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O estudo dos movimentos cotidianos como matéria 

para a dança 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo levar o estudante a observar detalhes e 

especificidades de movimentos cotidianos, mostrando que este estudo pode servir de matéria para a 

construção do movimento dançado. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou com os 

quais se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre 

manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e experimentar fatores do movimento: espaço, tempo, peso e fluência. 

• Reconhecer e desenvolver consciência corporal dos movimentos cotidianos.  

• Experimentar e explorar os movimentos cotidianos na dança. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidades 

Dança 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. 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os 

fatores de movimento (tempo, peso, fluência 

e espaço) como elementos que, combinados, 

geram as ações corporais e o movimento 

dançado. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Movimentos cotidianos e o espaço 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio. 

Organização dos estudantes: roda de conversa e dispersos pelo espaço. 

Recursos e/ou material necessário: espaço reservado para a atividade. 

Atividade 1: Sensibilização em relação ao movimento cotidiano (10 minutos) 

Organize os estudantes em roda e inicie a aula com uma conversa a respeito dos movimentos 

corporais cotidianos. Pergunte quais são aqueles que eles costumam realizar diariamente. À medida 

que cada estudante mencionar um movimento, peça que todos realizem o movimento corporal 

sugerido pelo colega. Com base nas falas, chame atenção para o fato de que muitas vezes não 

percebemos como nosso corpo se mexe em ações cotidianas.  

Atividade 2: Percepção prática do movimento cotidiano (15 minutos) 

Em seguida, convide os estudantes a observar algo que fazem todos os dias na escola. Peça 

que se retirem da sala (se possível, com suas mochilas) e refaçam seu percurso de chegada, desde a 

porta de entrada da sala de aula até o lugar onde costumam sentar. Em sequência, solicite a eles que 

se sentem mais uma vez no chão, como se a aula fosse começar de novo.  

Quando todos estiverem sentados, pergunte se prestaram atenção ao percurso. Eles podem 

mencionar alguns elementos que perceberam, como som, cheiro, desconforto, o modo como um 

colega caminha, a temperatura do ambiente, a aproximação ou o distanciamento entre os corpos, 

etc. Dê alguns minutos para que a turma converse sobre suas observações. O importante é que os 

estudantes percebam de modo consciente o deslocamento dos corpos no espaço durante o trajeto 

de entrada na sala. Faça perguntas sobre o trajeto: “Percorreram linhas retas?; Fizeram curvas?; 

Desviaram de algum objeto que se interpunha ao trajeto?; Caminharam diretamente para um ponto 

ou se moveram de forma mais dispersa até escolherem onde sentar?”.  

Em seguida, peça que metade da turma repita a atividade. Enquanto isso, a outra metade 

observa a ação. Oriente o primeiro grupo a percorrer o trajeto direta e objetivamente, engajando 

todo o corpo no movimento em uma direção clara. Solicite aos estudantes do segundo grupo, que 

estavam observando, que troquem de lugar com os demais. Eles deverão percorrer o trajeto de 

maneira menos objetiva, passeando pelo espaço.  

Reúna a turma novamente e pergunte o que foi possível observar em relação às próprias 

ações e às dos colegas. Houve alguma diferença na organização de seu corpo ao refazer o trajeto 

pela sala com a atenção direcionada para o deslocamento no espaço? Deixe-os expressar o que 

sentiram a esse respeito. Em seguida, comente que pode ser realizada outra experiência para tentar 

perceber com mais clareza a relação entre as formas de deslocamento, a organização interna do 

corpo e a organização dos corpos reunidos no espaço.  
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Atividade 3: Característica do movimento I (15 minutos) 

Convide-os a ficar mais uma vez em pé e, inicialmente, a caminhar pelo espaço. Depois de 

um ou dois minutos, oriente-os a continuar em movimento, realizando apenas trajetos em linha reta 

pelo espaço. Para isso, instigue-os a manter a atenção em relação aos pontos de partida e de 

chegada de cada linha a ser percorrida. Peça que fiquem atentos aos outros corpos que 

compartilham o espaço (tanto seus colegas como possíveis obstáculos: móveis, degraus, paredes, 

etc.), com a finalidade de evitar trombadas, sem deixar de seguir a orientação das linhas retas.  

