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RESUMO: 

 
A dança de rua é configurada como uma 
manifestação artística de ampla riqueza cultural 
que tem se difundido cada vez mais em diversos 
espaços da sociedade. Nesse contexto, porque 
não inserir esse ritmo nos espaços escolares a 
fim de estimular os jovens em sua capacidade de 
sentir, pensar e agir no mundo? Esse caderno 
pedagógico é uma ferramenta de possibilidade 
de mediação que apresenta considerações em 
relação ao ensino da dança de rua na escola, 
bem como os seus objetivos e a suas 
contribuições, tanto para o aluno quanto para a 
comunidade escolar. Essa ferramenta de estudo 
tem caráter qualitativo, cujo objetivo é 
compreender valores, motivações e sentimentos 
dos nossos jovens. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esse caderno pedagógico é uma ferramenta de possibilidade de 

mediação e foi elaborado com objetivo de desenvolver um trabalho 

motivacional dentro do espaço escolar de forma a alcançar os principais 

objetivos da escola, estimulando ideias e transformando a prática pedagógica 

em ações críticas, criativas e transformadoras. 

O ensino da educação física é a construção de ações em que se tornam 

possíveis experiências especificas para a superação de situações de vida 

presentes e futuras e nele deve ser inserido, além de outros conteúdos, o 

ensino da dança. 

A dança é uma manifestação que reflete a cultura, a religião, os 

costumes, os desejos, os ideais e uma forma de expressão das mais diversas 

sociedades. “Nasceu com a própria humanidade e tem estado presente no 

decorrer de seu desenvolvimento, apresentando-se como produto e fator da 

cultura humana, transmitindo valores e crenças de geração a geração” 

(VARGAS, 2003). 

A dança de rua é configurada como uma manifestação contemporânea 

de cultura que surgiu por meio dos jovens da periferia, que foram para as ruas 

manifestar seus desejos, sentimentos e ideias através do corpo e da dança.  

Após vários anos e influências de outros ritmos, a dança de rua foi 

ganhando espaço, construindo sua historia, sendo evidenciada em diversos 

lugares, por varias pessoas de diferentes etnias.  

Essa grande manifestação artística e de ampla riqueza cultural, inspira o 

desenvolvimento dessa proposta pedagógica, que pretende levar a dança de 

rua para dentro do espaço escolar, desenvolvendo efetivamente na escola a 

inclusão dessa modalidade nas aulas de educação física com alunos do 7º ano 

do ensino fundamental, de forma a motivá-los à prática de atividades físicas e 

motoras, oportunizando-os a busca de si para o encontro com o outro, a 

aquisição da consciência corporal e ainda, que seja proporcionado aos 

mesmos a vivência e valorização de atividades culturais, conduzindo-os ao seu 

próprio caminhar, enquanto pessoas críticas, sensíveis, criativas, 

transformadoras e autônomas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dançar é... 

 

“Uma expressão do corpo em movimento”... 

“Transcende o poder das palavras.” 
 

(Vanja Ferreira, 2004) 

 

Dançar é... 

 

“Permitir ao corpo improvisação e expressão”.  

Assim “o corpo funciona como uma 

orquestra”. 
 

(Maria Eugênia P. Morato – Prof. de Ginástica Jass) 

 



 
 

A EXPERIÊNCIA CORPORAL E SUAS MANIFESTAÇÕES 

 

 

O Homem, em um contexto 

histórico, tem várias formas de se 

comportar corporalmente, pois existem 

relações do corpo com o contexto social. 

“Cada corpo expressa a história 

acumulada de uma sociedade e nele 

marca seus valores, suas leis, suas 

crenças e seus sentimentos, que estão na 

base da vida social” (GONÇALVES, 2012 p. 14). 

Gonçalves (2012) reflete ainda sobre a educação e a educação física 

numa visão transformadora, orientadas por valores de liberdade, verdade e 

justiça, e ainda por uma visão de corporalidade e movimento, em um conceito 

de homem como unidade, como um ser no mundo.  

Sua prática educativa deve compreender algumas questões específicas 

como a experiência corporal e o movimento, ou seja, a experiência da nossa 

corporalidade e do nosso ser motriz, que inclui a forma de perceber a si próprio 

e aos objetos. 

Nessa visão, entra o papel do professor de educação física com a 

função de orientação e acompanhamento do movimento, seja qual for o tipo de 

movimento a ser aprendido, e esses, devem ter sentido para os aluno/as, pois 

eles necessitam de aprendizagem e experiências para lidar de forma adequada 

com a sua corporalidade e com seus movimentos.  

A experiência corporal se manifesta com o resultado de alguns aspectos, 

tais como: consciência corporal, experiência com o próprio corpo, como o corpo 

e os movimentos são percebidos pelos outros, e ainda, da interpretação da 

linguagem corporal dos outros. 

E ainda, a educação física, trabalhando com a corporalidade e 

movimento, identifica que o corpo não é simplesmente biológico, ou seja, ele 

resgata o sentido do sensível e do corpóreo na vida humana, um ser que 

possui necessidades materiais e espirituais.  

Fonte: Domínio Público 



 
 

Trabalha com o homem em sua totalidade, forma a sua personalidade 

através da atividade física, tornando-o capaz de enriquecer e organizar sua 

vida pessoal, e o professor de educação física deve permitir ao aluno/a formar 

seus próprios significados de movimento por meio de experiências em que 

possa vivenciar diretamente o sentido de suas ações motoras. 

Assim, o aluno perceberá um corpo que sente, se expressa, se 

comunica, cria e significa, ou seja, perceberá que a sua relação com o mundo é 

a de um ser que tem emoções, que ama, que odeia, que tem fome, que tem 

dor, que vive a solidão, a amizade, o desprezo, etc., enfim, de um ser que 

sente e que participa da construção de seu mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dançar é... 

 

“Expressar representativamente os 

diversos aspectos da vida do homem.” 
 

(Celi N. Z. Taffarel – Prof. Ms em Ciências do Movimento – UNICAMP) 

 

Dançar é... 

 

“(...) expressar seus sentimentos 

através do corpo em movimento.” 
 

(Paulo Miranda – Prof. De Axé e de Educação Física Três Corações – MG) 

 



 
 

 

A DANÇA NA ESCOLA E SEU CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 

Para Marques (2005, p.17), devemos lançar um olhar mais crítico sobre 

a dança na escola, que durante muitos séculos, negligenciou o corpo, a arte e, 

portanto, a dança.  

Reflete ainda que a escola é um 

lugar privilegiado para que o ensino da 

dança aconteça e enquanto ela existir, a 

dança não poderá mais ser sinônimo de 

“festinhas de fim de ano”. (...) “a dança 

é forma de conhecimento, elemento 

essencial para a educação do ser 

social” (MARQUES, 2005, p.24). 

A dança não está somente 

interligada com o afetivo quando libera emoções, mas também com o cognitivo, 

pois quando estamos dançando os sentimentos cognitivos se integram aos 

processos mentais e então podemos compreender o mundo de uma forma 

diferenciada, ou seja, artística e estética.  

Isso é o que diferencia a dança na escola com a dança de um baile de 

carnaval, uma vez que entendemos que ”o corpo que dança e o corpo na 

dança tornam-se fonte de conhecimento sistematizado e transformador” 

(MARQUES, 2005, p. 25). 

É gratificante oportunizar uma aula de dança na 

escola, pois esta permite ao professor conhecer melhor o 

seu aluno, saber suas preferências sobre o que ele 

realmente gosta, discutindo e trocando experiências, 

deixando-os usar a imaginação. Isso possibilita a 

verificação dessas influencias na realidade e nas atitudes 

dos mesmos. 

