
     
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO 

OBJETIVO 

Oportunizar uma estrutura pedagógica que potencialize as aulas de dança;  

Direcionar a construção de um espetáculo de dança; 

Vivenciar a dança na espetacularidade, compreendendo suas necessidades estruturais e 

criativas. 

 

AVALIAÇÃO 

Será contínua e analisada durante todo o processo, no qual o aluno deverá mostrar-se 

interessado, participativo e responsável pelo êxito das aulas. 

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os alunos – O diário de bordo será o instrumento de avaliação concreto dessas aulas; 

todos os alunos receberão um caderno (material este solicitado anteriormente à coordenação 

da Unidade Escolar). Nele deverá conter as anotações, escritas, impressões, registros de 

coreografias, registros de pesquisa das equipes de produção, além de refflexões sobre: o que 

aprendeu? Como aprendeu? Quais desafios enfrentou? Que novas ideias surgiram? Quais 

contribuições apresentou ao coletivo? Portanto, todo material colhido e descrito pelos alunos 

em seus diários será utilizado para elaboração do espetáculo e avaliação. 

Sobre a atuação do professor  – Além de verificar os diários de bordo dos alunos e 

diagnosticar se os conhecimentos específicos de dança são apreendidos por eles, um 

posicionamento crítico e reflexivo sobre a atuação deverá ser instaurado. Analise se os alunos 

compreenderam as aulas, se as expectativas esperadas de cada aula foram alcançadas com 

êxito, que metodologia você deverá usar em aula para suprir as críticas, desejos e dificuldades 

de seus alunos. Direcionando uma avaliação ao professor, o conhecimento apresentado e 

exposto aos alunos terá mais propriedade pedagógica inovando e criando novas formas de 

atuação em sala de aula. 

MATERIAIS  

Muito importante a clareza das necessidades materiais durante todas as aulas, por isso 

estruture previamente, juntamente à Unidade Escolar, um cronograma de uso de mateirias e 

espaços. Estes serão solicitados e descritos em cada aula. A organização prévia é fundamental 

para que as aulas possam acontecer sem nenhum problema que perpasse pelas questões 

materiais e estruturais. Antes do início de cada aula verifique com a coordenação os materias 

solicitados e os espaços agendados. A presença do Grupo Gestor, acompanhando todo o 

percurso pedagógico de suas aulas, proporcionará um elo educativo palpável integrando o 

conhecimento que se concretiza em sala de aula e os dirigentes da Unidade Escolar. 



     
Alguns materiais deverão ser solicitados antecipadamente para que a Unidade Escolar se 

programe e consiga oferecer tais materiais. Analise, estude as sequências de aulas e liste estas 

necessidades previamente; porém, alguns outros materiais podem ser incluídos e/ou excluídos 

conforme suas próprias necessidades e metodologia. 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

Apresentamos uma organização de aulas capazes de recriar e fomentar a elaboração estética 

em dança a partir do entendimento sobre gestão, laboratórios de movimento estruturados em 

processos de criação coletivos em dança,  produção cultural, construção de narrativas e 

estratégias pedagógicas coerentes com o universo da escola. 

Destacamos abaixo a estrutura de cada bloco de aulas e algumas orientações que devem ser 

internalizadas, estudadas e analisadas pelo professor. Elas direcionarão toda a produção do 

espetáculo, permitindo que as necessidades sejam expostas, os direitos e deveres da escola e 

dos alunos reivindicados e a execução plena da obra artística em dança. 

 

ESTRUTURA DE AULAS 

Para realização das aulas de produção de espetáculo serão necessárias 16 aulas distribuídas 

conforme organograma abaixo e esclarecidas em cada apresentação dos respectivos blocos de 

aulas: 
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4 AULAS GESTÃO – Aulas com toda a turma. Apresentação de proposta; 

4 AULAS LABORATÓRIOS DE MOVIMENTO (L.M.) – Aulas somente com os intérpretes 

criadores. (Estas acontecem simultâneas às aulas de PRODUÇÃO); 

4 AULAS PRODUÇÃO – Aulas somente com as equipes de direção de produção, produção 

executiva e produção artística. (Estas acontecem simultâneas às aulas de L.M.); 

4 AULAS CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA (C.N.) – Aulas com toda a turma. Apresentação dos 

estudos, direcionamentos e construção de narrativa coletiva; 

1 AULA ENSAIO GERAL – Ensaio geral em sala com o espetáculo finalizado; 

1 AULA ENSAIO ABERTO – Ensaio Aberto para a comunidade escolar; 

1 AULA ENSAIO PALCO – Ensaio no teatro ou local específico da apresentação; 

1 AULA ESPETÁCULO – Apresentação do espetáculo. 
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ORIENTAÇÕES 

Ao professor 

As aulas terão como objetivos a produção de um espetáculo de dança. Para isso a organização 

de todo o processo requer uma delimitação coerente com as estruturas coreológicas da dança: 

Espaço – Palco; Modalidade – Dança contemporânea; Movimento – Cotidiano, descritivo e 

interpretativo; Corpo Dançante – Estudantes intérpretes criadores e Som e silêncio – Trilha 

sonora autoral.  

 

Estes serão revisitados durante toda a construção para potencializar a compreensão crítica, 

facilitar a contextualização e relacionar a produção artística com a identidade e o contexto 

sociocultural dos estudantes, visando fomentar posicionamentos e elaborando possíveis 

projetos de vida. 

 

Esclareça que todas as coreografias, cenas, marcações e o espetáculo será construído para ser 

executado em palco. O espetáculo deve ser inicialmente pensado para palco italiano ( caixa 

preta/cênica e platéia/público). Isto definirá o trabalho dos grupos de iluminação e cenografia 

que, a partir do espaço definido e narrativa proposta, criarão as sensações e sentidos 

necessários para alcançar o status de “espetáculo”. 

 

A modalidade de dança trabalhada será a dança contemporânea, que possibilitará a 

elaboração mais próxima com a realidade e pluralidade de corpos e histórias de cada 

estudante, além de criar conexões diretas e claras sobre aquilo que se dança. A dança, 

explorada e criada pelos laboratórios de movimentos, será definida como pertencente ao 

gesto cotidiano, descritivo e interpretativo. 

 

A trilha sonora será criada especificamente para a produção deste espetáculo, o que 

chamaremos de Trilha Sonora Autoral. Esta será condutora da narrativa e dos símbolos 

estéticos que o espetáculo for trabalhar. Isto liberará todo e qualquer custo com o pagamento 

de direitos autorais com músicas e trilhas de outros artistas e espetáculos, além de 

proporcionar ao estudande a vivência e execução de uma obra musical de autoria própria. 

Os corpos dançantes deste espetáculo serão os estudantes, que serão denominados 

Intérpretes Criadores, pois estarão inseridos em criações de repertórios de dança 

(coreografias) a partir de dinâmicas que efetivam a pesquisa de movimentos  experimentados, 

edificados e apropriados pelos próprios criadores do gesto/movimento. 

 

Relação professor e escola  

Inicialmente apresente a proposta de trabalho à Escola na semana de planejamento 

pedagógico. Marque uma reunião com o Grupo Gestor da Unidade. A colaboração e o apoio do 

Grupo Gestor e Coordenação da Instituição de Ensino é imprescindível para a execução dessas 



     
aulas. Neste momento a Escola apresenta projetos federais existentes (como o Programa Mais 

Educação, que possui várias oficinas artísticas e técnicas que poderão ser executadas e 

embasadas nos conteúdos e dinâmicas de seu projeto), possíveis investimentos financeiros, 

plano político pedagógico, que possibilitarão a participação de outras disciplinas neste projeto, 

o que chamaríamos de uma ação transdisciplibar e abrirá um caminho e diálogo profissional, 

educacional e afetivo com a proposta. 

Instigue os colegas professores a participarem  deste projeto,  aos professores de Artes Visuais 

contextualize a possibilidade de trabalhar com a técnica de customização de roupas e 

utilização de materiais recicláveis para a construção de cenário. Além de trabalhar com o fazer 

artístico em Artes Visuais, pode-se dialogar com os conhecimentos sobre o cuidado com o 

meio ambiente, os conhecimentos da Biologia, os componentes químicos de cada material 

trabalhado, potencializando assim os planos de ações da equipe de figurino e cenário. 

Podemos pensar um trabalho conjunto com os professores de Música, que podem participar 

ativamente dos conteúdos e necessidades da equipe de trilha sonora. O uso de materiais 

recicláveis e/ou alternativos também aparece como uma ótima saída para a confecção de 

instrumentos. 

Solicite investimento e materiais específicos para essa produção, como uso do telefone da 

Unidade Escolar, confecção de figurinos, cenários e adereços cênicos e principalmente a 

possibilidade de um teatro para a realização do espetáculo idealizado, seja por solicitações às 

instâncias culturais públicas, ou pelo direcionamento de reparos e melhorias na estrutura da 

Escola. 

