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Sombras em movimento 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Um espetáculo de dança pode ser construído apenas com sombras projetadas de partes do 

corpo compondo o movimento dançado e explorando diferentes formas de orientação no espaço, bem 

como ritmos de movimento. Esta sequência didática trabalhará a relação da sombra com a expressivi-

dade do corpo, com foco na linguagem da dança.  

Objetivos de aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo explorar as possibilidades de construção e projeção 

de sombras, por meio de movimentos corporais, compondo uma apresentação de dança. 

Para isso, esta sequência visa explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática dança, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

• Elementos da linguagem – (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e 
destas com o todo corporal na construção do movimento dançado; (EF15AR10) Experi-
mentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, ca-
minhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movi-
mento dançado. 

• Processos de criação – (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo in-
dividual, coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e ex-
pressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados o seguinte objeto de conhecimento e 

respectiva habilidade: 

• Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multi-
meios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares 
etc.) nos processos de criação artística. 

Recursos e materiais necessários 

Luminária, câmera de vídeo, câmera fotográfica (ou mesmo celular ou tablet com câmera), 

aparelho para exibir áudio e vídeo (celular, tablet ou projetor com auxílio de computador e caixa de 

som), lápis preto, papel sulfite ou cartolina, objetos diversos, lençol branco grande (ou outro tecido 

branco grande, como TNT), barbante. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo possibilidades criativas com sombras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de quatro ou cinco integrantes 

 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (10 minutos) 

Para iniciar, o professor faz algumas perguntas: “Alguém já brincou de fazer sombras na pa-

rede?”, “Para fazer as sombras, vocês usavam as mãos ou outras partes do corpo?”, “De que eram as 

sombras: bichos, objetos?”, “Vocês já assistiram a algum espetáculo de dança com sombras?”. 

Após a manifestação da turma, o professor vai mostrar alguns vídeos de danças (maculelê, 

maxixe, maracatu) que exploram as sombras produzidos pela TV Brasil, cujo link está indicado na seção 

Referências. Ao final da exibição, promoverá uma conversa com os estudantes por meio das seguintes 

perguntas: “Do que mais vocês gostaram nas apresentações?”, “Como os dançarinos se posicionam 

em relação à luz?”, “Como são os movimentos realizados?”, “Vocês conhecem alguma dessas dan-

ças?”, “Faria diferença se os dançarinos aparecessem no lugar de suas sombras?”. 

Para concluir, o professor comentará que o corpo é o principal instrumento da dança e expli-

cará que, no espetáculo mostrado, os dançarinos ficam na frente de um foco de luz e projetam as 

sombras em uma superfície clara, como uma parede ou um tecido para compor os movimentos dan-

çados. 

 

Atividade: Experimentação (20 a 25 minutos) 

O professor explicará aos estudantes que realizarão uma atividade em que farão movimentos 

com o corpo para projetar sombras. Para isso, o ambiente deverá ser preparado: afastar as carteiras, 
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liberando um espaço amplo para que os estudantes se movimentem livremente; acender uma lumi-

nária com luz forte sobre a mesa do professor com o foco voltado para uma parede clara, na qual as 

sombras apareçam com mais intensidade; fechar as cortinas e apagar a luz da sala. 

Após a preparação, o professor dividirá a turma em grupos de quatro ou cinco estudantes e 

pedirá que tentem reproduzir os movimentos que serão indicados. Um por vez, os grupos deverão se 

posicionar na frente do foco de luz e observar as sombras sendo projetadas na parede. 

Os movimentos sugeridos são os seguintes: 

• Movimentos com as mãos: imitar animais dançando pelo espaço em várias direções (para 
a esquerda, para a direita, para cima e para baixo). 

• Movimentos com o corpo todo: imitar animais e personagens conhecidos pelas crianças; 
realizar movimentos livres em diferentes ritmos (lento, moderado e rápido). 

