma transversal pelo currículo, com atividades lúdicas e possíveis no 

espaço doméstico. Strazzacapa-Hernandez ressalta que a educação corporal não 

deve ser responsabilidade exclusiva das aulas de educação física, dança ou 

expressão corporal, pois o corpo está em constante desenvolvimento e aprendizado 

(STRAZZACAPPA-HERNANDEZ, 2001). 

Possibilitar ou impedir o movimento da criança e do adolescente na escola; 
oferecer ou não oportunidades de exploração e criação com o corpo; 
despertar ou reprimir o interesse pela dança no espaço escolar, servir ou não 
de modelo... de uma forma ou de outra, estamos educando corpos. Nós 
somos nosso corpo. Toda educação é educação do corpo. A ausência de 
uma atividade corporal também é uma forma de educação: a educação para 
o não movimento – educação para a repressão. Em ambas as situações, a 
educação do corpo está acontecendo. O que diferencia uma atitude da outra 
é o tipo de indivíduo que estaremos formando (STRAZZACAPPA-
HERNANDEZ, 2001, p. 79). 

 

Andrade Silva e Santinho reafirmam a importância do corpo na educação 

regular, considerando que ignorar o corpo no processo educativo é uma forma de 

alienar os alunos em relação a seus afetos, a seu entorno, que é justamente o que os 

compõe como sujeitos atuantes, que sabem contextualizar sua cultura a partir de suas 

próprias experiências individuais e coletivas. Esse tipo de comportamento passa uma 
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mensagem aos estudantes de que eles não são afetados e nem afetam o meio que 

os rodeiam, portanto, que não são capazes de transformar sua realidade. (ANDRADE 

SILVA E SANTINHO, 2016) 

É importante, portanto, retomar essa relação com o próprio corpo, a ludicidade 

e a espontaneidade nas relações escolares que perpassam pela afetividade. Porém, 

estes elementos não devem se restringir aos alunos, é fundamental que os 

professores tenham em sua formação, inicial e ao longo da vida, informações, 

literatura e experiências sobre a importância de ações neste campo para que a práxis1 

pedagógica estimule a criatividade. No entanto, ocorre que há ainda uma deficiência 

na formação dos professores, no campo da arte, do movimento e do lúdico. Os cursos 

de licenciatura e mesmo pedagogia não apresentam disciplinas que os estimulem e 

os apropriem, de maneira aprofundada, de conhecimento acerca das linguagens 

artísticas que dialoguem com o currículo formal. Essa lacuna fica explícita 

principalmente no trabalho com o corpo dos alunos, que acaba relegado 

exclusivamente às aulas de Educação Física e Arte (quando há um professor 

capacitado em Dança ou Teatro), atividades extracurriculares, momento do intervalo 

e apresentações esporádicas no cotidiano dos alunos, sem nenhuma ligação com as 

outras áreas de conhecimento. 

O objetivo na formação de professores é mostrar a importância da pedagogia 

do movimento a partir do referencial teórico das artes cênicas com propostas 

transdisciplinares que abram espaços para ressignificar a educação e valorizar o 

lúdico no processo de aprendizagem, e com isso passar a entender que o indivíduo 

age no mundo a partir do corpo/movimento e que, portanto, esse aspecto não pode 

ser deixado de lado em uma educação significativa e prazerosa.   

 

Pensar o lugar do corpo na educação em geral e na escola em particular é 
inicialmente compreender que o corpo não é um instrumento das práticas 
educativas, portanto as produções humanas são possíveis pelo fato de 
sermos corpo. Ler, escrever, contar, narrar, dançar, jogar são produções do 
sujeito humano que é corpo. Desse modo, precisamos avançar para além do 
aspecto da instrumentalidade. (NÓBREGA, 2013, p.610) 

 

                                                           
1 Práxis segundo Paulo Freire, significa que o sujeito age e reflete ao mesmo tempo, isto é, teoria e prática se 
fazem juntas, gerando, em consequência, uma ação transformadora (FREIRE, 1987) 
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O cenário descrito acima foi o disparador para propor o desenvolvimento de um 

fichário hipertextual para professores da educação básica com proposições corporais 

lúdicas e cênicas para serem experienciados transversalmente nas aulas presenciais 

e on-line.  

Como foi apontado, o objetivo geral do trabalho de conclusão de curso visa 

contribuir com o processo de formação dos educadores para reduzir as lacunas entre 

os pares corpo/mente e sério/lúdico que se estabeleceram na educação bancária, e 

assim, proporcionar aos alunos outras maneiras de se tornarem sujeitos autônomos, 

conscientes de seu corpo, sua individualidade e da coletividade, competências 

extremamente importantes à realidade atual. 

 

 

1.3   A Base Nacional Comum Curricular 

 

Por se tratar de um material que tem a intenção de interferir no espaço da 

educação regular, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) não poderia ser 

deixada de lado no processo de delimitação das propostas de atividades, visto que, 

atualmente, é ela quem define quais as competências que os alunos do sistema 

educacional brasileiro regular devem desenvolver ao longo de sua jornada no ensino 

básico.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo 
aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do 
Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos 
que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2018, p. 7). 
 
 

Primeiro, há que se fazer uma contextualização sobre a origem da BNCC, para 

melhor compreensão de sua implantação (e as lacunas apontadas por pesquisadores 

neste processo) para depois compreender sua estruturação e assim, entender como 

este fichário pode promover ações que ampliem o olhar sobre competências definidas 

por ela em suas diversas áreas de conhecimento e séries, em uma perspectiva mais 

holística e ligada a realidade atual, no detalhamento da proposta.  
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1.3.1.  Aprovação da BNCC – Histórico 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi aprovada no dia 22 de 

dezembro de 2017, por meio da Resolução n° 2 do Conselho Nacional de Educação 

– Conselho Pleno (CNE/CP), e foi amplamente rechaçada por diversos movimentos e 

associações do setor educacional, que não concordavam com sua aprovação da 

forma como estava sendo elaborada, já que ela não levou em consideração, em sua 

redação final, a opinião daqueles que de fato vivenciam a educação no país. O 

documento final acabou tomando o lugar de uma concepção de Base Comum 

Nacional que já vinha sendo construída pelo movimento dos educadores ao longo de 

vários anos. (AGUIAR e DOURADO, 2018). 

Para Albino e Silva (2019), a versão final da BNCC contradiz a orientação de 

“formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva”, (BRASIL, 2018, p. 7), como preconizado em suas diretrizes, apresentando 

a aprendizagem de uma forma massificada que detalha tudo o que os alunos devem 

desenvolver ao longo de sua permanência na educação básica sem levar em conta 

políticas de inclusão/deficiência, por exemplo. Além disso, reforçam essa 

massificação ao constatar que sua criação não foi direcionada ao formato de 

competências devido a busca por uma educação integral no Brasil, com uma formação 

mais humanizada, mas sim por demandas da economia mundial. O texto dado à 

BNCC também não evidencia o grande pluralismo, as condições das escolas 

brasileiras e nem o perfil de discentes para os quais a BNCC foi elaborada. (ALBINO 

e SILVA, 2019) 

Foi durante o governo de Dilma Rousseff que a proposta da BNCC começou a 

ser formulada (no primeiro semestre de 2015). Nesse momento havia a participação 

de representantes de associações científicas de diversas áreas do conhecimento, de 

universidades públicas, do Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(Consed), da União Nacional do Dirigentes Municipais de Educação (Undime), e de 

representantes da classe empresarial, todos organizados no Movimento Pela Base 

Nacional Comum.  (ALBINO e SILVA, 2019). Essa versão também foi colocada em 

consulta pública, com o MEC atestando 12 milhões de contribuições ao texto. 
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Em maio de 2016 foi disponibilizada uma segunda versão, discutida por cerca 

de 9 mil educadores em seminários da Undime (União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação) e pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários da 

Educação) em todo o Brasil. A partir destas discussões, as duas instituições 

elaboraram um relatório, que foi encaminhado ao MEC. Porém, o Comitê Gestor do 

MEC foi o responsável por definir as diretrizes que orientaram a revisão da segunda 

versão, que originou uma terceira versão, que foi encaminhada ao CNE em abril de 

2017. Esta terceira versão focava apenas na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, excluindo o Ensino Médio, sem apresentar qualquer justificativa para 

isso.  (AGUIAR, in AGUIAR e DOURADO, 2018). A versão da BNCC para o Ensino 

Médio foi aprovada apenas em dezembro de 2018. 

Mendonça (2018) destaca que esse processo de elaboração e aprovação da 

BNCC está bastante distanciado de uma gestão democrática na formulação de uma 

política pública educacional que é importantíssima para a educação brasileira, e que 

isso evidencia os porquês do parecer não ter sido aprovado por unanimidade pela 

CNE, com três votos contrários, sendo que em um deles foi destacada a afronta ao 

princípio de gestão democrática das escolas públicas.  (MENDONÇA, in AGUIAR e 

DOURADO, 2018, p. 36). 

Chiamulera (2021) destaca o peso da BNCC dado aos professores no processo 

de mudança na educação brasileira, provocando seus leitores a perceberem o real 

tratamento dado pela BNCC a eles 

 

1. o professor assume responsabilidade inquestionável e função (quase) 
heroica, pois é o protagonista da transformação junto às instituições e redes 
de ensino (BNCC, p. 5); 2. dele depende - comprovado por evidências! - o 
sucesso escolar dos alunos (BNCC, p. 21); 3. para atuar em cada 
componente curricular na perspectiva dos conjuntos de habilidades que lhe 
são próprios e com vistas ao desenvolvimento das competências específicas, 
o professor tem liberdade já que “as habilidades não descrevem ações ou 
condutas esperadas do professor, nem induzem à opção por abordagens ou 
metodologias” (BNCC, 2017, p. 30) (CHIAMULERA, 2021 p. 140-141) 
 
 

Percebe-se, então, que existem várias dissonâncias entre o processo de 

elaboração da BNCC e seus agentes, na prática (educadores, discentes, gestão 

escolar e comunidade), e a carga de sucesso (ou fracasso) da iniciativa apoiada no 

trabalho dos professores que, desde sua publicação, tiveram que se adaptar ao novo 

formato até 2020 (muito embora no site oficial da BNCC essas divergências não sejam 



21 
 

 
 

citadas - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico) A obrigatoriedade de 

aplicação da BNCC nas instituições escolares demanda, então, um olhar para novas 

possibilidades de atuação em sala de aula a partir das competências definidas por 

ela, buscando possibilidades de autonomia dos professores e alunos dentro de um 

sistema assumido como fechado e determinista pela grande maioria dos educadores. 

 

1.3.2   Estruturação da BNCC  

 

Em sua introdução, a BNCC explicita o compromisso em oferecer uma 

educação integral, reconhecendo que na atualidade são necessárias outras 

habilidades para colocar-se no mundo:  

 

(...) reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser 
criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, 
produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. 
Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber 
lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e 
responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos 
para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo 
para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 
aprender com as diferenças e as diversidades.(BRASIL, 2018, p.14) 
 

 

A versão final da BNCC, de 2018, está estruturada em: 

 Textos introdutórios (divididos por uma introdução geral, introduções por 

etapa – ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, e por área 

de conhecimento/ campos de experiências); 

 Competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de 

todas as etapas da Educação Básica; 

 Competências específicas de cada área do conhecimento e dos 

componentes curriculares; 

 Direitos de Aprendizagem ou Competências, destrinchadas em 

Habilidades relativas a diversos objetos de conhecimento (conteúdos, 

conceitos e processos) que os alunos devem desenvolver em cada 

etapa da Educação Básica — da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

(BRASIL, 2018, p. 24) 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
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Figura 1 – Estruturação geral da BNCC 

Fonte: BNCC, 2018 

 

Nas competências gerais básicas, são definidas 10 competências que os 

alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), com o objetivo, segundo a BNCC, de assegurar uma 

formação humana integral que vise à construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. (BRASIL, 2018). A BNCC define competência como “(...) a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, 

p.8) 
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Figura 2 – Competências Gerais da Educação Básica 

Fonte: BNCC, 2018 

 

O texto também destaca que estas competências estão inter-relacionadas, e 

devem ser desdobradas no tratamento didático proposto para as três etapas da 

Educação (Ensino Infantil, Fundamental e Médio), sendo articuladas no processo de 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de 

atitudes e valores. (BRASIL, 2018), propondo uma educação não-fragmentada, com 

aplicação na vida real e tendo o estudante como protagonista no processo de 

aprendizagem. (BRASIL, 2018) 

Cada etapa da educação segue diretrizes específicas:  
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 A educação infantil (etapa que vai de 0 a 5 anos e 11 meses) detalha os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento (que são: conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar-se e conhecer-se) e os campos de 

experiências nos quais esses direitos de aprendizagem devem se dar 

(que são: O eu, o outro e nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, 

sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações). Estes 

campos de experiências estão divididos em três faixas etárias: os bebês 

(de 0 a 1 ano e 6 meses), as crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 

meses a 3 anos e 11 meses) e as crianças pequenas (de 4 anos a 5 

anos e 11 meses).  

 O ensino fundamental divide-se em cinco áreas de conhecimento, que 

são subdivididas em componentes curriculares – Linguagens 

(subdividido em Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua 

Inglesa), Matemática (cujo componente curricular é unicamente 

Matemática), Ciências da Natureza (cujo componente curricular é 

unicamente Ciências), Ciências Humanas (subdividido em Geografia e 

História) e Ensino Religioso (cujo componente curricular é unicamente 

Ensino Religioso). Cada área de conhecimento apresenta diferentes 

particularidades para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano) e para os anos finais (6º ao 9º ano), e estabelece diferentes 

competências, que devem ser desenvolvidas ao longo dos nove anos do 

Ensino Fundamental. Nas áreas que estão subdivididas em 

componentes curriculares, cada componente também tem definidas 

suas respectivas competências. Para garantir o desenvolvimento das 

competências, foram estabelecidos também um conjunto de habilidades, 

relacionadas a conteúdos, conceitos e processos (os objetos de 

conhecimento), organizadas em unidades temáticas. 

 O Ensino Médio está organizado em quatro áreas de conhecimento, 

conforme determinação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) – Linguagens 

e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Não há uma subdivisão em disciplinas, mas a BNCC afirma que isso não 
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necessariamente as exclui, implicando em um fortalecimento das 

relações entre elas, com um trabalho cooperativo entre os professores. 

São detalhadas habilidades apenas em Língua Portuguesa e 

Matemática, considerando que estes componentes devem ser 

oferecidos nos três anos do Ensino Médio, sem, no entanto, indicar uma 

seriação, de modo a garantir que as escolas possam propor currículos 

flexíveis. (BRASIL, 2018, p. 25-34) 

Para organizar todas estas diretrizes, foi criado um sistema alfanumérico. No 

caso da educação infantil, o código mostra: a etapa, a idade a que se refere a 

competência, o campo de experiências a que se refere e a numeração sequencial do 

campo de experiência, conforme o esquema abaixo: 

 

Figura 3 – Exemplo de código alfanumérico criado para a Educação Infantil 

Fonte: BNCC, 2018 

 

Já no Ensino Fundamental, os códigos identificam a etapa, o ano (ou par de 

anos), o componente curricular e a posição da habilidade na numeração sequencial. 
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Figura 4 – Exemplo de código alfanumérico criado para o Ensino Fundamental 

Fonte: BNCC, 2018 

 

Para o Ensino Médio, os códigos identificam: a etapa, o ano (o número 13  vale 

para todos, e indica que as habilidades podem ser desenvolvidas em qualquer série 

do Ensino Médio), a área (três letras) ou o componente curricular (2 letras) e a 

numeração sequencial da habilidade. 

 

 Figura 5 – Exemplo de código alfanumérico criado para o Ensino Médio 

Fonte: BNCC, 2018 
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A BNCC destaca que a numeração sequencial serve apenas para identificar as 

habilidades. Não é preciso seguir a ordem numérica, as escolas têm autonomia para 

definir a progressão das aprendizagens. (BRASIL, 2018, p. 26-36). 