 

Deixe claro ao Grupo Gestor que outras necessidades surgirão no decorrer do processo, como 

por exemplo a realização de eventos (“Brechó”, “Sorvetada”, “Festivais artísticos”, 

“Exposições”, etc...) na Unidade para angariar materiais e/ou verba destinada aos custos do 

espetáculo, inserções destes no calendário da escola, assim como ensaios gerais e ensaios 

abertos ( que serão definidos previamente sempre com a autorização e empenho do Grupo 

Gestor). Todas estas necessidades serão definidas e estruturadas pelo grupo de produção, 

exemplificadas nas aulas de PRODUÇÃO. 

Após estes arremates de gestão e planejamento estrutural de seu trabalho, tudo estará pronto 

para o início de suas aulas com o grupo de alunos. 

 

GESTÃO 

Objetivos 

Direcionar todo o processo pedagógico para a Produção de Espetáculo; 

Indicar a narrativa do espetáculo (tema do espetáculo); 

Determinar as funções de cada estudante e os acordos necessários sobre avaliação, disciplina 

e participação na construção de um espetáculo. 



     
Avaliação 

Direcionada pelo interesse e motivação do aluno para compreender a importância e seriedade 

no gerenciamento e produção de uma obra de arte. 

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os alunos – A conduta do aluno será coloca em foco o tempo todo. Uma sala de aula 

representa um aglomerado de pensamentos diversos, distintos e dinâmicos capazes de criar 

um ambiente hostil e agressivo, por isso instaurar um ambiente de colaboração e respeito é 

parte primordial para o aluno analisar sua forma de ver o mundo, as pessoas a sua volta e o 

que ele pode proporcionar de questionamento e inquietação em seu pensamento. 

Sobre a atuação do professor – O interesse e motivação dos alunos na Produção de um 

Espetáculo de Dança se torna responsabilidade do professor. A maneira de seduzir e trazer o 

pensamento do indivíduo para experimentar o espetáculo depende da postura séria , justa, 

mediadora e proponente do profissional que apresentou esta experiência. Um exercício de 

avaliação enquanto sujeito que aborda o sensível, toca o espírito, busca o sublime, o efêmero, 

a realidade do sujeito corpo, ação, movimento e dança. 

Recursos materiais 

Sala de vídeo ou kit multimídia, diários de bordo (caso a Unidade Escolar tenha disponibilizado 

a quantidade total de cadernos, distribua-os, ou solicitice que o aluno reserve um espaço em 

seu caderno pessoal de disciplinas escolares). 

 

 

 

1ª AULA 

Elaborar com os alunos critérios de avaliação, direcionar as observações 

para esses critérios, buscar maneiras próprias de como podem expressar 

suas opiniões sem serem agressivos, invasivos, desrespeitosos e injustos são 

aspectos fundamentais no trabalho com a Ética em sala de aula e podem se 

dar por meio da apreciação do trabalho artístico. (MARQUES, 2007, p. 52) 

 

Conteúdo 

Apreciação. 

Espaço (cênico e arquitetura). 

 



     
Expectativas de aprendizagem: 

Visualizar e compreender a estrutura de gestão, produção cênica e estética de um espetáculo 

de dança. 

 

Atividades 

Reserve o Kit Multimídia da Unidade, ou a sala de vídeo da mesma. Em uma apresentação 

coletiva, todos se apresentam, inclusive o professor, que entregará os diários de bordo aos 

alunos e apresentará as aulas de PRODRUÇÃO DE ESPETÁCULO. Este momento é importante 

para a construção dos critérios de avaliação propostos pelo professor e definidos com os 

estudantes. 

Em forma de bate-papo – todos podem falar, questionar e dar sua opinião, sempre solicitando 

a fala, aguardando o seu momento para expor desejos e dúvidas. O Professor é quem detém o 

foco da aula e o caminho desse bate-papo, assumindo papel de mediador  e proponente. 

Potencialize a oportunidade de todos experimentarem uma nova abordagem social e 

profissional através da dança. Converse sobre o mercado de trabalho e as habilidades que 

possuímos para sermos pessoas de destaque no mundo. É necessário que todos se sintam 

instigados e estimulados a participarem ativamente desse processo.  

Reforce a participação e o empenho de todos, explanando sobre o planejamento com a Escola, 

os materiais solicitados, estrutura adequada necessária e todo engajamento da comunidade 

escolar.  

Eslcareça que suas aulas são de dança, mas que neste ano a avaliação se dará não apenas pela 

execução de movimentações e coreografias, mas pelo êxito das frentes de trabalho formadas. 

Bate-papo feito, desejos instaurados. 

 
Momento de apreciação estética como mecanismo de identificação do universo profissional 
da dança. 
 
Apresentação do Vídeo dos bastidores do espetáculo “Rito de passagem”. Anexo 1. 
 
Solicite que os estudantes observem, apontem e identifiquem o que se torna importante para 

a construção e a elaboração de um espetáculo de dança; quais são os profissionais envolvidos 

e a dinâmica de execução deste trabalho. Atenção aos depoimentos dos participantes do 

espetáculo, as imagens dos bastidores e do palco, toda a infra-estrutura necessária para a 

execução do espetáculo em questão. 

Ao fim do vídeo, em momento rápido e dinâmico, solicite um estudante para anotar as 

observações e identificações  feitas durante o vídeo; este pode apresentar-se ou ser escolhido 

pelo grupo. 



     
Construa uma linha de entendimento sobre a grande máquina, repleta de engrenagens que se 

acoplam, necessária para a realização de trabalho profissional em dança. Liste estas áreas 

abaixos: 

 Direção; 

 Coreografia; 

 Trilha sonora; 

 Iluminação; 

 Cenografia; 

 Figurinos; 

 Intérpretes; 

 Secretaria; 

 Produção; 

 Registro. 

Despeça-se dos alunos solicitando que pensem em alguma função que queiram e/ou 

gostariam de exercer, além de dançar. 

 

Para saber mais 

MARQUES, Isabel. Dançando na escola. 4ª edição. São Paulo: Ed. Cortez, 2007. 

Anexos 

Anexo 1 

https://youtu.be/N4hsHT8mEiE 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/N4hsHT8mEiE


     
2ª AULA 

É natural, portanto, que nem mesmo críticos especializados tenham a 

necessária sutileza para procederem à análise das ideias de uma obra e de 

seu conjunto de imagens poéticas. Pois, na arte, uma ideia só existe como 

uma espécie de apreensão da realidade através da vontade, que o artista 

realiza de acordo com suas próprias tendências e as idiossincrasias de sua 

visão de mundo. (TARKOVSKI, 1998, p. 61) 

 

Conteúdo 

Movimento (análise técnica e gestual do espetáculo). 

Som e silêncio (identificação de elementos sonoros). 

Espaço ( apontamento do espaço cênico utilizado). 

 

Expectativas de aprendizagem: 

Identificar e listar quais são os elementos técnicos trabalhados na composição do espetáculo 

Rito de passagem, do Grupo Núcleo Luz, como uso do palco, coxias, rotunda, boca de cena; os 

elementos estéticos (iluminação, trilha sonora), narrativa, gestualidade e técnicas de 

movimentações trabalhadas no espetáculo. 

 

Atividades 

Agende a sala de vídeo ou o Kit multimídia da Unidade para a apreciação do vídeo; é 

importante que os alunos compreendam a necessidade de apreciação do espetáculo inteiro, 

Anexo 1, para compreenderem a dinâmica de um espetáculo de dança, a narrativa do 

espetáculo, todos os recursos utilizados para a execução do mesmo e as técnicas de 

movimentação específica desta obra. 

Inicie o encontro apresentando o que devem observar, instaurando a ampliação do foco de 

análise para uma apresentação artística: 

 Os elementos espaciais da composição do espetáculo Rito de passagem (uso do palco, 

coxias, rotunda, boca de cena); 

  Os elementos estéticos (iluminação, trilha sonora e figurino); 

 A narrativa, quais temas o espetáculo aborda; 

 A movimentação, qual gestualidade e técnicas trabalhadas no espetáculo. 



     
Todos deverão focar nesta observação para que as próximas aulas, Labortórios de Movimento 

e Produção , possam ter êxito e alcançarem os objetivos desejados. 

Para nortear este momento apresentamos alguns pontos observados no espetáculo Rito de 

passagem do grupo Núcleo de Luz. Porém, como toda apreciação estética é realizada de 

maneira subjetiva e sensível pelo receptor da obra, a leitura aqui realizada é pessoal e 

intransferível, tornando-se responsável pelos significados e entendimentos descritos. 

