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A criação do cenário 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática serão trabalhados alguns princípios de cenografia e seu propósito na 

composição do evento cênico. Para isso, são propostas atividades que levam à reflexão sobre o cenário 

de eventos cênicos e proporcionam uma experiência criativa voltada para uma apresentação de dança. 

O trabalho se fundamenta no contato com um espetáculo profissional de dança, estimulando os alunos 

a pensar em possibilidades estéticas passíveis de serem aplicadas no desenvolvimento de uma ideia 

original com base em um estímulo espacial e visual. Além de criar um cenário, os alunos 

experimentarão o improviso de movimentos relacionados a ele, compondo uma coreografia própria. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Apreciar um trabalho artístico e pensar as questões que fundamentam sua composição. 

• Desenvolver a capacidade de criação artística com base em estímulos visuais e espaciais. 

• Estimular o trabalho em grupo e o compartilhamento de pontos de vistas sobre 
determinado tema. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança Processos de criação (EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos 
(figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços 
(convencionais e não convencionais) para composição cênica e 
apresentação coreográfica. 

Teatro Processos de criação (EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos 
com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, 
imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com 
figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 
considerando a relação com o espectador. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Pensando cenários para dança 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: Atividades 1 e 2 – sentados em suas carteiras; Atividade 3 – sentados em círculo, no chão. 

Recursos e/ou material necessário: aparelho reprodutor de áudio e vídeo, papel sulfite, lápis preto e canetas. 

Atividade 1 – Conhecendo um cenário de dança (15 minutos) 

No site da Companhia de Dança Deborah Colker, selecione previamente alguns trechos do 

vídeo do espetáculo 4 por 4 (2002); sobretudo, trechos do último movimento do espetáculo, intitulado 

“Vasos”. No momento de ver esses vídeos com os alunos, comente que, para esse espetáculo, a 

coreógrafa Deborah Colker (1960-) fez uma pesquisa de referências e criou coreografias que envolviam 

as artes visuais. No caso de “Vasos”, noventa vasos de porcelana foram dispostos no palco, compondo 

o cenário. Para não esbarrar nos vasos enfileirados no espaço de cena, os bailarinos teriam que fazer 

os movimentos com muita precisão e delicadeza. Esse fato influenciou a criação coreográfica, que 

precisou levar em conta esse desafio do cenário. 

Inicie a aula perguntando se os alunos já viram algum trabalho de dança ou de teatro cujos 

elementos do cenário tenham sido marcantes e se recordam algum tipo de interação entre os 

intérpretes e o cenário. Após as considerações dos alunos sobre essa questão, reproduza os vídeos de 

4 por 4. Caso não seja possível exibir os vídeos, procure mostrar imagens, na tela ou impressas, desse 

espetáculo. Depois da exibição do material, faça perguntas que ajudem os alunos a refletir sobre o 

espetáculo e sua relação com o cenário: Como se deu a interação dos bailarinos com o cenário? Que 

habilidades foram necessárias para que a cena transcorresse como planejada? Que tipo de reação no 

público essa cena parece provocar? O que eles sentiram ao ver as cenas? 

 

Atividade 2 – Pensando cenários para dança (20 minutos) 

Peça à turma que se organize em grupos. Cada grupo terá a tarefa de imaginar um cenário e 

os elementos que possam ser colocados em cena e com os quais seja possível criar uma relação 

específica com o corpo: delicadeza, força, cuidado, proximidade, etc. Entre esses elementos, será 

preciso escolher o material que vai prevalecer na construção cênica, de preferência, algum objeto em 

abundância e de fácil acesso. Converse com os grupos de modo a orientá-los a descartar propostas 

que possam expor os alunos a riscos de ferimentos. Ao orientar a interação entre corpo e elementos 

do cenário, comente que a relação com o corpo pode ser de delicadeza e precisão, ou pode ser muito 

diferente, mas que ela deve ser pensada levando em consideração o contato físico com o material 