Tomando esta análise contextual como referência, serão delimitadas propostas 

de ações corporais transversais, baseadas nas artes cênicas para a criação do 

protótipo do fichário hipertextual, levando em consideração também o público-alvo a 

que ele se destina, detalhado mais à frente. 

 

1.4   Pedagogia das artes cênicas 

 

Como a proposta parte das artes cênicas como forma de possibilitar o lúdico a 

partir do corpo em sala de aula, investigamos alguns dos pesquisadores da pedagogia 

das artes da cena, buscando referências para a exploração das ações pedagógicas 

propostas nas fichas. 

Primeiramente, é preciso esclarecer que as artes cênicas englobam o teatro e 

a dança, embora costume-se entender o teatro como seu sinônimo. Porém, em linhas 

gerais, a dança está inserida também nas artes cênicas, por ser uma linguagem cênica 

e que trabalha a partir das mesmas premissas do teatro: a construção de um corpo 

cênico, que se expressa para um público, criando significados. (ANDRADE SILVA e 

SANTINHO, 2016). Portanto, ambas as linguagens serão referência para a elaboração 

das propostas pedagógicas.  

Andrade e Silva e Santinho reforçam a ligação da pedagogia das artes cênicas 

com a prática, já que “os conteúdos próprios das artes da cena não podem ser 

transmitidos aos alunos de outra forma a não ser a partir do par experiência/sentido, 

visto que são pautados no corpo como construtor dos sentidos e apenas a teoria não 

comporta esta compreensão.” (ANDRADE SILVA e SANTINHO, 2016, p. 5) 

O primeiro nome referência na pedagogia das artes cênicas é a norte-

americana Viola Spolin (1906-1994), uma das maiores figuras da pedagogia teatral, 

que sistematizou em 1963 um sistema intitulado Improvisação para o Teatro, 

organizado a partir de experiências práticas em oficinas de teatro para crianças e 

adolescentes.  Este sistema gerou um livro, de mesmo nome e, posteriormente, um 

fichário, intitulado Jogos Teatrais: fichário de Viola Spolin (criado em 1975). 

(KOUDELA, 2018, p.42). 
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Spolin privilegia o corpo e o movimento em sua metodologia, propondo o 

conceito de fisicalização nos jogos teatrais, pautado na capacidade desenvolvida 

entre os alunos de tornarem visível, a partir do corpo, o seu personagem, objetos e 

lugares sem o auxílio de qualquer outro aparato cênico que não seja o próprio corpo. 

Na fisicalização ocorre a representação simbólica de algo, o que implica na 

capacidade de abstração dos estudantes, que utilizam seu aparato cognitivo e afetivo 

na construção corporal de um papel ou situação cênica. Assim, o aluno amplia sua 

capacidade expressiva corporal, aumenta sua capacidade perceptiva, de atenção, de 

memorização e pensamento abstrato, entre outros elementos. Spolin também 

percebeu que no sistema de jogos a pessoa experimenta intensamente, sendo 

tomada por sentimentos proativos, já que a segurança proposta pelas regras 

estabelecidas confere um suporte para o estudante agir com confiança e autonomia, 

ao mesmo tempo em que também estabelece uma interdependência com o coletivo 

que joga e a plateia. (CEBULSKI, 2014) 

As múltiplas dimensões propostas nos jogos teatrais da autora fizeram com que 

eles fossem introduzidos em outros campos além do teatro: a psicologia, recreação, 

trabalho em prisões, saúde mental e também na educação, em vários níveis e áreas 

curriculares. (SPOLIN, 2006). 

 

Além de ser um método capaz de garantir o prazer e a ludicidade, os jogos 
teatrais estimulam as ações criadoras de alunos e professores. Ao aplicá-lo, 
podemos perceber o desenvolvimento de habilidades e competências que 
auxiliam os jovens a lidar com novas situações, a trabalhar em equipe e a 
saber aceitar, negociar e sugerir novas regras de jogos. Jovens que tiveram 
a oportunidade de trabalhar com os princípios dos jogos teatrais tornaram-se 
mais seguros e se sentem mais capazes para se aventurar (...). (GAMA in 
SPOLIN, 2006, p. 16) 
 

Os conceitos propostos pela pesquisadora se espalharam pelo mundo, e no 

Brasil, foram estudados e aprofundados por Ingrid Koudela (2018) e Ricardo Japiassu 

(2008), autores que também embasam a metodologia para o desenvolvimento das 

fichas.  

Koudela (2018)  afirma que “A concepção predominante em Teatro-Educação 

vê a criança como um organismo em desenvolvimento, cujas potencialidades se 

realizam desde que seja permitido a ela desenvolver-se em um ambiente aberto à 

experiência. O objetivo é a livre expressão da imaginação criativa.” (KOUDELA, 2018, 

p.18).  
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E para Japiassu (2008) o jogo teatral utilizado na educação escolar tem como 

objetivo o desenvolvimento pessoal e cultural dos jogares, que aprendem a dominar 

a comunicação e uso interativo da linguagem teatral em uma perspectiva 

improvisacional. A improvisação faz com que a comunicação surja espontaneamente, 

através da interação entre os sujeitos para solucionar o problema cênico proposto pelo 

jogo. (JAPIASSU, 2008) 

Já a dança, por ser uma área que trabalha diretamente com o corpo, promove 

uma maior integração do sujeito, possibilitando que ele tenha um olhar íntegro para o 

que o cerca e uma maior adaptação ao entorno, promovendo a capacidade de reflexão 

crítica e melhorando as relações com o outro. (ACCIOLY, 2010). Nesta área, 

fundamentamos a pesquisa em Laban (1990) e Vianna (1990), pesquisadores de 

referência em dança e movimento que desenvolveram métodos próprios, baseados 

na liberdade de movimentação.  

Rudolf Laban (1879 – 1958) foi um dançarino, coreógrafo e pesquisador do 

movimento, nascido na Hungria. Suas teorias sobre o assunto estão entre os 

fundamentos da dança moderna e das abordagens em dança contemporânea, 

formulando estudos definidos como Corêutica (estudo da organização espacial dos 

movimentos) e Eukinética (o estudo dos aspectos qualitativos do movimento), 

utilizando figuras geométricas como forma de dar suporte às movimentações dos 

atores-dançarinos. (LABAN, 1990, p. 5 - 36). 

 

Laban propunha um atentar sobre as possibilidades de o corpo se mover e a 
intencionalidade que subjaz em cada gesto, como um investimento 
necessário para que o dançarino/ator comunique sua arte. O caráter libertário 
do corpo por ele perseguido cria espaços para cultivarmos uma educação 
aberta à instauração de novos modos de ser e estar no mundo e que religa o 
lúdico e o estético, o pensar e o sentir como dimensões da nossa existência 
corpórea que devem perpassar o ensino e a criação em dança. (TIBÚRCIO, 
2014, p. 1) 

 

Já o brasileiro Klauss Vianna (1928 -1992) é precursor dos entendimentos de 

Consciência/ Expressão Corporal associados à materialidade do corpo. Bailarino, 

coreógrafo, preparador e diretor corporal de atores, pesquisador e professor, 

desenvolveu a busca por uma dança livre, mas apoiada em referenciais corporais que 

desbloqueiam tensões musculares e articulares, colocando o corpo-mente em um 

estado de maior disponibilidade, o que também serve para a criação de movimentos 

em função da expressão do corpo, e não da técnica. (NEVES, 2008) 
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Alguns de seus princípios para o trabalho corporal são: 

Autoconhecimento e autodomínio são necessários para a expressão pelo 
movimento/ Sem atenção não há possibilidade de autoconhecimento e 
expressão/ É preciso buscar estímulos que gerem conflitos e novas 
musculaturas, para acessar o novo/ Das oposições nasce o movimento/ A 
repetição deve ser consciente e sensível/ A dança está dentro de cada um/ 
O que importa não é decorar passos, formas, mas aprender caminhos para a 
criação de movimentos/ Dança é vida. (NEVES, 2008, p. 40) 

 

Vianna (1990)  também afirma que “(…) um corpo inteligente é um corpo que 

consegue se adaptar aos mais diversos estímulos e necessidades, ao mesmo tempo 

que não se prende a nenhuma receita ou fórmula preestabelecida” (VIANNA, 1990: 

113-114). 

Todas as premissas destacadas aqui apontam para o corpo como totalidade do 

indivíduo, sendo um caminho para a formação de um sujeito integral, corporalmente 

disponível, conhecedor de sua própria realidade e crítico, em uma perspectiva que 

dialoga com o mundo contemporâneo. Por isso, são fundamentais no 

desenvolvimento do fichário hipertextual. 

 

1.5  Público-alvo 

O projeto é destinado a professores da educação básica em seus três 

segmentos (educação infantil, ensino fundamental e médio). 

  

1.5.1 Netnografia 

Com o propósito de mapear as necessidades do público-alvo (perfil, tipo de 

material, direcionamento da proposta), como o corpo/movimento é incorporado em 

sala de aula e a existência de sites com propostas de atividades que envolvessem 

atividades corporais cênicas de forma transdisciplinar, foi feita netnografia a partir de 

grupos de Facebook e procura por sites.  

No Facebook, foi utilizado como palavra-chave o termo “professores”, e a partir 

disso foi feita filtragem pela temática descrita pelo grupo, buscando aqueles que 

tivessem como premissa especialmente a discussão sobre atividades pedagógicas 

para o ensino básico. Foram encontrados 52 grupos a partir da palavra-chave e, após 

a filtragem por temática, foram selecionados 9 deles (entre grupos abertos, sem 

necessidade de inscrição, e restritos, que demandavam autorização para entrada), 

que propunham discussões voltadas para a troca de experiências no desenvolvimento 
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de aulas para o ensino regular. Foi possível perceber a escassez na utilização do 

corpo/movimento como elemento disparador nas aulas entre professores de 

componentes curriculares que não fossem Educação Física, e mesmo nos grupos 

direcionados à disciplina Arte, que pressupõe o trabalho com as diversas linguagens 

artísticas, poucas postagens propunham atividades que envolvessem o movimento, 

focando quase sempre em artes visuais. É perceptível a quantidade de postagens 

repetidas de um grupo para o outro, bem como o grande número de anúncios de 

venda de materiais pedagógicos consumíveis para professores com o apelo de que 

são alinhados à BNCC, o que remonta às lacunas apontadas por especialistas quando 

da aprovação da BNCC, de que ela massificaria as aulas e poderia limitar a autonomia 

dos professores. Também foi possível perceber um aumento de postagens 

relacionadas a este tipo de material após a publicação da BNCC e o início da 

pandemia da COVID-19, ambos fatores que demandaram dos educadores uma 

reestruturação de suas aulas, sem, no entanto, prepará-los devidamente para isso, o 

que enseja nos docentes a necessidade por encontrar soluções rápidas para sanar 

suas dificuldades no processo de ensino. 

Já para sites, as palavras-chave utilizadas foram: “propostas corporais para 

sala de aula” e “planos de aulas para professores ensino básico”. Foram localizados 

nove sites com repositórios de conteúdos para educação (que continham em seus 

materiais artigos sobre o tema) e blogs com publicações sobre o tema. Os sites mais 

próximos da proposta do projeto são o site Nova Escola, que apresenta propostas de 

atividades vinculas às competências estabelecidas pela BNCC, mas direcionadas a 

cada componente curricular de forma individualizada (e não necessariamente tendo o 

corpo/movimento como base), o Portal do Professor, do Ministério da Educação, que 

também apresenta sugestões de atividades a partir das competências da BNCC e o 

site Porvir, que oferece conteúdos sobre inovações educacionais no Brasil e 

apresenta propostas de aulas baseadas em competências da BNCC a partir do viés 

da inovação. Optei por manter na tabela de análise os sites com maior relevância e 

ligação com a proposta deste projeto.  

 

Grupos no Facebook 

Nome Link Quantidade 
de usuários 

Descrição do 
grupo 

Observações 
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Professores 
ensino 
fundamental 

https://www.faceb
ook.com/groups/3
72992380373809
3/about 
 

4.576 
membros 
com 
inscrição 
(sem 
aferição de 
usuários não 
–inscritos) 

Grupo para 
compartilhamento 
de atividades e 
sugestões para a 
sala de aula do 
Ensino 
Fundamental. 

Grupo público e visível a 
qualquer pessoa, criado em 
janeiro/2021. Grande 
quantidade de publicações, 
com pouca interação entre os 
usuários. Muito 
compartilhamento de 
propostas de atividades para 
sala de aula, com foco maior 
no processo de 
alfabetização, com 
atividades escritas, desenho, 
músicas para reforçar o 
conteúdo. Muitos anúncios 
de planos de aulas prontos, 
criados a partir da BNCC. 
Estes planos de aula estão 
focados especificamente nos 
componentes curriculares, 
sem uma proposta de 
transversalidade. São como 
“receitas prontas” para cada 
área de conhecimento. 

Atividades e 
ideias para 
professores 

https://www.faceb
ook.com/groups/3
13671706262244 
 

105.280 
membros 
com 
inscrição 
(sem 
aferição de 
usuários não 
–inscritos) 

Compartilhamento 
de atividades 
educativas 
principalmente na 
área de 
alfabetização para 
pais e professores 
e assuntos 
relacionados a 
educação. 

Grupo público e visível a 
qualquer pessoa, criado em 
abril/2020. Grande 
quantidade de publicações, 
com interação frequente 
entre os usuários (curtidas e 
compartilhamentos, poucos 
comentários). Muito 
compartilhamento de 
propostas de atividades para 
sala de aula, com foco no 
processo de alfabetização, 
com atividades escritas, 
desenho, músicas para 
reforçar o conteúdo (em 
vídeos, PDF para baixar, 
imagens). Muitos modelos 
prontos de atividades para 
baixar, para as crianças 
preencherem (com escrita e 
pintura). Sugestões de 
atividades temáticas (dia das 
mães, páscoa, etc), sempre 
com material compartilhado 
para baixar (modelos de 
atividades para as crianças 
preencherem e pintarem). 

Arte e 
atividades 
professores 

https://www.faceb
ook.com/groups/2
39915169030674
2 
 

13.300 
membros 
com 
inscrição 
(como o 
grupo é 
privado, só 
há acesso de 
usuários 
inscritos) 

Grupo destinado 
aos professores 
de Arte com 
exposição de 
Atividades, trocas 
de ideias e 
opiniões  

Grupo privado, visível a 
qualquer pessoa, criado em 
junho/2019. Grande 
quantidade de publicações, 
pouca interação entre os 
usuários (curtidas e 
compartilhamentos, poucos 
comentários). Muito 
compartilhamento de 
propostas de artes visuais. 
Possui algumas postagens 
direcionadas a teatro. 
Também há várias 
postagens ensinando a usar 
ferramentas digitais para 
criação de vídeos. 

https://www.facebook.com/groups/3729923803738093/about
https://www.facebook.com/groups/3729923803738093/about
https://www.facebook.com/groups/3729923803738093/about
https://www.facebook.com/groups/3729923803738093/about
https://www.facebook.com/groups/313671706262244
https://www.facebook.com/groups/313671706262244
https://www.facebook.com/groups/313671706262244
https://www.facebook.com/groups/2399151690306742
https://www.facebook.com/groups/2399151690306742
https://www.facebook.com/groups/2399151690306742
https://www.facebook.com/groups/2399151690306742
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Divulgação de venda de 
planejamentos pedagógicos 
alinhados a BNCC. 
Divulgação de cursos de 
dança para sala de aula 
alinhados a BNCC. 

Professores 
de Arte 

https://www.faceb
ook.com/groups/4
57240757695108 
 

1.300 
membros 
com 
inscrição 
(como o 
grupo é 
privado, só 
há acesso de 
usuários 
inscritos) 

Não tem descrição Grupo privado, visível a 
qualquer pessoa, criado em 
maio/2013. Grande 
quantidade de publicações, 
pouca interação entre os 
usuários (curtidas e 
compartilhamentos, poucos 
comentários). Muito 
compartilhamento de 
propostas de artes visuais. 
Divulgação de venda de 
planejamentos pedagógicos 
alinhados a BNCC. 
 