Barreto (2008), com base nas suas próprias 

experiências e estudos, compreende que a dança é um 

Fonte: Domínio Público 

Fonte: Domínio Público 

http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Silhueta-de-desenho-vetorial-de-dança-break/12906.html


 
 

fenômeno que envolve a corporeidade e a expressão humana, é também a 

possibilidade de expressão de sentimentos que deve ser ensinada na escola, 

uma vez que é o espaço formal de aprendizagem, como um conhecimento 

corporal a ser experimentado pelos alunos. “Quando se dança, o tempo-espaço 

experienciado não é o cronológico, mas sim o do coração, o dos sentidos e o 

da expressividade” (BARRETO, 2008 p.26). 

O trabalho da dança nas aulas de educação física pode vir a ser uma 

ferramenta facilitadora do processo ensino-aprendizagem, já que desenvolve 

sua prática baseada no trabalho psicomotor. 

Deve ter como objetivo principal o aspecto educacional, priorizando os 

movimentos naturais, os aspectos lúdicos e a expressão criadora do 

movimento. Deve valorizar e permitir a 

expressividade espontânea dos alunos, a 

experimentação corporal, deixando de lado a 

ênfase em altas qualidades técnicas e formais.  

Dançar, compreender, apreciar e 

contextualizar danças são formas de discutir 

preconceitos.  

Esse trabalho na escola deve incentivar 

os alunos a criarem danças que não ignorem ou 

reforcem negativamente as diferenças, que 

fazem parte do nosso dia a dia.  

Segundo Morato (1986, p.11), ao trabalhar a dança na escola, pode-se 

desenvolver os quatro impulsos primários que o ser humano possui: o 

sentimento, o ritmo, o movimento e a expressão. Estes, ligados irão 

desenvolver o impulso da dança. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Domínio Público 

Fonte: Domínio Público 

http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Silhueta-da-dançarina-vetor-clip-art/6907.html


 
 

 

DANÇA 

SENTIMENTO 

RITMO MOVIMENTO 

EXPRESSÃO 



 
 

 

 

 

 

UNIDADE 01 

 

A DESCOBERTA DO PRÓPRIO CORPO E AS SUAS  

POSSIBILIDADES DE MOVIMENTO 

 

 

 

Esse estudo tem como objetivo oportunizar aos alunos/as o 

entendimento do próprio corpo em movimento, fazendo com que percebam as 

possibilidades e as limitações próprias, as percepções e o respeito com o seu 

corpo e do outro. 

Os alunos/as precisam desenvolver gradativamente algumas 

capacidades de domínio da coordenação neuromuscular, e quando essas 

forem desenvolvidas, eles conseguirão maior disciplina na coordenação, 

economia de esforço, maior atenção e equilíbrio, fazendo com que suas 

capacidades de aprendizagem sejam mais eficazes.  

 

 

 

RITMO 

 

 

 

A palavra ritmo, na fisiologia significa 

repetição, em intervalos regulares de uma ação ou 

função.  

Para Ferreira (2009, p. 20), “a palavra ritmo 

vem do grego rhytmos e designa aquilo que flui, se 

move; de movimento regulado”. 

 

 Fonte: Domínio Público 

Fonte: Domínio Público 



 
 

                     

O ritmo é uma qualidade fundamental existente em todo ser humano, 

porém de uma forma diferenciada, pois cada indivíduo possui uma 

característica de ritmo e uma maneira própria de manifestá-lo.  

“Não existe um ritmo comum a todos” (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013). 

O ritmo pode ser individual (ritmo próprio), grupal (caracterizado muito 

bem pela dança e outras atividades por equipe), mecânico (uniforme, que não 

varia), disciplinado (condicionamento de um ritmo predeterminado), natural 

(ritmo biológico), espontâneo (realizado livremente) e refletido (reflexão sobre a 

temática realizada), todas estas variações de ritmo podem ser trabalhadas na 

escola com diferentes atividades. 

Trabalhar o ritmo proporciona aos alunos/as o desenvolvimento da 

capacidade física, assim como a saúde e a qualidade de vida; a descoberta do 

próprio corpo e de suas possibilidades de movimento; o desenvolvimento do 

ritmo natural e da criatividade, e ainda, o despertar do sentido de cooperação, 

solidariedade, comunicação, liderança e entrosamento através de trabalho em 

grupo. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Ajudar os aluno/as a conhecerem seus próprios corpos; 

 Desenvolver um ritmo natural e tomar consciência dele; 

 Favorecer a estabilidade do esquema corporal;  

 Auxiliar no desenvolvimento da linguagem e na compreensão do 

movimento; 

 Possibilitar o manejo de mobilidade e expressão. 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

 

Essas atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente quatro horas/aula.  

Podem ser utilizadas e se necessário, adaptadas de acordo com os 

recursos físicos e materiais disponíveis na escola, buscando alcançar os 

objetivos propostos. 

Buscarão construir coletivamente um conceito para ritmo, bem como 

verificar a possibilidade de produz sons, explorando o ritmo através do corpo. 

 

o Reunir os alunos em círculo e questioná-los sobre a definição de ritmo: 

ritmo é...? 

 

o Convidá-los a executar movimentos com as mãos e pés, reproduzindo 

os movimentos do professor;  

 

o Convida-los a assistir vídeos que apresentam a produção de sons com o 

corpo:  

 

 Beat Box, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=COoKRYk-

HWU 

 Barbatuques, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw. 

 

o Após a apreciação, questionar os alunos:  

O que foi visto no vídeo?  

O que eles estavam fazendo?  

Como alguns sons foram produzidos? (Neste momento, o professor 

deverá encaminhar a discussão para que os alunos compreendam que existem 

várias formas rítmicas além das musicais). Então, explicar que ritmo é uma 

sequência de movimentos ou sons que se repetem; 

https://www.youtube.com/watch?v=COoKRYk-HWU
https://www.youtube.com/watch?v=COoKRYk-HWU
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw


 
 

 

o Pedir aos alunos que individualmente tentem criar seus próprios sons 

com o corpo, podendo utilizar mãos (palmas), pés, dedos; 

 

o Desafiá-los a desenvolver sequências rítmicas individualmente, em 

pequenos grupos e em grandes grupos. 

 

o Os grupos demonstrarão os sons criados aos colegas, e estes deverão 

reproduzi-los; 

 

o A partir da construção do conceito de ritmo, será enfatizada a 

necessidade de cadência entre sons e movimentos, propondo as 

brincadeiras:  

a) “Repita e continue”: todos em círculo, um aluno/a deverá realizar um 

movimento; o/a aluno/a a sua esquerda deve realizar o movimento do/a colega 

e criar um novo, e assim sucessivamente.  

b) “Morto – vivo – careca – cabeludo”: todos em circulo e em pé, 

obedecem as seguintes ordens: morto (ficam agachados), vivo (ficam de pé), 

careca (ficam com as mãos na cabeça), cabeludo (ficam como os braços 

abertos acima da cabeça). 

 

o Pode-se trabalhar também o ritmo em saltos, saltitos, passadas e 

corridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUER SABER MAIS? 

www.stomponline.com 
www.barbatuques.com.br 

MIX – STOMP LIVE: 
https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k&list=RDl0XdDKwFe

3k#t=3 
 

http://www.stomponline.com/
http://www.barbatuques.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k&list=RDl0XdDKwFe3k#t=3
https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k&list=RDl0XdDKwFe3k#t=3


 
 

 

 

 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL: FORMAS, DIREÇÕES E ORGANIZAÇÕES. 