Depois de cerca de cinco minutos, solicite que os estudantes caminhem, realizando 

trajetórias curvas. As curvas podem ser mais ou menos amplas, mais ou menos agudas, cumprindo 

em alguns casos trajetos circulares. Enfatize a necessidade de atenção no que se refere à posição e 

ao direcionamento da cabeça e do olhar durante essa movimentação. Utilize o mesmo tempo (cerca 

de cinco minutos) para essa parte do exercício.  

Em seguida, convide os estudantes a se sentarem novamente em círculo e incentive-os a 

falar sobre o que notaram no próprio corpo e na sua relação com os outros corpos, nos diferentes 

momentos da caminhada (linhas retas e curvas). Com base nessas falas, destaque aspectos relativos 

à organização interna do corpo para executar a caminhada (o movimento da coluna vertebral, por 

exemplo, pode ficar mais claro na movimentação em curvas) e à organização do corpo coletivo no 

espaço (é possível que os corpos fiquem mais distantes uns dos outros na movimentação em linha 

reta e mais próximos na movimentação em curvas). 

Explique que mesmo os movimentos mais cotidianos são cheios de detalhes e que eles 

podem nos ajudar a perceber como o corpo se organiza internamente e em relação ao que está ao 

redor. Pode-se obter alguma consciência corporal pela forma como se atravessa um espaço. Observe 

as possíveis variações em uma mesma ação em momentos diferentes (a caminhada de entrada na 

sala pode ser mais rápida ou mais lenta; a maneira de olhar o espaço ou escolher um lugar para 

sentar pode mudar a cada repetição; é possível que, ao observar os colegas, cada um tenha notado 

diferentes formas de sentar).  

Oriente os estudantes a aproveitar os dias até a próxima aula para observar seus 

movimentos cotidianos. Sugira que experimentem pequenas variações, como caminhar mais 

lentamente, tirar a mochila das costas de modo diferente do habitual, sentar-se com as pernas 

colocadas de outras maneiras, etc. 

 

Aula 2 – Movimentos cotidianos e o tempo  

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio. 

Organização dos estudantes: roda de conversa e estudantes dispersos pelo espaço. 

Recursos e/ou material necessário: espaço reservado para a atividade. 
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Atividade 1: Roda de conversa (10 minutos)  

Reúna os estudantes em uma roda para conversar sobre o que eles observaram em relação 

aos seus movimentos cotidianos após a última aula. Explique que o estudo do movimento é uma 

possibilidade de introdução à dança e que observar a forma como nos movemos para realizar as 

tarefas cotidianas pode nos fazer perceber o movimento de outro modo. Comente que, ao 

pensarmos sobre a maneira como realizamos movimentos cotidianos, podemos experimentar formas 

diferentes de executá-los. Relembre-os de que, na última aula, eles observaram possibilidades de 

variação em relação ao espaço (movimento direto e movimento indireto). Convide-os agora a dirigir 

sua atenção também para as possibilidades de variação de tempo.  

Atividade 2: Característica do movimento II (15 minutos) 

Deixe claro que a primeira atividade começará onde os estudantes estão. Informe que você 

contará até oito, muito lentamente, e que todos deverão usar o tempo da contagem para se 

posicionarem em pé. Peça que prestem atenção nas posições do corpo durante o movimento para 

levantar do chão até a posição vertical. Lembre-os de que não há jeito certo para realizar a atividade: 

cada um deve observar a maneira como o próprio corpo se organiza para executar a ação, e isso 

pode variar muito de uma pessoa para outra.  

Ao realizar a contagem, mantenha um ritmo constante. Quando todos ficarem em pé, avise-

os de que você voltará a contar até oito na mesma velocidade e que, desta vez, eles deverão usar 

esse tempo para chegar o mais perto possível do chão (pode ser que alguns estudantes deitem no 

chão). Volte a contar para que eles repitam a ação de levantar. Assim que terminar a contagem, 

convide-os a caminhar pelo espaço livremente. Enquanto eles caminham, informe-os de que, da 

próxima vez que você começar a contar, todos deverão chegar ao chão em quatro tempos, 

levantando-se em seguida na mesma contagem. Continue o exercício. Na próxima contagem, eles 

terão até o dois para chegar ao chão e, em seguida, haverá apenas um tempo para cada ação 

(deitar/sentar e levantar). 

