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Movimentando-se de olhos fechados 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

Dançar em meio a outras pessoas é diferente de dançar sozinho, sem ninguém observando. Se 

estivermos com nossa atenção voltada para nós mesmos, podemos nos mover de forma mais livre, 

sem que o olhar externo nos deixe acanhados. Para trabalhar a autoconsciência mais profunda do 

movimento corporal, uma técnica simples e muito eficaz é realizar exercícios de olhos fechados, bus-

cando ativar outros sentidos e voltar a atenção para dentro de si mesmo.  

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propor uma interiorização da experiência do movimento, 

por meio do caminhar com os olhos vendados, para que os alunos comecem a perceber a potência dos 

outros sentidos (tato, olfato e audição) e criem mais confiança neles. Depois, os alunos terão a expe-

riência de dançar também de olhos vendados, podendo, assim, ousar movimentos diferentes, livres 

das limitações que o olhar dos outros inconscientemente provoca. Ao final da sequência, mostrarão à 

turma os movimentos que descobriram dançando de olhos abertos, em grupo. 

Para isso, esta sequência explora duas unidades temáticas: dança e artes integradas. 

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

pectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de sim-

bolizar e o repertório corporal. 

Elementos da linguagem – (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento dançado; (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 

orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, 

moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

Processos de criação – (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, co-

letivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos 

constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

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

respectiva habilidade: 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 
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Recursos e materiais necessários 

Faixas de tecido (ou uma camiseta velha) para vendar os olhos, aparelho de som, câmera digital ou 

celular com câmera, espaço para dançar e se movimentar livremente (pode ser uma sala de aula sem 

carteiras, o pátio, a quadra ou outro local adequado). 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Caminhando no escuro 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas 

Introdução: Tema e conhecimentos prévios (5 minutos) 

O professor reúne os alunos e pergunta se alguém já participou de alguma brincadeira usando 

uma venda, como cabra-cega. Após essa verificação, o professor explica que eles vão se organizar em 

duplas para realizar uma atividade com os olhos vendados. 

Os alunos devem ser avisados, antecipadamente, de trazer para esta aula uma tira de tecido ou uma camiseta velha 
que servirá de venda. 

Atividade: Caminhada em dupla (20 minutos) 

Em um lugar amplo da escola, como a quadra ou o pátio, um aluno de cada dupla coloca a 

venda nos olhos do colega. O professor deve supervisionar os alunos para que fiquem bem vendados, 

de maneira que nada possam enxergar. O aluno sem venda será o guia e deverá manter-se atento e 

sempre próximo ao colega vendado, protegendo-o, mas deixando-o livre para escolher o caminho que 

desejar seguir. A caminhada deve ser feita em total silêncio. É essencial frisar para os alunos que eles 

devem ter muito cuidado ao caminhar e conduzir o colega, a fim de evitar acidentes. 

Após metade do tempo da atividade, o professor deve pedir às duplas que invertam os papéis. 

Portanto, quem era o guia passa a ser vendado e a dupla realiza o exercício da mesma maneira.  

Encerramento: Roda de conversa (15 minutos) 

Ao final, em roda, o professor conduz uma conversa com os alunos perguntando o que senti-

ram enquanto estavam caminhando de olhos vendados, quais foram os momentos mais difíceis e os 

mais fáceis e se apreciaram mais andar vendados ou serem guias e por quê. O professor deve também 

perguntar aos alunos se eles perceberam quais sentidos utilizaram para se movimentar, já que não 

podiam enxergar. 
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Aula 2 – Dançando no escuro 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente 

Introdução: Preparação para a dança (5 a 10 minutos)  

O professor explica a dinâmica da aula: os alunos vão dançar de olhos vendados. Assim, pede 

que peguem suas vendas e os conduz a um local amplo da escola, que pode ser o pátio, a quadra ou 

outro ambiente com bastante espaço disponível. 

Chegando ao local, solicita aos alunos que se espalhem pelo espaço e mantenham entre si uma 

distância que lhes permita dançar sem o risco de esbarrar nos colegas. Todos devem colocar as vendas, 

de modo que nada consigam enxergar. Se necessário, o professor deve auxiliá-los. 

