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Dançando a partir do balé clássico 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática pretende propor uma reflexão a respeito de como se pode aprender a 

elaborar uma coreografia com base em determinada manifestação de dança, transformando-a em 

conteúdo autoral e criativo dentro de sala de aula. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar similaridades entre vídeos de balé clássico. 

• Criar uma coreografia com base em uma ideia específica do balé. 

• Registrar o movimento dançado utilizando recursos digitais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança 

Contextos e práticas 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de 
expressão, representação e encenação da dança, reconhecendo 
e apreciando composições de dança de artistas e grupos 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Elementos da linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento dançado, abordando, criticamente, o 
desenvolvimento das formas da dança em sua história 
tradicional e contemporânea. 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Estruturas do balé clássico 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: Atividade 1 – alunos sentados em suas cadeiras; Atividade2 – alunos distribuídos pelo espaço 
para execução de atividade coreográfica. 
Recursos e/ou material necessário: vídeos de balés de repertório, aparelho reprodutor de áudio e vídeo, fotos de 
espetáculos de balé clássico. 
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Atividade 1 – O corpo de baile e os solistas (25 minutos) 

Nesta aula, você vai trabalhar com a turma partindo do balé clássico. Para isso, use balés de 

repertório, aqueles que contam uma história por meio da dança clássica. Pesquise previamente na 

internet vídeos de algumas apresentações de balés.  

Você pode optar por utilizar vídeos do Balé Bolshoi, por exemplo, importante companhia de 

dança clássica russa e cuja única escola fora da Rússia se encontra no Brasil, na cidade de Joinville, em 

Santa Catarina. O link para o site do Bolshoi está no Material de apoio e referência. Dê prioridade a 

vídeos com os quais os alunos possam se identificar, algo de que eles gostem, que seja divertido, 

curioso ou mesmo algo que já conheçam.  

Outras sugestões são: o adágio do Cisne Branco, do balé O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky (1840-

1893); a dança das fitas, do balé La Fille Mal Gardée, de Jean Dauberval (1742-1806); e o grandpas-de-deux 

do segundo ato do balé Giselle, de Théophile Gautier (1811-1872). Reserve o projetor, sala de TV ou 

computador para mostrar trechos dos vídeos selecionados aos alunos. Caso a escola não possua esses 

recursos, conte a eles como é a dança realizada nesses balés e mostre fotos dos espetáculos.  

Depois de mostrar os vídeos ou as fotografias e contar para os alunos um pouco do libreto, ou 

livrinho que conta a história de cada balé, pergunte se eles conseguem identificar similaridades entre 

as obras. Na lousa, faça uma lista dos pontos em comum levantados pelos alunos. Oriente a conversa 

para que eles percebam que, em todos os vídeos, há um casal de solistas que dança no centro 

acompanhado por um corpo de baile, um grupo de bailarinos que executa uma mesma coreografia 

com muita precisão e sincronia. No caso do uso de fotografias, selecione imagens que tenham 

similaridades, como os momentos em que é realizado um pas-de-deux, o “passo de dois”, que é a 

dança do casal solista, com o corpo de baile ao fundo. 

 

Atividade 2 – Cardume (20 minutos) 

Agora, eles farão um exercício que é uma preparação para a próxima aula e se chama 

“cardume”. Os alunos devem ficar posicionados de pé e próximos uns dos outros, realmente como um 

cardume. A pessoa que estiver na frente deverá iniciar um movimento com alguma parte isolada do 

corpo, como abrir e fechar os dedos das mãos ou passar a mão na cabeça. Os outros alunos devem 

copiar o movimento do líder.  

Comece a atividade sendo o líder e dando alguns exemplos de tipos de movimentos que devem 

ser adotados para os alunos entenderem que é necessário que as ações sejam simples e envolvam 

poucas partes do corpo para que todos consigam realizá-las em uníssono e junto do líder. Troque o 

líder algumas vezes e peça que eles criem diferentes possibilidades de movimentos. O cardume pode 

se deslocar pelo espaço ao realizar os movimentos. Em caso de deslocamento do grupo pelo espaço, 

o líder mudará conforme a frente do grupo mudar. Organize a atividade de modo que todos os alunos 

possam liderar ao menos uma vez, além de serem liderados. Utilize diferentes músicas para fornecer 

vários estímulos aos alunos durante esta atividade. Busque usar os temas dos balés citados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Gautier
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Aula 2 – Criando estruturas coreográficas 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: alunos distribuídos pelo espaço para execução de atividade coreográfica. 
Recursos e/ou material necessário: aparelho reprodutor de áudio. 

 

Atividade 1 – Elaborar coreografias de solistas e corpo de baile (45 minutos) 

Inicie a aula relembrando alguns pontos em comum entre os balés vistos e que foram 

levantados pelos alunos, como a presença de um corpo de baile e de um casal de solistas.  