Previamente identificamos algumas técnicas corporais e elementos estéticos, citados abaixo, 

que direcionará o trabalho do professor com os estudantes no final da apreciação do vídeo: 

 

Elementos Estéticos 

Trilha sonora de autoria própria, música basicamente eletrônica com destaques percussivos e 

ambientalizações específicas de densidade, euforia, solidão e letargia. Microfones em cada 

extremidade frontal do palco, os dois usados para canto em cena, criação de ruídos e texto 

dito para execução de coreografia. 

 

Palco italiano com utilização de todas as coxias,  rotunda (tecido que preenche o fundo do 

palco) preta em sua grande maioria, havendo mudança para branca quando a iluminação 

necessita criar sombras e profundidade à cena. Uso de fumaça para criar clima efêmero em 

algumas cenas. 

Iluminação geral branca dividida na porção frontal, central e fundo do palco serão utilizadas 

com comandos distintos, mas que possa ser utilizada para iluminar todo o palco; corredores de 

luz nas três coxias para proporcionar contorno mais acentuado aos corpos; gerais brancas 

posicionadas à frente e no chão para criar sombras na rotunda branca; foco a pino nos dois 

microfones frontais à direita e à esquerda, posicionados na boca de cena. 

Várias técnicas de movimentação foram utilizadas; algumas listadas abaixo servirão para que o 

momento de identificação dos elementos gestuais com os estudantes se torne mais coerente e 

possa abranger a observação realizada pelos alunos, porém, para as aulas práticas somente 

algumas técnicas serão trabalhadas. Elas serão escolhidas pelos estudantes conforme desejo 

de experimentação ou definida pelo professor: 

 Deslocamentos; 

 Percussão corporal; 

 Texto coreografado; 

 Condução com toque e a distância; 



     
 Níveis de movimentação; 

 Contato e pegadas (pas de deux); 

 Espelho; 

 Quedas e utilização do chão (capoeira); 

 Peso e contrapeso. 

Lembre-se que a observação dos alunos é imagética e o professor deve traduzi-la para as 

técnicas específicas de movimentação, para que o aluno se aproprie e se capacite no universo 

da dança. 

Finalize a aula com um questionamento: o quê, como e quem é/são responsáveis pela 

realização de um espetáculo de dança? 

 

Para saber mais 

Tarkovski, A. Esculpir o Tempo. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

Anexos 

Anexo 1 

https://youtu.be/nA2D1XQgQmo 

 

 

 

 

3 ª AULA 

Uma das questões fundamentais na vida de uma organização é a 

distribuição do trabalho a ser executado, de forma que os resultados sejam 

os melhores possíveis. Desenhar com clareza as tarefas, agrupá-las de 

maneira lógica e delegar autoridade são procedimentos essenciais para que 

as atividades-fim sejam cumpridas com eficácia. Os artistas e demais 

profissionais da cultura não devem fugir a essa regra. A profissionalização de 

seus empreendimentos passa pelo estabelecimento de uma configuração 

racional, em que os papéis e as responsabilidades sejam claros para todos. A 

definição da estrutura formal em uma organização cultural e sua tradução 

em instrumentos que possam  ser facilmente compreendidos é, portanto, um 

exercício que pode trazer resultados positivos. (AVELAR, 2008, p. 414) 

https://youtu.be/nA2D1XQgQmo


     
Conteúdo 

Gestão 

Organização de projetos 

 

Expectativas de aprendizagem: 

Acessar as informações e conhecimentos de dança apresentados e visualizados nas aulas 
anteriores; 
 
Experimentar e planejar  outras formas de viver no mundo, dando ênfase às perspectivas de 
sua formação profissional, aos sonhos e projetos de vida; 
 
Vivenciar e compreender a ação de gerir e oficializar um produto artístico de dança. 

 

Atividades 

Com o auxílio do Kit Multimídia, inicie a aula com a projeção da planilha de Funções do 

espetáculo, Anexo 1. É por ela que os alunos visualizarão a estrutura de viabilização do 

espetáculo. Solicite que os estudantes escolham as funções por afinidade ou habildade; cada 

função possui um número específico de participantes. 

Este momento é democrático, contudo os alunos deverão assumir a responsabilidade de 

preencherem todas as frentes de atuação, para não haver sobrecarga de funções e atividades. 

Deixe que aconteça de maneira solta, o aluno pode se prontificar a determinada função, ou a 

turma pode identificar o perfil do aluno e indicar alguém. 

Esclareça o que cada função executa e a importância das mesmas para o êxito da oficialização 

do espetáculo. Segue abaixo um resumo de cada função para iniciar esse diálogo, porém cada 

equipe formada terá um roteiro de estudo para se aprofundar nas próximas aulas e 

construírem planos de ação para cada equipe formada. 

Direção; Diretor 
Concebe o projeto do espetáculo, elabora e coordena a encenação a partir de uma ideia ou 
texto, utilizando-se de técnicas para obter os melhores resultados da comunicação com o 
público. Decide sobre quaisquer alterações no espetáculo, ao qual presta assistência enquanto 
estiver em cartaz. 

Coreografia; Coreógrafo 
O coreógrafo estrutura o esquema de trabalho a ser desenvolvido e cria figuras coreográficas 
ou sequências. Transmite ao bailarino(a) a forma, a movimentação, o ritmo, a dinâmica e a 
interpretação necessários à execução da sua obra. Dedica-se também à preparação corporal 
dos dançarinos. É o responsável máximo pela realização de um bailado (coreografia).Cria 
movimentações cênicas a partir de uma ideia, música, texto ou roteiro. 



     
Trilha sonora; Sonoplasta 
O Sonoplasta explora as possibilidades expressivas do som, fornecendo uma realidade física, 
real ou imaginária, um mundo lógico e coerente, recriando cenários, objetos ou personagens. 

Iluminação; Iluminador 
É aquele que “faz a luz” para um espetáculo. Ele cria efeitos de luz, próprios e necessários ao 
espetáculo, determina as cores, intensidades, afinação e sequência de acendimento dos 
refletores, além de programar a mesa de controle. 

Cenografia; Cenógrafo 
Cria, projeta e supervisiona, de acordo com o espírito da obra, a realização e montagem de 
todas as ambientações e espaços necessários à cena, incluindo a programação cronológica dos 
cenários; determina os materiais necessários; dirige a preparação, a montagem, a 
desmontagem e a remontagem das diversas unidades do trabalho. Cabe ao Cenógrafo (aquele 
que cria, desenha, acompanha e orienta a montagem do projeto cenográfico) organizar o 
espaço cênico segundo as necessidades do espetáculo, em comum acordo com o diretor. 

Figurinos; Figurinista 
Aquele que cria, orienta e acompanha a produção dos trajes para um espetáculo teatral, 
podendo também reelaborar figurinos já existentes. É necessário que tenha noções de 
cenografia, teatro, expressão corporal, iluminação, noções de espaço, arte, além de como se 
criar um traje, como história do vestuário, desenvolvimento de croquis, desenho técnico, 
modelagem, conhecimento sobre tecidos, acessórios, costura e onde pode encontrar materiais 
e pessoal especializado. 

 

Dançarino; Intérprete 

O intérprete hoje possui participação ativa e criativa na construção de um espetáculo. 

Podemos também estabelecer um paralelo com a função do intérprete de dança 

contemporânea nos dias de hoje, que não está apenas sustentada na interpretação e repetição 

de movimentos, mas também na criação. Assim o intérprete adquire uma nova função, a de 

intérprete-criador. 

 
Secretaria; Secretariado 
Embora essa função – em sua grande maioria - venha sendo executada nas empresas pelo sexo 
feminino, tem-se observado – nos últimos tempos – um enorme contingente de homens 
executando-a com eficiência (tais como os assessores, os chefes de gabinetes etc.). Nas 
empresas, um (a) secretário (a) tem uma função de "staff" (assessoria) e, por esse motivo, suas 
funções são parecidas com as de um administrador; tais como: planejar,organizar, coordenar, 
comandar, controlar. 
 

Produção; Produtor  
Objetiva a organização, coordenação e realização de uma obra artística. Um produtor cultural 
é quem realmente se preocupa com a produção de um espetáculo, pois é responsável a 
certificar-se de que está tudo em ordem para uma apresentação. Cuida dos contratos dos 
atores, mas não os escolhe pessoalmente; agenda datas e locais de apresentações. Garante 
que todos cumpram sua função. 

 



     
Registro 

A fotografia documental registra o momento, a coleção de suas fotografias conta sua história! 

A fotografia como registro não precisa necessariamente ser produzida e linda. Ela pode ser 

feita de forma simples e rude, que já terá valor e terá cumprido sua função documental. Mas 

você pode ir além e fazer esse registro com carinho, cuidado, personalidade e criatividade. 