Materiais 
pedagógicos 
para 
professores 

https://www.faceb
ook.com/groups/3
47037438982645 
 

114.600 
membros  
com 
inscrição 
(como o 
grupo é 
privado, só 
há acesso de 
usuários 
inscritos) 

Cartazes (tempo, 
chamadinha, 
ajudante, 
aniversário ...) 
Alfabeto 
Números 
Plaquinhas de 
porta 
Lembracinhas 
Cadernos, pastas 
e agendas 
decoradas 
 

Grupo privado, visível a 
qualquer pessoa, criado em 
novembro/2016. Grande 
quantidade de publicações. 
Grupo voltado a materiais 
para educação infantil a anos 
iniciais do fundamental. 
Muitas propostas de artes 
manuais, atividades em PDF 
para preencher e pintar, 
propostas de atividades para 
sala de aula com foco no 
processo de alfabetização, 
com atividades escritas, 
desenho, músicas para 
reforçar o conteúdo (em 
vídeos, PDF para baixar, 
imagens). Sugestões de 
atividades temáticas (dia das 
mães, páscoa, etc), sempre 
com material compartilhado 
para baixar (modelos de 
atividades para as crianças 
preencherem e pintarem). 
Venda de planejamentos 
pedagógicos a partir da 
BNCC e atividades prontas. 
 

Professores 
em ação no 
Brasil 

https://www.faceb
ook.com/groups/2
03683280989153 
 

7.500 
membros 
(como o 
grupo é 
privado, só 
há acesso de 
usuários 
inscritos) 

Professores 
motivados e 
mobilizados para 
trazer 
conhecimentos a 
mundo que 
necessita de 
conhecimentos! 

Grupo público, visível a 
qualquer pessoa, criado em 
fevereiro/2020. Grande 
quantidade de publicações, 
com pouca interação entre os 
usuários. Compartilhamentos 
diversos: propostas com 
atividades escritas, desenho, 
músicas para reforçar o 
conteúdo (em vídeos, PDF 
para baixar, imagens), 
modelos prontos de 
atividades para baixar, para 
as crianças preencherem 
(com escrita e pintura). 
Artigos sobre estratégias de 
ensino, metodologias ativas, 
como utilizar ferramentas 

https://www.facebook.com/groups/457240757695108
https://www.facebook.com/groups/457240757695108
https://www.facebook.com/groups/457240757695108
https://www.facebook.com/groups/347037438982645
https://www.facebook.com/groups/347037438982645
https://www.facebook.com/groups/347037438982645
https://www.facebook.com/groups/203683280989153
https://www.facebook.com/groups/203683280989153
https://www.facebook.com/groups/203683280989153
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tecnológicas, anúncios 
oferecendo planejamentos 
alinhados a BNCC, 
atividades adaptadas para 
crianças com TDAH e 
autismo, ensino híbrido, 
gamificação. 
 

Professores 
ensino 
fundamental 
II e Médio 

https://www.faceb
ook.com/groups/1
18460801172099
9 
 

8.200 
membros 
(como o 
grupo é 
privado, só 
há acesso de 
usuários 
inscritos) 

Grupo destinado a 
ajudar professores 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio a se 
conectarem e 
promoverem 
discussões, dicas, 
ajuda mútua sobre 
metodologias e o 
trabalho com 
essas séries. 

Grupo privado, visível a 
qualquer pessoa, criado em 
março/2019. Publicações 
muito variadas nas temáticas 
(conteúdo para sala de aula, 
artigos sobre educação, 
planejamentos prontos, 
vagas para professores, 
tutoriais ensinando a fazer 
coisas), formato (guias, 
atividades, planejamentos 
prontos, cursos, vídeos, 
imagens, arquivos para 
downloads, áudios, tutoriais) 
e público alvo (postagens 
direcionadas a educação 
infantil, ensino fundamental e 
médio, EJA). 
Compartilhamento de vídeos 
e cursos sobre metodologias 
ativas, alunos com 
necessidades especiais. Não 
há nenhuma proposta de 
atividade ou pensamento 
voltado ao movimento 
corporal (a não ser em 
propostas de educação 
física). 
 

Professores 
de Artes 

https://www.faceb
ook.com/groups/1
00516733403190 
 

13.001 
membros 
(sem 
aferição de 
usuários não 
–inscritos) 

Somos 
professores de 
Arte. 
Trabalhamos com 
as emoções que 
brotam de dentro 
do ser. 
Ensinamos a 
representação 
desses 
sentimentos 
através das 
diversas 
linguagens 
artísticas: Visuais, 
Cênicas, Musicais 
e corporais 
(dança). 
 

Grupo público, visível a 
qualquer pessoa, criado em 
dezembro/2011. Publicações 
voltadas em sua maioria às 
artes visuais (técnicas de 
desenho, história da arte, 
pinturas, atividades com 
madeira, papel, etc). 
Algumas publicações de 
teatro e dança (divulgação de 
apresentações e vídeos 
sobre as linguagens). 
Divulgação de canais do 
Youtube sobre arte. 
Divulgação de aulas de 
teatro. Divulgação de 
atividades de arte prontas 
para o professor trabalhar em 
sala de aula (material para 
venda). Poucos vídeos com 
sugestões de jogos teatrais e 
uma publicação oferecendo 
oficinas de dança para 
professores interessados 
levarem a seus alunos.  

Professores 
de Arte 

https://www.faceb
ook.com/groups/1
25428514535279 
 

4.026 
membros 
(como o 
grupo é 

Neste grupo 
trocaremos ideias 
e informações. 
Penso que 

Grupo privado, visível a 
qualquer pessoa, criado em 
março/2019. Único grupo 
que oferece possibilidade de 

https://www.facebook.com/groups/1184608011720999
https://www.facebook.com/groups/1184608011720999
https://www.facebook.com/groups/1184608011720999
https://www.facebook.com/groups/1184608011720999
https://www.facebook.com/groups/100516733403190
https://www.facebook.com/groups/100516733403190
https://www.facebook.com/groups/100516733403190
https://www.facebook.com/groups/125428514535279
https://www.facebook.com/groups/125428514535279
https://www.facebook.com/groups/125428514535279
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Sites 

Nome Link Funcionalidades Observações 

Nova Escola https://nov
aescola.or
g.br/ 

Possui duas áreas: uma para 
educadores , que apresenta 
propostas variadas -  Nova 
Escola Box (apoia os alunos  
com conteúdos e ferramentas 
digitais), Planos de Aula 
(planos adaptados para ensino 
remoto), Cursos (cursos de 
capacitação de professores) e 
Jornalismo (informativo de 
novidades, iniciativas e 
práticas educacionais), 
Material Educacional (para 
download), Acervo Nova 
Escola (permite o acesso ao 
conteúdo em formato de 
revista digital), BNCC na 
prática (atividades remotas e 
presenciais focadas nas 
competências da BNCC), e 
Bem Estar (dicas de bem estar, 
saúde mental, testes, 
publicações); e uma para 
gestores, com cursos de 
formação,  Gestão Escolar 
(repositórios de arquivos sobre 
o tema) e Acervo Nova Escola 
(permite o acesso ao conteúdo 
em formato de revista digital). 
Possui conteúdos gratuitos e 
pagos, com assinaturas que 
variam de R$ 17,90 a R\$ 27,90 
por mês. 

Descrição na página inicial: 
um portfólio completo para a 
preparação do ano letivo.   
A Nova Escola acredita que 
fortalecendo o educador é 
possível transformar o 
cenário da educação 
brasileira. Atuam há mais de 
30 anos oferecendo 
conteúdos pedagógicos, 
cursos, planos de aula, 
formações e materiais 
jornalísticos. Hoje são a 
maior plataforma digital de 
Educação do Brasil, e 
trabalham em parceria com 
professores. Aceitam 
doações. Desenvolvem 
produtos, serviços e 
conteúdos que valorizam os 
professores, facilitam seu 
dia-a-dia e apoiam sua 
carreira. Seu principal 
mantenedor é a Fundação 
Lemann e realizam parcerias 
com diversas organizações 
como Google, Facebook, 
Fundação Itaú Social, 
Imaginable Futures, Governo 
Britânico, secretarias de 
educação e outras 
organizações. 

Porvir https://porv
ir.org/ 

O site é gratuito. É possível 
assinar a newsletter do Porvir, 
que promete manter o 

O site se coloca como a 
principal plataforma de 
conteúdos e mobilização 

privado, só 
há acesso de 
usuários 
inscritos) 

poderemos 
desenvolver 
alguns projetos 
com ARTE + 
informática, + 
português, + 
matemática, + 
geografia, + 
história, + TUDO. 
Temos esse 
poder pois nossa 
disciplina integra 
todas as áreas do 
conhecimento. 
Sugiro que vocês 
compartilhem 
seus projetos e 
imagens de seus 
trabalhos, pois 
assim, neste 
mundo de infinitas 
informações e 
possibilidades 
todos 
aprendemos mais. 
 

mentoria. Apesar da 
premissa que pensa a arte 
como elemento transversal, 
percebi poucas publicações 
com esse direcionamento. A 
maior parte das publicações 
são focadas em artes visuais, 
não há um pensamento 
sobre atividades com o 
corpo. A interdisciplinaridade 
se dá através das artes 
visuais. 
 

https://novaescola.org.br/
https://novaescola.org.br/
https://novaescola.org.br/
https://porvir.org/
https://porvir.org/
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assinante por dentro das 
notícias, eventos e inovações 
em educação. Possui quatro 
seções:  
- Últimas, que apresenta as 
últimas notícias do site; 
- Como Inovar, com dicas e 
orientações práticas para 
quem quer inovar na 
educação; 
- Mão na massa, com 
ferramentas para colocar em 
prática as inovações; 
- Sobre nós, que apresenta a 
proposta, equipe, a licença 
creative commons dos 
materiais do site (Creative 
Commons Atribuição-
NãoComercial-
CompartilhaIgual 4.0 
Internacional) e suas regras, 
pesquisas feitas entre 
estudantes para entender o 
que eles desejam como 
inovação na escola, entre 
outros assuntos. 

sobre inovações 
educacionais do Brasil, e 
existe desde 2012. Em 2019, 
após sete anos como um 
projeto do Instituto Inspirare, 
tornou-se uma organização 
autônoma e sem fins 
lucrativos. Tem como 
apoiadores a CIEB (Centro 
de Inovação para a 
Educação Brasileira), 
Fundação Lemann, Inspirare, 
Fundação Telefônica Vivo, 
Camino, Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa e 
Instituto Península. É 
patrocinado pela 
ChessMatec, Cloe, Eduten, 
Fundação Telefônica Vivo, 
Instituto Significare, Ispring, 
LIV (Laboratório de 
Inteligência de Vida), 
Mentalidades Matemáticas 
Brasil e Microsoft. 

Portal do Professor http://portal
doprofesso
r.mec.gov.
br/espaco
DaAula.ht
ml 

O site é gratuito, e oferece a 
possibilidade de acesso com 
cadastro e anônimo. Possui as 
seguintes páginas: 
- o Espaço da Aula, onde os 
professores podem fazer 
sugestões de aulas, criar uma 
aula, acessar suas aulas 
publicadas no site e um roteiro 
de orientações para usar o 
espaço; 
- Jornal, com notícias sobre 
educação; 
- Multimídia, com conteúdos 
para serem baixados pelos 
professores; 
- Cursos e Materiais, com 
informações de cursos 
parceiros do MEC e materiais 
de estudo para 
autoaprendizagem; 
-Interação, com fórum e canal 
no youtube; 
- Links (museus, espaços 
culturais, bibliotecas, jornais, 
projetos inovadores, revistas, 
projetos, entre outros); 
-Visite também (recomendação 
de outros sites). 

O site oferece 
funcionalidades para 
professores de forma 
gratuita, como o Espaço da 
Aula onde os professores 
podem criar, visualizar e 
compartilhar aulas de todos 
os níveis de ensino. As aulas 
podem conter recursos 
multimídia, como vídeos, 
animações, áudios etc, 
importados do próprio Portal 
ou de endereços externos. 
Qualquer professor pode 
criar e colaborar; 
desenvolver aulas 
individualmente ou em 
equipe; pesquisar e explorar 
o conteúdo das aulas e 
coleções de aulas. As 
propostas de aulas são 
publicadas pelos próprios 
professores. 

Arte na Escola  
http://arten
aescola.or
g.br/ 
 
 
 

Possui três linhas de atuação: 
- Formação continuada (Ações 
para a formação continuada 
dos professores da Educação 
Básica por meio de Polos em 
Universidades que formam 
a Rede Arte na Escola, de 
parcerias e de projetos 
aprovados em Leis de 
Incentivo) 

O Instituto Arte na Escola é 
uma associação civil sem  
fins lucrativos que, desde 
1989, qualifica, incentiva e 
reconhece o ensino da arte, 
por meio da formação 
continuada de professores 
da Educação Básica. Tem 
como premissa que a Arte, 
enquanto objeto do saber, 
desenvolve nos alunos 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html
http://artenaescola.org.br/
http://artenaescola.org.br/
http://artenaescola.org.br/
http://artenaescola.org.br/rede/
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- Oferta de materiais 

educativos (Instrumentos 
produzidos pelo Instituto que 
subsidiam o professor em 
sala de aula). 
- Reconhecimento (O Prêmio 
Arte na Escola 
Cidadã identifica, valoriza, 
documenta e divulga, desde 
2000, as melhores práticas 
pedagógicas no ensino da Arte 
em todo o Brasil.) 
Possui acessos para uma 
midiateca, uma sessão 
“planeje sua aula”, Prêmio Arte 
Cidadã, Rede Arte na Escola, 
Sala de Leitura, Relatos de 
Experiência, Galeria dos 
Alunos, Galeria dos 
Professores- Artistas, Boletim 
informativo. 

habilidades perceptivas, 
capacidade reflexiva e 
incentiva a formação de uma 
consciência crítica, não se 
limitando a autoexpressão e 
à criatividade. Para eles, a 
arte melhora o aprendizado 
da língua, da matemática, 
das ciências naturais e 
humanas e ainda evita a 
evasão escolar. 

 

 

 1.5.2 Personas 

A partir das referências acima e de minha experiência pessoal em educação, 

foram desenvolvidas cinco personas, que foram validadas a partir de questionário 

enviado a diversos profissionais da educação através dos grupos de Facebook 

mencionados no item anterior (Netnografia) e a grupos de professores no Whatsapp. 

