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Coreografia a partir de ações cotidianas 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Para a realização de tarefas do dia a dia, como andar, escovar os dentes, vestir-se, estamos 

sempre acionando as possibilidades de mover o corpo, criando pequenos movimentos que têm ritmo, 

pausas e dinâmicas próprias. Em função dessas características, esses movimentos, muitas vezes, ser-

vem de inspiração para coreógrafos criarem composições de dança.  

Esta sequência propõe explorar movimentos realizados em ações do cotidiano para criar uma 

sequência coreográfica, desenvolvendo a expressão corporal.  

Objetivos de aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo desenvolver as possibilidades de criação com o 

corpo, a expressividade e o trabalho colaborativo, experimentando movimentos e construindo uma 

coreografia a partir de ações do cotidiano.  

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

Na unidade temática dança, serão explorados os seguintes objetos do 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. 

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; (EF15AR12) Discutir as experiências cor-

porais pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e 

corpo. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados o seguinte objeto do 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 

Computador com monitor grande ou projetor, aparelho de som, câmera filmadora ou celular com câ-

mera, papel sulfite, lápis preto, elementos visuais e acessórios cênicos (optativos), como tecidos, fitas 

de cetim, balões e pompom colorido. 

Referência para coreografia com base em ações cotidianas 

Espetáculo Casa, Companhia de Dança Deborah Colker. Disponível em: <www.ciadeborahcol-

ker.com.br/casa>. Acesso em: 26 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Explorando movimentos do cotidiano 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda; dispersos pela sala, com as carteiras afastadas 

Introdução: Apresentação do tema (10 minutos) 

O professor inicia a aula solicitando aos alunos sugestões de temas que podem servir de inspi-

ração para uma coreografia. Após ouvir as falas dos alunos, o professor comenta que é possível criar 

coreografias partindo de histórias, de músicas, de canções, de um tema qualquer, como o voo de um 

pássaro, ou até de movimentos simples, como os que realizamos nas ações do cotidiano. Para ilustrar 

este último exemplo, o professor apresenta imagens do espetáculo Casa (1999), da Companhia de 

Dança Deborah Colker, e comenta que nessa montagem é explorado o universo de construir e habitar 

uma casa, partindo de ações cotidianas que fazemos em nossas moradias. 

Atividade: Demonstração dos movimentos (20 minutos) 

Feita essa introdução, o professor diz aos alunos que eles vão criar uma coreografia partindo 

de movimentos cotidianos. Para iniciar, o professor pede a cada aluno que escreva em uma folha de 

papel sulfite dez ações que faz em sua rotina, como tomar banho, comer, ler, praticar um esporte, 

mexer no celular, etc. 

Após a escrita, o professor pede a cada aluno que escolha duas ações para demonstrar aos 

colegas. Nesse primeiro momento, eles devem experimentar livremente esses movimentos prestando 

atenção aos deslocamentos e à ocupação do espaço. 

  

http://www.ciadeborahcolker.com.br/casa
http://www.ciadeborahcolker.com.br/casa
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Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final, em roda, é um momento de conversar sobre como foi demonstrar esses movimentos 

aos colegas e também como foi assistir às demonstrações dos movimentos, o que acharam mais inte-

ressante, o que foi mais difícil ou mais fácil de demonstrar, etc. 

Para a próxima aula, os alunos utilizarão esses movimentos, em grupo, para compor uma co-

reografia. 

Aula 2 – Criando coreografias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de quatro ou cinco integrantes 

Introdução: Escolhendo os movimentos (10 minutos) 

O professor organiza a turma em grupos de quatro ou cinco alunos. Cada aluno deve expor aos 

colegas sua lista de dez ações do cotidiano. Após essa troca, cada grupo deverá eleger dez dessas ações 

para desenvolver uma sequência coreográfica.  

Atividade: Elaborando a coreografia (20 minutos) 

Os alunos devem ser orientados pelo professor a explorar variações na movimentação, como 

realização de pausas, aumento ou diminuição da velocidade, mudança nas direções e nos níveis dos 

deslocamentos e diferentes ritmos. 

O professor deve deixar os grupos livres para decidirem se querem explorar aleatoriamente os 

movimentos escolhidos ou se preferem agrupar as ações a partir de um tema ou de uma situação e, 

ainda, se preferem realizá-los individualmente ou em conjunto. O professor deve permitir que usem 

músicas e, se desejarem, elementos cênicos, como tecidos, bolas, fitas de cetim, elásticos, entre ou-

tros.  