disposto em cena. Os elementos escolhidos devem ser de fácil acesso e manuseio, pois em um próximo 

momento, precisarão ser deslocados para a sala de aula. Incentive os grupos a explorar materiais 

recicláveis, como plástico, pneus, papelão, ou então materiais naturais, como folha de coqueiro, 

cascas, sementes, etc. Os elementos podem variar dentro de um mesmo tema; por exemplo um saco 
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de estopa, um balde, um cesto ou um banquinho de casa. Após a escolha dos elementos cênicos, 

oriente os grupos a fazer um esboço do espaço, desenhando, em papel sulfite ou no caderno, como se 

dará a disposição dos elementos no cenário e suas possíveis variações, para o caso de haver mudanças 

ao longo da cena, etc. Nesse primeiro momento, o que importa é formular uma projeção visual de 

como ficará organizado o espaço. 

 

Atividade 3 – Expondo ideias sobre cenários (10 minutos) 

Peça à cada grupo que compartilhe oralmente sua ideia com toda a turma, explicando como 

se dará a construção da cena, quais elementos foram elencados para sua composição e como se dará 

a relação dos intérpretes com o cenário, com base em alguns dos princípios propostos na atividade 

anterior: força, delicadeza, cuidado, proximidade ou distanciamento, etc. Instrua os grupos a 

compartilhar seus esboços com a turma para que todos possam compreender as propostas. Instigue 

os alunos a elaborar perguntas de um grupo para o outro; assim você poderá verificar se as ideias 

foram compartilhadas de modo adequado e se foram compreendidas. Finalize a aula lembrando que 

os materiais selecionados para o cenário devem ser providenciados para o encontro seguinte. 

 

Aula 2 – Criando cenários e danças originais 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas. 

Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço para execução de atividade coreográfica. 

Recursos e/ou material necessário: elementos para o cenário selecionados na aula anterior, aparelho reprodutor de 

áudio. 

Atividade 1 – Materialização de cenários para dança (25 minutos) 

Inicie a aula pedindo aos alunos que retomem os grupos da aula anterior e se distribuam pelo 

espaço. De posse do material levado para a composição do cenário, cada grupo deve construir seu 

espaço cênico. Então oriente os grupos a pesquisar como a relação com o cenário poderá acontecer, 

com base nos princípios elencados na aula anterior. Reproduza sons que representem diferentes 

estímulos musicais para que os grupos sejam afetados de vários modos. 

Nesse momento, estimule uma pesquisa de movimentos envolvendo todos os membros do 

grupo. O objetivo é identificar os movimentos que melhor se enquadrem na proposta de relação com 

os elementos do cenário a fim de criar verbetes de movimentos específicos para a proposta de cada 

grupo. Monitore os grupos, auxiliando-os nesse laboratório de pesquisa. Estimule a repetição daquilo 

que for considerado adequado, de modo que os alunos possam fixar bem as melhores propostas de 

movimento. Encoraje também o compartilhamento de experiências entre os participantes: caso 

alguém descubra um movimento que considere bom para a proposta, essa experiência deve ser 

compartilhada com o restante do grupo para que todos possam opinar e se alinhar à pesquisa. 
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Após algum tempo, peça que cada grupo selecione os movimentos considerados mais 

adequados à proposta, repetindo-os e aperfeiçoando-os. Não é necessário que seja criada uma 

coreografia propriamente dita, mas que tenham ciência de alguns movimentos específicos e dos 

motivos pelos quais foram selecionados. Nesse momento, a pesquisa toma um caráter não só coletivo 

como individual. 

 

Atividade 2 – Apresentando os trabalhos desenvolvidos (20 minutos) 

Organize as apresentações dos grupos, de modo que cada um deles apresente para toda a 

turma os movimentos criados. A turma pode sentar em volta do grupo que for se apresentar, como 

em um teatro de arena. O grupo pode escolher apresentar seu trabalho com ou sem áudio ou trilha 

sonora. A apresentação tem caráter de improvisação estruturada, uma vez que não foi construída uma 

sequência coreográfica, e sim uma proposta de pesquisa de interação com os elementos do cenário 

construído na aula. 