 

 

 

 

De acordo com Benítez (2012), “a orientação espacial   a capacidade 

que tem o indiv duo de situar-se e orientar- se, localizar outra pessoa ou ob eto 

dentro de um determinado espaço”.  

A educação física, como área do conhecimento é muito importante na 

formação dos alunos, e através da dança, auxilia na tomada da consciência 

corporal, além de outros aspectos importantes. 

Dessa forma, percebe-se que deve ser oferecido aos nossos alunos/as 

noç es de situação, tamanho, movimentos, formas e volume, para que atinjam 

a etapa de orientação espacial, ou seja, para que passem a ter acesso a um 

espaço orientado a partir de seu próprio corpo, multiplicando suas 

possibilidades de aç es. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver no aluno noções de tempo e espaço, através de atividades 

lúdicas, utilizando ritmos diversos; 

 Ampliar a consciência das partes do corpo, bem como a sensibilização 

dos sentidos e ainda a exploração espacial. 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

 

Essas atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente uma hora/aula.  

Podem ser utilizadas e se necessário, adaptadas de acordo com os 

recursos físicos e materiais disponíveis na escola, buscando alcançar os 

objetivos propostos. 

 

o Todos os alunos/as devem andar livremente pela quadra ao som de 

músicas com ritmos diversos. Ao sinal do professor, devem formar 

rapidamente uma coluna com um aluno em  pé e outro agachado e 

assim sucessivamente até  final da coluna. 

 

o Voltam a andar livremente e ao sinal do professor, formam uma grande 

roda, de forma que um fique com o corpo  virado para fora  e o outro 

com o corpo virado para dentro, intercalando as posições. 

 

o Será desenhado um quadrado no chão, e ao sinal, todos deverão entrar 

dentro dele. Logo, será desenhado um quadrado menor do que o 

número de alunos da turma, para que ao entrar, eles precisem se 

“espremer” um pouco. 

 

o Nessa atividade, algumas variações podem ser feitas, solicitando que 

entrem no quadrado pulando com um pé só (direito ou esquerdo).  

 

o Podem ser utilizados também, arcos (bambolês), dispostos na quadra, 

onde ao sinal, os alunos/as devem entrar nos bambolês. Aos poucos, os 

arcos são retirados progressivamente, então, os alunos terão que, mais 

uma vez, se “espremer” um pouco para que caibam todos nesses 

espaços disponíveis (arcos). 

 



 
 

o Outra sugestão é fazer vários desenhos no chão. Dividir a turma em 

pares e distribuir bolas para cada dupla. Ao sinal do apito cada criança 

joga a bola para o seu par, andando e jogando sem pisar nos desenhos 

e sem deixar a bola cair. 

 

o Utilizando músicas diversas, os alunos/as deverão se deslocar em um 

espaço delimitado, começando em um espaço maior, ao cessar a 

musica, eles/as deverão tocar partes do corpo do colega (estas definidas 

pelo professor). O espaço utilizado será reduzido progressivamente até 

ficar pequeno, fazendo com que os alunos/as fiquem bem pertinho uns 

dos outros.  

 

o Dialogar com eles sobre como é estar com o outro, ao explorar o mesmo  

espaço. Como se dá essa relação? Quais as sensações e percepções 

corporais? Professor deverá contextualizar com os temas de 

aprendizagem.  

 

o Ao som de uma música, escolher partes do 

corpo para serem movimentadas e dizer 

aos alunos: mãos, rosto, joelho etc. Pode-

se auxiliá-los a criar diálogos dançantes 

entre duplas, trios, quartetos ou grupos, por 

exemplo. Uns dançam com os pés e 

cotovelos, outros com cabeça e mãos, 

outros ainda com expressões faciais e 

braços.  

 

o Na sequencia, propor que os alunos dancem com uma parte do próprio 

corpo, encontrando a outra, por exemplo: a mão encosta no pé, o nariz 

no ombro ou no cotovelo, o dedinho da mão encontra o dedinho do pé, 

até que sejam esgotadas as possibilidades, estimulando-os a encontrar 

lugares inusitados do corpo e do espaço, por exemplo: os cotovelos 

tentam se tocar atrás das costas, com o tronco inclinado para frente;  

 

Fonte: Domínio Público 



 
 

 

o Auxiliá-los a criar pequenas coreografias a partir dessas improvisações e 

analisá-las: Quais partes mais usaram? Quais sensações das partes 

tocadas? Como é o ritmo dessas partes? Como os alunos se sentiram 

com relação ao uso do corpo no espaço? A forma do corpo cria outras 

ideias de corpo? Quais significados podem emergir das formas criadas 

com partes do corpo em contato?     

 

o As criações devem ser apresentadas aos demais colegas. Se possível 

filmar ou fotografar de forma a valorizar as produções e as observações 

sobre os conceitos e suas sensações ao dançar deverão ser anotadas 

pelo professor.    

 

 

 

ORGANIZAÇÃO LÁTERO – ESPACIAL  

(LATERALIDADE) 

 

 

 

Le Bouch (1986, p.118), 

assegura ser a lateralidade ou 

lateralização “uma tradução de 

um predomínio motor referido ao 

segmento direito ou esquerdo do 

corpo”.  

Alguns autores relacionam a lateralidade ao conhecimento corporal, o 

qual é de grande importância nas relações entre o eu e o mundo exterior, que 

para Wallon (1971), é um elemento indispensável na constituição da 

personalidade do ser humano. O conhecimento do corpo não depende 

unicamente do desenvolvimento cognitivo. Depende, também, da percepção 

formada tanto de sensações visuais, táteis, sinestésicas quanto, em parte, da 

contribuição da linguagem.  

Fonte: Domínio Público 



 
 

Alguns autores dizem que a lateralidade é definida por volta dos seis aos 

oito anos e é dominada pelo cérebro, onde o lado esquerdo do corpo é 

estimulado pelo hemisfério cerebral direito e vice-versa. 

Negrine (1986), afirma que é durante o crescimento que a lateralidade 

da criança se define naturalmente, podendo também ser determinada por 

fatores sociais, ainda muito marcantes nos dias de hoje. 

Trabalhar a dança na escola contribui para o desenvolvimento 

psicomotor, levando o aluno/a a tomar consciência do seu corpo e ainda a 

adquirir a coordenação de seus movimentos, inclusive da lateralidade, que 

muitas vezes é definida por ele, mas que nem sempre sabe qual é seu lado 

direito ou esquerdo e vice-versa. 

Portanto, permitir aos alunos/as organizar suas atividades motoras 

globais é uma ação educativa fundamental. Então, deve-se colocá-los nas 

melhores condições para constituir uma lateralidade homogênea e coerente. 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Trabalhar noções de lateralidade; 

 Fazer com que os alunos/as tenham consciência do seu corpo; 

 Explorar os movimentos do corpo usando a criatividade; 

 Desenvolver as potencialidades intelectuais, físicas e criativas, através 

de atividades lúdicas e recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

 

Essas atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente uma hora/aula.  

Podem ser utilizadas e se necessário, adaptadas de acordo com os 

recursos físicos e materiais disponíveis na escola, buscando alcançar os 

objetivos propostos. 