Os alunos devem ensaiar repetidas vezes a coreografia até que ganhem fluidez nos movimen-

tos. Durante a criação, eles devem anotar a sequência dos movimentos, indicando suas variações e 

tipos, a fim de facilitar o ensaio e a apresentação, que acontecerá na aula seguinte. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final, o professor conversa com os alunos sobre a experiência da seleção dos movimentos 

e da composição da coreografia, perguntando quais foram os critérios para essa escolha. 
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Aula 3 – Hora da apresentação 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: mesmos grupos da aula anterior 

Introdução: Preparando o espaço de dança (5 minutos) 

A aula é dedicada à apresentação das coreografias. O professor e a turma devem criar um 

espaço para a realização das apresentações dividindo a sala em palco e plateia. Os alunos que compo-

rão a plateia devem ser orientados a permanecer em silêncio e observar com atenção as produções 

dos colegas, percebendo quais movimentos foram eleitos e como foram explorados com distintas va-

riações. Além disso, é importante criar um ambiente de incentivo e apoio aos colegas. 

Atividade 1: Aquecimento (10 minutos) 

Antes das apresentações, o professor faz um breve aquecimento corporal com a turma, ao 

estímulo de uma música e em roda. Para isso, pode pedir que movimentem cada parte do corpo, co-

meçando pela cabeça e indo até os pés. Essa atividade auxilia na descontração e na integração da 

turma.  

Atividade 2: Apresentações (20 minutos) 

Cada apresentação deve ser gravada com câmera filmadora ou aparelho celular, criando um 

registro da atividade, o qual será compartilhado na aula seguinte. Se possível, os vídeos podem ser 

compilados e editados pelo professor, que produzirá um material audiovisual da turma.  

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

 Em roda, o professor conversa com a turma sobre as apresentações, abrindo um espaço para 

os estudantes exporem suas percepções sobre essa experiência. Essa reflexão será desenvolvida e am-

pliada na aula seguinte. 

Aula 4 – Assistindo aos registros das apresentações 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda ou a critério do professor 

Introdução: Preparação da atividade (5 minutos) 

O professor orienta os alunos a prestar atenção em suas próprias apresentações, observando 

seus movimentos e questionando-se se alterariam algo na apresentação do grupo. Além disso, é im-

portante observarem o registro das apresentações dos colegas, buscando detalhes que podem ter 

passado despercebidos na aula anterior. 
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Atividade: Assistindo aos registros das apresentações (20 minutos) 

Após cada apresentação, o professor pode fazer comentários ou dar a palavra aos grupos para 

exporem suas ideias sobre as próprias apresentações. 

Encerramento: Roda de conversa (15 minutos) 

Para finalizar, o professor dá início a um debate, propondo as seguintes questões: 

• Vocês identificaram as ações cotidianas que foram trabalhadas em cada grupo? 

• Como os corpos foram transformados? Quais variações vocês conseguiram identificar (ní-
veis, direção dos deslocamentos, velocidade)? 

• Como o grupo chegou à escolha das dez ações? 

• Como foi elaborada a junção das ações para a composição da sequência coreográfica? 

• Houve dificuldades na execução de algum movimento? 

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

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos fizeram a lista de dez ações do cotidiano e 

se conseguiram demonstrar duas dessas ações aos colegas (aula 1), se conseguiram selecionar, em 

grupo, dez ações do cotidiano para desenvolver a coreografia (aula 2), se conseguiram expressar cor-

poralmente os movimentos que compõem essas ações, acrescentando variações (aula 2), se participa-

ram das decisões para a composição da sequência coreográfica (aula 2), se participaram dos ensaios 

(aula 2), se participaram da apresentação e conseguiram executar os movimentos individualmente e 

em conjunto (aula 3), se, como plateia, observaram atentamente a apresentação dos colegas, incenti-

vando e apoiando cada grupo (aula 3), se participaram da conversa final de apreciação dos trabalhos 

(aula 4) e se compreenderam o conceito de coreografia. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais foram as ações cotidianas escolhidas pelo seu grupo para compor a coreografia? Vocês 
acrescentaram algum outro movimento para complementá-la? 

2. Qual movimento foi mais fácil de realizar e qual foi mais difícil? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se, com essa questão, que o aluno demonstre consciência do processo 
de criação do grupo. 

2. Resposta pessoal. Espera-se, com essa questão, que o aluno demonstre consciência corporal. 