Mantenha a caminhada ativa e solicite que os estudantes fiquem atentos ao modo como o 

corpo ocupa os espaços e à velocidade de sua caminhada em relação aos colegas; à forma como os 

pés encontram o chão; à distância entre o topo da cabeça e o teto; aos lugares no espaço onde o 

corpo faz curvas, etc.  

Atividade 3: Variação do movimento (10 minutos) 

Peça que a turma continue caminhando, mas, desta vez, de costas. Solicite que observem o 

que essa variação produz, com especial atenção à velocidade do movimento (é possível que as 

caminhadas se tornem mais lentas, por exemplo). Lembre-os de que, ao andar de costas, a atenção 

precisa ser redobrada, a fim de evitar trombadas. Nesse caso, eles podem usar as mãos para se 

orientar.  
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Atividade 4: Roda de conversa (10 minutos) 

Finalize a aula com uma roda de conversa, pedindo a todos que comentem o que mais lhes 

chamou a atenção ao caminhar de frente e de costas, sozinhos e em duplas. 

 

Aula 3 – Movimentos cotidianos, o peso e a fluência 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio.  

Organização dos estudantes: roda de conversa e dispersos pelo espaço. 

Recursos e/ou material necessário: espaço reservado para a atividade.  

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos)  

Inicie a aula com uma roda de conversa. Pergunte aos estudantes o que, na opinião deles, 

diferencia o movimento cotidiano do movimento dançado. Deixe-os expor suas hipóteses. Reforce 

que os movimentos cotidianos são a base de muitas danças: o ato de dobrar e esticar os joelhos, um 

movimento que realizamos ao sentar, por exemplo, está na base dos pliés do balé clássico ou das 

tesouras na dança do frevo. Reitere, como dito nas aulas anteriores, que podemos inventar danças 

com nossos movimentos cotidianos, brincando com algumas possibilidades de variação deles. 

Relembre que nas duas últimas aulas o enfoque esteve na experimentação do espaço e do tempo. 

Agora, porém, a atenção se voltará para as variações de peso e de fluência.  

Atividade 2: Característica do movimento III (15 minutos) 

Retome o exercício feito na primeira aula: entrar na sala e se posicionar como se a aula 

estivesse recomeçando. Peça-lhes que refaçam o movimento de caminhar, escolham um lugar e se 

sentem. Solicite que repitam a ação algumas vezes, imaginando que seu corpo é feito de um material 

muito pesado, como pedra ou ferro, por exemplo. Enquanto eles se movimentam, lance algumas 

questões para favorecer o desenvolvimento de sua consciência corporal: “Agora que estão 

imaginando que têm um corpo pesado, o que mudou no modo como os pés encontram o chão?”; “E 

na maneira como traçam seu percurso pelo espaço?”; “E quanto à velocidade dos movimentos e à 

forma como se dobram para sentar?”.  

Após alguns minutos, peça que continuem repetindo a ação, imaginando que o corpo é feito 

de algo muito leve, como plumas. Continue chamando a atenção deles para aspectos da consciência 

corporal e explique que a imaginação funciona como algo que muda a intenção do movimento. 

Comente que, nesta atividade, é mais importante sentir o que isso modifica internamente do que 

mostrar algo para os outros.  

Em seguida, proponha que continuem se movendo pelo espaço, intercalando constantemente 

a caminhada com o movimento de sentar e levantar. Peça que voltem a atenção para esses 

movimentos. Depois, promova uma reflexão: “Como seria descer com o corpo até o chão como se 

quisesse subir?”; “E subir do chão como se quisesse descer?”.  
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Atividade 3: Característica do movimento IV (15 minutos) 

Após as atividades de peso, conte aos estudantes que eles irão fazer uma atividade usando a 

fluência, que se refere à continuidade e à descontinuidade do movimento. Comente que o 

movimento pode ser mais livre ou mais contido.  

Diga aos estudantes que, para explorar a fluência, eles irão realizar uma atividade lúdica que 

consiste em imitar os movimentos de uma folha ao vento no espaço da sala, de modo livre, suave, 

fluido. Depois, solicite a eles que imitem um robô, com movimentos bruscos e sem fluidez, ou seja, 

rígidos. Depois, promova uma reflexão: “Como você se sentiu se movimentando livremente e de 

modo fluido?”; “E se movimentando de forma brusca?”. 