 

o Espelho: Formar duplas, onde um será o espelho do outro e deve repetir 

todos os movimentos realizados pelo colega; 

 

o Ser guiado pelo colega através do toque: em duplas, um aluno fica com 

os olhos fechados. O colega comanda o seu caminhar definindo os 

toques, sendo: toque na nuca (andar pra frente), toque na cabeça 

(parar), toque no ombro direito (virar para a direita), toque no ombro 

esquerdo (virar para a esquerda); 

 

o Nó humano: em um grande círculo e de mãos dadas, os alunos deverão 

definir quem está do seu lado direito e esquerdo. Soltam as mãos, se 

espalham pela quadra e depois se juntam para pegar novamente nas 

mãos dos colegas conforme posição inicial. Isso favorecerá a formação 

de um “grande nó”. Eles então deverão desfazer esse nó sem soltar das 

mãos dos colegas; 

 

o Atividades com bola:  

 - Formar duas colunas com os alunos onde os primeiros 

de cada, terão que passar a bola por cima da cabeça até 

chegar ao ultimo; após passar a bola por baixo das pernas; 

depois alternar os movimentos; 

 Fonte: Domínio Público 



 
 

 - Formar duas filas onde a bola terá que passar de mão em mão pelo lado 

direito e depois pelo lado esquerdo, depois alternar os movimentos; 

 

- Em círculo, o professor se posiciona no centro com a bola. Ele jogará a 

bola para cada aluno onde este terá que devolvê-la, com a mão sugerida 

pelo professor, assim sucessivamente até todos participarem; 

 

- “João Bobo”: definem-se trios, onde um aluno se posiciona ao centro e 

deve tentar “roubar” a bola dos outros dois colegas; 

 

- Barata Assustada: Os alunos/as devem formar um círculo e segurar uma 

bola. Ao sinal do professor, a bola deve ser passada por todos do círculo. 

Ao novo sinal, a bola deve mudar de sentido. Cada vez que a bola cair, a 

equipe perde um ponto. Ganha a equipe que menos deixar  a bola cair. 

 

o Atividades com música: 

Formar uma coluna de alunos, que será chamada 

de “trem”. O primeiro aluno do trem deverá realizar 

movimentos onde todos deverão imitá-lo, quando trocar a 

música, quem estava puxando o trem passa para o final 

da fila e o próximo assume o controle do trem ditando as 

coreografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Domínio Público 



 
 

 
 

EQUILÍBRIO: 

 

 

Segundo Mattos (2005, p. 96), equilíbrio é 

o controle do corpo em ação com relação ao seu 

centro de gravidade por combinação de ações 

musculares; estado de repouso em que se 

acham os corpos solicitados por forças iguais e 

contrárias; estado particular pelo qual um sujeito 

pode, por sua vez, manter uma atividade ou um 

gesto, ficar imóvel ou lançar seu corpo no espaço 

utilizando a gravidade e, ao mesmo tempo, 

resistindo-a; faculdade para manter o controle 

do corpo em circunstâncias difíceis. 

Dar oportunidade aos alunos em vivenciar atividades relacionadas ao 

equilíbrio é muito importante para desenvolverem autoconfiança, capacidade 

de concentração a ainda capacidade de percepção para a superação de 

desafios. 

Para Cabral (2014), o equilíbrio é um fator de grande importância para o 

ser humano, pois sem ele seria difícil ou até impossível a realização de 

algumas tarefas. Trata-se de habilidades das articulações que as fazem 

retornar ao seu estágio inicial após a realização de um movimento que provoca 

instabilidade.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Descobrir as capacidades de movimento e equilíbrio através de 

atividades lúdicas; 

 Levar os aluno/as a adquirirem autoconfiança e segurança no seu dia a 

dia; 

 Desenvolver o controle postural e aquisição de locomoção. 

Fonte: Domínio Público 



 
 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

 

Essas atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente uma hora/aula.  

Podem ser utilizadas e se necessário, adaptadas de acordo com os 

recursos físicos e materiais disponíveis na escola, buscando alcançar os 

objetivos propostos. 

 

o A fim de verificar o seu equilíbrio, solicitar que os alunos/as realizem 

algumas tarefas, exemplo: apoiar-se num pé só por 10 segundos e 

depois com o outro pé; agachar na ponta dos pés e com os braços 

abertos; andar sobre uma linha reta; equilibrar objetos na cabeça (livros, 

saquinhos de areia, mochilas, etc.). Essas também poderão ser 

executadas com os olhos fechados; 

 

o Dança da laranja: formam-se os pares para a dança. Coloca-se uma 

laranja apoiada entre as testas dos dois integrantes de cada par. Ao 

começar a música, os pares devem dançar procurando ao mesmo 

tempo evitar que a laranja caia. É proibido usar as mãos para manter o 

equilíbrio. Se a laranja cair no chão, a dupla é desclassificada. A música 

deve prosseguir até que só reste um par com a laranja. (podem-se 

utilizar também bexigas ou bolas de meias); 

 

o Avião pegador: os alunos/as ficam dispostos livremente pela quadra. Um 

deles será o pegador e tomará a posição de braços elevados 

lateralmente imitando o avião. Execução: ao sinal o aluno pegador 

deverá tocar os companheiros e estes para evitarem ser pegos, ficarão 

em um só pé com os braços elevados lateralmente; 

 

o Vivo, morto, torto e geleia: os alunos/as deverão formar uma fila e ficar 

de frente para o professor. Ao comando “vivo”: os alunos/as deverão 



 
 

 

ficar em pé. Ao comando: “morto”, eles deverão se abaixar. Ao 

comando: “torto”, deverão permanecer na posição, porém devem inclinar 

o corpo para algum lado. Por fim, ao comando: “geleia”, eles deverão 

permanecer com o corpo tremendo; 

 

o Canguru: a turma deve ser dividida em duas ou mais colunas e os 

alunos/as deverão estar com as pernas afastadas. Os primeiros de cada 

coluna deverão estar de posse de uma bola. Ao sinal, passam a bola 

sob as pernas que formam um túnel. Quando essa chegar ao último 

aluno da coluna, este deve prendê-la entre os joelhos e ir saltando até a 

frente da sua coluna, iniciando a brincadeira novamente. Quando o 

primeiro da coluna chegar novamente à frente, deverá erguer a bola ao 

alto; 

 

o Corrida do ovo: organizar a turma em duplas e delimitar um percurso a 

ser percorrido. Cada dupla deverá colocar os ovos entre as testas e 

concluir o percurso delimitado pelo professor o mais rápido possível, 

sem deixar o ovo cair. Não poderão usar as mãos para tentar consertar 

ou equilibrar o ovo. Se deixarem o ovo cair, deverão voltar à linha inicial. 

 

 

 

COORDENAÇÃO MOTORA: 

 

 

 

Nosso corpo, quando está em equilíbrio, nos 

permite desenvolver certas capacidades motoras com 

diversos movimentos harmoniosos e coordenados, 

capacidades estas que são chamadas de coordenação 

motora. 

Movimentos como pular, correr, andar, saltar ou 

realizar tarefas de maiores habilidades, exigem de nós 

Fonte: Domínio Público 



 
 

uma coordenação motora que, em outras palavras, nos permite dominar o 

corpo no espaço, controlando os movimentos mais complexos. 

É possível observar a coordenação motora de um indivíduo desde 

pequeno, através das respostas aos estímulos. 

Ao trabalhar a coordenação motora, através da realização de atividades 

que requerem movimentos diversos, precisos, rápidos e fortes, será 

proporcionado aos alunos/as, o desenvolvimento dos grupos musculares e o 

exercício da memória, permitindo a manutenção do equilíbrio. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Permitir aos alunos/as o controle dos seus movimentos através de 

brincadeiras lúdicas; 

 Trabalhar grupos musculares e o exercício da memória com atividades 

que requerem movimentos diversos;  

 Estimular o ato de brincar desenvolvendo diversos jogos e brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

 

Essas atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente uma hora/aula.  

Podem ser utilizadas e se necessário, adaptadas de acordo com os 

recursos físicos e materiais disponíveis na escola, buscando alcançar os 

objetivos propostos. 