Atividade 1: Dançar vendado (10 minutos) 

O professor reproduz algumas músicas conhecidas pela turma, intercalando ritmos diferentes, 

uma mais rápida, outra mais lenta, enquanto orienta os alunos a sentir os sons com o corpo todo e se 

deixar levar pelos movimentos que quiserem fazer. É produtivo que o professor, de tempos em tem-

pos, relembre aos alunos que nenhum deles está vendo o outro e que esse é o momento de aproveitar 

para executar movimentos diferentes e ousados, sem acanhamento. É importante também que reali-

zem os movimentos no mesmo lugar, sem caminhar pelo espaço, para não haver risco de esbarrões 

nem de acidentes. 

Atividade 2: Dançar de olhos fechados (10 minutos) 

Em seguida, o professor pede que retirem as vendas, mas continuem a dançar com os olhos 

fechados. A música agora deverá ser lenta e os alunos deverão dançar movendo-se com suavidade 

pelo espaço, sempre com os olhos fechados, tomando muito cuidado com a velocidade e a amplitude 

dos movimentos, de modo a não trombarem nem se machucarem. 

Sugestão 
De tempos em tempos, o professor pode pausar a música e pedir que abram os olhos e vejam onde estão. Depois, pe-
dir que fechem novamente os olhos e voltem a dançar. 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

O professor finaliza a atividade pedindo aos alunos que abram os olhos e os reúne para uma 

roda de conversa. Nesse bate-papo, eles deverão contar como foi a experiência, o que sentiram e de 

qual etapa gostaram mais. O professor deve novamente perguntar aos alunos se eles perceberam 

quais sentidos utilizaram para dançar, já que não podiam enxergar. 
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Aula 3 – Usando os próprios movimentos para criar uma coreografia 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de cinco alunos 

Introdução: Apresentando a atividade (5 minutos) 

O professor explica aos alunos que vão criar uma coreografia inspirada nos movimentos de 

que mais gostaram de executar na aula anterior. Para isso, conduz a turma a um local amplo da escola, 

que pode ser o pátio, a quadra ou outro ambiente com bastante espaço disponível. 

Atividade 1: Criação da coreografia (15 minutos) 

Chegando ao local, o professor pede à turma que se organize em grupos de cinco alunos. Cada 

aluno do grupo deve buscar relembrar alguns movimentos que realizou na aula anterior e escolher um 

para propor aos colegas. O restante do grupo deverá aprender esse movimento. Depois que todos os 

integrantes do grupo aprenderem os movimentos dos colegas, devem organizá-los em uma sequência, 

que deverá ser dançada por todo o grupo junto. Dessa forma, o grupo deve compor uma coreografia 

e escolher a música que gostaria de dançar. 

Atividade 2: Apresentação da coreografia (10 minutos) 

Depois de decidirem as coreografias, o professor pede aos alunos que formem uma roda e 

escolhe um grupo para iniciar a apresentação, que será feita no centro da roda. Assim que um grupo 

terminar, o próximo vai para o centro da roda e se apresenta. Essa dinâmica segue até que todos os 

grupos tenham se apresentado. O professor deve registrar em vídeo cada uma das apresentações. 

Encerramento: Apreciação das danças e roda de conversa (10 minutos) 

Após todos os grupos se apresentarem, o professor reúne a turma e reproduz os vídeos gravados. 

Sugestão 
Caso a escola possua um laboratório de informática, uma televisão ou um telão que possam ser usados para os alunos 
assistirem aos vídeos, o professor pode fazer uso desses recursos. 

Por fim, o professor promove uma roda de conversa para que os alunos relembrem como foi 

a experiência de construção dos movimentos, desde a atividade de caminhar vendado até a apresen-

tação da coreografia. 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos fizeram o exercício de caminhar com os olhos 

vendados (aula 1), se participaram da dança de olhos vendados (aula 2), se participaram da criação e da 

apresentação da coreografia em grupo (aula 3) e se compreenderam o processo de construção do movi-

mento que realizaram ao longo das três aulas. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Quando nos movemos vendados ou de olhos fechados, fazemos uso de outros: 

a) esquemas. 

b) sentidos. 

c) amigos. 

2. Quando nos vendamos, estamos nos privando da: 

a) criatividade. 

b) liberdade. 

c) visão. 

 

Gabarito das questões 

1. b) sentidos. 

2. c) visão. 