O questionário continha 26 perguntas, parte delas direcionada a detalhar perfis (idade, 

gênero, nível em que atua no sistema educacional, área de formação, tipo de 

instituição em que trabalha e tempo de experiência) e parte delas direcionadas a obter 

informações mais específicas sobre assuntos como a utilização do corpo em sala de 

aula, conhecimento de metodologias ativas, utilização da BNCC, experiência com 

artes cênicas na educação, adaptação ao contexto online na pandemia e apoio 

pedagógico das instituições contratantes. Foram recebidas 14 respostas em um 

período de 6 dias, que permitiram validar os perfis criados no pré-projeto e aprofundá-

los: 

 

CIBELE 
Tem 50 anos. 
Formada em 
pedagogia. 
Professora na 
rede pública. 
Atua na 
Educação 
Infantil 
(unidocência). 
Tem dificuldade 

RENATA 
Tem 40 anos. 
Formada em 
Letras. É 
professora da 
disciplina 
Língua 
Portuguesa. 
Ministra aulas 
para o 
Fundamental II 

PEDRO 

Tem 35 anos. 
Formado em 
História. 
Professor de 
ensino médio 
(rede particular). 
Ministra aulas 
de 1º a 3º anos 
do E.M. 
Costuma 

MARIANA 
Tem 27 anos. 
Formada em 
Pedagogia. 
Professora no 
ensino 
fundamental 
(anos iniciais). 
Busca sempre 
novas ideias 
para 

CAROLINA 
Tem 33 anos. 
Formada em 
Biologia. 
Professora no 
ensino 
fundamental 
(anos finais). 
Costuma utilizar 
métodos não-
expositivos em 

http://artenaescola.org.br/premio
http://artenaescola.org.br/premio
http://artenaescola.org.br/premio
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em 
experimentar 
propostas 
artísticas em 
linguagens que 
envolvam corpo 
e voz, como o 
teatro e a 
dança. Nunca 
fez cursos na 
área. Com a 
necessidade de 
realizar 
atividades de 
forma on-line, 
essa dificuldade 
se ampliou, por 
ter que agregar 
as mídias 
digitais e pelas 
dificuldades de 
propor 
atividades em 
grupo neste 
formato. Não 
costuma utilizar 
métodos não-
expositivos em 
sala de aula e 
desconhece o 
termo 
metodologias 
ativas 

(6º ao 9º ano) e 
Ensino Médio 
em instituições 
públicas e 
particulares. 
Gosta de usar 
recursos 
diferentes, de 
exploração do 
corpo e voz a 
partir do teatro e 
da dança, mas 
tem um 
repertório 
limitado, apesar 
de já ter feito 
alguns cursos. 
Tem interesse 
em explorar o 
corpo e o 
movimento em 
suas propostas 
educacionais. 
Costuma utilizar 
métodos não-
expositivos em 
sala de aula e 
conhece o 
termo 
metodologias 
ativas. 

experimentar 
diferentes 
estratégias em 
sala de aula, e 
está sempre 
buscando novas 
referências. 
Tem o hábito de 
utilizar as artes 
cênicas em sala 
de 
aula. Costuma 
utilizar métodos 
não-expositivos 
em sala de aula 
e conhece o 
termo 
metodologias 
ativas. 
 

desenvolver nos 
encontros com 
os alunos. Tem 
conhecimento 
na área cênica e 
explora o corpo 
em aula, mas 
está buscando 
mais repertório. 
Costuma utilizar 
métodos não-
expositivos em 
sala de aula e 
conhece o 
termo 
metodologias 
ativas. 

 

sala de aula 
mas 
desconhece o 
termo 
metodologias 
ativas (apesar 
de utilizar 
diversas 
metodologias 
consideradas 
ativas, como 
gamificação, 
sala de aula 
invertida). 
Explora o corpo 
em sala de aula. 
 

 

 A partir dessas personas foram levantadas as seguintes características: 

professores do ensino regular (ensino infantil, fundamental e médio), ensino público e 

privado, que já têm, em sua maioria, um trabalho que busca a utilização de 

metodologias ativas e inclui aulas não-expositivas, com utilização do corpo e 

elementos das artes cênicas. Uma minoria não faz qualquer utilização de 

metodologias não-expositivas e do corpo/movimento, podendo ser um perfil também 

para a utilização deste fichário (devido às demandas da própria BNCC, principalmente 

na Educação Infantil, que dá grande importância a ações com o corpo). 
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1.6  Gestão do Projeto 

 

1.6.1 Cronograma de desenvolvimento 
 

Tempo necessário para desenvolvimento da proposta (protótipo, ainda sem o 

lançamento oficial): 3 meses 

 

Mês 1 e 2 

● Pesquisas bibliográficas; 

● Roteirização do fichário; 

● Elaboração de textos e elaboração/seleção de propostas que compor o 

material; 

● Desenvolvimento de painel semântico, wireframe e primeira versão do 

protótipo (esboço da arquitetura do projeto). 

 

Mês 3  

● Aplicação (testes) e reformulação dos problemas encontrados; 

● Apresentação do protótipo a banca do curso de Design Educacional. 

 

1.6.2 Orçamento  

  

Estimativa inicial de custos de desenvolvimento do protótipo:(energia elétrica, 

materiais de papelaria, internet, recursos pagos para estudo - livros, revistas, etc): 

R$ 500,00* 

*não estão sendo contabilizados softwares para editoração e escrita, pois já os 

possuo, nem horas de trabalho, tendo em vista que é um trabalho acadêmico. Para o 

desenvolvimento do protótipo foram utilizados recursos gratuitos (site wix – 

www.wix.com ). 

 

 

 

 

 

http://www.wix.com/
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1.6.3 Mapeamento de Riscos 

 

Risco principal: atraso devido ao curto tempo de entrega, que demanda um 

tempo para estudo e sistematização de conteúdo que poderia ser maior do que o 

disponível para sua realização a contento. 

 

Restrições:   

● Não havia nenhuma forma de patrocínio para desenvolver o 

protótipo (os recursos são próprios); 

● O tempo de desenvolvimento do protótipo foi bastante reduzido, 

adequado à finalização do 5º semestre do curso de Design Educacional 

(junho/2021). 

 

2 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 

2.1  Abordagem Educacional 

 

Para o desenvolvimento desta proposta na área da educação a referência 

teórica é a sociohistórica  trazida pelo bielorrusso Lev Semionovich Vygotsky (1896-

1934), um dos grandes nomes mundiais em educação e psicologia. Suas pesquisas 

deram origem ao sociointeracionismo, uma corrente pedagógica que trata a 

aprendizagem como decorrência das relações que se estabelecem socialmente, isto 

é, onde a formação do indivíduo se dá numa relação dialética entre ele e a sociedade 

em que, ao mesmo tempo em que o sujeito modifica o ambiente, ele também é 

modificado por ele. "Na ausência do outro, o homem não se constrói homem". 

(VYGOTSKY, p. 235: 1984) 

O estudioso se dedicou à compreensão do funcionamento psíquico humano de 

um ponto de vista integral, o que dialoga fortemente com este projeto, já que o mesmo 

objetiva um olhar totalizante sobre o desenvolvimento dos alunos, buscando 

incorporar a expressão corporal por meio das artes cênicas como parte essencial de 

sua formação escolar, deixando de lado a fragmentação entre corpo e intelecto 

normalmente verificada nas escolas. Além disso, Vygostky também teve uma forte 

relação com a arte, tendo sido desde muito jovem um ávido fruidor e leitor voraz de 
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clássicos teatrais, tendo produzido e atuado em diversas peças teatrais amadoras. 

Ele também foi um frequentador assíduo do Teatro de Arte de Moscou, tendo como 

amigos figuras de referência do teatro, como o encenador Constantin Stanislavski e o 

dramaturgo AntonTchékhov. Tão forte era sua relação com a arte que rendeu diversas 

publicações dedicadas ao tema, como Psicologia da Arte (1925), A imaginação e a 

arte na infância (1930) e até um ensaio sobre a peça Hamlet (de 1915), sobre o 

clássico de William Shakespeare. (CEBULSKI, 2014). Para ele, “A arte é antes uma 

organização do nosso comportamento visando ao futuro, (...) uma exigência que 

talvez nunca venha a concretizar-se, mas que nos leva a aspirar acima do nossa vida 

o que está por trás dela. (VYGOTSKY, 2009, p. 30) 

Buscando esse olhar, que trata a arte como indispensável para a modificação 

do sujeito, a abordagem pedagógica deste trabalho se ancora principalmente no 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, que abarca a mediação e a interação 

com o outro e com o meio como os fatores necessários ao desenvolvimento do 

aprendente, para que ele consiga alçar voos mais altos. Vygotsky define a zona de 

desenvolvimento proximal como sendo 

 
(...) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes.” (VYGOSTSKY, 1984, p.97) 

 
Segundo Oliveira, uma das primeiras pesquisadoras sobre o autor no Brasil, 

para Vygostsky, na zona de desenvolvimento proximal “a interferência de outros 

indivíduos seria a mais transformadora.” (OLIVEIRA, 1997, p.61) A zona de 

desenvolvimento proximal também aponta que as ações que a criança pode fazer 

atualmente com a ajuda de um adulto ela posteriormente conseguirá fazer sozinha, 

graças a essa mediação. A mediação, então, seria o processo de intervenção de um 

elemento intermediário na relação, que deixa de ser direta e se torna mediada por 

este elemento. Por exemplo:  

 

Quando um indivíduo aproxima sua mão da chama de uma vela e a retira 
rapidamente ao sentir dor, está estabelecida uma relação direta entre o calor 
da chama e a retirada da mão. Se, no entanto, o indivíduo retirar a mão 
quando apenas sentir o calor e lembrar-se da dor sentida em outra ocasião, 
a relação entre a chama da vela e a retirada da mão estará mediada pela 
lembrança da experiência anterior. Se, em outro caso, o indivíduo retirar a 
mão quando alguém lhe disser que pode se queimar, a relação estará 
mediada pela intervenção dessa outra pessoa.” (OLIVEIRA, 1997, p.26) 
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Neste sentido, a proposta do fichário com as atividades artísticas propõe aos 

professores que desenvolvam com os alunos uma aprendizagem ativa (que valorize 

a experiência, colocando-os como centro do aprendizado), sendo eles o elemento de 

mediação entre o conhecimento escolar, os artefatos pedagógicos e artísticos e os 

alunos com seus saberes locais/regionais para a construção de um percurso de 

formação humana, seguindo os preceitos de Vygostky.  

Por este motivo, o fichário propõe que o educador também se aproprie 

corporalmente das propostas presentes no material, experimentando, para que possa 

vivenciá-las do mesmo ponto de vista dos aprendentes e, assim, estabelecerem uma 

relação pautada na troca de experiências. Para corroborar essa abordagem, trazemos 

também Luckesi (2014), que afirma que 

 

O educador é um orientador, mas também um acompanhante do aprendiz, 
por isso, não basta estudar em livros o que ocorre com o outro; necessita 
aprender experimentando, a fim de que possa, a partir da experiência 
pessoal, compreender o outro quando com ele estiver trabalhando. 
(LUCKESI, 2014, p. 14) 
 

Investir na formação dos professores é um dos caminhos para que a educação 

acompanhe as mudanças culturais e sociais da sociedade contemporânea. Em 

momento de profunda crise advinda da pandemia, valorizar a ludicidade e o corpo em 

movimento pode amenizar as consequências negativas do afastamento abrupto de 

professores e alunos do espaço escolar e preparar para uma nova fase de educação 

híbrida ou on-line. 

 

2.2    Ludicidade por meio do movimento: possibilidades 

 

Para desenvolver as propostas pedagógicas, também foi necessário entender, 

dentro das artes cênicas e das diretrizes da BNCC, como trazer a ludicidade por meio 

do movimento.  

O primeiro caminho aponta para experiência como propósito inicial, fugindo de 

resultados pré-determinados a serem obtidos pelos alunos. Bondía (2002) que propõe 

uma educação pensada a partir do par sentido/experiência, ao invés dos pares 

ciência/técnica ou teoria/prática (BONDÍA, 2002), conceitua experiência como “(...) o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 
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acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece.” (BONDÍA, 2002, p. 21).  

Dewey (2010) também apresenta reflexões sobre a experiência. O filósofo 

aponta que “a experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com 

as condições ambientais está envolvida no próprio processo de viver” (DEWEY, 2010, 

p. 109), porém, ela não se torna aquilo que ele considera uma experiência, pois para 

isso deve ser consequência de um percurso anterior. Ela deve ser uma consumação, 

e não uma cessação. “(...) a experiência em si tem um caráter emocional satisfatório, 

porque possui integração interna e um desfecho atingido por meio de um movimento 

ordeiro e organizado.” (DEWEY, 2010, p. 114).  

Seguindo pelo caminho apontado pelos dois autores, podemos elencar dois 

pontos necessários: o par experiência/sentido (em uma abordagem que parte do não-

racional como fator para a obtenção de experiências mais plenas), entendendo que o 

aprendizado pode se dar por um viés centrado no corpo de uma forma holística, e na 

qualidade dessa experiência, entendendo que ela é decorrência de uma motivação 

interna, que se consuma ao atingir seu objetivo, e não imposta. 

Cebulski corrobora essa visão, acrescentando a importância dos estados 

subjetivos dos sujeitos também na educação, que deve também se pautar nas 

emoções e na afetividade, apontando a arte como um elemento que pode fazer essa 

ponte. A autora afirma que a imaginação existente nos processos artísticos permite 

que se acesse a realidade de forma diferente da que é apresentada pela ciência, 

justamente porque a arte faz a síntese das emoções, que são internalizadas e 

somadas ao olhar dos outros sobre elas também, o que resulta na reorganização 

interna dessas emoções por parte do indivíduo (CEBULSKI, 2014).  

A arte já é um campo de conhecimento presente no ensino regular, com as 

linguagens das artes visuais, da dança, música e teatro sendo asseguradas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) através da disciplina Arte. A BNCC 

mantém esse viés, no Ensino Fundamental como disciplina presente na área de 

Linguagens, no Ensino Infantil, diluída entre os campos de conhecimento, e no Ensino 

Médio, como elemento transdisciplinar na área de Linguagens (no Ensino Médio não 

há, a princípio, a separação de Arte como disciplina).  

Focando na arte como possibilidade de reintrodução do lúdico e da experiência 

na sala de aula, é possível apontar que ela é uma área que consegue trazer a 
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ludicidade por meio do espaço de criação, reflexão, interação e expressão que se 

estabelece do sujeito para consigo mesmo, para com o outro e para com o objeto 

artístico, e que toma forma através da diversidade de suas linguagens (teatro, dança, 

artes visuais, música, audiovisual), cada uma delas apresentando códigos e signos 

próprios), e que  pode ser utilizada de forma transversal na educação, aliada a outras 

áreas de conhecimento. Esse fato é corroborado pela BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), que incluiu a Arte nas dez competências gerais norteadoras dos processos 

de aprendizagem que devem ser desenvolvidas durante toda a jornada escolar do 

aluno, nas competências 3 e 4: 

 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural. 
4.Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. (BRASIL, p. 9, 2018) 

 
 

As artes cênicas, especialmente, propõem o lúdico nas suas diversas 

modalidades, como a contação de histórias, a improvisação, jogos teatrais e 

improvisos corporais de dança, os processos de montagem e apresentação ao 

público. Estes elementos reforçam o caráter educativo da Arte e justificam sua 

importância na escola. (CEBULSKI, 2014, p. 58) 

                Para as propostas pedagógicas, somam-se então, além das ideias de 

experiência elencadas anteriormente, a utilização de experiências cênicas teatrais, 

inspiradas em Spolin (2006), e em dança, amparadas por Laban (1990) e Vianna 

(1990) (todas apontadas anteriormente, no item 1.4) para proporcionar a ludicidade e 

a transversalidade da arte através do corpo e do movimento como disparadores, com 

o intuito de contribuir com a promoção de elementos que possam ressignificar o 

sentido da escola na construção de indivíduos autônomos, íntegros (no sentido da 

não-fragmentação) e mais conscientes de sua posição na sociedade contemporânea. 

Spolin reforça a importância de se reconectar ao corpo como forma de retomar 

a espontaneidade e uma aprendizagem mais profunda. 

 

 [...] perdemos a capacidade de estar organicamente envolvidos num 
problema e, de uma maneira desconectada, funcionamos somente com as 
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partes do nosso todo. Não conhecemos nossa própria substância e, na 
tentativa de viver (ou de evitar viver) pelos olhos de outros, a autoidentidade 
é obscurecida, nosso corpo e a graça natural desaparecem, e a 
aprendizagem é afetada. (SPOLIN, 1992, p. 6). 

 

Cebulski também confirma este caminho, apontando as artes cênicas como  

 

 uma práxis criadora e livre, o teatro se consubstancia como um modo de 
representar, expressar, construir e transformar o homem, em cuja 
ação/atuação não há ruptura entre a emoção (sentimento), e a ideia (a razão), 
entre pensamento e ação. Enquanto arte, o teatro educa, pois representa 
ações humanas que, por sua vez, são impulsionadas pela consciência 
formada no âmbito social e cultural. (CEBULSKI, 2014, p. 174) 

 

Andrade Silva e Santinho fazem a relação entre o ensino de artes cênicas e a 

experiência apontada por Bondía, destacando que é a partir da experiência que o 

ensino de teatro e dança ganha sentido, oferecendo à educação os elementos 

concretos para que se trabalhe a subjetividade da arte, expandindo a ideia de 

educação para algo que aborde o sujeito individual e coletivamente, ao trabalhar com 

um corpo que é soma, que é relacional, sendo cena e por isso, uma potência. 