 
 

o Atividades com corda:  

 

- Aumenta-aumenta: os alunos/as devem saltar 

sobre a corda, cuja altura vai sendo aumentada 

até que não consigam mais saltar; 

- Estafetas pulando corda individualmente; 

- Pular na corda grande com 02 boleadores, 

realizando entradas e saídas da corda;  

- 02 cordas e 04 boleadores formando um “X”, 

devem bolear no mesmo sentido e ao mesmo 

tempo. Os aluno/as devem pular no centro do “X”; 

 

o Dança das cadeiras; 

 

o Zoológico: alunos/as devem sentar em circulo em suas cadeiras. Serão 

definidos 04 nomes de animais e cada 04 alunos representarão esses 

animais. Todos sentam, o professor fala o nome de um dos animais e 

todos os alunos/as que representarem o animal anunciado devem se 

levantar rapidamente e trocar de lugar. Quando o professor falar 

zoológico, todos devem trocar de lugar. Com o desenvolvimento da 

brincadeira, cadeiras vão sendo retiradas do circulo sem que os alunos 

percebam. Aquele que “sobrar”, dará o próximo comando; 

 

o  Pega o rabo: dividir a turma em 02 equipes (os pegadores e os 

fugitivos). Os fugitivos devem prender um “retalho de tecido” ou uma 

camiseta na parte de trás do calção, como se fosse um rabo. Os 

pegadores devem tentar pegá-los. Ganha a equipe que conseguir 

executar a tarefa em menos tempo; 

 

o Desafio em duplas: cada aluno/a deve ter um pequeno pedaço de 

barbante no bolso direito. Frente a frente, um deve tentar pegar o 

barbante do outro. Além do barbante, prender um pregador de roupas na 

camiseta e para dificultar um pouco mais, dar um pedaço de giz para 

Fonte: Domínio Público 

http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Imagem-de-vetor-de-corda-grossa-esportes/5911.html


 
 

cada um tentar riscar o calçado do colega. Aquele/a que conseguir 

desenvolver a tarefa ganha a brincadeira;  

 

o Pega o tênis: os alunos/as deverão estar de tênis com cadarços. Todos 

devem desamarrar os cadarços tirá-los do pé. O professor mistura todos 

os pares de tênis e os deixa a uma determinada distancia dos alunos. 

Ao sinal, devem encontrar seus respectivos pares, coloca-los nos pés, 

amarrá-los e retornar ao ponto de origem. Ganha quem desenvolver a 

tarefa em menor tempo. 

  

Dançar é... 

 

“Projetar o belo e criar o novo.” 
 

(Hélio Barbosa – Prof. de Recreação e Psicomotricidade – SP) 

 

Dançar é... 

 

“Uma das maiores terapias que 

existe.” 
 

(Fábio Batista – Bailarino Afro e acadêmico de Educação física) 

 



 
 

 

UNIDADE 02 

 

STREET DANCE / DANÇA DE RUA 

 

 

 

A street dance ou dança de rua é um conjunto de estilos de danças 

populares que possuem movimentos detalhados, acompanhados de 

expressões faciais. Suas músicas têm batidas fortes como principal 

característica (PACIEVITCH, 2014). 

 

 

VOLTANDO AO PASSADO: 

 

As primeiras manifestações surgiram nos Estados Unidos da América, 

em 1929, na época da grande crise econômica, quando os músicos e 

dançarinos que trabalhavam nos cabarés ficaram desempregados e foram para 

as ruas fazer seus shows. Nas décadas seguintes, de 30 e 40, outros ritmos de 

origem afro-americana, como o Blues e o 

Rhytm and Blues influenciaram a 

dança de rua (PUPPO, 2014).  

No fim dos anos 60, mais 

precisamente em 1967, o cantor 

americano James Brown, criou um 

novo ritmo que influenciou muito a 

dança de rua: o Soul (ritmo de 

origem afro-americana). Mais tarde, 

o funk (também de James Brown), 

a música Disco e o Rap também 

influenciaram a dança de rua.  

Fonte: Domínio Público 

Figura 1: James Brown  
(imagem reproduzida) 

 

Fonte: DOBLINS, 2014. 

http://www.infoescola.com/danca/danca-de-rua/


 
 

             O Breaking surgiu em 1981 como 

uma vertente da dança de rua, e foi 

disseminado pelo mundo rapidamente, 

tendo como principal precursor o cantor 

americano Michael Jackson. (Imagens 

reproduzidas nas figuras 1 e 2) 1 

De acordo com Dance (2014), a 

dança de rua é formada por vários estilos, 

todos eles influenciados pela dança funk e 

é assim classificada:  

 A vinculada à cultura hip hop, 

grupos ou crews; 

 A vinculada às academias e 

estúdios de dança. 

 

As características da dança de rua são definidas como: 

 Um trabalho de coordenação motora com ritmo, musicalidade e 

luta; 

 Um ritmo onde se dá mais atenção aos movimentos fortes e 

enérgicos executados pelos braços, pernas, por movimentos 

acrobáticos coreografados, saltos e saltos mortais;  

 Uma dança com raiz afro; 

 Uma dança que utiliza de músicas com batidas fortes e 

marcantes.  

Street apesar de significar rua, não quer dizer que todos os estilos 

surgiram exatamente nas ruas. Quer dizer apenas que veio do povo da cidade, 

que não é acadêmico (clássico), portanto é street.  

                                                           
1
 DOBLINS, Erick Gabriel Fabrício. Estudante do 6° ano – Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Princesa Isabel. Cerro Azul-Pr, 2014. 

 

Figura 2: Michael Jackson  
(imagem reproduzida) 

 

Fonte: DOBLINS, 2014. 



 
 

Mais do que um estilo de dança influenciado 

por vários ritmos, ainda de acordo co Pacievitch 

(2014), a dança de rua sempre foi associada à 

cultura e a identidade negra, sobretudo a partir da 

década de 70. Nesse período, o movimento que 

teve início com a dança se estendeu para outras 

manifestações culturais e artísticas, como a pintura, 

poesia, o grafite e o visual (modo de se vestir e de 

andar).  

A esse novo estilo nascido nos guetos nova-

iorquinos (Bronx, Broolkin e Harlem) deu-se o nome 

de Hip – Hop (do inglês: hip = quadril, hop = pulo, 

ou seja, saltar movimentando os quadris) o qual é 

composto por quatro elementos culturais. São eles: o 

rap (ritmo e poesia), o grafite (assinaturas), os D ’s e Mc’s, e o street dance. 

Alguns autores dividem a dança de rua em dois tipos: o Hip – Hop 

(movimento cultural, de rua) e a Street Dance (dança oriunda de academias e 

escolas de dança). 

Dance (2014), acredita que dos estilos de dança urbana, apenas o 

B.Boying foi criado exatamente nas ruas, durante as Block Partys (festas de 

rua), que deram origem à Cultura Hip Hop. Os demais estilos de dança tiveram 

diferentes ambientes para sua criação como, Clubs (danceterias), programas 

de TV, entre ouros. 

Nos dias de hoje quando se diz street dance ou dança urbana americana 

você entende por: Locking, Up Rocking, Popping, Boogalooing, B.Boying, 

Freestyle Hip Hop e House Dance. 

A dança de rua vinculada ao movimento hip hop, tem outro sentido na 

história e em sua formação, uma vez que é um estilo de dança mais dinâmico, 

já que veio de outras danças sociais e suas características principais são: a 

improvisação e a mistura de linguagens, como exemplo, a encenação teatral. 