Após a explanação direcione a aula para a separação das frentes de trabalho do espetáculo. 

Divida a turma conforme os desejos de participação dos estudantes. Determine o número de 2 

alunos para cada frente de atuação, técnica e produção; os demais irão formar o grupo de 

dançarinos-intérpretes. Os alunos que escolherem a produção e a técnica irão para o 

laboratório de informática com material de pesquisa apresentado nas aulas de PRODUÇÃO, 

para se aprofundarem nas áreas escolhidas e participarem das aulas de CONSTRUÇÃO DE 

NARRATIVA do espetáculo. Reforce a autonomia e responsabilidade destes alunos, pois  

sozinhos farão este estudo no laboratório. 

 
Relembrando: os direcionamentos e necessidades de elaboração artística, produção e planos 
de ação de cada equipe serão orientados pelo professor. 
 
Para saber mais: 

AVELAR, Rômulo. O avesso da cena; notas sobre produção e gestão cultural. Belo 

Horizonte: DUO Editorial, 1. ed., 2008. 

Para baixar: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/viewFile/6404/4426 
 

Anexo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/viewFile/6404/4426


     
Anexo 1 

 

FUNÇÕES DO ESPETÁCULO 

Unidade Escolar: 

Quantidade de alunos: 30 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO EXECUTIVA PRODUÇÃO ARTÍSTICA INTÉRPRETES 

Direção – Professor 

Produção – Aluno1 

Aluno 2 

Secretariado – Aluno 1 

Aluno 2 

Registro – Aluno 1 

Aluno 2 

Trilha sonora – Aluno 1 

Aluno 2 

Cenografia – Aluno 1 

Aluno 2 

Iluminação – Aluno 1 

Aluno 2 

Figurino – Aluno 1 

Aluno 2 

Coreografia – Professor 

Aluno 1 

Intérpretes 

Aluno 1 

Aluno 2 

Aluno 3 

Aluno 4 

Aluno 5 

Aluno 6 

Aluno 7 

Aluno 8 

Aluno 9 

Aluno 10 

Aluno 11 

Aluno 12 

Aluno 13 

Aluno 14 

Aluno 15 

 

 

 

 



     
4ª AULA 

Nesse outro modelo, que culminou na criação de Agora e na Hora..., a 

escrita cênica nasce do trabalho prático da equipe de realização do 

espetáculo. Nesse processo, a dramaturgia define-se pelo conjunto de 

escolhas poéticas da equipe de criadores. Essa dramaturgia pressupõe um 

trabalho artesanal de montagem de ações: a dramaturgia inscrita no 

espaço, no corpo do ator. (Okamoto, 2007, p. 104) 

Conteúdo 

Construção de narrativa. 

Escrita cênica. 

 

Expectativas de aprendizagem: 

Delimitar um tema gerador que direcione todo o processo de construção cênica; 

Transcrever a forma dos sentimentos humanos a partir de desejos sociais/culturais da 

contemporaneidade que os afetam e/ou desafetam; 

Materializar em narrativa o sentido das palavras para transmitir uma ideia, pensamento ou 

discurso de uma obra artística. 

 

Atividades 

Esta aula será expressamente de bate-papo e definições. Para isso organize a sala com as 

cadeiras em círculo, para que todos possam ser vistos, escutados e democraticamente 

definirem sobre o que o  grupo quer materializar em forma de espetáculo de dança. 

A fala, iniciada pelo professor, deverá esclarecer o que é uma narrativa, expor  as 

possibilidades de como uma ideia, desejo, sonho pode ser concretizado através da arte cênica, 

aqui especificamente a dança, possuindo como base estrutural o preenchimento da planilha 

FUNÇÕES DO ESPETÁCULO, apresentada na aula anterior. 

Questione o grupo: “O que os incomoda no mundo?”, “Existe algum fato histórico na escola, 

alguma pessoa, ou assunto que seria importante traduzir em escrita cênica para legitimar a 

contemporaneidade do grupo?”, “Qual manifestação cultural de massa, midiática, étnica, 

religiosa, política, expoente no momento que possa construir um diálogo crítico com a 

formação de cultura pop (popular) do mundo, do Brasil ou de sua própria cidade?”. “O que faz 

com que este grupo se abale, se mova, tenha vontade de colocar no foco de observação, de 

abrir outro espaço de diálogo com a sociedade?” 

A chuva de ideias envolverá a sala. A ordem e disciplina do momento será estruturada pelo 



     
professor, que terá como objetivo principal a definição do tema gerador da produção deste 

espetáculo. Agregue a este momento uma avaliação crítica sobre os temas propostos pelos 

alunos, por exemplo: “Vamos falar sobre VIOLÊNCIA.” Questione: “O tema dialoga com a 

realidade do grupo? De que tipo de violência queremos falar? Racial, ambiental, física, sexual, 

psicológica, todas elas?”. Incitar os alunos a contar suas histórias de realizações, frustações, 

dramas, alegrias, romance, criará um momento íntimo entre todos e possivelmente levará a 

uma escolha mais sensível e poética do tema condutor do espetáculo. 

Esclareça que uma narrativa possui uma estrutura, uma ordem dos acontecimentos. Essa 

ordem cronológica, ou não, dos fatos, formaliza-se como uma escrita cênica. Um exemplo são 

os filmes. Alguns contam uma história com início, meio e fim - ordem cronológica. Outros 

intercalam esses acontecimentos, os misturam - ordem não cronológica. Tantos outros se 

consolidam nos sonhos, outros no futuro ou passado do momento atual em que vivem. Enfim, 

explane sobre o grandioso espaço da construção de narrativas pela linguagem 

contemporânea. 

Para facilitar a decisão em coletivo, construa critérios para a escolha do tema; um exemplo 

seria colocar em análise as propostas com a estrutura física e financeira da Unidade Escolar, 

com o intuito de preservar a execução da obra. Após a definição do tema, todos anotarão em 

seus diários de bordo os pontos acordados, quais aspectos socioculturais irão direcionar a 

obra. Depois chega a hora de poeizar o tema, codificar esse desejo na obra por um nome, um 

título, que pode ser uma frase, uma palavra que traduza e defina a obra. 

Para finalizar, dialogue abertamente sobre o caminho que todos devem trilhar a partir das 

próximas aulas, transferindo a responsabilidade e a eficiência da construção do espetáculo ao 

grupo, apresentando claramente a ESTRUTURA DAS AULAS detalhada no plano de ação das 

aulas de PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO. 

 

Para saber mais: 

OKAMOTO, Eduardo. Hora de nossa hora: o menino e o brinquedo circense. São Paulo: 

Aderaldo & Rothschild Editores, 2007. 

Para baixar: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistalapip/volume6_n2/Monteiro.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistalapip/volume6_n2/Monteiro.pdf


     
LABORATÓRIOS DE MOVIMENTO 

Objetivos 

Construir todo o material concreto de movimentação; 

Potencializar os corpos, o gesto e os códigos identificáveis para o fazer artístico; 

Elaborar repertório de dança/coreografias a partir de dinâmicas de movimentos. 

 

Avaliação 

Será concreta no ato de executar dança, no uso e apropriação do diário de bordo e no 

posicionamento proativo, criativo e gestual do aluno. 

 

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os alunos – Os mesmos deverão se colocar autônomos, proativos, atentos e 

concentrados às definições de coreografias e sequências. Esta postura se tornará 

imprescindível no processo e consequentemente impulsionará o aluno para uma avaliação 

positiva no experimentar e no criar dança. Compreender que, por mais que exista um 

coreógrafo, o processo de criação é coletivo e as definições de coreografias acontecerão 

inteiramente por meios e critérios deles próprios. Importante a utilização do diário de bordo, 

pois nele podem conter anotações como os passos utilizados nos deslocamentos, as definições 

de posições, sentidos e sensações para as células coreográficas criadas. 

Sobre a atuação do professor – O detentor de experiência em dança e a compreenssão da 

linguagem contemporânea cênica e criativa deste processo é o professor, por isso conduzir os 

Laboratórios de Movimento requer um direcionamento claro de todas as aulas para facilitar a 

amarração do espetáculo nos encontros de Construção de Narrativa. Dê orientações sobre 

estados corporais, sentidos e sensações emocionais do gesto, códigos e símbolos estéticos que 

proporcionarão matéria-prima para as equipes de produção artística. O uso do dário de bordo 

pode ser um local de materialização da criatividade do aluno solicitando que os mesmos 

construam uma forma de anotação em dança. 

 

 
Recursos Materiais 

Sala de dança, aparelho de som, músicas diversas, apito, bastão, instrumentos percussivos 
como chocalhos, tambor e outros mais. 
 