(ANDRADE SILVA e SANTINHO, 2016) 

Por fim, além destes elementos, o lúdico, apesar de Luckesi defini-lo como algo 

não necessariamente divertido (LUCKESI, 2013) também pode se aproveitar deste 

tipo de prazer obtido através da diversão por meio de brincadeiras com o corpo, 

principalmente porque a criança está fortemente ligada a esse universo, para 

despertar o interesse no aprendizado. 

 

No roteiro da brincadeira está a construção imediata do espaço imenso que 
seu corpo ocupa; é extenso tanto quanto dura seu interesse. Essa conduta 
ontológica é educação sem limites, tão mágica quanto lógica: contrapõe o 
modelo que é sempre limitado, e contrapõe o método que é sempre repetitivo. 
(CARMO JÚNIOR, 1999, p. 21) 

 

2.3   Hipertexto e Hipermídia 

 

O conceito principal para o desenvolvimento da arquitetura do material 

pedagógico parte do hipertexto. O termo foi criado nos anos 60 por Theodor Holm 

Nelson, antes mesmo do surgimento da internet, quando o computador se desenvolvia 

(ainda sem possibilidade de interação entre as máquinas, que eram do tamanho de 

salas) (NELSON, S.D). Nelson propunha um novo tipo de escrita – páginas paralelas, 
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visivelmente conectadas, que não poderiam existir no papel (XANADU, S.D e 

NELSON, S.D, livre tradução). Durante anos, ele trabalhou no projeto XANADU – que 

previa a criação de um processador de textos que fosse capaz de lidar com versões 

múltiplas de um mesmo documento, e, ao mesmo tempo, mostrar as diferenças entre 

essas versões, o que acabou dando origem a ideia de hipertexto.  “Interessava a ele 

manter uma historicidade, mesmo na mídia digital, e que essas interpenetrações de 

versões pudessem ser vistas através de várias dimensões, como se estivéssemos 

visualizando um hipercubo.” (SILVA e MEISTER, 2018) 

 

 

Figura 6 – Estrutura do projeto Xanadu 

Fonte: http://www.thetednelson.com/designs 

 

. O conceito está baseado, portanto, na configuração de uma rede de 

informações, e se consolidou na contemporaneidade, através da internet e das 

tecnologias. Com isso, o tema passou a ser objeto de estudo de diversos 

pesquisadores 

 

Hipertexto e Hipermídia são conceitos que fazem referência ao uso de textos, 
imagens, vídeos e animações em suporte digitais e eletrônicos, usualmente 
visualizáveis em telas, com recursos tecnológicos que permitem a interação 
entre as representações informacionais geradas por meios computacionais e 
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os usuários que interagem com estes sistemas. Os conceitos de hipertexto e 
hipermídia são tratados, na maior parte das vezes, como sinônimos (...) 
(SILVA e MEISTER, 2018) 

 

 Após o surgimento das possibilidades de hipertextualidade proporcionadas 

pela internet e pelas mídias eletrônicas, o hipertexto/hipermídia revolucionou os 

processos de leitura e escrita, interferindo também na cognição humana ao hibridizar 

as matrizes de linguagem e pensamento nos diversos signos, códigos e mídias que 

ela aciona, o que mistura os sentidos receptores, produzindo uma ampliação sensorial 

dos leitores imersivos ao interagir com ela. (SANTAELLA, 2001) 

Lèvy reafirma essa hibridização proposta pelo hipertexto na cognição humana 

“A partir do hipertexto, toda leitura é uma escritura potencial. Mas sobretudo os 

dispositivos hipertextuais e as redes digitais desterritorializaram o texto. Eles fizeram 

emergir um texto sem fronteiras próprias, sem interioridade definível.”  (LÉVY, S.D) 

Santaella também afirma que outro grande poder definidor da hipermídia é sua 

capacidade de armazenar informação e se transmutar em inúmeras versões virtuais 

através da interação do receptor, que se coloca na posição de coautor, o que só é 

possível pela estrutura de caráter híper e multidimensional, que proporciona infinitas 

opções a um leitor imersivo. (SANTAELLA, 2001) 

Essas mudanças cognitivas, proporcionadas por essa nova forma de 

estruturar informações, apoiadas por essa ideia de informações em rede, também 

se dão a partir da relação dos sujeitos com os objetos de mediação. Essa 

proposição pode ser lida a partir da teoria do ator-rede (TAR) (pesquisada por Bruno 

Latour, John Law e Michel Callon, entre outros), que destaca que a relação entre 

tecnologias e seus usuários não é uma relação de oposição, nem de domínio de um 

sobre o outro, mas sim a existência de uma simetria entre ambos (sejam eles seres 

vivos ou objetos), já que ao criar artefatos, são atribuídos a eles algum sentido. Ao 

mesmo tempo, estes artefatos permitem que sejam desenvolvidas habilidades 

cognitivas, a partir de sua manipulação pelo sujeito, interferindo em sua relação com 

seu entorno. (LAW, S.D) 

 

O “conhecimento”, portanto, é corporificado em várias formas materiais. 
Mas de onde ele vem? A resposta da teoria ator-rede é que ele é o produto 
final de muito trabalho no qual elementos heterogêneos(...) os quais 
gostariam de ir-se embora por suas próprias contas, são justapostos numa 
rede que supera suas resistências. Em resumo, o conhecimento é uma 
questão material, mas é também uma questão de organizar e ordenar 
esses materiais. (LAW, S.D, n.p) 
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Estes conceitos, tomados como norte para a criação do artefato tecnológico, 

proporcionam um pensamento voltado a elaboração de um projeto pautado na 

criação de redes, partindo da hipertextualidade para criar relações entre as 

atividades pedagógicas, que possam ampliar o leque de referências dos 

educadores que o acessarem, evitando uma estrutura centrada em fichas 

pedagógicas isoladas, desconectadas umas das outras e do contexto em que se 

propõem a atuar, como nos mostra a análise dos grupos e dos sites que identificou 

a baixa interatividade e hipertextualidade dos mesmos. Podemos, com esse formato 

hipertextual, contribuir para o desenvolvimento da inteligência coletiva que, 

segundo Lévy (1999), é a “inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências”. (LÉVY, 1999, n.p) 

 

 

3 CORPOESCOLA: CONSTRUINDO O FICHÁRIO HIPERTEXTUAL 

 

3.1  Conceito  

O site será orientado pelo conceito de fichário. A inspiração parte do Fichário 

de Viola Spolin2, publicação em formato físico que contém propostas pedagógicas em 

artes cênicas para crianças e adolescentes, criado pela autora ao longo de décadas 

de pesquisa prática na área da pedagogia teatral. O fichário de Viola Spolin consiste 

em uma seleção com 200 jogos teatrais adaptados do livro Improvisação para o Teatro 

(1963), que foram dispostos em fichas agrupadas em uma caixa, para que professores 

consultem e usem como ponto de partida para desenvolver a linguagem teatral em 

sala de aula com crianças e adolescentes. A base do material são os jogos teatrais, 

tendo como proposta ensinar as estruturas da linguagem teatral de maneira lúdica. 

Pela abrangência do material, há relatos de utilização por profissionais de outras áreas 

de conhecimento e com alunos adultos. Além das fichas, também acompanha o 

material um manual com as instruções para sua utilização.  

A ideia é propor o fichário hipertextual, tendo o hipertexto como linguagem e 

estrutura, o que possibilita relacionar/organizar/ visualizar as proposições de forma 

                                                           
2 Obra publicada pela Editora Perspectiva. https://editoraperspectiva.com.br/produtos/jogos-teatrais-o-
fichario-de-viola-spolin/ acessado em junho de 2021. 

https://editoraperspectiva.com.br/produtos/jogos-teatrais-o-fichario-de-viola-spolin/
https://editoraperspectiva.com.br/produtos/jogos-teatrais-o-fichario-de-viola-spolin/
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mais ampla do que a estrutura física em papel, além de abrir espaço para a introdução 

de referências externas. A escolha da hipertextualidade quebra a ideia de currículo 

fragmentado, disciplinar, pois ao produzir um fichário com característica hipertextual 

o formato revela a intencionalidade de trazer para a formação dos professores uma 

visão sistêmica das áreas do conhecimento e provocar a reflexão a respeito da 

importância das Artes Cênicas como área transversal e que possibilita links para os 

conhecimentos formais do currículo escolar. 

 

Afirmar que hipertexto é deslinearizado não equivale a dizer que ele seja um 
conjunto de enunciados justapostos aleatoriamente, um mosaico de frases 
randômicas. O hipertexto apresenta um maior distanciamento das formas 
tradicionais de hierarquizações por ser mais flexível na sua formatação visual, 
estocagem do material discursivo e, sobretudo, por colocar nas mãos do 
usuário um maior controle sobre a seleção das unidades de informação. 
Todavia, para ser inteligível, o hipertexto – como qualquer outro – precisa 
apresentar alguma linearidade, pois não pode subverter os níveis de 
organização das línguas naturais (sintaxe, semântica, pragmática) utilizada 
por uma dada sociedade. (XAVIER, 2005, p.175) 

 

Por isso, a proposta será organizada como site, o que permite uma exploração 

mais individualizada pelos professores, já que cada um pode compor um caminho 

particular de exploração, e contribui para a acessibilidade ao material. Além disso, o 

formato permite que a plataforma esteja em constante construção e evolução, com 

inserção de novas propostas de acordo com os interesses dos usuários e evolução 

da compreensão sobre o tema. As propostas de atividades serão 

selecionadas/construídas levando em consideração as competências estabelecidas 

pela BNCC (2018) para o ensino básico nas diversas áreas de conhecimento que a 

compõem. 

(...) utilizaremos o termo hipertexto também como significado de hipermídia. 
Devemos falar de multimídia interativa? De hipermídia? De hipertexto? 
Escolhemos aqui o termo hipertexto deixando claro que ele não exclui de 
forma alguma a dimensão audiovisual. Ao entrar em um espaço interativo e 
reticular de manipulação, de associação e leitura, a imagem e o som 
adquirem um estatuto de quase-textos (LÉVY, 1993, 33). 

 

O site hipertextual com o fichário de atividades e experiências tem como 

funcionalidade a formação para o multiletramento dos professores e dos alunos que 

terão indicações de propostas nas Artes Cênicas na linguagem multimidiática; vídeos, 

textos, livros, áudios, iconografia para a imersão na linguagem do corpo.  
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3.2   Funcionalidades 

 

O site deve permitir o acesso às propostas de atividades, categorizadas e 

interligadas a partir das seguintes diretrizes (palavras-chave e hashtags): faixa etária, 

série, etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), competências 

da BNCC, tipo de atividade envolvida (dança, teatro, expressão corporal, jogo), 

utilização ou não de recursos digitais, atividade on-line ou presencial, caracterizando 

a hipertextualidade na forma do artefato. Deve também ser inclusivo, com adaptações 

para o acesso de deficientes visuais e auditivos. 

As atividades dever ser divididas pelas fichas/páginas, que deverão conter: 

nome da proposta, descrição, instruções para realização, proposta de avaliação, 

recursos utilizados, palavras-chave e referências (bibliografia, vídeos, fotos, imagens, 

sons, etc). Os estudos de wireframe que seguem buscam organizar as informações 

no espaço e sua hierarquia de maneira a contribuir para a hipertextualidade, 

mostrando as conexões entre páginas e subpáginas através de links.  

 
Figura 7 – Wireframe criado para o projeto (página inicial, subpáginas e modelo da ficha) 

Fonte: Desenho da autora, 2021. 
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O site também deve promover fóruns para trocas entre usuários cadastrados, 

além de um espaço para publicação de artigos sobre o tema. 

A plataforma tem livre acesso e leitura, com conteúdos básicos que podem ser 

acessados de forma anônima e compartilhados pelos usuários. É possível também o 

acesso de modo identificado, com cadastro de um login (informando um e-mail e 

senha) para acesso a parte fechada do site, com acesso ao fórum. 

De acordo com a evolução na utilização do site, pode se tornar necessária a 

cobrança de uma assinatura para manutenção da plataforma e 

aprofundamento/desenvolvimento de propostas pedagógicas, tendo em vista a 

necessidade de realizar parcerias com outros profissionais para isso (da área de 

tecnologia e de corpo/movimento aplicado a educação). Não está descartada também 

a possibilidade de parcerias com instituições para o custeio dessas despesas, 

viabilizando o acesso gratuito ao site pela população. 

Para motivar o uso do site, periodicamente serão realizadas pesquisas de 

satisfação com os usuários, e os resultados serão transformados em gráficos, com 

informações disponibilizadas para todo o público. Os conteúdos postados também 

serão avaliados pelos usuários a partir do sistema nota/estrelas. 

Deve haver uma FAQ, com perguntas e respostas sobre o site e espaço para 

envio de elogios/críticas. Todos os comentários serão lidos para que possam ser 

melhoradas a interface, acessibilidade, conteúdos, valor didático/pedagógico, etc. 

Através desses parâmetros, será possível estabelecer padrões de excelência para a 

plataforma e filtrar conteúdos de maneira mais eficaz.  Estas foram as diretrizes para 

a criação do site: 

1. O site tem previsão de grande número de acessos; 

2. Deve ser considerado uma fonte segura de informações relacionadas ao 

trabalho com o corpo em sala de aula; 

3. Terá uma parte acessível anonimamente com participação nos fóruns exigindo 

cadastramento; 

4. Deve ser acessível; 

5. Ao final do período de entrega do projeto todas as funcionalidades apontadas 

para o site deveriam ser testadas no protótipo. 
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3.3   Mapeamento de competências da BNCC para delineamento do protótipo 

 

Conforme relatado no item 1.3.2, a BNCC está dividida em três segmentos: 

Ensino Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) e Ensino Médio. 

Todos devem se pautar nas dez competências gerais para o Ensino Básico já 

mencionadas, mas cada um deles tem também suas competências específicas, gerais 

e por área de conhecimento. 

Como o fichário tem a proposta de ser um material transversal, foram levadas 

em consideração para a criação das ações pedagógicas das fichas as diretrizes gerais 

e as competências por área de cada segmento.  

No Ensino Infantil, são atendidas as crianças de zero a cinco anos, sendo 

obrigatório o ensino a partir dos quatro anos (Emenda Constitucional nº 59/200926, 

que determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos). É a etapa 

que marca, muitas vezes, a primeira separação da criança com seus vínculos afetivos 

para uma situação de socialização estruturada, e tem como objetivo ampliar as 

experiências, conhecimentos e habilidades das crianças de forma complementar à 

educação junto à família. (BNCC, 2018) 

Os eixos que estruturam essa etapa são as interações e a brincadeira, divididos 

em seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem assegurar a 

aprendizagem ativa das crianças (BNCC, 2018):  

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, 
ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas  

• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros 
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 
sociais e relacionais. 

.• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das 
atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha 
das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 
conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens 

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de 
seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

Fonte: BNCC, 2018 

Estes direitos de aprendizagem estão distribuídos por cinco campos de 

experiências: 
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O eu, o outro e 
nós 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Traços, sons, 
cores e formas 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

Espaços, tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

Experiências 
relacionadas à 
construção da 
identidade e da 
subjetividade; 
Aprendizagens e 
conquistas de 
desenvolvimento 
relacionadas à 
ampliação das 
experiências de 
conhecimento de 
si mesmo e à 
construção de 
relações  
O 
desenvolvimento 
do sentimento de 
pertencimento ao 
coletivo, o respeito 
e o valor atribuído 
às diferentes 
tradições 
culturais. 