Para Puppo (2014), em janeiro de 1991, a dança de rua chegou ao 

Brasil com o primeiro grupo profissional sul americano do gênero, através do 

coreógrafo e bailarino Marcelo Cirino. Ele idealizou e introduziu, na cidade de 

Fonte: Domínio Público 

http://www.infoescola.com/danca/danca-de-rua/
http://www.infoescola.com/danca/danca-de-rua/
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://publicdomainvectors.org/photos/dmenest_Jumper_Silhouette.png&imgrefurl=http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Silhueta-de-jumper-vetor-clip-art/7134.html&h=500&w=263&tbnid=ZhGdG32xBWGC2M:&zoom=1&docid=wPLMv-ODuUZXiM&ei=6CxRVL7JOMqgNpGxgVA&tbm=isch&ved=0CEIQMygeMB4&iact=rc&uact=3&dur=1785&page=2&start=22&ndsp=25


 
 

Santos - SP, o primeiro curso de “Dança de Rua” no Brasil, baseado em um 

trabalho prático e de pesquisa, que iniciou em 1982.  

Incorporou então, elementos da cultura brasileira, criando a dança de 

rua brasileira, cuja finalidade era elevar e divulgar a dança de rua no país 

tornando-a um estilo de dança digno e respeitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE TRABALHAR A DANÇA DE RUA NA ESCOLA? 

 

 

Esse trabalho buscará desenvolver efetivamente na escola a inclusão da 

modalidade da dança, em específico a dança de rua (Street Dance) nas aulas 

de educação física para alunos/as do ensino fundamental num contexto 

educacional e ligada aos processos artísticos.  

A dança de rua será fundamentada na sua teoria, 

as suas práticas serão experimentadas e vivenciadas 

pelos alunos/as, dando um novo ritmo às aulas e às 

atividades do cotidiano escolar na tentativa de motivá-

los a buscarem conhecimentos dentro e fora da escola 

para que possibilite aos mesmos a aquisição de 

atitudes, normas e valores para a suas vidas futuras. 

A cultura da dança de rua talvez não faça parte 

do cotidiano dos jovens de determinadas regiões, 

 

       SUGESTÕES DE FILMES: 

 O PODER DO RITMO (2007) 

 

 ELA DANÇA, EU DANÇO (2006) 

Fonte: Domínio Público 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://publicdomainvectors.org/photos/break_dance.png&imgrefurl=http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Silhueta-da-dan%C3%A7arina-vetor-clip-art/6907.html&h=500&w=573&tbnid=9Dq4Dy24Gp16EM:&zoom=1&docid=KUU1YZL5c-38MM&ei=6CxRVL7JOMqgNpGxgVA&tbm=isch&ved=0CEUQMyghMCE&iact=rc&uact=3&dur=1136&page=2&start=22&ndsp=25


 
 

porém essa modalidade de dança foi escolhida para atender a diversidade 

existente no espaço escolar, pois pode ser trabalhada com todos os alunos 

independente das suas características físicas e contextos sociais. 

Trabalhar a dança de rua nas aulas de educação física implicará em um 

somatório da dança como arte e da dança como exercício físico, pois será um 

misto de ritmos, coreografias, músicas e expressões corporais. Dará 

possibilidades aos alunos/as de terem a oportunidade de desenvolver 

habilidades corporais e de participar de atividades culturais com a finalidade de 

lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, quebrando paradigmas e 

proporcionando a eles, segundo Ferreira (2009, p. 13) “desenvolver as 

seguintes competências: organização do trabalho, tratamento da informação e 

participação na vida social”. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (2000) 2 deve-

se respeitar as diversidades regionais, culturais e políticas, com a construção 

de referencias comum ao processo educativo.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ferreira (2009), afirma ainda que desenvolver o trabalho de dança na 

escola melhora o aprendizado dos jovens, uma vez que trabalha a percepção 

do próprio corpo, permite que eles tenham atitudes de valorização e apreciação 

de manifestações expressivas e culturais e talvez como um dos fatores mais 

importantes, amplia a capacidade de interação social, fazendo com que 

conheçam e repeitem a diversidade que os cerca. 

Com as propostas desenvolvidas nesse caderno pedagógico, a 

expectativa é que os jovens percebam a importância desta vivencia de modo a 

                                                           
2
 PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. Educação Física, vol. 07. Rio de Janeiro:DP&A, 2000. 

 
 
...”os conteúdos da educação física devem abranger uma enorme gama de 
conhecimentos produzidos pela cultura corporal e também conteúdos que 
contemplem áreas diversificadas a fim de permitir aos educandos 
compreender o corpo integrado, sem fragmentá-lo em físico e cognitivo”. 
PCNs (2000), apud Ferreira (2009, p. 11).  

 



 
 

se tornarem conscientes de seu potencial sensível, imaginativo e criador, além 

de terem atitudes no mundo de maneira critica e harmoniosa. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconhecer os elementos que constituem a dança de rua; 

 Motivar os alunos/as à prática da dança de rua; 

 Desenvolver a capacidade de concentração na criação de movimentos 

diversos; 

 Valorizar as experiências criativas dos alunos/as; 

 Trabalhar em favor de todos os sujeitos, de forma a não permitir 

exclusões por preconceitos de qualquer natureza. 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

 

Essas atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente 16 horas/aulas, de forma a alcançar os objetivos propostos. 

 

o Dialogando com a turma: apresentar aos alunos/as através de explanação o 

assunto Street Dance e a cultura Hip Hop;  

 

o Perguntar se já vivenciaram ou se já ouviram falar desse estilo musical. 

 

o Qual é a visão ou conceito dos alunos/as sobre o assunto tratado; 

 



 
 

o O que entendem sobre uma coreografia? 

 

o Convidá-los a assistir alguns vídeos:  

 Coreografia curta com integrantes meninos em pequenos grupos, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uyV-60A13MU;  

 Coreografia de grupos maiores com acrobacias, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vL_kMN--eIM;  

 Coreografia de grupos mistos (meninos, meninas e crianças), disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=uJC2i7R5w1Y,  

 Coreografia utilizando músicas do momento, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=efK_Nzc6wQU. 

 

o Construir com a turma um conceito para a dança de rua através da 

observação que os alunos/as fizeram após a análise dos vídeos; 

 

o Mostrar que, através de uma coreografia, podemos manifestar muitos 

sentidos, podemos também transmitir o que pensamos, abordando temas 

polêmicos ou de interesses da sociedade através da dança de rua; 

 

o Ensiná-los os tempos do movimento e as frases musicais: pedir para que 

formem um círculo e sentem-se. Explicar que as músicas são constituídas 

por tempos/frases musicais em ritmos diversos; 

 

o Estalando os dedos, fazer uma contagem de 08 tempos primeiramente em 

ritmo lento e depois acelerado. Contar os tempos ao som de músicas com 

ritmos diversos; 

 

o Ainda sentados, propor que os alunos/as se movimentem de acordo com os 

movimentos realizados pelo professor através da brincadeira de “siga o 

mestre” na contagem de 08 tempos, sendo o mestre será o professor. Ele 

deverá orientar os alunos/as quanto ao nível, ritmo e direção, e deixar que 

eles se movimentem livremente; 

https://www.youtube.com/watch?v=uyV-60A13MU
https://www.youtube.com/watch?v=vL_kMN--eIM
https://www.youtube.com/watch?v=uJC2i7R5w1Y
https://www.youtube.com/watch?v=efK_Nzc6wQU


 
 

o Criar 04 frases musicais de 08 tempos, totalizando 32 tempos com 

movimentos simples para que os alunos/as percebam como iniciar uma 

coreografia; 

 

o Dividir a turma em trios, onde deverão criar movimentos improvisados em 

02 frases musicais de 08 tempos totalizando 16 tempos; 

 

o Cada trio apresentará sua criação aos colegas e então unir todos os 

movimentos formando uma única coreografia. Experimentar essa 

coreografia em músicas de ritmos diversos e finalizar com a que a turma 

melhor se adapte. (Pode-se também formar duplas, pequenos ou grandes 

grupos); 

 

o A sequência pode ser montada sem música e depois ser adaptada a vários 

estilos musicais. São várias as alternativas, todas partindo da criação dos 

próprios alunos, do repertório de movimentos deles.  