Para finalizar a experiência de cada grupo, o professor orientará os integrantes para que sigam 

fazendo os movimentos, mas, quando ele bater palmas, todos devem ficar em posição de estátua. Um 

estudante de outro grupo deverá ser escolhido para fotografar ou filmar tanto os estudantes fazendo 

as posições como as sombras deles projetadas na parede. Para isso, o professor pode emprestar aos 

estudantes um aparelho celular ou uma câmera fotográfica simples, ou pedir que tragam de casa.  

 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Para encerrar, o professor deverá mostrar as fotografias e/ou vídeos com os registros da ativi-

dade realizada para que possam observar o que fizeram. Em seguida, levantará algumas perguntas 

para guiar uma conversa: “O que vocês acharam de projetar sombras com o corpo?”, “É muito dife-

rente ver o movimento do nosso corpo e da nossa sombra?”, “O que vocês notaram ao se movimentar 

em velocidades diferentes?”. 

Ao final, o professor explicará que, na aula seguinte, eles criarão uma sequência de movimen-

tos para ser executada com o uso de sombras. 

 

Aula 2 – Criando uma sequência de movimentos com sombras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de cinco integrantes 

 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

Para iniciar, o professor lembrará com a turma a atividade de representação com sombras 

realizada na aula anterior, mostrando as fotografias e/ou vídeos registrados para que observem as 
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posições que fizeram e as sombras que projetaram. Depois, proporá um diálogo com eles sobre essa 

experiência.  

Em seguida, como forma de provocação, o professor perguntará à turma se eles gostariam de 

elaborar uma apresentação de dança utilizando sombras (por meio das expressões e dos movimentos 

do corpo e dos recursos de luz e sombra) e proporá aos estudantes que elaborem uma sequência de 

movimentos dançados. 

 

Atividade: Divisão dos grupos e criação da sequência de movimentos (30 a 35 minutos) 

A turma deverá ser dividida em grupos de cinco integrantes. Cada grupo vai elaborar, por meio 

de desenhos, uma breve sequência de movimentos. 

Sugestão 
O professor poderá realizar, com os estudantes, um breve levantamento de danças conhecidas por eles para que pensem 
sobre seus movimentos característicos e possam incorporá-los à sequência que será elaborada, se acharem interessante. 

O desenho poderá ser feito em papel sulfite ou cartolina utilizando lápis preto, pois ele servirá 

apenas de roteiro para a apresentação, e não como um trabalho final. No desenho, deverão constar 

as partes do corpo que serão utilizadas em cada movimento, bem como as direções para as quais os 

movimentos se desenvolverão e por qual integrante do grupo serão realizados (ou mesmo se serão 

realizados por todos simultaneamente). 

Ao final, o desenho deve ser entregue ao professor com o nome de todos os integrantes do 

grupo. O professor explicará que a sequência elaborada será revisada por ele e guardada para que, na 

aula seguinte, os estudantes pensem nos ajustes necessários.  

 

Aula 3 – Ensaiando 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de cinco integrantes e em semicírculo 

 

Introdução: Retomada e reunião dos grupos (5 minutos) 

O professor fará algumas perguntas para relembrar o que os estudantes fizeram até o mo-

mento e mobilizá-los para as atividades subsequentes: “Quem se lembra do que fizemos na aula pas-

sada?”, “Quem se lembra da sequência de movimentos que inventou?”, “Vocês tiveram alguma ideia 

para apresentá-la de uma forma bem divertida?”. 

Em seguida, o professor pedirá aos alunos que formem os grupos da aula anterior. Então, de-

volverá o desenho que fizeram e explicará que eles vão ensaiar a sequência criada. 
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Atividade: Ensaios (30 minutos) 

Antes de dar início a esta etapa, o professor deverá pedir aos estudantes que observem algu-

mas orientações: 

• Todos devem participar da apresentação, aproveitando ao máximo a expressão corporal. 

• Para acompanhar a apresentação, os grupos podem escolher músicas ou mesmo executar 
sons com o próprio corpo, explorando a voz e a percussão corporal, por exemplo.  

O professor deve circular pelos grupos para ajudá-los em suas dificuldades, acertar detalhes e 

propor ideias, baseando-se na observação feita previamente dos desenhos feitos na aula anterior. Para 

ajudar, o professor poderá deixar montado um foco de luz direcionado a uma parede clara da sala para 

que os estudantes possam fazer testes (lembrar-se de apagar as luzes e fechar as cortinas para que 

visualizem melhor as formas criadas) e aprimorar suas sequências de movimentos. 