Em seguida, peça que a turma se divida em grupos de oito ou dez alunos. Cada grupo deverá 

criar uma coreografia que tenha dois alunos solistas e outros quatro integrantes do grupo como corpo 

de baile. Dê alguns elementos para que cada grupo elabore sua coreografia: um grupo pode dançar 

com objetos nas mãos, como fitas ou bambolês, ou materiais alternativos, como cartazes, garrafas; 

outro grupo pode dançar de mãos dadas, por exemplo. Os alunos deverão se revezar nos papéis de 

corpo de baile e solistas, de modo que todos aprendam as coreografias de ambos os papéis. 

Os alunos devem elaborar duas coreografias: uma para os solistas e outra para o corpo de 

baile. Tanto os solistas como o corpo de baile dançam ao mesmo tempo, cada um com sua coreografia. 

É comum nos balés que o corpo de baile, quando em apresentação junto dos solistas, funcione como 

um elemento complementar à dança da dupla principal. Essa relação pode ser estabelecida por meio 

de momentos de imobilidade, de movimentos em uníssono ao fundo da cena ou com os bailarinos do 

corpo de baile distribuídos uniformemente pelo palco, ocupando o espaço como se fossem eles o 

próprio cenário.  

Para esta atividade, o uso de passos de balé clássico não é necessário. Deve-se ter como foco 

a integração da dupla solista com o corpo de baile, trabalhando essa estrutura coreográfica do balé 

clássico na cena. Os movimentos experimentados no exercício do cardume, na aula anterior, podem 

servir de base para esta atividade, mas ela deve ser coreografada e não improvisada como no cardume. 

Escolha com os alunos uma mesma música, de no máximo 2 minutos, que deverá ser utilizada para 

todos os grupos. Leve-os a perceber as diferenças entre as propostas coreográficas. 

Ao final da aula, ajude os alunos a pensar em como poderiam criar um figurino simples para 

todos os membros do grupo. O figurino deve ser igual, para dar ideia de corpo de baile: uma sugestão 

é que seja usado um elemento que interfira no uniforme da escola ou uma roupa de cor única; os 

solistas devem ter algo que os diferencie: um arranjo de cabeça ou uma fita presa no braço ou na 

cintura, algo que possa ser passado de um aluno para outro quando os solistas forem trocados na hora 

da apresentação. Como tarefa de casa, peça que os alunos ensaiem a coreografia elaborada. 
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Aula 3 – Gravando um vídeo de dança 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço, para execução de atividade coreográfica 
Recursos e/ou material necessário: aparelho reprodutor de áudio; telefones celulares para gravação de vídeo 

 

Atividade 1 – Ensaiando coreografias de corpo de baile e solistas (10 minutos) 

Inicie a aula dando um tempo para que os alunos ensaiem as coreografias elaboradas na aula 

anterior. Organize o tempo e o espaço de modo que você possa auxiliar todos os grupos em possíveis 

dúvidas e ajustes. 

 

Atividade 2 – Apresentação das coreografias e registro em vídeo (25 minutos) 

Organize a apresentação dos grupos. Cada grupo deverá ser instruído a apresentar seu 

trabalho. Organize a ordem de apresentação dos grupos e verifique a disponibilidade de tempo para 

cada um deles. Escolha alguns alunos que estiverem assistindo à apresentação para registrá-la em 

fotos e vídeo, utilizando câmeras ou smartphones. 

 

Atividade 3 – Revendo o trabalho realizado (10 minutos) 

Explique aos alunos que a maioria dos balés de repertório que conhecemos hoje data do século 

XIX e que naquela época não havia tecnologia de vídeo para o registro dos trabalhos executados, sendo 

a memória, a escrita e o desenho os únicos dispositivos possíveis para a preservação do movimento 

dançado. Assista com os alunos aos vídeos de algumas das apresentações filmadas com os celulares. 

Peça que eles relatem os pontos em comum que puderam perceber entre um grupo e outro, as 

diferenças e que partes do processo criativo foram mais ou menos difíceis. 

 

Material de apoio e referência 

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Disponível em: <www.escolabolshoi.com.br/>. 

Acesso em: 1o nov. 2018. 

  

http://www.escolabolshoi.com.br/
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos. A participação nas aulas, a colaboração com o grupo e o respeito ao trabalho dos outros grupos 

são itens importantes na avaliação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo: 

1. Qual foi a principal diferença entre a movimentação dos solistas e do corpo de baile no trabalho 
desenvolvido por você e pelo seu grupo? Qual foi a coreografia de que você mais gostou: dos 
solistas ou do corpo de baile? 

2. Descreva o trabalho de um dos grupos a que você assistiu. Destaque as principais características 
da movimentação do corpo de baile e dos solistas desse grupo. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Nesta questão é importante avaliar como o aluno estabelece diferenças entre 
pontos distintos de um mesmo trabalho por ele criado, utilizando estruturas e vocabulário 
aprendidos em aula. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos possam, nesta questão, falar separadamente sobre o 
que viram, usando o vocabulário aprendido nas aulas e exercitar a memória para criar registros de 
dança. 