 

Esse diálogo de movimentos pode servir como base, inclusive, para 

montagens coreográficas posteriores, mostrando que criar sequências de 

movimentos não é algo tão difícil assim. 

 

o Aumentar o grau de dificuldade dos movimentos com passos de solo ou 

inserindo nos movimentos acessórios ou objetos como chapéus, cadeiras, 

entre outros; 

 

o Assistir ao vídeo:  

 Coreografia em dupla, sendo um adulto e criança. Disponível em: 

https://www.facebook.com/video.php?v=754321754605102; 

 

o Pedir para que os alunos/as formem grupos e pesquisem com amigos/as, 

na televisão ou na internet movimentos possíveis para o street dance.  

 

o Hora da Tarefa. A tarefa é: criar uma sequencia de passos, em uma frase 

musical de 08 tempos. Cada grupo deverá contemplar variações 

https://www.facebook.com/video.php?v=754321754605102


 
 

determinadas pelo professor. Exemplos: uma passagem pelo solo, um giro, 

uma salto, utilização de membros inferiores, superiores, movimentos de 

cabeça, quadril, entre outros; 

 

o Cada grupo ensinará aos outros colegas as sequencias criadas até que 

sejam memorizadas por todos. Colocar então um fundo musical para que os 

movimentos sejam executados no ritmo da música; 

 

o Dividir a turma em dois grupos e propor que se desafiem, ou seja, frente a 

frente eles executam os movimentos (sequencia de passos), onde cada 

grupo busca fazer o melhor no seu momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dançar é... 

 

“Exprimir o inexprimível através do 

movimento.” 
 

(Lilá Sant’ana – Prof. de Ballet Clássico) 

 

 

 

 

Festival de Dança Colégio Estadual Princesa Isabel – Cerro Azul  
Coreógrafo: Luiz Alberto M. Machado  
Foto: Vânia de Moura e Costa, 2008.  

 



 
 

 

UNIDADE 03 

 

COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA E EXPRESSIVIDADE 

 

 

 

 

A composição 

coreográfica é a melhor 

organização possível 

adotada pelo professor/a e 

pelos alunos/as para melhor 

impressionar esteticamente 

a percepção que as pessoas 

têm ao assistirem a 

apresentação de uma 

coreografia.  

Essa organização pode 

ser em conjuntos ou individuais e é o resultado de muitos fatores, como as 

reflexões sobre a escolha do tema, a análise do espaço, as associações com 

os movimentos, o número de pessoas envolvidas, os meios disponíveis para 

sua execução, e ainda a mensagem que se quer transmitir. 

Nesse universo, a criatividade é fator primordial, a qual se caracteriza 

como o produto do raciocínio, onde existe uma resposta correta ou uma 

solução esperada. 

Normalmente, temos respostas espaciais ou de movimento que já são 

pré-estabelecidas na nossa mente. É importante para a evolução coreográfica 

sair do estado de controle para arriscar um novo passo, ou um passo a mais ou 

a menos, fazendo algo para sair do habitual. 

Na composição coreográfica da street dance, podem fazer parte 

movimentos e elementos das artes circenses, do teatro e das manifestações 

acrobáticas. 

 Festival de Danças Colégio Estadual Princesa Isabel 
Street Dance - Coreógrafa: Liliane Lopes  

Foto: Vania de Moura e Costa, 2006. 

Fonte: Domínio Público 



 
 

Existem vários elementos que permeiam a composição coreográfica: 

 

 A combinação e a estética dos figurinos;  

 Criação e renovação das “pautas coreográficas” (formação de desenhos 

no palco em determinado tempo e espaço); 

 Entradas e saídas de palco com segurança; 

 Originalidade das formações e desempenho dos alunos; 

 Utilização de elementos originais na coreografia (adereços, objetos, 

entre outros); 

 Seleção musical. 

 

As atividades expressivas são manifestações da cultura corporal.  

Quando trabalhamos com música e movimentos expressivos e criativos, 

expressamos sentimentos e emoções, além de tentarmos transmitir algo. 

Quando se trabalha dança, valoriza-se a subjetividade, a escolha de 

movimentos, as músicas, o sincronismo, entre outros componentes. 

 

As principais características das atividades expressivas são: 

 A expressão e a comunicação de gestos; 

 Presença de música; 

 Relação com o outro; 

 Dimensão estética especial; 

 Abordagem tática diferenciada. 

 

As técnicas corporais são construídas naturalmente e melhoram o 

resultado quando aliadas à estética da composição coreográfica.  

Para Laban (1988), o corpo é o nosso principal elemento na dança. Tudo 

precisa estar integrado com consciência, pois é o ponto de partida para 

quaisquer movimentos e passos. 

O corpo apresenta uma composição de distintas qualidades que são 

interconectadas e relacionadas.  

 

 



 
 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Estimular a vivencia da corporeidade, incentivando-os à expressão dos 

movimentos; 

 Trabalhar em grupo e melhorar a percepção espaço temporal; 

 Trabalhar a organização, valorizando as experiências criativas dos 

alunos/as, tornando a prática da dança mais motivadora; 

 Proporcionar autoconhecimento e a comunicação entre os envolvidos; 

 Desenvolver noções de tempo e espaço. 

 

CORPO 

FORÇA 

FLEXIBILIDADE 

PERCEPÇÃO 
ESPAÇO-

TEMPORAL 

EQUILÍBRIO 

COORDENAÇÃO 
MOTORA 

LATERALIDADE 

POSTURA 

CONTROLOGIA 

VELOCIDADE 

NOÇÃO 
CORPORAL 



 
 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA: 

 

 

 

As atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente três horas/aula, de forma a alcançar os objetivos propostos.  

Com a realização das aulas anteriores, os alunas/as já vivenciaram 

possibilidades de movimento do próprio corpo, o ritmo, as frases musicais, o 

tempo da música, as sequencias de passos, entre outros. 

O professor deverá explicar aos alunos que a composição de uma 

coreografia deve partir de uma ideia central e a escolha da música, bem como 

a caracterização dos dançarinos devem ter relação com essa ideia.  

Aproveitam-se então as sequencias de passos já criados nas aulas 

anteriores e então, buscar desenvolver nos aluno/as noções de organização no 

desenvolvimento e execução de uma coreografia, bem como a forma de se 

apresentar e se expressar. 

 

o Os grupos terão um tempo para criarem “pautas coreográficas” de 

acordo com o número de alunos envolvidos. Utilizando folhas de papel, 

eles/as deverão discutir possibilidades e criar formações que podem ser 

utilizadas em uma coreografia e também, de que forma serão feitos os 

deslocamentos para chegarem nessas formações por eles criadas; 

 

o Após as criações, executar as formações e os deslocamentos; 

 

o Estabelecer com os alunos/as uma sequencia de batidas rítmicas para 

que se desloquem a vontade e, ao término das contagens, os grupos 

deverão parar nos locais por eles determinados.  

 

Pode-se realizar a atividade inversa. Montam primeiramente as figuras 

em um espaço determinado e depois transferem as mesmas para o papel. 