 



     
1ª AULA 

Nesse processo trabalha-se de maneira direta com o respeito pelas ideias e 

possibilidades corporais do outro e a capacidade de dialogar corporal e 

verbalmente com o grupo. (...) Ao experimentar tais possibilidades, o aluno 

poderá também aprender sobre flexibilidade e o respeito na tomada de 

decisões, e como interagir criativamente no mundo sem que tenha que 

impor de maneira autoritária, injusta e desrespeitosa suas ideias. 

(MARQUES, 2003, p. 51) 

 

Conteúdo 

Movimento 
Ações corporais ( caminhar, saltar, agachar, deslocar e parar) 
Dinâmica ( tempo rápido e lento) 
Espaço 
Trajetória retilínea, diagonais, frente e fundo do palco 
Ocupação espacial 
 

Expectativas de aprendizagem: 

Produzir, investigar, vivenciar e contribuir para a construção do processo e do produto cênico 
em dança; 
 
Compreender as ações estéticas do movimento e ampliar o repertório corporal, 
contextualizando a produção em dança; 
 
Produzir dança e contribuir para a construção/ressignificação destas práticas utilizando 
parâmetros de compreensão crítica, criativa e consciente. 
 
 
Atividades 
 
Aquecimento global (15 minutos): os alunos distibuídos pela sala caminham livremente pelo 
espaço; peça para que usem a respiração contínua, sem conversa, postura ereta, poucos 
movimentos de braços, olhar para a frente. Ao passarem por um colega não fujam o olhar, 
olhem-se. Oriente que esta caminhada deverá ser realizada sem pausas, que percebam os 
espaços vazios formados e os preencham. 
 
Permaneça a caminhada, diga que dará vários direcionamentos,  cada direcionamento será 
realizado em dois momentos, o primeiro para executar a ação e o segundo para retornar a 
caminhar: 
 

 Uma palma – parada imediata; 

 Duas palmas – salto; 

 Um grito (ahhh) – agachamento; 



     
 Um grito (uhhh) –  cair. 

 
Para atingir uma tensão muscular e alcançar níveis de resistência cardiorrespiratória 
fundamentais para a preparação do corpo de um intérprete da dança, a velocidade da 
caminhada aumentará através de um comando de voz realizado por você: “Caminhem mais 
rápido”, “Caminhem mais rápido, mais rápido...”. Este processo será feito, juntamente com os 
direcionamentos das ações corporais citados acima , até todos estarem correndo. 
 
Finalizando o aquecimento, diga a todos para diminuírem a corrida, até o ponto de estarem 
caminhando e retornarem à posição parada. Isto se dá de maneira gradativa para que os 
batimentos cardíacos e a respiração voltemà sua normalidade. 
 
Segundo momento da atividade. Peça aos alunos que caminhem novamente pelo espaço. Ao 
ouvirem seus comandos deverão construir as figuras, formas espaciais, ocupações diversas 
propostas por você. Após realização da figura solicite que retornem  a caminhar pelo espaço. 
Altere o ritmo da experimentação entre rápido e lento, lembrando que esta atividade será 
destinada para a criação da primeira cena do espetáculo. 
 
COMANDOS/ FIGURAS ESPACIAIS 
 

 Paredão na frente do palco – fileira – Caminhada contínua até estarem um ao lado do 
outro na boca de cena (frente do palco).Ao seu comando voltam a caminhar. 

 
 
▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ 

BOCA DE CENA 
 

 Paredão no fundo do palco – fileira – A mesma dinâmica anterior formando a figura no 
fundo do palco. Ao seu comando voltam a caminhar. 

FUNDO DO PALCO 

▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ 
 
 

 

 Formação de 3 colunas com o mesmo número de alunos. Ao seu comando voltam a 
caminhar. 

       ▲                              ▲                              ▲ 
       ▲                              ▲                              ▲ 
       ▲                              ▲                              ▲ 
       ▲                              ▲                              ▲ 
       ▲                              ▲                              ▲ 

 
 
 



     
 Formação de 3 colunas na diagonal com o mesmo número de alunos. Ao seu comando 

voltam a caminhar. 

       
               ▲                              ▲                              ▲ 
             ▲                              ▲                              ▲ 
           ▲                              ▲                              ▲ 
         ▲                              ▲                              ▲ 
      ▲                              ▲                              ▲ 

 

 Formação de 5 colunas com o mesmo número de alunos. Ao seu comando voltam a 
caminhar. 

  ▲               ▲               ▲               ▲               ▲ 
 
  ▲               ▲               ▲               ▲               ▲ 
 
  ▲               ▲               ▲               ▲               ▲ 

 

 Formação de 5 colunas na diagonal com o mesmo número de alunos. Ao seu comando 
voltam a caminhar. 

        ▲               ▲               ▲               ▲               ▲ 
 
     ▲               ▲               ▲               ▲               ▲ 
 
  ▲               ▲               ▲               ▲               ▲ 

 

 Formação em “V”. Ao seu comando voltam a caminhar. 

                                       ▲ 
                                   ▲   ▲ 
                                ▲         ▲ 
                             ▲               ▲ 
                          ▲                     ▲  
                       ▲                           ▲ 
                    ▲                                 ▲ 
                 ▲                                       ▲ 

 
 
 



     
 Formação em “V” invertido. Ao seu comando voltam a caminhar. 

                  ▲                                      ▲ 
                    ▲                                 ▲ 
                       ▲                           ▲ 
                          ▲                     ▲ 
                             ▲               ▲ 
                                ▲         ▲ 
                                   ▲   ▲ 
                                      ▲ 

 
 

 Formação em 1 coluna central. Ao seu comando voltam a caminhar. 

                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 
                                      ▲ 

 
Após esta experimentação estruture, juntamente com os alunos, a dinâmica de entrada e saída 
do palco e os deslocamentos para a construção destas figuras. Escolha uma música para 
construir o tempo de caminhada e ocupação do espaço, encaixando os passos e as direções no 
ritmo específico da música. 
 
Segue abaixo um exemplo de estruturação para definição de coreografia, uma forma de 
anotação em dança, mas esta pode se estabelecer da maneira que o grupo achar mais fácil, 
condizente e adaptada aos corpos e estrutura que possuírem. Lembre-se que a autonomia 
criativa destes alunos deve ser instigada a todo momento, e nesta etapa da aula contar com 
mais um mecanismo de utilidade para o diário de bordo facilitará sua avaliação. 



     
 
Exemplo: 
Figura 1; Todos entram pelas coxias em direção ao centro do palco, cruzam entre si e 
direcionam para a BOCA DE CENA. 
 

                       
 
    
      
     ▲  ▲   ▲  ▲  ▲  ▲   ▲  ▲  ▲   ▲  ▲  ▲   ▲  ▲ ▲ 

 
Figura 2; Se viram em direção ao fundo do palco, de costas para a plateia, caminham juntos até 
chegarem ao fundo. Viram para a frente. 
 

   ▲   ▲  ▲  ▲  ▲  ▲  ▲   ▲  ▲   ▲  ▲  ▲  ▲  ▲   ▲ 
  
 
 
 

 
Figura3; Defina com os alunos de que maneira a coluna se formará. Aqui sugiro que três alunos 
iniciem a formação dando um passo a frente. Estes serão os primeiros de cada  coluna, 
definindo o local em que as três colunas se formarão. 

    ▲       ▲  ▲  ▲  ▲  ▲       ▲  ▲  ▲  ▲  ▲        ▲ 
           ▲1º                          ▲1º                            ▲1º 

 
Estes primeiros continuam o deslocamento à frente, sendo perseguidos pelos demais em 
ordem definida e estruturada pelo grupo, especificando os números distribuídos nesta ordem 
e a maneira com a qual estes entrarão atrás do primeiro. 

                                          
                          ▲5º                             ▲5º                           ▲5º 
                     ▲4º                            ▲4º                             ▲4º    
                 ▲3º                            ▲3º                            ▲3º 
    ▲2º                               ▲2º                           ▲2º     
           ▲1º                            ▲1º                              ▲1º 

 



     

       
          ▲5º                          ▲5º                              ▲5º 
          ▲4º                          ▲4º                              ▲4º 
          ▲3º                      3º▲                              3º▲ 
      2º▲                          2º▲                              2º▲ 
          ▲1º                          ▲1º                              ▲1º 

 
Para as próximas formações e definição de toda a coreografia, use os exemplos construídos 
acima e finalize as marcações com os alunos. 
 
Lembre-se, utilize as outras formações experimentadas na aula de deslocamento. Até este 
momento foi exemplificado, acima, a formação de boca de cena, fundo de palco e 3 colunas, 
faltando: 3 colunas em diagonal, 5 colunas, 5 colunas em diagonal, formação em “V”, 
formação em “V” invertido e 1 coluna central. 
 