Ênfase nas 
experiências das 
crianças em 
situações de 
brincadeira; 
Exploração do 
espaço com o corpo 
e os movimentos; 
Construção de 
referenciais em 
relação ao espaço; 
Brincadeiras de faz 
de conta, com 
interação com as 
narrativas literárias 
ou teatrais.  
Vivências com 
diferentes 
linguagens, como a 
dança e a música, 
ressaltando seu 
valor nas diferentes 
culturas, ampliando 
as possibilidades 
expressivas do 
corpo e valorizando 
movimentos. 

Experiências com 
diferentes 
manifestações 
artísticas, culturais e 
científicas, incluindo 
o contato com a 
linguagem musical e 
as linguagens 
visuais, com foco 
estético e crítico; 
Experiências de 
escuta ativa, criação 
musical e 
experiências 
corporais 
provocadas pelo 
som;   
Ampliação do 
repertório musical; 
Exploração de 
diferentes objetos 
sonoros e 
instrumentos 
musicais, 
apresentações e/ou 
improvisações 
musicais e festas 
populares.  
Experiências que 
promovam a 
sensibilidade no 
campo visual, 
valorizando a 
atividade produtiva 
das crianças em 
desenho, pintura, 
escultura, 
modelagem, 
colagem, gravura, 
fotografia. 

Experiências com 
a linguagem oral 
que ampliam as 
formas sociais de 
comunicação 
presentes na 
cultura humana 
(como conversas, 
cantigas, 
brincadeiras de 
roda, etc); 
 Experiências com 
contação de 
histórias que 
favoreçam 
aprendizagens 
relacionadas à 
leitura, ao 
comportamento 
leitor, à 
imaginação, à 
representação e à 
linguagem escrita; 
Perceber os 
detalhes do texto e 
das imagens, ter 
contato com os 
personagens, 
perceber no seu 
corpo as emoções 
geradas pela 
história, imaginar 
cenários, etc; 
Experiências com 
práticas cotidianas 
de uso da escrita, 
em contextos 
significativos e 
plenos de 
significados, 
promovendo 
imitação de atos 
escritos em 
situações de faz 
de conta, e 
situações em que 
as crianças se 
arriscam a ler e a 
escrever de forma 
espontânea. 

Experiências que 
favorecem a 
construção de noções 
espaciais relativas a 
uma situação estática 
ou uma situação 
dinâmica, 
potencializando a 
organização corporal 
e a percepção 
espacial, explorando 
o corpo e objetos no 
espaço. Experiências 
em relação ao tempo, 
favorecendo a 
construção de noções 
de tempo físico e 
cronológico, as 
noções de ordem 
temporal e histórica; 
Experiências em 
relação à medida, 
para que por meio da 
ludicidade as crianças 
possam ampliar, 
aprofundar e construir 
conhecimentos sobre 
medidas de objetos, 
pessoas e espaços, 
compreender e 
contagem, adicionar 
ou subtrair 
quantidades, 
aproximando-se das 
noções de números e 
conhecendo a 
sequência numérica 
verbal e escrita. 
Entender que 
números são recursos 
para representar 
quantidades e 
aprender a contar 
objetos usando a 
correspondência "um-
a-um", comparando 
quantidade de grupos 
de objetos e utilizando 
relações como mais 
que, menos que, 
maior que e menor 
que. Experiências de 
relações para a 
construção de 
conhecimentos e 
valores sobre 
diferentes modos de 
viver de pessoas em 
outros tempos e 
culturas.  

Fonte: BNCC, 2018 
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No Ensino Fundamental, a BNCC destaca que esta é a fase com maior duração 

(nove anos) e abrange a faixa etária de 6 a 14 anos, uma idade caracterizada pela 

transição da infância à adolescência, com todas as mudanças físicas, cognitivas, 

afetivas, sociais, emocionais inerentes a esta fase. 

É frisada a separação entre os anos iniciais (1º ao 5º ano – 6 a 10 anos) e os 

anos finais (6º ao 9º ano – 11 a 14 anos).  Para o Ensino Fundamental (anos iniciais), 

a proposta é valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, fazendo a conexão com 

as experiências que foram vivenciadas na Educação Infantil.  O educador, unidocente, 

deve se atentar às mudanças que ocorrem na transição do ensino infantil para o 

ensino fundamental: as crianças já possuem maior desenvoltura e autonomia em sua 

relação com o espaço, usam múltiplas linguagens (como a escrita e a matemática), já 

afirmam de forma mais ativa sua identidade em relação ao coletivo e as normas que 

regem as relações, começam a se apropriar de signos matemáticos, artísticos, 

midiáticos e científicos, e as formas de representação do tempo e do espaço. Também 

devem ser levadas em consideração as experiências das crianças em seu contexto 

familiar, social e cultural, além da interação com as tecnologias de informação, 

estimulando o pensamento crítico, lógico e criativo através do fortalecimento da 

capacidade da criança de questionar e descobrir as respostas, de argumentar, 

compreendendo melhor a si mesmo, os outros e o ambiente. Por fim, a BNCC destaca 

que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental o foco prioritário está na 

alfabetização da criança. (BNCC, 2018). 

Os anos finais do Ensino Fundamental são desenhados para oferecer aos 

estudantes desafios de maior complexidade, para que se apropriem de diferentes 

lógicas de organização de conhecimentos por área, já que é o momento em que os 

conhecimentos tornam-se mais especializados, com diferentes professores, cada um 

de uma área. Devem ser aprofundadas as aprendizagens dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A BNCC reforça a importância de fortalecer a autonomia dos alunos, e 

oferecer a eles ferramentas para que possam interagir, de forma crítica, com 

diferentes fontes de conhecimento e informação. 

São apontadas também a ampliação dos vínculos sociais e afetivos que 

ocorrem na adolescência, bem como a capacidade de abstração do raciocínio. Os 

adolescentes já conseguem enxergar situações a partir do ponto de vista do outro, o 

que é importante para trabalhar valores morais e éticos. Deve-se considerar o 
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protagonismo do aluno na sociedade da Cultura Digital em que vivemos, promovendo 

sua inserção e capacidade de lidar com as mudanças rápidas que se dão nas 

informações. Além disso, desnaturalizar violências arraigadas nos diversos contextos 

sociais, contribuindo para sua desarticulação. Nesta etapa a escola deve contribuir 

para que os alunos comecem a delinear seus projetos de vida, estabelecendo a 

articulação já com o Ensino Médio. (BNCC, 2018) 

A BNCC nesta etapa está dividida em cinco áreas de conhecimento (cada uma 

com suas disciplinas), cada qual com um conjunto de 6 a 8 competências que os 

alunos devem ter desenvolvido ao final do Ensino Fundamental: 

 

Linguagens Matemática Ciências da 
Natureza 

Ciências 
Humanas 

Ensino Religioso 

1. Compreender 
as linguagens 
como construção 
humana, histórica, 
social e cultural, de 
natureza dinâmica, 
reconhecendo-as 
e valorizando-as 
como formas de 
significação da 
realidade e 
expressão de 
subjetividades e 
identidades sociais 
e culturais.  

 
2. Conhecer e 
explorar diversas 
práticas de 
linguagem 
(artísticas, 
corporais e 
linguísticas) em 
diferentes campos 
da atividade 
humana para 
continuar 
aprendendo, 
ampliar suas 
possibilidades de 
participação na 
vida social e 
colaborar para a 
construção de uma 
sociedade mais 
justa, democrática 
e inclusiva.  
 
3. Utilizar 
diferentes 
linguagens – 
verbal (oral ou 
visual-motora, 
como Libras, e 

1. Reconhecer que 
a Matemática é 
uma ciência 
humana, fruto das 
necessidades e 
preocupações de 
diferentes culturas, 
em diferentes 
momentos 
históricos, e é uma 
ciência viva, que 
contribui para 
solucionar 
problemas 
científicos e 
tecnológicos e para 
alicerçar 
descobertas e 
construções, 
inclusive com 
impactos no mundo 
do trabalho.  
 
2. Desenvolver o 
raciocínio lógico, o 
espírito de 
investigação e a 
capacidade de 
produzir 
argumentos 
convincentes, 
recorrendo aos 
conhecimentos 
matemáticos para 
compreender e 
atuar no mundo.  
 
3. Compreender as 
relações entre 
conceitos e 
procedimentos dos 
diferentes campos 
da Matemática 
(Aritmética, 

1. Compreender as 
Ciências da 
Natureza como 
empreendimento 
humano, e o 
conhecimento 
científico como 
provisório, cultural e 
histórico.  
 
2. Compreender 
conceitos 
fundamentais e 
estruturas 
explicativas das 
Ciências da 
Natureza, bem 
como dominar 
processos, práticas 
e procedimentos da 
investigação 
científica, de modo 
a sentir segurança 
no debate de 
questões 
científicas, 
tecnológicas, 
socioambientais e 
do mundo do 
trabalho, continuar 
aprendendo e 
colaborar para a 
construção de uma 
sociedade justa, 
democrática e 
inclusiva.  
 
3. Analisar, 
compreender e 
explicar 
características, 
fenômenos e 
processos relativos 
ao mundo natural, 

1. Compreender a 
si e ao outro como 
identidades 
diferentes, de 
forma a exercitar o 
respeito à diferença 
em uma sociedade 
plural e promover 
os direitos 
humanos.  
 
2. Analisar o 
mundo social, 
cultural e digital e o 
meio técnico-
científico- -
informacional com 
base nos 
conhecimentos das 
Ciências Humanas, 
considerando suas 
variações de 
significado no 
tempo e no espaço, 
para intervir em 
situações do 
cotidiano e se 
posicionar diante 
de problemas do 
mundo 
contemporâneo.  
 
3. Identificar, 
comparar e explicar 
a intervenção do 
ser humano na 
natureza e na 
sociedade, 
exercitando a 
curiosidade e 
propondo ideias e 
ações que 
contribuam para a 
transformação 

1. Conhecer os 
aspectos 
estruturantes das 
diferentes 
tradições/movimentos 
religiosos e filosofias 
de vida, a partir de 
pressupostos 
científicos, filosóficos, 
estéticos e éticos.  
 
2. Compreender, 
valorizar e respeitar 
as manifestações 
religiosas e filosofias 
de vida, suas 
experiências e 
saberes, em 
diferentes tempos, 
espaços e territórios.  
 
3. Reconhecer e 
cuidar de si, do outro, 
da coletividade e da 
natureza, enquanto 
expressão de valor da 
vida.  
 
4. Conviver com a 
diversidade de 
crenças, 
pensamentos, 
convicções, modos 
de ser e viver.  
 
5. Analisar as 
relações entre as 
tradições religiosas e 
os campos da cultura, 
da política, da 
economia, da saúde, 
da ciência, da 
tecnologia e do meio 
ambiente.  
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escrita), corporal, 
visual, sonora e 
digital –, para se 
expressar e 
partilhar 
informações, 
experiências, 
ideias e 
sentimentos em 
diferentes 
contextos e 
produzir sentidos 
que levem ao 
diálogo, à 
resolução de 
conflitos e à 
cooperação.  
 
4. Utilizar 
diferentes 
linguagens para 
defender pontos 
de vista que 
respeitem o outro 
e promovam os 
direitos humanos, 
a consciência 
socioambiental e o 
consumo 
responsável em 
âmbito local, 
regional e global, 
atuando 
criticamente frente 
a questões do 
mundo 
contemporâneo.  
 
5. Desenvolver o 
senso estético 
para reconhecer, 
fruir e respeitar as 
diversas 
manifestações 
artísticas e 
culturais, das 
locais às mundiais, 
inclusive aquelas 
pertencentes ao 
patrimônio cultural 
da humanidade, 
bem como 
participar de 
práticas 
diversificadas, 
individuais e 
coletivas, da 
produção artístico-
cultural, com 
respeito à 
diversidade de 
saberes, 
identidades e 
culturas.  
 
6. Compreender e 
utilizar tecnologias 

Álgebra, 
Geometria, 
Estatística e 
Probabilidade) e de 
outras áreas do 
conhecimento, 
sentindo segurança 
quanto à própria 
capacidade de 
construir e aplicar 
conhecimentos 
matemáticos, 
desenvolvendo a 
autoestima e a 
perseverança na 
busca de soluções.  
 
4. Fazer 
observações 
sistemáticas de 
aspectos 
quantitativos e 
qualitativos 
presentes nas 
práticas sociais e 
culturais, de modo 
a investigar, 
organizar, 
representar e 
comunicar 
informações 
relevantes, para 
interpretá-las e 
avaliá-las crítica e 
eticamente, 
produzindo 
argumentos 
convincentes.  
 
5. Utilizar 
processos e 
ferramentas 
matemáticas, 
inclusive 
tecnologias digitais 
disponíveis, para 
modelar e resolver 
problemas 
cotidianos, sociais 
e de outras áreas 
de conhecimento, 
validando 
estratégias e 
resultados.  
 
6. Enfrentar 
situações-
problema em 
múltiplos 
contextos, 
incluindo-se 
situações 
imaginadas, não 
diretamente 
relacionadas com o 
aspecto prático-
utilitário, expressar 

social e tecnológico 
(incluindo o digital), 
como também as 
relações que se 
estabelecem entre 
eles, exercitando a 
curiosidade para 
fazer perguntas, 
buscar respostas e 
criar soluções 
(inclusive 
tecnológicas) com 
base nos 
conhecimentos das 
Ciências da 
Natureza.  
 
4. Avaliar 
aplicações e 
implicações 
políticas, 
socioambientais e 
culturais da ciência 
e de suas 
tecnologias para 
propor alternativas 
aos desafios do 
mundo 
contemporâneo, 
incluindo aqueles 
relativos ao mundo 
do trabalho.  
 
5. Construir 
argumentos com 
base em dados, 
evidências e 
informações 
confiáveis e 
negociar e defender 
ideias e pontos de 
vista que 
promovam a 
consciência 
socioambiental e o 
respeito a si próprio 
e ao outro, 
acolhendo e 
valorizando a 
diversidade de 
indivíduos e de 
grupos sociais, sem 
preconceitos de 
qualquer natureza.  
 
6. Utilizar diferentes 
linguagens e 
tecnologias digitais 
de informação e 
comunicação para 
se comunicar, 
acessar e 
disseminar 
informações, 
produzir 
conhecimentos e 
resolver problemas 

espacial, social e 
cultural, de modo a 
participar 
efetivamente das 
dinâmicas da vida 
social.  
 
4. Interpretar e 
expressar 
sentimentos, 
crenças e dúvidas 
com relação a si 
mesmo, aos outros 
e às diferentes 
culturas, com base 
nos instrumentos 
de investigação 
das Ciências 
Humanas, 
promovendo o 
acolhimento e a 
valorização da 
diversidade de 
indivíduos e de 
grupos sociais, 
seus saberes, 
identidades, 
culturas e 
potencialidades, 
sem preconceitos 
de qualquer 
natureza.  
 
5. Comparar 
eventos ocorridos 
simultaneamente 
no mesmo espaço 
e em espaços 
variados, e eventos 
ocorridos em 
tempos diferentes 
no mesmo espaço 
e em espaços 
variados.  
 
6. Construir 
argumentos, com 
base nos 
conhecimentos das 
Ciências Humanas, 
para negociar e 
defender ideias e 
opiniões que 
respeitem e 
promovam os 
direitos humanos e 
a consciência 
socioambiental, 
exercitando a 
responsabilidade e 
o protagonismo 
voltados para o 
bem comum e a 
construção de uma 
sociedade justa, 
democrática e 
inclusiva. 

 
6. Debater, 
problematizar e 
posicionar-se frente 
aos discursos e 
práticas de 
intolerância, 
discriminação e 
violência de cunho 
religioso, de modo a 
assegurar os direitos 
humanos no 
constante exercício 
da cidadania e da 
cultura de paz 
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digitais de 
informação e 
comunicação de 
forma crítica, 
significativa, 
reflexiva e ética 
nas diversas 
práticas sociais 
(incluindo as 
escolares), para se 
comunicar por 
meio das 
diferentes 
linguagens e 
mídias, produzir 
conhecimentos, 
resolver 
problemas e 
desenvolver 
projetos autorais e 
coletivos. 

suas respostas e 
sintetizar 
conclusões, 
utilizando 
diferentes registros 
e linguagens 
(gráficos, tabelas, 
esquemas, além de 
texto escrito na 
língua materna e 
outras linguagens 
para descrever 
algoritmos, como 
fluxogramas, e 
dados).  
 