Atividade 4: Roda de conversa (10 minutos) 

Finalize a aula com uma roda de conversa para que os estudantes compartilhem suas 

impressões. Lance estas perguntas: “Como eles perceberam a relação entre o que imaginam e o 

modo como se movimentam?”; “A forma como caminharam, sentaram e levantaram mudou desde o 

começo até o final da aula ou permaneceu igual?”. Depois, questione o que concluíram ao realizar a 

atividade de fluência, em que eles se movimentaram como uma folha ao vento e, depois, como um 

robô: em que momentos do cotidiano nos movimentamos de forma suave e em que momentos nos 

movimentamos bruscamente? 

 

Aula 4 – Dança do cotidiano  

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio.  

Organização dos estudantes: roda de conversa e dispersos pelo espaço. 

Recursos e/ou material necessário: espaço reservado para a atividade. 

Atividade 1: Roda de conversa (10 minutos) 

Inicie a aula em uma roda de conversa, relembrando com os estudantes o que foi trabalhado 

nas aulas anteriores: o estudo de movimentos de ações cotidianas e a experimentação de variações 

no que se refere a espaço, tempo, peso e fluência. Em seguida, peça que a turma se organize em 

grupos de seis a oito integrantes e que cada um pense em um movimento que tenha despertado seu 

interesse nas últimas três aulas para ensinar aos companheiros. Informe que eles podem escolher 

um dos movimentos envolvidos na ação de entrar na sala (relembrando o exercício realizado na 

primeira aula) ou algum outro que faça parte de seu cotidiano, considerando também as variações 

experimentadas. O movimento escolhido para ensinar aos colegas pode ser, por exemplo, o jeito de 

cruzar as pernas para sentar, um jeito de pisar, o modo de caminhar lentamente ou de costas.  
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Atividade 2: Elaboração de coreografias (20 minutos) 

Depois que o grupo aprender os movimentos de cada integrante, peça que criem uma 

sequência com eles. Explique que é possível trabalhar com a repetição de movimentos e suas 

variações. Destaque que, para que a sequência seja uma coreografia, mais do que uma lista de 

movimentos, é importante dar atenção às transições entre um movimento e outro. Para isso, solicite 

a inclusão de novos movimentos e sugira que brinquem com a variação entre aqueles que devem 

ocorrer de forma fluida e contínua e os que mudam de maneira mais seca e abrupta.  

Atividade 3: Apresentação em grupo (15 minutos) 

Ao final da aula, peça que os grupos apresentem sua composição para a turma. Em seguida, 

convide os estudantes para participar de uma roda de conversa de finalização e peça que comentem 

o que mais chamou a atenção deles e quais foram os maiores desafios nas últimas quatro aulas. 

Pergunte se praticaram no dia a dia a proposta lançada na primeira aula: ficar atento aos 

movimentos cotidianos e experimentar pequenas variações neles. Explique que esse olhar pode 

acompanhá-los para o resto da vida e ser uma excelente maneira de descobrir materiais para muitas 

danças que eles ainda poderão praticar. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes conheçam e experimentem as noções de tempo, espaço, peso e 
fluência relativas à dança; 

• que os estudantes reconheçam e desenvolvam consciência corporal dos movimentos 
cotidianos;  

• que os estudantes experimentem e explorem os movimentos cotidianos na dança. 

Para isso, durante a sequência didática, o professor deve guiar suas observações por meio das 

seguintes perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; 

“Prestaram atenção às instruções das atividades?”; “Respeitaram a produção dos colegas?”; 

“Desenvolveram consciência corporal do movimento cotidiano em dança? De que forma?”; “Ficaram 

satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os 

próprios trabalhos e o dos colegas?”. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Prestar atenção na forma como nos movemos no cotidiano pode gerar alguma mudança em 
relação à consciência corporal e ao modo como nos movimentamos?  

2. Mencione os movimentos que mais gostou de fazer.  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante compreenda que o estudo do movimento pode ajudar a observar 
alguns hábitos e automatismos, o que pode servir de ponto de partida para novas 
experimentações. A consciência corporal pode ajudar a mudar a maneira como usamos o corpo 
na vida cotidiana e na dança. 

2. Espera-se que o estudante indique as possibilidades pelas quais mais se interessou. Você pode 
complementar a resposta falando sobre as possibilidades de variação de espaço (movimento 
direto ou indireto), tempo (movimento lento ou rápido), peso (movimento pesado ou leve) e 
fluência (movimento livre ou contido).  