 
Para saber mais: 
 
MARQUES, Isabel. Dançando na escola. São Paulo: Ed. Cortez, 2003. 

E-book Google: 
 
https://books.google.com.br/books/about/O_Corpo_em_movimento.html?hl=pt-

BR&id=TsCKqAKj6VgC 

 

 

2ª AULA 
 

As coreografias nascem de uma mesma necessidade, que não é saciada nas 

estreias, pois o processo de criação sempre está em movimento e 

aperfeiçoamento. O espetáculo acontece como continuação de experiências. 

A criação não está só no produto, mas no percurso, portanto não é um fim, 

mas um meio de validar a pesquisa que está em constante transformação. 

(MILLER, 2007, p. 97) 

 
 
Conteúdo 
 
Níveis espaciais – Baixo médio e alto 
Movimento – Dinâmicas: Fluência ( livre e controlada) 
Tempo ( pulso musical rápido, lento e marcação ritmica) 

https://books.google.com.br/books/about/O_Corpo_em_movimento.html?hl=pt-BR&id=TsCKqAKj6VgC
https://books.google.com.br/books/about/O_Corpo_em_movimento.html?hl=pt-BR&id=TsCKqAKj6VgC


     
 
 
Expectativas de Aprendizagem: 
 
Compreender a exploração do corpo e suas possibilidades de construção coreográfica nos 
níveis baixo, médio e alto; 
 
Explorar a criatividade e construir novos significados em dança para transformá-la em 
repertório gestual e coreográfico; 
 
Identificar, executar e apurar a audição para constatar marcações rítmicas e pulsos musicais. 
 
 
Atividades 
 
Inicie o encontro com a retomada da sequência criada na última aula; ótimo momento para 
avaliar os conhecimentos apreendidos pelos alunos: quantos e quais se lembram da 
sequência? Os alunos usam termos trabalhados no processo de criação como fundo do palco, 
boca de cena, etc.? Os alunos definiram suas posições e conseguem mover-se pelo espaço de 
maneira consciente e harmônica? Recorrem às anotações dos diários de bordo? Retomando a 
coreografia, o aquecimento e a preparação corporal inicial se modificam, além de 
proporcionar maior apropriação da coreografia e exercitar a memória e enriquecer 
repertórios. 
 
Apresente a dinâmica para experimentação de níveis espaciais, tenha como referência os 
movimentos analisados no Vídeo Referencia 1. 
 
Os alunos, espalhados pela sala, deverão experimentar movimentações nos 3 níveis espaciais, 
BAIXO, MÉDIO e ALTO. Cada aluno escolherá um nível para iniciar a experimentação, 
alternando o nível no momento em que o professor comandar; proponho a palavra de 
comando “TROCOU”. 
 
Ao som de uma música aleatória, pertencente ao universo dos alunos ou não, os mesmos 
deverão mover-se, livremente, seguindo apenas  o pulso musical identificado e marcado pelo 
professor. Essa marcação poderá ser feita com palmas, uso de apitos, bastão, instrumentos 
percussivos como chocalhos, tambor, ou qualquer maneira de marcar o ritmo que queira 
explorar com as alunos. Chame a atenção para que eles se concentrem em suas indicações, 
troca de níveis e marcação musical.  Cada gesto será realizado no tempo marcado por você; 
chamaremos essa dinâmica de movimento controlado e/ou quebrado. 
 
Altere a experimentação apenas na dinâmica, no modo de executar; peça que o movimento 
seja mais fluido e/ou livre, sem quebra. O gesto se inicia e muda no momento da marcação 
rítmica; o que antes era quebrado e controlado, agora será contínuo e livre, mantendo o 
comando das trocas de níveis. 
 
Durante a experimentação instigue os alunos a usarem outros apoios, outras partes do corpo, 
gestos cotidianos e expressividade comum, caricaturas e códigos acadêmicos de dança como 
posições de balé, passos de danças de salão,etc. Isso fará com que os padrões de dança se 
pluralizem, e novos significados se revelem. 



     
 
Após um momento de experimentação, divertida, livre e espontânea focaremos o processo 
para a montagem  coreográfica. 
 
Separe a turma em trios. Os mesmo irão construir uma sequência com os elementos 
experimentados na aula: níveis espaciais, dinâmicas de movimento fluente (livre e controlado), 
explorando o ritmo rápido e lento. 
 
Peça que construam uma mesma sequência, igual e executada nos três níveis. Um integrante 
do grupo executará no nível baixo, outro no nível médio e o último no nível alto a mesma 
sequência, contemplando os  elementos acima citados. 
 
Cada grupo, após a apropriação e a definição de suas próprias sequências, mostrará seus 
trechos para o restante da turma. Este se tornará um momento formal de apresentação dos 
estudos de cada grupo. 
 
Para que o momento alcance total aproveitamento, cada grupo ensinará ao restante da turma 
suas células coreográficas. Os alunos assumirão a posição de ‘professor’ e calmamente, gesto a 
gesto, executarão a sequência e ensinarão para os demais. Estas células serão agrupadas em 
uma única sequência, após o aprendizado coletivo de todas as células pelos alunos. 
 
Retome o papel de ‘professor‘ para você e inicie a ligação de cada sequência, pois, para que o 
fim de uma célula consiga conexão com o início da próxima, possivelmente será necessária 
uma adaptação de movimento ou uma possível troca de gestos. Seja proponente e construa 
brechas para os alunos opinarem, definirem e proporem ajustes também. 
 
 

ATENÇÃO!!! 

Até o momento estamos trabalhando com músicas aleatórias, experimentações livres, 
mas para a definição da sequência coreográfica criada, podemos trabalhar com algum 
pulso pré-definido, sem música específica, pois a equipe de trilha sonora, após estudo da 
sequência, apresentará outros estímulos sonoros para amarração da narrativa do 
espetáculo. 

 
 

Para saber mais: 

MILLER, Jussara. A escuta do corpo: sistematização da Técnica Klauss Vianna. São Paulo: 

Summus, 2007. 

Para baixar: 

Indicação de som 

http://www.criolo.net/convoqueseubuda/ 

Para assistir 

http://www.criolo.net/convoqueseubuda/


     
Vídeo Referencia 1: 

https://youtu.be/3DWzLltNrDs 

 
 
 
 
 

3ª AULA 
 

Adquirimos desde cedo um repertório de gestos, nos quais não pensamos 
mais. Durante o resto da vida, repetimos esses movimentos sem criticá-los, 
sem lembrar que são apenas uma amostra de nossas virtualidades. Como se 
tivéssemos aprendido só as primeiras letras do alfabeto e ficássemos 
satisfeitos com as poucas palavras que com elas podem ser formadas. Neste 
caso, não só o vocabulário é reduzido, mas também a capacidade de pensar, 
raciocinar, criar. (BERTHERAT, 2001. p. 45) 

 

 
 
Conteúdo: 
 
Movimento: Ações ( Condução, contato). 
 
 
Expectativa de aprendizagem:  
 
Traçar parâmetros de observação sobre a ação de conduzir algo e mover-se em contato com 
alguém; 
 
Elaborar sequências de movimentos que se desencadeiem de maneira própria, precisa e clara; 
 
Contruir sentidos e significados com sua dança, suas histórias cotidianas e suas referências 
culturais. 
 
Atividade 
 
Inicie a aula com Alongamento e Aquecimento Global (Anexo 1): retome as coreografias e/ou 
sequências construídas. Ao término, formem duplas e peça que deem as mãos de qualquer 
maneira; quando a música começar todos se movem, no ritmo da música ou fora dele. Neste 
instante as duplas não se separam mais. O primeiro contato feito, as mãos dadas, deve 
modificar-se com o andamento da experimentação; tenha como referências os Vídeos 
Referencias 1 e 2. 
 
O risco, o improviso e apenas uma única regra - não perder o contato, abrirá uma potência 
criativa. Por isso converse com os alunos durante a experimentação: analise a ação de  mover-
se em contato com alguém, qual o acordo corporal feito para o contato permanecer, alguém 
mudou de nível, transferiu o contato para outra parte do corpo, quem comanda a condução da 
dinâmica, construiu algum padrão rítmico na experimentação? Estas frases acionarão o 

https://youtu.be/3DWzLltNrDs


     
registro da experimentação, um mergulho vertical na ampliação da experiência em dança. 
 
Após este experimento, solicite que a mesma dinâmica seja executada sem o toque. Existirá 

apenas a condução sem contato; o que chamaremos de dinâmica do Espelho, em que os 

alunos se movem em dupla, um é a imagem real e o outro a imagem refletida. Execute sempre 

com a alternâncias dos proponentes da condução. 