 
 

Esses são alguns exemplos de pautas coreográficas que podem ser 

formadas de acordo com o número de pessoas envolvidas: 

         24                        06                        20                        13                        07         

 

  

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES  

EXPRESSÃO CORPORAL: 

 

 

 

As atividades estão sendo sugeridas para a realização de 

aproximadamente três horas/aula, de forma a alcançar os objetivos propostos.  

 

o Escrever em folhas de papel algumas sensações como: amor, ódio, 

alegria, tristeza, muita raiva, frio, calor, entre outras. Dividir a turma e 

grupos e sortear uma sensação para cada grupo. Eles devem 

demonstrar aos colegas as sensações que vivenciaram; 

 

o Usar uma música para que criem movimentos que manifestem esses 

sentimentos; 

 

o Determinar um período para que criem uma sequencia de passos em 04 

frases musicais, demonstrando a sensação sorteada para o grupo; 

 

o Todos os alunos da turma compartilham entre si os movimentos e 

expressões desenvolvidas pelos grupos e após a memorização, a 

coreografia expressiva estará pronta.  
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Dicas importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAÇÃO: 
 

     As coreografias devem ser iniciadas com 
movimentos simples, de preferência, os já 
conhecidos pelos alunos. 
     As dificuldades devem ser intercaladas 
com os movimentos mais fáceis, a fim de 
não desmotivá-los. 

A ESCOLHA DA MÚSICA: 
 
     Toda composição coreográfica deve 
partir de uma ideia que tenha relação com 
a música escolhida. 
     Essa composição deve prever ritmos 
variados em relação aos movimentos, ou 
seja: lentos, rápidos, amplos e curtos. 

A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO: 
 

     Deve-se utilizar todo o espaço 
disponível de forma completa e variada 
que permitam: 
Direções (frente, trás, laterais, diagonais); 
Trajetórias (em linha reta, ondulada, com 
ou sem troca de direção); 
Níveis (alto e baixo).  

 
OS MOVIMENTOS CORPORAIS: 

 
Definir movimentos iguais para todos os 
membros do grupo de forma sincronizada. 
 
Dividir as dificuldades ao longo da 
coreografia de forma homogênea.  



 
 

 

 

UNIDADE 04 

 

ESCOLA: UM AMBIENTE MOTIVACIONAL 

FESTIVAL DE DANÇA 

 

 

É possível possibilitar aos jovens momentos e espaços para a 

apreciação, 

aprendizado e 

participação.  

Isso pode ser 

concretizado através 

de mostras de dança 

dentro do espaço 

escolar, da 

participação dos 

alunos em eventos, 

em palestras com 

bailarinos, 

professores e 

técnicos em dança, nas pesquisas de novas formas de movimento e também 

nas construções de materiais e na organização de festivais. 

Um festival é uma forma de evento muito importante, pois é um 

momento de culminância em que aos jovens é proporcionada a exposição de 

suas criações, onde não existe competição e sim a participação. 

É um evento motivador e totalmente informal que pode envolver um 

grande número de participantes.  

É um evento que valoriza as diferenças, os limites e capacidades 

individuais e coletivas dos alunos/as, que demonstrarão aos seus familiares e 

comunidade em geral o que aprenderam nas atividades escolares. 

Festival de Danças do Colégio Estadual Princesa Isabel – Cerro Azul  
Dança de Abertura com encenação teatral 

Foto: Luana Eduarda de Moura Machado, 2010. 

Fonte: Domínio Público 



 
 

Para que seja possível desenvolver um evento como esse, é 

imprescindível que haja um processo de organização por parte da escola. 

Também é possível a participação ativa dos alunos/as. 

Essa organização se inicia com a seleção das músicas e a construção 

das coreografias, além de: 

 

 Definição do local do evento; 

 Logística estrutural: palco, som, iluminação, 

assentos (cadeiras); 

 Foto e vídeo; 

 Propaganda; 

 Convites; 

 Busca de patrocinadores; 

 Equipe de apoio; 

 Entre outros. 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver e valorizar a autonomia, o senso crítico e a criatividade;  

 Integrar e socializar os jovens dentro e fora dos espaços escolares; 

 Desenvolver questões éticas, estéticas e morais na aplicação do ensino 

da dança; 

 Trabalhar em favor de todos os sujeitos, de forma a não permitir 

exclusões por preconceitos de qualquer natureza; 

 Fazer da escola um ambiente motivacional. 

 

 

 

 

Fonte: Domínio Público 



 
 

SUGESTÕES: 

 

o Eleger uma comissão organizadora do festival, que pode ser 

composta por membros da equipe gestora, professores, pais e 

alunos; 

 

o Criar um regulamento que estabeleça as normas e os critérios de 

participação para que o evento alcance os objetivos propostos; 

 

o Convidar grupos de outras escolas e da comunidade em geral; 

 

o Estimular os alunos a criarem suas coreografias, podendo ser grupos 

grandes, pequenos ou ainda individuais, de acordo com o 

regulamento; 

 

o Agendar o dia das apresentações; 

 

o Convidar os pais, amigos, professores e comunidade para a 

apreciação das criações; 

 

o O professor deverá auxiliar os alunos na criação da abertura e do 

encerramento do evento;  

 

o Poderá ser definido com a organização do evento que para prestigiar 

os jovens, a comunidade realize o pagamento de um valor específico 

para cobrir despesas de figurino, alimentação, entre outros; 

 

o Pode-se também realizar um festival social e definir como ingresso a 

doação de um quilo de alimento para que posteriormente, os jovens 

façam a montagem de cestas básicas para doarem às comunidades 

carentes do município. 

 

 



 
 

 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES: 

 

 

“A avaliação é um dos aspectos essenciais de qualquer projeto 

pedagógico” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, P. 103). 

A avaliação das 04 unidades em que serão trabalhadas as aulas de 

dança de rua será caracterizada pela observação onde serão analisados os 

fenômenos do comportamento dos alunos/as. 

Durante todo o processo da implementação dessa proposta pedagógica, 

a avaliação será constante, feita através da observação e análise dos 

alunos/as em todas as fases das aulas desenvolvidas. 

Serão considerados aspectos do conhecimento, habilidades, atitudes e 

condutas sociais de cada aluno/a, mesmo porque sabe-se das diferenças 

individuais existentes no espaço escolar. 

Enfim, os alunos/as serão avaliados: na participação das discussões, no 

fazer das atividades individuais e coletivas, no esforço das construções e nas 

criações, na organização, na compreensão, na comunicação e ainda no 

respeito para com os colegas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dançar é... 

“Dizer coisas”.  

“Escrever, verbalizar com o corpo.” 
 

(Murilo Guerra – Prof. de Dança Recreativa – ENAF) 

 



 
 

CURIOSIDADES 
 Espetáculo – História da Dança de Rua: 

Origem e Evolução: 
www.youtube.com/watch?v=rrCbKNQZa3g 

 Festival de Dança de Joinville: 
www.festivaldedanca.com.br 

 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dançar é... 

 

(Ir) “Além da alma”.  

“Com a dança consegue-se unir tudo, o físico, a emoção, 

a fé, todo o corpo e a mente.” 

 
(Ana Luiza Matuck - Prof. Dança do Ventre – UNICAMP e Três 

Corações – MG) 

 

Dançar é... 

 

“(...) movimento; é a partir da dança que 

podemos mudar, criar, transformar, sentir, 

realizar e ter prazer.” 
 

(Paulo Henrique Castro – Prof.de Educação Física e Filosofia da UCP) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rrCbKNQZa3g
http://www.festivaldedanca.com.br/
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