 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Para finalizar, o professor reunirá os estudantes em semicírculo propondo uma conversa sobre 

o trabalho desenvolvido na aula para que façam acertos finais e verifiquem algumas questões: como 

está a criação, o que falta, quais as dificuldades, de que tipo de ajuda precisam, etc. 

 

Aula 4 – Apresentação 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de cinco integrantes apresentando-se e demais estudantes em semicírculo 

 

Atividade: Apresentações (35 minutos) 

No dia da apresentação, o professor deverá deixar preparado previamente os recursos neces-

sários: pendurar um tecido branco com o barbante e posicionar o foco de luz direcionado para o tecido, 

deixando um espaço entre o foco de luz e o tecido para que os alunos se movimentem e suas imagens 

sejam projetadas. Assim, os demais colegas poderão assistir à apresentação. 

Antes de iniciar, o professor explicará que todos terão um momento de dançarinos e de es-

pectadores e que, por isso, é importante fazer silêncio e respeitar os colegas que estão se apresen-

tando.  
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Em seguida, será combinada a ordem dos grupos. O professor organizará o primeiro grupo 

para iniciar os espetáculos, dispondo os demais estudantes em semicírculo para assistir às apresenta-

ções (eles deverão se posicionar de frente para o tecido pendurado). Durante as apresentações, é im-

portante que o professor faça registros em vídeo para que os grupos possam ver seu trabalho posteri-

ormente, ou mesmo para que possam mostrar aos familiares (para isso, o professor deverá pedir ajuda 

ao professor de Informática Educativa para gravar as apresentações em CD ou DVD, distribuindo cópias 

para a turma). 

 

Encerramento (5 minutos) 

Para encerrar a aula, o professor pedirá aos grupos que digam o que acharam da apresentação 

que fizeram, pensando em pontos que poderiam ser aprimorados. Em seguida, o professor expõe os 

aspectos positivos dos trabalhos, salientando as formas que encontraram para se expressar de forma 

criativa com o corpo e como se apropriaram dos recursos da luz e das sombras. 
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Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem verificará se os estudantes compreenderam o corpo como instru-

mento de expressão da dança (aulas 1, 2 e 3), bem como o uso da sombra como possibilidade criativa 

(aulas 1, 2 e 3), de modo que explorem os recursos trabalhados no planejamento e na realização de 

sua produção (aulas 2 e 4). 

Sugestão 
Se o professor julgar pertinente, pode solicitar aos alunos que façam um desenho individual, em papel sulfite, com lápis 
preto, para representar um momento significativo da apresentação. Os desenhos poderão ser apresentados e explica-
dos pelos estudantes ou apenas expostos como registro e finalização do trabalho. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. COMPARTILHE COM OS COLEGAS E COM O PROFESSOR COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA DE CRIAR 
UMA SEQUÊNCIA DE MOVIMENTOS USANDO AS SOMBRAS. RELATE SUAS DIFICULDADES E DIGA 
O QUE MAIS GOSTOU DE FAZER. 

2. QUE TIPOS DE MOVIMENTOS VOCÊ REALIZOU? VOCÊ EXPLOROU DIFERENTES VELOCIDADES E 
DIREÇÕES? COMO FOI A EXPERIÊNCIA? 

3. O QUE VOCÊ ACHOU DE CRIAR E EXECUTAR MOVIMENTOS COM OS COLEGAS? FOI FÁCIL OU 
DIFÍCIL? POR QUÊ? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes devem relatar como pensaram a sequência de movimentos cri-
ada e de que forma pensaram em usar os recursos de luz e sombra. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes devem refletir sobre as apresentações que realizaram, relatando 
os movimentos executados, seus ritmos e como se orientaram no espaço. 

3. Resposta pessoal. Os estudantes devem comentar como foi realizar o trabalho proposto de forma 
coletiva, tanto no momento de elaboração da sequência de movimentos como em sua execução. 