Após a apresentação dos grupos, promova uma breve roda de conversa para que os alunos 

comentem as apresentações, dizendo como compreenderam a interação de cada grupo com o 

respectivo cenário. Peça aos grupos que, fora do horário de aula, ensaiem os movimentos criados e 

que, na aula seguinte, tragam novamente os elementos do cenário. 

 

Aula 3 – Revisitando os cenários criados 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: pátio da escola, refeitório, quadra poliesportiva, etc. 

Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço para execução de atividade coreográfica. 

Recursos e/ou material necessário: elementos de cenário previamente selecionados, aparelho reprodutor de som. 

Atividade 1 –Remontar cenários e redefinir a interação (25 minutos) 

Selecione previamente um lugar diferente da sala de aula para este novo encontro. Pode ser 

o pátio da escola, o refeitório, a quadra poliesportiva. O objetivo é proporcionar outro estímulo 

espacial para que os alunos repensem os cenários criados. Peça aos grupos que repitam o exercício de 

improviso estruturado da aula anterior. Dessa vez, porém, incentive a reflexão sobre como se darão 

as entradas na cena: “Todos vão entrar ao mesmo tempo?”; “Alguém sairá antes do fim?”; “Haverá 

duplas ou trios em cena?”; “Haverá interação entre os participantes?”. Auxilie os alunos no que for 

necessário para o rearranjo da cena de cada grupo. 
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Atividade 2 – Apresentando a remontagem do trabalho (20 minutos) 

Após o ensaio e a reconfiguração do trabalho, repita o processo de apresentação dos grupos. 

Em seguida, promova uma nova roda de conversa perguntando o que mudou de uma aula para outra 

em relação ao uso do cenário e de que modo repensar a cena modificou o trabalho. Retome alguns 

questionamentos da primeira aula: “Como se deu a interação do grupo com o cenário?”; “Que 

habilidades foram necessárias para que a cena transcorresse como planejado?”; “As cenas criaram 

algum tipo de reação no público?”. O que sentiram ao ver as cenas? Incentive os alunos a compartilhar 

suas opiniões, principalmente os que não tiverem se manifestado na aula anterior. 

 

Material de apoio e referência 

Companhia de Dança Deborah Colker (site oficial). Disponível em: 

<www.ciadeborahcolker.com.br/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

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

propostas nesta sequência didática e deve levar em consideração o desenvolvimento individual dos 

alunos. A colaboração com o grupo, o respeito aos demais e o engajamento criativo nas propostas e 

no levantamento de questões e conclusões são critérios fundamentais na avaliação individual. 

 

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. Com base no que você conheceu do espetáculo 4 por 4, da coreógrafa Deborah Colker, e do 
trabalho desenvolvido com o grupo, imagine outra possibilidade de construção de cena: outros 
materiais e disposição de elementos, outro princípio para os movimentos e para a interação com 
o cenário. Desenhe como essa cena se daria e descreva o princípio utilizado para a criação de 
movimentos e a interação com os objetos. 

2. Relembre a apresentação de algum grupo da turma. Descreva quais elementos foram usados para 
a composição do cenário e que movimentos os colegas criaram para a interação com a proposta. 
Relembre e desenhe a disposição dos elementos e de cada integrante do grupo na cena. 

  

http://www.ciadeborahcolker.com.br/
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos proponham alternativas originais para a criação de uma nova cena, para 
uma composição de dança e que eles organizem suas ideias de modo que a cena possa ser 
visualizada. 

2. Espera-se que os alunos ativem a memória e organizem suas ideias, registrando  experiências 
estéticas com base em seu próprio ponto de vista, fornecendo recursos para que seja possível 
visualizar a experiência. 


