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Intervenção de dança 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A dança é uma das manifestações mais naturais do ser humano. Além de expressar nossos 

desejos e emoções, ela estimula outras formas de percepção do espaço e das pessoas e o trabalho 

colaborativo. Assim, esta sequência didática propõe a elaboração de uma intervenção de dança na 

escola de forma coletiva e colaborativa. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é explorar as possibilidades de criação com o corpo, expe-

rimentando movimentos para construir uma coreografia coletiva a ser realizada no intervalo das aulas, 

como uma intervenção.  

Para isso, esta sequência explora, na unidade temática dança, os seguintes objetos do conhe-

cimento e as respectivas habilidades: 

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. 

Recursos e materiais necessários 

Aparelho de som, elementos visuais (optativo), como tecidos, fitas de cetim, balões, elásticos usados 

em confecção de roupas, pompom colorido.  

Referências para intervenção de dança 

Grupo Zumb.boys, intervenção Dança por correio. Disponível em: 

<https://www.zumbboys.com/copia-mane-boneco-1>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

Improv Everywhere, intervenção Frozen Grand Central. Disponível em: 

<https://improveverywhere.com/2008/01/31/frozen-grand-central/>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

  

https://improveverywhere.com/2008/01/31/frozen-grand-central/
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Explorando movimentos simples 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: primeiramente em roda, depois dispersos pela sala  

Introdução: Iniciação ao tema (5 minutos) 

Em roda, o professor inicia a aula solicitando aos alunos temas que poderiam servir de inspi-

ração para uma coreografia. Após as falas dos alunos, o professor explica que é possível criar coreo-

grafias partindo, por exemplo, de histórias, de músicas e mesmo de um conjunto de movimentos sim-

ples.  

Atividade 1: Apreciação do tema (10 minutos) 

Feita essa introdução, o professor diz aos alunos que eles vão criar uma coreografia para apre-

sentar no intervalo das aulas. Essa dança será realizada em forma de intervenção, ou seja, deverá ser 

feita sem ser anunciada previamente e de surpresa, ocupando um espaço público, que, no caso, será 

o pátio da escola durante o intervalo. 

Os alunos devem compreender que a intervenção é um tipo de obra artística que interfere no 

espaço público, com a intenção de provocar a curiosidade e a interação dos expectadores. Para exem-

plificar esse tipo de intervenção, o professor pode exibir as referências indicadas nesta sequência di-

dática.  

Ao mostrar o vídeo da intervenção Dança por correio (2014), do grupo paulistano Zumb.boys, 

o professor comenta que ela foi criada a partir da figura dos carteiros, profissionais que entregam 

correspondências geralmente a pé. A ideia desse trabalho é entrar no fluxo do cotidiano. Assim, em 

lugares públicos, os bailarinos, vestidos como carteiros, convidam pessoas para escolher uma carta e, 

a partir dela, dançam interpretando o texto com movimentos.  

Sobre o trabalho Frozen Grand Central (2008), do grupo estadunidense Improv Everywhere, o 

professor explica que se trata de um flash mob executado em uma estação de metrô de Nova York, 

nos Estados Unidos. Essa intervenção foi uma ação em que um grande número de participantes fazia 

uma pequena coreografia congelando e descongelando os movimentos cotidianos e se dispersava tão 

rapidamente quanto se reuniu. 

Atividade 2: Experimentação (20 minutos) 

Após essa exemplificação, o professor propõe alguns exercícios de aquecimento corporal. Ao 

som de uma música, os alunos farão movimentos com partes isoladas do corpo. Primeiro, mexendo só 

a cabeça; depois, somente os ombros, somente os braços, e assim por diante, até os pés. Eles devem 

ser orientados a variar esses movimentos.  
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Terminado o aquecimento, ainda em roda, cada aluno deve fazer movimentos simples, como 

saltar, rodar, bater pés e mãos, etc. Em seguida, o professor pede que desfaçam a roda e orienta cada 

aluno a explorar o espaço realizando um movimento, mas agora em deslocamento pela sala. Devem 

ser explorados vários estímulos sonoros e diferentes andamentos: acelerado, lento, muito lento, quase 

parando. 

Devem ser propostas também formas diversificadas de deslocamento do corpo no espaço. Por 

exemplo, em duplas, em trios, acompanhando linhas curvas ou retas desenhadas no chão, entre ou-

tros. O professor pode propor pausas durante a dinâmica pedindo aos alunos que congelem o movi-

mento. Também pode pedir que executem os movimentos seguindo o ritmo de suas palmas, que de-

vem variar em andamento. 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Após a vivência, o professor conversa com os alunos sobre a experiência da aula, perguntando 

como se sentiram ao realizar os movimentos, as dificuldades enfrentadas e os aprendizados. 