 

Durante o processo não permita que o aluno experimente apenas por um código gestual, fale 

sobre tensão muscular, intencionalidade do gesto, se é um movimento triste, alegre, claro, 

escuro, pequeno ou grande; este mecanismo abrirá a percepção dos alunos, proporcionando 

análises diversas, focando o olhar para o movimento dos corpos, suas formas, figuras e 

sensibilidades. As necessidades corporais descobertas de cada dupla e a participação ativa dos 

alunos no processo resultarão em uma sequência compreendida por todos e identificada pelos 

próprios corpos criadores. 

Após alguns momentos de dança livre, improvisada e espontânea, iniciemos o processo de 

montagem coreográfica. Abra um diálogo  com os alunos pedindo para que exponham sobre a 

dinâmica. Que troca e acordos corporais foram criados, como unir as duas dinâmicas, mover 

em dupla com contato e sem contato, como duas pessoas podem  relacionar-se, dançar com e 

sem o toque. Este diálogo será direcionado para a delimitação do registro coreográfico; a cada 

fala dos alunos experimente com a turma toda a sensação descrita, estruturando os elementos 

gestuais para a coreografia. Passo a passo a montagem se consolida. 

Não se preocupe no tempo da coreografia ou quantos alunos demonstraram sua 

experimentação; este momento é de compreensão do gesto, de sua trajetória e como os 

processos em dupla foram construídos, para posteriormente configurar-se em uma sequência 

coreográfica. Por ser uma coreografia até o momento aberta, o fechamento será realizado 

como um quebra-cabeça em que as dinâmicas experimentadas pelas duplas serão encaixadas 

a partir da narrativa e/ou propostas das equipes de produção. 

Para saber mas: 

BERTHERAT, T. BERNSTEIN. O corpo tem suas razões. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

Para assistir: 

Vídeos Referências: 

http://vimeo.com/23966406 

http://vimeo.com/11442852 

 

Anexo abaixo. 

 

http://vimeo.com/23966406
http://vimeo.com/11442852


     
Anexo 1 

    

Alongamento para o 
Pescoço 

Alongamento para tríceps e 
parte alta dos ombros 

Alongamento do 
ombro e parte alta 

das costas 

Alongamento 
dos braços 

 
ALONGAMENTO E AQUECIMENTO GLOBAL 

 
Executar as posições abaixo com caminhadas e ocupação espacial. Após passar por todas as 
posições, aumentar a velocidade das caminhadas até correr, sempre atento à distribuição de 
todos na sala para que não haja esbarrões. 

    

Alongamento da 
musculatura ao 
longo da coluna 

Alongamento lateral ao 
tronco, musculatura ao 

redor da coluna 

Alongamento das costas e 
musculatura posterior da 

coxa 

Alongamento dos 
jolhos, costas, 

tornozelos anteriores 
da virilha 

Crédtos para imagens: http://distritosantos.blog.uol.com.br/ 
 
 

http://distritosantos.blog.uol.com.br/


     
PRODUÇÃO 

Objetivos 

Oficializar a produção de um espetáculo de dança; 

Direcionar, efetivar e gerenciar o processo de produção artística em dança; 

Realizar, apresentar e efetivar as pesquisas no ciberespaço; 

Apropriar-se das ferramentas tecnológicas disponibilizadas. 

 

Avaliação 

Utilização do diário de bordo e os desdobramentos de suas pesquisas. 

 

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os Estudantes 

A dedicação dos alunos em usar o diário de bordo e a efetivação de suas pesquisas no 

ciberespaço serão concretamente utilizadas nos encontros coletivos para a CONSTRUÇÃO DE 

NARRATIVA. Nestas aulas de PRODUÇÃO os alunos deverão apropriar-se das demandas e 

posicionamentos deliberativos. Tudo registrado e solidificado em material de apresentação 

apoiado no uso de mídias tecnológicas se torna uma ótima maneira para avaliar o domínio do 

ciberespaço. As anotações, cronogramas, falas, textos, desenhos, imagens, propostas, etc.,  

serão construídos em apresentações de power point, slide show,  vídeos e/ou áudios editados, 

páginas na web, blog, etc. 

 

Sobre a atuação do Professor 

Oportunizar aos alunos o uso de toda infraestrutura desta produção; fique atento à 

participação e apoio da Unidade Escolar, inclusive do Grupo Gestor. Não distanciar o olhar de 

cada equipe, todos merecem atenção e direcionamento. As pesquisas e estruturações do 

material coletado serão analisados de forma coerente, aberta, com toda a turma e envolvidos. 

Não assumir demandas que não conseguirá realizar; o professor é o mediador e o proponente, 

mas as equipes de trabalho definem toda a concretude do projeto. Analisar diariamente as 

ações desenvolvidas, ou não, e como solucionar os problemas identificados. 

Recursos Materiais 

Laboratório de informática, mídias removíveis. 



     
AULAS PRODUÇÃO 

Esse metamundo virtual ou ciberespaço irá tornar-se o principal laço 

de comunicação, de transações econômicas, de aprendizagem e de 

diversão das sociedades humanas. Também é lá que experimentamos 

a beleza que repousa na memória  das antigas culturas, assim como 

aquela que nascerá das formas próprias da cibercultura. (LÉVY, 1999, 

p.146) 

 

Conteúdo 

Espaço virtual e o acesso aos meios de comunicação, aprendizagem, formação e 

profissionalização interativa; 

Infraestrutura técnica do ciberespaço e a transposição deste contato para a efetivação de um 

espétáculo de dança; 

 

Expectativas de Aprendizagem: 

Apropriar-se do ciberespaço como ferramenta de aprendizagem na produção de espetáculo; 

Interagir de forma sensório-motora com um conjunto de dados do ciberespaço, elaborando 

um produto virtual de pesquisa e consolidando-o em produto concreto da Arte. 

 

Atividades 

As 4 aulas de PRODUÇÃO serão executadas concomitantemente às de LABORATÓRIOS DE 

MOVIMENTO. O laboratório de informática deverá estar reservado nas datas específicas 

dessas aulas. Os alunos estarão sozinhos, realizarão suas pesquisas apoiados no material de 

pesquisa disponível para cada equipe. Todas as informações, pesquisas e propostas relizadas 

nessas aulas deverão ser apresentadas nas aulas de CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA, como um 

resumo, uma explanação de suas funções e direcionamento do processo criativo, devidamente 

constados em seus dários de bordo e estruturado como apresentação em power point, slide 

show,  vídeos e/ou áudios editados, páginas na web, blog, etc. 

A equipe de PRODUÇÂO será dividida em frentes de trabalhos que otimizarão os encontros. O 

planejamento de ação de cada equipe será exemplificado em suas respectivas partes: 

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO EXECUTIVA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

Direção 
Produção 

Secretariado 
Registro 

Coreografia/ Cenografia/ Figurino/ 
Trilha sonora/ Iluminação 

 



     
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO – Esta frente de trabalho realizará os comandos da Direção e da 

Produção. O Diretor do espetáculo é responsável pela ideia que será transformada em ação 

pelo produtor. Todas as necessidades para a realização do espetáculo sairá desta equipe 

formada pelo Professor (diretor) e mais 2 alunos (produtores). Segue abaixo orientação das 

equipes: 

DIREÇÃO 

Esta função se destina ao professor. É de inteira responsabilidade o direcionamento 

das aulas de todas as equipes e principalmente a elaboração da narrativa do 

espetáculo. Conceber, elaborar e coordenar todo o projeto do espetáculo se torna 

ação primordial do Diretor pela própria experiência estética sobre dança, seja por 

apreciação ou atuação cênica atribuída ao professor. O olhar de gestionário, estético, 

sensível e poético do espetáculo deverá sempre ser modelado por uma consciência 

clara da linguagem dança e sua função como arte cênica.  

Abaixo material de apreciação para acrescentar repertório estético e ideias diversas 

sobre narrativas: 

Trecho de espetáculo Por 7 vezes Quasar Cia de Dança http://vimeo.com/99532943 

Detalhe para a iluminação e cenário. 

Trecho do espetáculo Benguele Grupo Corpo http://vimeo.com/6625865 

Detalhe para cenário e figurino. 

Trechos de espetáculos diversos http://vimeo.com/11549071 

Fala da diretora Deborah Colker sobre o espetáculo O Ovo, Cirque du Soleil 

http://vimeo.com/15287828 

 

PRODUÇÃO 

Objetiva a organização, coordenação e realização de uma obra artística. O produtor 
cultural é quem realmente se preocupa com a produção/execução de um espetáculo. 
Certifica se está tudo em andamento, se os produtos e materiais estão produzidos e 
encaminhados. Agenda datas e locais de apresentação, além de averiguar, propor e 
definir o cumprimento das funções destinadas às equipes. 