7. Desenvolver 
e/ou discutir 
projetos que 
abordem, 
sobretudo, 
questões de 
urgência social, 
com base em 
princípios éticos, 
democráticos, 
sustentáveis e 
solidários, 
valorizando a 
diversidade de 
opiniões de 
indivíduos e de 
grupos sociais, 
sem preconceitos 
de qualquer 
natureza.  
 
8. Interagir com 
seus pares de 
forma cooperativa, 
trabalhando 
coletivamente no 
planejamento e 
desenvolvimento 
de pesquisas para 
responder a 
questionamentos e 
na busca de 
soluções para 
problemas, de 
modo a identificar 
aspectos 
consensuais ou 
não na discussão 
de uma 
determinada 
questão, 
respeitando o 
modo de pensar 
dos colegas e 
aprendendo com 
eles. 

das Ciências da 
Natureza de forma 
crítica, significativa, 
reflexiva e ética.  
 
7. Conhecer, 
apreciar e cuidar de 
si, do seu corpo e 
bem-estar, 
compreendendo-se 
na diversidade 
humana, fazendo-
se respeitar e 
respeitando o outro, 
recorrendo aos 
conhecimentos das 
Ciências da 
Natureza e às suas 
tecnologias.  
 
8. Agir pessoal e 
coletivamente com 
respeito, 
autonomia, 
responsabilidade, 
flexibilidade, 
resiliência e 
determinação, 
recorrendo aos 
conhecimentos das 
Ciências da 
Natureza para 
tomar decisões 
frente a questões 
científico-
tecnológicas e 
socioambientais e a 
respeito da saúde 
individual e coletiva. 

7. Utilizar as 
linguagens 
cartográfica, 
gráfica e 
iconográfica e 
diferentes gêneros 
textuais e 
tecnologias digitais 
de informação e 
comunicação no 
desenvolvimento 
do raciocínio 
espaço-temporal 
relacionado a 
localização, 
distância, direção, 
duração, 
simultaneidade, 
sucessão, ritmo e 
conexão. 

Fonte: BNCC, 2018 
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O Ensino Médio é a etapa final da educação básica. Destaca-se como um 

desafio para este segmento a formulação de políticas de organização curricular que 

deem conta das demandas de uma sociedade dinâmica e complexa, onde o cenário 

do mundo do trabalho modifica-se rapidamente. Salienta-se a importância de não 

homogeneizar o público desta etapa, mas entender sua heterogeneidade, 

caracterizada por múltiplas dimensões sociais, culturais, físicas e etárias. Portanto, a 

escola deve estar organizada para acolher as diversidades, garantindo que os 

estudantes sejam protagonistas em seu processo de escolarização. 

A escola deve proporcionar experiências que garantam as aprendizagens 

necessárias para que os jovens enfrentem os desafios da contemporaneidade e se 

formem como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, capazes de tomar 

decisões éticas e embasadas. Deve garantir o aprofundamento e a consolidação das 

aprendizagens do Ensino Fundamental, favorecendo a atribuição de sentidos à 

aprendizagem, garantindo o protagonismo dos estudantes, valorizando seus papeis 

sociais, assegurando tempo e espaço para que possam refletir sobre suas 

experiências, promovendo a aprendizagem colaborativa e estimulando atitudes 

cooperativas e propositivas, o que, segundo a BNCC, favorece a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania. Também é apontada como finalidade do Ensino Médio 

o aprimoramento do educando como pessoa humana, buscando a formação ética, o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico. Por fim, a escola 

deve garantir a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos de processos 

produtivos, relacionando teoria e prática. (BNCC, 2018) 

Por estes motivos, o currículo de modelo único foi substituído por um modelo 

mais diversificado e flexível, constituído por itinerários formativos, organizados por 

meio de diferentes arranjos curriculares, de acordo com o contexto local e as 

possibilidades de cada instituição. Os percursos são: Linguagens e suas tecnologias; 

Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências 

humanas e sociais aplicadas e Formação técnica e profissional. Cada uma destas 

áreas conta com competências definidas (BNCC, 2018), conforme abaixo (não foram 

definidas competências para a formação técnica, tendo em vista que é específica a 

cada curso): 
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Linguagens e suas 
tecnologias 

Matemática e suas 
tecnologias 

Ciências da Natureza 
e suas tecnologias 

Ciências Humanas e 
Sociais aplicadas 

1. Compreender o 
funcionamento das 
diferentes linguagens e 
práticas culturais 
(artísticas, corporais e 
verbais) e mobilizar esses 
conhecimentos na 
recepção e produção de 
discursos nos diferentes 
campos de atuação social e 
nas diversas mídias, para 
ampliar as formas de 
participação social, o 
entendimento e as 
possibilidades de 
explicação e interpretação 
crítica da realidade e para 
continuar aprendendo.  
 
2. Compreender os 
processos identitários, 
conflitos e relações de 
poder que permeiam as 
práticas sociais de 
linguagem, respeitando as 
diversidades e a 
pluralidade de ideias e 
posições, e atuar 
socialmente com base em 
princípios e valores 
assentados na democracia, 
na igualdade e nos Direitos 
Humanos, exercitando o 
autoconhecimento, a 
empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a 
cooperação, e combatendo 
preconceitos de qualquer 
natureza.  
 
3. Utilizar diferentes 
linguagens (artísticas, 
corporais e verbais) para 
exercer, com autonomia e 
colaboração, protagonismo 
e autoria na vida pessoal e 
coletiva, de forma crítica, 
criativa, ética e solidária, 
defendendo pontos de vista 
que respeitem o outro e 
promovam os Direitos 
Humanos, a consciência 
socioambiental e o 
consumo responsável, em 
âmbito local, regional e 
global.  
 
4. Compreender as línguas 
como fenômeno 
(geo)político, histórico, 
cultural, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, 
reconhecendo suas 

1. Utilizar estratégias, 
conceitos e 
procedimentos 
matemáticos para 
interpretar situações em 
diversos contextos, 
sejam atividades 
cotidianas, sejam fatos 
das Ciências da 
Natureza e Humanas, 
das questões 
socioeconômicas ou 
tecnológicas, 
divulgados por 
diferentes meios, de 
modo a contribuir para 
uma formação geral.  
 
2. Propor ou participar 
de ações para 
investigar desafios do 
mundo contemporâneo 
e tomar decisões éticas 
e socialmente 
responsáveis, com 
base na análise de 
problemas sociais, 
como os voltados a 
situações de saúde, 
sustentabilidade, das 
implicações da 
tecnologia no mundo do 
trabalho, entre outros, 
mobilizando e 
articulando conceitos, 
procedimentos e 
linguagens próprios da 
Matemática.  
 
3. Utilizar estratégias, 
conceitos, definições e 
procedimentos 
matemáticos para 
interpretar, construir 
modelos e resolver 
problemas em diversos 
contextos, analisando a 
plausibilidade dos 
resultados e a 
adequação das 
soluções propostas, de 
modo a construir 
argumentação 
consistente.  
 
4. Compreender e 
utilizar, com 
flexibilidade e precisão, 
diferentes registros de 
representação 
matemáticos (algébrico, 
geométrico, estatístico, 
computacional etc.), na 
busca de solução e 

1. Analisar fenômenos 
naturais e processos 
tecnológicos, com base 
nas interações e relações 
entre matéria e energia, 
para propor ações 
individuais e coletivas 
que aperfeiçoem 
processos produtivos, 
minimizem impactos 
socioambientais e 
melhorem as condições 
de vida em âmbito local, 
regional e global.  
 
2. Analisar e utilizar 
interpretações sobre a 
dinâmica da Vida, da 
Terra e do Cosmos para 
elaborar argumentos, 
realizar previsões sobre o 
funcionamento e a 
evolução dos seres vivos 
e do Universo, e 
fundamentar e defender 
decisões éticas e 
responsáveis.  
 
3. Investigar situações-
problema e avaliar 
aplicações do 
conhecimento científico e 
tecnológico e suas 
implicações no mundo, 
utilizando procedimentos 
e linguagens próprios das 
Ciências da Natureza, 
para propor soluções que 
considerem demandas 
locais, regionais e/ou 
globais, e comunicar suas 
descobertas e 
conclusões a públicos 
variados, em diversos 
contextos e por meio de 
diferentes mídias e 
tecnologias digitais de 
informação e 
comunicação (TDIC). 

1. Analisar processos 
políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e 
culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e 
mundial em diferentes 
tempos, a partir da 
pluralidade de 
procedimentos 
epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, 
de modo a compreender 
e posicionar-se 
criticamente em relação a 
eles, considerando 
diferentes pontos de vista 
e tomando decisões 
baseadas em 
argumentos e fontes de 
natureza científica.  
 
2. Analisar a formação de 
territórios e fronteiras em 
diferentes tempos e 
espaços, mediante a 
compreensão das 
relações de poder que 
determinam as 
territorialidades e o papel 
geopolítico dos Estados-
nações.  
 
3. Analisar e avaliar 
criticamente as relações 
de diferentes grupos, 
povos e sociedades com 
a natureza (produção, 
distribuição e consumo) e 
seus impactos 
econômicos e 
socioambientais, com 
vistas à proposição de 
alternativas que 
respeitem e promovam a 
consciência, a ética 
socioambiental e o 
consumo responsável em 
âmbito local, regional, 
nacional e global.  
 
4. Analisar as relações de 
produção, capital e 
trabalho em diferentes 
territórios, contextos e 
culturas, discutindo o 
papel dessas relações na 
construção, consolidação 
e transformação das 
sociedades.  
 
5. Identificar e combater 
as diversas formas de 
injustiça, preconceito e 
violência, adotando 
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variedades e vivenciando-
as como formas de 
expressões identitárias, 
pessoais e coletivas, bem 
como agindo no 
enfrentamento de 
preconceitos de qualquer 
natureza.  
 
5. Compreender os 
processos de produção e 
negociação de sentidos 
nas práticas corporais, 
reconhecendo-as e 
vivenciando-as como 
formas de expressão de 
valores e identidades, em 
uma perspectiva 
democrática e de respeito à 
diversidade.  
 
6. Apreciar esteticamente 
as mais diversas 
produções artísticas e 
culturais, considerando 
suas características locais, 
regionais e globais, e 
mobilizar seus 
conhecimentos sobre as 
linguagens artísticas para 
dar significado e 
(re)construir produções 
autorais individuais e 
coletivas, exercendo 
protagonismo de maneira 
crítica e criativa, com 
respeito à diversidade de 
saberes, identidades e 
culturas.  
 
7. Mobilizar práticas de 
linguagem no universo 
digital, considerando as 
dimensões técnicas, 
críticas, criativas, éticas e 
estéticas, para expandir as 
formas de produzir 
sentidos, de engajar-se em 
práticas autorais e 
coletivas, e de aprender a 
aprender nos campos da 
ciência, cultura, trabalho, 
informação e vida pessoal 
e coletiva. 

comunicação de 
resultados de 
problemas.  
 
5. Investigar e 
estabelecer conjecturas 
a respeito de diferentes 
conceitos e 
propriedades 
matemáticas, 
empregando 
estratégias e recursos, 
como observação de 
padrões, 
experimentações e 
diferentes tecnologias, 
identificando a 
necessidade, ou não, 
de uma demonstração 
cada vez mais formal  
na validação das 
referidas conjecturas 

princípios éticos, 
democráticos, inclusivos 
e solidários, e 
respeitando os Direitos 
Humanos.  
 
6. Participar do debate 
público de forma crítica, 
respeitando diferentes 
posições e fazendo 
escolhas alinhadas ao 
exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, 
com liberdade, 
autonomia, consciência 
crítica e 
responsabilidade. 

Fonte: BNCC, 2018 

    Partindo destas competências, serão delineadas, finalmente, as propostas 

de atividades que compõem o protótipo, desenvolvendo quatro fichas para demonstrar 

as relações de rede propostas pela linguagem hipertextual. 
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3.4  Desenvolvimento das fichas 

 

Nas fichas que compõem o fichário hipertextual são propostas ações 

pedagógicas em artes cênicas, que dialogam com as competências da BNCC 

determinadas para cada segmento do ensino básico, buscando um viés transversal, 

que não se prende apenas à disciplina Arte. 

Conforme relatado em todo o projeto, o critério para seleção e desenvolvimento 

das propostas está atrelado à ludicidade, em primeiro lugar, buscando a 

aprendizagem a partir das experiências (individuais e coletivas), propondo a zona de 

desenvolvimento proximal como abordagem pedagógica por parte dos professores 

(que também devem participar/experimentar as atividades).  

A hipertextualidade nas propostas se dá a partir das indicações de referenciais 

multimidiáticos como suporte para a experimentação corporal, no formato de vídeos, 

textos, livros, áudios e iconografia que devem estar presentes em cada ficha, 

buscando também, a partir da Teoria do Ator-Rede, propor uma utilização do material 

que forme redes de aprendizagem (através da possibilidade de fóruns de discussão) 

e que permita a transformação, por parte de todos as instâncias envolvidas, de si 

mesmos e também das atividades propostas, que não devem ser feitas de forma 

fechada, mas sim adaptadas a cada contexto. 

O ponto de partida para a construção das fichas segue o modelo estrutural das 

fichas do Fichário de Viola Spolin, que apresentam os seguintes itens:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Apresentação da estrutura das fichas de jogo de Viola Spolin 

Fonte: SPOLIN, 2006. 



62 
 

 
 

A partir de todas estas análises, foram desenvolvidas as seguintes propostas 

para compor o protótipo do fichário hipertextual: 

 

1. Corpo-Letra 

Segmento: Ensino Fundamental (anos iniciais)  

Competências relacionadas: Linguagens (1, 2, 3 e 5), Matemática (2, 4 e 8), 

Ciências da Natureza (3, 5 e 7), Ciências Humanas (1, 3, 4, 5, 6 e 7) e Ensino 

Religioso (3 e 4) 

Área de exploração: dança/expressão corporal 

Atividade para aula presencial 

Objetivo: Propor aos alunos que criem, com seus corpos, letras e palavras, de forma 

coletiva.  

Preparação: Propor a exploração individual do corpo do aluno, descobrindo quais 

letras ele consegue formar. Pode ser com o corpo inteiro, com um segmento – o 

importante é a exploração das potencialidades corporais em relação ao processo de 

alfabetização. Depois, dividir a turma em grupos.  

Proposições/Sugestões: A atividade pode se desenvolver de formas variadas no 

coletivo. Em grupos separados, os alunos podem sortear palavras de seu vocabulário 

para reproduzirem com os corpos, em conjunto, ou podem escolher as palavras a 

vontade. A ação pode se desenvolver com eles deitados no chão, apoiados na parede, 

em pé, sentados – como acharem que podem experimentar. Cada aluno pode fazer 

uma letra, ou podem usar mais de um aluno para criá-la. Pode virar um jogo de 

adivinha, em que cada grupo descobre a palavra que o outro escreveu e a reproduz 

também. Pode virar uma coreografia a partir das palavras criadas. O importante é 

explorar as possibilidades de transpor as formas das letras para o(s) corpo(s). 

Avaliação: feita em conjunto. Na conversa, verificar quantas palavras conseguiram 

formar, como foi, o que descobriram, quais letras acharam mais “fáceis” ou mais 

“difíceis” de fazer, observar as soluções que cada grupo encontrou para cada letra e 

valorizá-las.  