Aula 2 – Criando uma intervenção de dança 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda, no pátio ou em outro local onde os alunos costumam se reunir no intervalo das aulas  

Introdução: Observando o espaço de dança (10 minutos) 

O professor organiza a turma para se dirigir ao espaço onde todos costumam se reunir no 

intervalo da escola, como o pátio, por exemplo, e solicita aos alunos que observem o local, lembrando-

se de como ele é ocupado pelos demais alunos no momento do intervalo. Após a observação, a turma 

criará uma coreografia utilizando sequências de movimentos simples, como os explorados no exercício 

da aula anterior. 

Atividade: Criando uma coreografia (20 minutos) 

Para estimular a criação, o professor pode disponibilizar no espaço objetos, como fitas de ce-

tim, recortes de tecidos, balões e elásticos coloridos. O acompanhamento da música também é opta-

tivo e pode auxiliar na composição dos alunos. Após a definição da sequência de movimentos, a turma 

ensaia a coreografia até memorizá-la. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Em roda, será o momento de conversar sobre os aprendizados e as dificuldades enfrentadas 

durante a criação da coreografia. 
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Aula 3 – Realizando a intervenção de dança 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: primeiramente em roda, na sala de aula; depois no pátio, realizando a coreografia  

Introdução: Aquecimento (10 minutos) 

O professor organiza a turma para a realização da intervenção de dança durante o intervalo. 

Para auxiliar no desenvolvimento da atividade, faz um aquecimento, em roda, com os alunos. Ao som 

de uma música, pede que caminhem pelo espaço, observando o próprio corpo, onde está tenso e onde 

está relaxado, e como apoiam os pés ao andar. Depois, propõe variações na caminhada: com bastante 

lentidão, com rapidez, com os pés voltados para fora, agachados, entre outras.  

Atividade: A intervenção (20 minutos) 

Em seguida, o professor prepara a turma para a intervenção de dança: estipula como será a 

saída da sala até o pátio, se será uma saída conjunta ou em grupos, se já chegarão dançando ou como 

se fossem participar do intervalo normalmente (isso será feito de acordo com a composição coreográ-

fica), e como será a saída do espaço, que deverá acontecer também de maneira repentina. Ao chega-

rem ao espaço, deve ser combinado um sinal para que a intervenção comece. Caso necessitem de 

música, o aparelho deve ser preparado antecipadamente. 

Observação 

O professor deve registrar por meio de fotos ou vídeo a intervenção de dança para compartilhar com os alunos e auxi-

liar no momento da reflexão do processo. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Após a intervenção, o professor volta com a turma para sala e, em roda, propõe uma reflexão 

sobre o trabalho fazendo as seguintes questões: 

• Como espaço e movimento foram explorados na intervenção? 

• Como foi o trabalho em grupo? Foi fácil ou difícil decidir coletivamente? 

• Como os corpos foram transformados durante a apresentação? 

• Quais foram as reações dos expectadores com relação à intervenção?  

• Aconteceram imprevistos durante a apresentação? Se sim, como foram solucionados? 

Observação 

Deve ser combinado com a equipe de professores e a coordenação da escola um horário especial para realizar a ativi-

dade com as turmas durante os intervalos da semana. É possível que sejam necessárias trocas de aulas na grade sema-

nal, pois é fundamental preparar a turma na aula que antecede o intervalo. 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos conseguiram fazer os exercícios de aqueci-

mento e os movimentos simples com as diversas variações propostas (aula 1), se participaram da in-

vestigação do espaço e da criação da coreografia (aula 2), se participaram da intervenção, conseguindo 

contornar imprevistos e realizar improvisações (aula 3), se participaram da conversa final e se apreen-

deram o conceito de intervenção de dança. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é uma intervenção de dança? 

2. A intervenção de dança modificou o intervalo na escola? Como? 

 

Gabarito das questões 

1. Levando-se em conta que em arte não há uma única definição para o termo “intervenção”, pois 
há muitas variações em sua concepção e execução, espera-se que o aluno aponte o essencial: a 
ocupação de um espaço público com a intenção de provocar curiosidade ou surpresa no público. 
Como se trata de uma intervenção de dança, essa ocupação é, em geral, repentina e efêmera. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos concluam que houve, sim, uma modificação, pois 
houve uma quebra da rotina desse espaço. 

 

 

 

 

 

 


