
 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Processos de criação: Jogo e improvisação em dança.   

Habilidades:  
(GO-EF06AR11-A). Criar, jogar e improvisar movimentos dançados de modo coletivo, 
colaborativo e autoral, propondo diferentes ações, virtuais e/ou presenciais, que envolvam a 
comunidade escolar ou local.   
 

 

ATIVIDADE (Uma dança para o seu tempo) 

 

Olá, estudante: 

 

Nessa atividade de arte/dança vamos falar sobre a dança afro-brasileira indicando o 

trabalho de Mercedes Baptista como uma das precursoras dessa técnica; partindo das 

práticas de dança afro que realizamos nas aulas anteriores, vamos explorar novas 

possibilidades de nos movimentarmos a partir de nossas experiências corporais 

trazendo para a coreografia nossa brasilidade.  Posteriormente, transformaremos em 

vídeos  nossas  experimentações corporais para exibição para toda a comunidade 

escolar.  

 

1– A dança afro-brasileira:  

 

A dança afro como uma técnica corporal já é reconhecida e praticada há muito tempo.  

Pode-se pensar na dança afro como uma inauguração da dança moderna brasileira nos 

idos dos anos 50 e 60. A dança afro-brasileira é então fruto das práticas trazidas pelos  



 

escravos africanos para o Brasil e que foram reelaboradas e transformadas na América 

Portuguesa (MONTEIRO,2011), que em medos do século 20 tomam forma e caráter 

cênico. 

Fonte: http://wikidanca.net/wiki/index.php/Dan%C3%A7a_Afro-brasileira.Foto do Balé Folclórico da Bahia - Dança de Origem. 

Registro: Marisa Viana. Acesso em 09/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mercedes Baptista  

Mercedes Baptista foi a primeira bailarina brasileira negra que integrou o corpo de baile 

do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e é considerada a principal precursora da dança 

afro-brasileira, coreógrafa responsável pela fusão das danças afro realizadas nas ruas e 

seus conhecimentos em técnicas clássicas e modernas de danças são realizadas com 

renomados coreógrafos pelo mundo afora.  

Sua trajetória na dança foi muito difícil, sofria constante discriminação, a ponto de não 

conseguir trabalhar; numa entrevista de 1981 ela declarou: "Madeleine Rosay, Vaslav 

Veltchek, Edy Vasconcelos e Nina Verchinina me deram boas oportunidades na carreira, 

sem olhar minha cor. Os problemas vieram depois.  



 

Eu me vi de repente excluída de tudo, e nem que pusesse um capacho cobrindo meu 

rosto me deixavam pisar em cena. Só uma vez atravessei o palco usando sapatilhas de 

pontas e, ainda assim, lá no fundo”. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Baptista, http://wikidanca.net/wiki/index.php/Mercedes_Baptista, acesso em 

09/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

        

    Fonte: http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Mercedes_Baptista 

 

 

 

 

Vamos assistir a um breve vídeo que apresenta a história de Mercedes Baptista, pelo 

link: https://www.youtube.com/watch?v=rzZLds_gJRE. 

 

2 – Agora vamos aquecer o corpo, relembrar alguns exercícios da atividade 05; separe 

um espaço na sua casa onde você possa realizar movimentações de dança de maneira 

que não atrapalhe sua locomoção e que você não esbarre em nenhum objeto.  

Sugestões de músicas: 

Guem com a música “Ya-Lou”: https://www.youtube.com/watch?v=WWKqIQdlUTc  

Guem & Zaka percussão com a música “A serpente”: https://www.youtube.com/watch?v=uvLdJ2X7bp4  

Kassa Soro com a música “Mamady Keita”: https://www.youtube.com/watch?v=kjMm9aCs7Co 

Adama Dramé com a música “Doumdoumba”  https://www.youtube.com/watch?v=F8TtUOf_7qs 

 



 

   Na posição de pé, afaste as pernas na abertura do seu quadril com os pés 

paralelos e descalços. Braços ao longo do corpo. Joelhos semiflexionados e coluna ereta 

(sem rigidez); 

   Inspirar fundo e elevar os braços em direção ao céu. Segure-os na posição 1, 

2, 3, 4. Expira soltando o ar e retorne os braços ao longo do corpo. Repita essa 

movimentação 4 vezes; 

   Agora, nossa atenção será direcionada para os pés. Com a imagem de amassar 

o barro na sua memória. Vamos elevar os pés do solo como se estivéssemos amassando 

o barro. 1 pé de cada vez direito 1,2, Pé esquerdo 3, 4; 

   Repita essa movimentação várias vezes. Perceba a vibração do movimento em 

todo o seu corpo, veja com reverbera nas pernas, tronco, braços e cabeça;  

   Com a intenção de amassar o barro você fará um exercício de levar um pé à 

frente e retornar à posição inicial que é com os pés paralelos na abertura do seu quadril. 

Uma vez pé direito, outra vez pé esquerdo. Pé direito à frente 1, 2; volta 3, 4. Pé 

esquerdo à frente 5,6; volta 7, 8;  

   Deixe o movimento solto e perceba como seu quadril segue o movimento, não 

trave o quadril. Para finalizar, com a sensação de amassar o barro o desafio é sair 

andando ao ritmo da música pelo espaço onde você se encontra, e depois acelere o 

caminhar até chegar a correr. Você pode começar mais devagar e ir acelerando aos 

poucos, siga a batida da percussão. Não se esqueça de observar quais são as sensações 

que você tem ao andar, correr pelo espaço. 

 

3 – Agora é sua vez; assim como Mercedes Baptista, realize frequentes ondulações e 

intenso movimento de quadris, use também os movimentos que você consegue dançar 

para montar a sua coreografia, deixe o corpo fluir ao som do tambor, imagine que você 

está em um bosque ou local que tenha muita terra, faça gestos que você considera 

fortes, divirta-se com a possibilidade de executar sua própria criação.  

 

Boas danças! 