Observações: não ficar preso à forma exata de cada letra, buscar encontrar as 

similaridades do corpo com as letras escolhidas. 
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2. Corpo-Letra Virtual 

Segmento: Ensino Fundamental (anos iniciais) 

Competências relacionadas: Linguagens (1, 2, 3, 5 e 6), Matemática (2, 4 e 8), 

Ciências da Natureza (3, 5 e 7), Ciências Humanas (1, 3, 4, 5, 6 e 7) e Ensino 

Religioso (3 e 4) 

Área de exploração: dança/expressão corporal 

Atividade para formato híbrido/online 

Objetivo: Propor aos alunos que criem, com seus corpos, letras e palavras, de forma 

individual e explorem a construção de significados a partir da linguagem audiovisual  

Preparação: Propor a exploração individual do corpo do aluno, descobrindo quais 

letras ele consegue formar. Pode ser com o corpo inteiro, com um segmento – o 

importante é a exploração das potencialidades corporais em relação ao processo de 

alfabetização.  

Proposições/Sugestões: o aluno pode escolher as palavras a vontade, de acordo com 

seu vocabulário, ou com palavras propostas. A ação pode se desenvolver com eles 

deitados no chão, apoiados na parede, em pé, sentado – como achar que pode 

experimentar. Criar uma sequência com o corpo para a formação da palavra inteira, 

cada letra em sua ordem (a criança terá que criar a passagem de uma letra para a 

outra), o que irá gerar uma sequência coreográfica. O importante é explorar as 

possibilidades de transpor as formas das letras para o corpo. Essa movimentação 

deve ser gravada. Outra possibilidade (caso haja recursos) é produzir fotos do corpo 

do aluno em cada letra e criar uma sequência de imagens lado a lado, ou em filme 

tipo stop motion. 

Avaliação: propor que o aluno crie um relato de sua experiência – áudio, vídeo, 

desenho, escrito, etc, verificando quantas palavras conseguiu formar, como foi, o que 

descobriu, qual(is) letra(s) achou mais “fáceis” ou mais “difíceis” de fazer. Observar as 

soluções que cada aluno encontrou para cada letra e valorizá-las.  

Observações: não ficar preso à forma exata de cada letra, buscar encontrar as 

similaridades do corpo com as letras escolhidas. Essa ação pode ser transposta para 

números também, criando ações de operações matemáticas. 
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3. Sou jornalista! 

Segmento: Ensino Médio 

Competências relacionadas: Linguagens  e suas tecnologias (1, 2, 3, 4, 5 e 7), 

Matemática (1, 3 e 5), Ciências da Natureza (1, 2 e 3) e Ciências Humanas (1, 

2, 4, 5 e 6) 

Área de exploração: Teatro 

Atividade para formato presencial e híbrido/online* 

Objetivo: Propor aos alunos que criem um programa jornalístico, com seus vários 

perfis de repórteres, simulação de quadros tradicionais de um programa (bancada, 

entrevistas de rua, previsão do tempo, etc) 

Preparação: Pedir que os alunos assistam programas jornalísticos, observando como 

eles se estruturam e, principalmente, como os jornalistas/repórteres atuam diante das 

câmeras para transmitir as informações. Observar o corpo, trejeitos, postura.  

Proposições/Sugestões: A atividade pode se desenvolver de forma presencial, com a 

apresentação para a sala, ou de forma gravada, criando um programa em vídeo. Os 

temas podem estar totalmente conectados aos assuntos trabalhados nas diversas 

áreas curriculares. O importante é explorar o corpo para compor esses personagens 

jornalistas e, assim, apresentar os temas pesquisados para o jornal. Criar uma linha 

coerente de temáticas, de quadros e personagens. Deve ser elaborada em grupo. 

Avaliação: Avaliação colaborativa. Em conjunto, apontar as qualidades e 

possibilidades de melhoria nas ações de cada grupo ou da apresentação (caso a 

turma toda tenha trabalhado em um único jornal). Avaliar como se apropriaram da 

condição de jornalistas. 

Observações: o formato gravado permite a interação com ferramentas de edição de 

vídeo, efeitos, trilha sonora. No entanto, pode-se estimular também a transposição 

destes recursos para o formato presencial, feito ao vivo. Pode ser criada uma vinheta 

musical, cenário, figurinos.  

4. Dançando formas geométricas 

           Segmento: Ensino Fundamental  
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Competências relacionadas: Linguagens (2, 3, 5 e 6), Matemática (1, 2, 3, 6 e 

8), Ciências da Natureza (3, 5 e 7), Ciências Humanas (1, 4, 5, 6 e 7) e Ensino 

Religioso (3, 4 e 6) 

Área de exploração: Dança 

Atividade para formato presencial e híbrido/online 

Objetivo: Partindo de figuras geométricas, criar coreografias a partir dos ângulos de 

cada sólido escolhido. 

Preparação: observar os sólidos geométricos escolhidos para a ação, entendendo 

suas formas.   

Proposições/Sugestões: A atividade pode se desenvolver de forma presencial em 

formato online/híbrido. Com um giz, o aluno deve desenhar, no chão, a forma 

geométrica escolhida, em um tamanho em que ele possa se movimentar dentro dela, 

e numerar cada aresta. Ele deve criar uma sequência de movimentos a partir deste 

desenho (por exemplo, em um quadrado: movimento 1 - braço direito na aresta 1 e 

perna esquerda na aresta 3). Esse trabalho pode ser feito com a imaginação de uma 

forma tridimensional, sendo o desenho no chão a base para não se desconectar do 

formato e do tamanho escolhido inicialmente, imaginando os demais pontos acima da 

própria cabeça. Com o tempo, podem ser trabalhadas outras formas, de diferentes 

tamanhos, explorando diferentes sequencias ou a mesma sequência em ações com 

diferentes expansões de movimento. O trabalho pode resultar em uma coreografia 

individual, da turma toda ou de grupos, que podem juntar as sequências criadas, 

desenvolver novas em conjunto. O ponto de partida é o entendimento da forma 

geométrica no próprio corpo/movimento. No formato híbrido/online, essa sequência 

pode ser gravada pelo aluno, gerando uma apresentação de vídeodança, onde ele 

pode fazer uso do sólido geométrico como inspiração criativa também para outros 

elementos da apresentação. A sequência de movimentos pode ser registrada em 

desenho como forma de fixar os movimentos selecionados para a coreografia e para 

uma melhor visualização, pela criança, de seu próprio corpo no espaço, em outros 

formatos.  

Avaliação: Avaliar a variedade de movimentos sugeridos. Os alunos conseguem 

enxergar o sólido geométrico no movimento do outro? Promover observações para 

auxiliar a exploração de novos movimentos. 
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Observações: o formato gravado permite a interação com ferramentas de edição de 

vídeo, efeitos, trilha sonora. Podem ser criados cenário e figurinos. 

3.5  Design do protótipo 

 

Para o desenvolvimento do protótipo, inicialmente foi feito um painel semântico, 

com itens como forma, cor e tipografia, que serviram de referencial para a construção 

do design do projeto (logo, fichas, site). Foram anexadas imagens que remetiam a 

noção de fichário, corpo, hipertextualidade e rede, no caso da forma. Nas cores, o 

referencial foi a BNCC, que apresenta três cores no logo (amarelo, verde e azul) e 

outras cores encontradas ao longo material (laranja, vermelho, roxo). Essa variedade 

de cores e os referenciais pesquisados gerou a ideia de sobreposição e 

transparências, que geram outras cores. E na tipografia, letras de estilo sem serifa, 

arredondadas, variando do light ao extrabold (de acordo com a situação em que 

seriam utilizadas), optando-se por fontes do tipo open source (que permite sua 

utilização, modificação e distribuição sem cobrança de direitos autorais). 

 

Figura 8 – Painel Semântico criado para o projeto (item “forma”) 

Fonte: Compilação da autora 3 montada no Google Jamboard 

(https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-
FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing) 

                                                           
3 Montagens a partir de imagens coletadas no Google a partir das palavras-chave corpo, escola, movimento, 
hipertextual, rede, fichário, BNCC. 

https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing
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Figura 9 – Painel Semântico criado para o projeto (item “cores”) 

Fonte: Compilação da autora 4 montada no Google Jamboard 

(https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-
FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing) 

 
 
 

 

Figura 9 – Painel Semântico criado para o projeto (item “tipografia”) Fonte: Compilação da 

autora 5 montada no Google Jamboard Jamboard (https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-

FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing) 

                                                           
4 Montagens a partir de imagens coletadas no Google a partir das palavras-chave corpo, escola, movimento, 
hipertextual, rede, fichário, BNCC. Paleta de cores montada no site palletegenerator.com, acesso junho 2021 
5 Montagens a partir de imagens coletadas no Google a partir das palavras-chave corpo, escola, movimento, 

hipertextual, rede, fichário, BNCC. Fontes obtidas no site https://fonts.google.com    acesso junho 2021. 

https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1xi6mKeKN-FonuuF2JFA28DQJsqyAZwzreIAZEqdWdA4/edit?usp=sharing
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Essas ideias foram a referência para a criação de um esboço do logo do projeto, 

que foi utilizado no protótipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Esboços da logo para protótipo. 
Fonte: criação da autora a partir de desenhos disponíveis no site Shutterstock. 

 

A partir do wireframe desenvolvido anteriormente, foi iniciada a construção do 

protótipo no site Wix, que possui ferramentas de criação de site bastante intuitivas e 

variadas, possibilitando uma melhor visualização das ideias para o protótipo do site. 

Foi criada uma página inicial, onde foram inseridas informações para serem 

fixadas em todas as páginas (logo, menu, login, redes sociais, chat, rodapé, busca), 

links que redirecionam a cada um destes itens.  
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Nesta página foi incluída uma chamada especial intitulada “atividade da 

semana”. A ideia é chamar a atenção do público para alguma das fichas pedagógicas. 

Esta atividade deve ser alterada semanalmente no site, seguindo critérios como 

“elementos mais buscados pelo público” e “debates/votação no fórum”. 

No menu, estão disponíveis os links: início (página de abertura), fichas (onde 

estão as fichas pedagógicas), corpoescola (informações sobre o projeto, inspirações, 

parcerias, como se tornar parceiro, fazer doações, equipe, trabalhe conosco), FAQ 

(regras do site, transparência, perguntas e respostas mais comuns), contato (telefone, 

email, redes sociais, formulário direto para envio de mensagem), fórum (acesso ao 

fórum de discussões – necessário login prévio para acessar esta página) e membros 

(lista de membros cadastrados no site – necessário login para acessar essa página). 

 

Figura 11 – Protótipo do site CorpoEscola. 
Fonte: criação da autora no site Wix, disponível em:    

https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola Acesso em junho 2021 

https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola%20Acesso%20em%20junho%202021
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No item “fichas” estão localizadas as atividades pedagógicas que fazem parte 

do fichário virtual. Seguindo o conceito de fichário hipertextual, elas foram 

categorizadas, para serem encontradas mais facilmente, de acordo com o critério de 

pesquisa que interesse ao usuário. Cada leitor imersivo pode criar sua própria forma 

de estabelecer a hierarquização das fichas a partir destas categorias (nome, 

competência, faixa etária, etapa, tipo de atividade e tipo de aula). 

Figura 12 – Protótipo do site CorpoEscola. 
Fonte: criação da autora no site Wix, disponível em:    

https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola  Acesso em junho 2021. 

 
 

As páginas também oferecem links de acesso a sites externos, de acordo com 

a informação que está sendo oferecida (por exemplo, na página fichas, o usuário pode 

acessar o artigo de Cipriano Luckesi, do qual foi extraída a citação que consta na 

página, disponível no blog do autor), o que gera a hipertextualidade também com 

elementos externos ao site. 

 

 

https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola
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Figura 12 – Páginas “Competência” e “Etapa”, acessadas através do link “Fichas” do protótipo 
do site CorpoEscola. 

Fonte: criação da autora no site Wix, disponível em:    
https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola  Acesso em junho 2021. 

 
 

Todas as categorias apresentadas no item “Fichas” interligam-se entre si em 

cada ficha de atividade, já quem cada uma das ações pedagógicas pertence a 

diferentes categorias de classificação. 

 

 

Figura 13 – Páginas “Ficha de Atividades” do protótipo do site, mostrando a atividade “Corpo-
Letra”, para Ensino Fundamental. 

Fonte: criação da autora no site Wix, disponível em:    
https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola  Acesso em junho 2021. 

 

https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola
https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola
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Cada ficha possui em determinadas palavras os links para acesso a outros 

conteúdos, promovendo sua interligação com outras fichas e assuntos, de acordo com 

o conteúdo presente em cada uma delas. Também estão presentes os conteúdos 

hipermidiáticos (vídeos, músicas, textos, etc) que fazem a ampliação do assunto 

tratado em cada atividade. 

Cada ficha pode ser baixada do site em formato PDF e impressa, caso o 

educador deseje montar seu próprio fichário em papel, neste caso a categorização 

fica a critério de cada usuário. 

O protótipo está disponível no site Wix, através do link: 

https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola 

 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente projeto buscou criar maneiras de proporcionar uma educação 

menos fragmentada para as crianças e jovens da atualidade, tomando como ponto de 

partida a criação de um artefato pedagógico para os professores, que são a linha de 

frente neste processo e que, muitas vezes, acabam sendo obrigados a se adaptarem 

às mudanças sem estarem devidamente preparados para elas. 

A nova BNCC, alinhada à nova ordem mundial que define uma educação 

pautada em competências como elementos essenciais para a contemporaneidade, foi 

mais uma dessas mudanças que, apesar de ter partido de discussões horizontais, 

acabou sendo imposta verticalmente no sistema brasileiro de ensino, forçando os 

profissionais a se adaptarem a uma nova forma de ensinar, com definição de 

competências e habilidades que, em muitos casos, correm o risco de massificar o 

processo de aprendizagem e manter a fragmentação, tolhendo individualidades de 

professores e alunos caso não haja um entendimento real de que cada contexto é 

único neste processo e deve ser valorizado, mesmo dentro deste novo sistema. 

Também foi possível verificar que ainda há dissociação entre corpo e mente no 

sistema educacional. É visível que o excesso de informações que circula na 

atualidade, proporcionado pela internet e pela globalização, tende a agravar essa 

questão, pois a educação ainda está concentrada em fazer os alunos acumularem 

informações prontas ao invés de produzirem o próprio conhecimento ou “aprender a 

aprender”, o que revela um sistema de ensino ainda desconectado da realidade e da 

https://camilaivo4.wixsite.com/corpoescola
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forma como o processo de aprendizagem se dá atualmente, apesar das constantes 

discussões e projetos de mudanças, que vêm sendo potencializadas pela pandemia 

da COVID-19, que forçou o sistema básico de ensino a migrar para o formato on-line 

de uma hora para a outra. 

A nova BNCC propôs uma redução desta lacuna na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, mas os anos finais do Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio ainda deixam de lado essa potência que é o corpo e lúdico. Além disso, 

professores de disciplinas específicas ainda não suficientemente instrumentalizados 

nessa área, o que resulta na manutenção de propostas de ensino já vigentes há 

tempos, mesmo com as mudanças propostas. 

Considero a formulação da proposta pedagógica do projeto CorpoEscola bem-

sucedida ao mapear desafios da educação contemporânea, competências da nova 

BNCC e possibilidades lúdicas de construção de propostas em artes cênicas que 

possam ser transpostas das artes cênicas para o ensino regular de forma transversal, 

isto é, alcançando outros componentes curriculares além da disciplina Arte. Também 

percebo que a construção do fichário hipertextual no formato site permite sua ampla 

divulgação entre os profissionais da educação, permitindo que a pesquisa possa se 

estender para além dos limites da universidade. 

O projeto ainda demanda maior tempo de pesquisa para que seu lançamento 

ao público possa ser efetivado, com a construção de novas atividades pedagógicas e 

estabelecimento de parcerias com outros pesquisadores da área e com potenciais 

patrocinadores/doadores para que, enfim, a proposta possa ganhar a amplitude e 

consistência necessárias para sua recriação, construção e aplicação. 

 

 

 

 

 

 

.  
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