Esta equipe detalha as tarefas a serem executadas, assim como procura garantir o 
dever e a responsabilidade dos componentes da produção de espetáculo, 
confeccionando planilhas gestionárias que facilitarão a identificação de necessidades e 
cobrança de resultados das frentes de trabalho. Abaixo segue uma lista de 
responsabilidades que o produtor cultural assumirá ou delegará a realização para 

http://vimeo.com/99532943
http://vimeo.com/6625865
http://vimeo.com/11549071
http://vimeo.com/15287828


     
outro componente do projeto: 

 Elaborar cronograma de atividades e orçamento; 

 Encaminhar para aprovação do coletivo propostas de programação; 

 Definir agendamento de pauta para espetáculos e eventos; 

 Desenvolver parcerias que beneficiem o projeto sob os pontos de vista 
artístico, orçamentário e político; 

 Distribuir tarefas e coordenar equipe para a execução do cronograma 
orçamentário e artístico; 

 Coordenar reuniões; 

 Avaliar o desempenho das equipes; 

 Aprovar material gráfico dos projetos; 

 Orientar e acompanhar a divulgação (imprensa e mídia); 

 Representar os interesses do grupo em reuniões internas e externas. 

 

Material de pesquisa 

 Modelos de planilhas gestionárias; 

 Escolas de formação e cursos de capacitação; 

 Exemplos de empresas e/ou produtores culturais. 

 

PRODUÇÃO EXECUTIVA – Frente de trabalho destinada a instrumentalizar os direcionamentos 

dos produtores e registrar todo o processo de produção de espetáculo. Esta frente de trabalho 

será dividida  por Secretários (2 alunos) e Registro (2 alunos). 

SECRETARIADO 

Material de pesquisa 

 Gerenciamento de pessoal, o que podemos chamar de recursos humanos; 

 Propostas de arrecadação de verba, apoio, patrocício e/ou materiais para criação do 

espetáculo; 

 Lista de contatos, lojas, empresas e pessoas parceiras e colaboradoras do evento; 

 Redigir, digitar, imprimir documentos, placas e todas as necessidades de orientação e 

organização do grupo; 

SUGESTÕES 



     
http://www.administradores.com.br/artigos/administracao-e-negocios/secretariado-

funcoes-atribuicoes-e-perfil-profissional/49053/ 

Modelo de release 

http://www.dancabrasil.com.br/principal.php?valor=noticia&var=5508 

REGISTRO 

Material de pesquisa 

 Exemplos de documentários, making off; 

 Uso de mídias portáteis, celulares, gravadores; 

 Projeções e/ou vídeo mapping; 

 Função do Videomaker e trabalho colaborativo com a trilha sonora. 

SUGESTÕES 

 http://www.recordanca.com.br/?page_id=3516 

http://www.fotografia-dg.com/fotografia-espetaculo/ 

 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA – Equipe formada pelo maior número de envolvidos para elaboração 

dos elementos artísticos/estéticos do espetáculo. São 2 alunos para cada frente de trabalho, 

totalizando um grupo de 8 alunos. Aqui serão concretizadas as propostas da CONSTRUÇÃO DA 

NARRATIVA, além de apontamentos do custo financeiro de todo o espetáculo. Este grupo 

possui como objetivo a instrumentalização do roteiro, da narrativa do espetáculo, produzindo 

trilha sonora, figurinos, iluminação, cenário, etc., associados às construções coreográficas das 

aulas de LABORATÓRIOS DE MOVIMENTO e o uso e a captação do trabalho realizado pela 

equipe de REGISTRO. 

CENOGRAFIA 

MATERIAL DE PESQUISA 

 Funções do cenógrafo; 

 Uso da caixa preta e do maquinário teatral; 

 Exemplos de estéticas e espetáculos; 

 Tipos de materiais para confecção de cenários; 

 Técnicas de reaproveitamento de materiais. 

http://www.administradores.com.br/artigos/administracao-e-negocios/secretariado-funcoes-atribuicoes-e-perfil-profissional/49053/
http://www.administradores.com.br/artigos/administracao-e-negocios/secretariado-funcoes-atribuicoes-e-perfil-profissional/49053/
http://www.dancabrasil.com.br/principal.php?valor=noticia&var=5508
http://www.recordanca.com.br/?page_id=3516
http://www.fotografia-dg.com/fotografia-espetaculo/


     
SUGESTÕES  

https://artenatureza.wordpress.com/ 

https://sites.google.com/site/formativos/Home/disciplinas/lingua-portuguesa/teatro 

 

FIGURINO 

MATERIAL DE PESQUISA 

 Funções do figurinista; 

 Exemplos de estéticas e espetáculos; 

 Tipos de materias para confecção de figurinos; 

 Técnicas de customização e/ou reaproveitamento de peças, tecidos e materiais. 

TRILHA SONORA 

MATERIAL DE PESQUISA 

 Funções do sonoplasta; 

 Exemplos de trilhas sonoras; 

 Programas de mixagem, editores de áudios; 

 Efeitos e ruídos; 

 Compreensão sobre retorno, equalização e projeção sonora. 

ILUMINAÇÃO 

MATERIAL DE PESQUISA 

 Função da iluminação cênica; 

 Elaboração e compreensão de um mapa de luz; 

 Vídeo aulas; 

 Manipulação do material de luz, fios, spots, lâmpadas, etc... 

SUGESTÕES 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/dicasemail/todas%20as%20dicas.pdf 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/proj2007/claudia/relatorio.pdf 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/dicasemail/todas%20as%20dicas.pdf
http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/proj2007/claudia/relatorio.pdf


     
https://youtu.be/vHz-SmXt2eU 

Para Saber Mais: 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

Para baixar: 

http://minhateca.com.br/Thais.Alves/Livros/Pierre+Levy+-+Cibercultura,27166183.pdf 

 

CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA 

Objetivos 

Roteirizar o tema escolhido para a construção do espetáculo; 

Unir o produto coreográfico com a produção artística e administrativa; 

Construir narrativa cênica. 

Avaliação 

Será realizada na capacidade de unificação de ideias e o trabalho efetivado de cada equipe 

criada.  

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os alunos – Um critério valoroso para a avalição do aluno nestas aulas é a postura 

deliberativa e a compreenssão de um espetáculo de dança. Os movimentos e as células 

coreográficas criadas serão consturados, estudados, potencilizados e experimentados a partir 

do tema escolhido e as propostas pesquisadas e direcionadas por eles próprios. A necessidade 

de cada equipe/profissional/aluno estar munido de elementos e argumentos para definirem a 

narrativa do espetáculo é a principal ferramenta para o sucesso destas aulas. 

Sobre a atuação do professor –  Concretizar as ideias, amarrar as propostas e objetivar cada 

passo destas aulas se torna fundamental ao professor. Aqui o espetáculo nasce e o professor é 

o genitor deste espetáculo. Qual o público alcançado, qual inquietação quer fazer aos alunos e 

a sociedade com a obra de dança contemporânea? Como alcançar as criações e propostas 

apresentadas pelas equipes? São questões dirigidas pelo professor. O olhar estético, sensível, 

poético, crítico e questionador do espetáculo será criado neste momento por todos, mas 

lapidado pelo professor. 

 

Recursos Materiais 

Sala de dança, kit multimídia e possíveis materiais de cenário, iluminação, figurino para teste e 

definição do espetáculo. 

 

https://youtu.be/vHz-SmXt2eU
http://minhateca.com.br/Thais.Alves/Livros/Pierre+Levy+-+Cibercultura,27166183.pdf


     
AULAS CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA 

Pode-se concluir que no espaço teatral, o texto do autor, o desempenho do 

ator, do cantor, do bailarino, a iluminação, a música, a indumentária e o 

cenário são realidades que representam outras realidades. Uma 

manifestação teatral é um conjunto de signos. O espetáculo teatral 

estrutura-se na inter-relação desses elementos. O ator, o cantor ou o 

bailarino representa um personagem, o palco representa o local da ação, a 

luz branca representa o dia, a luz azul é a noite, a música representa 

representa um evento e assim por diante. (LIMA,2006,p.84) 

Conteúdo 

Escrita cênica; 

Construção de sentidos e emoções cênicas; 

Elaboração estética, plástica e sensível de um roteiro de dança. 

 

Expectativas de aprendizagem: 

Conceber uma narratíva cênica em dança; 

Apreender os aspectos plásticos de um espetáculo e os profissionais envolvidos para a 

efetivação do mesmo. 

 

Atividades 

Momento coletivo para unificar as pesquisas e roteirizar o espetáculo. Serão 4 encontros para 

as equipes de PRODUÇÃO e de LABORATÓRIOS DE MOVIMENTO apresentar todo o material 

estruturado e definir trilha sonora, cenário, figurino, iluminação, entradas e saídas de 

intérpretes, ordem de coreografias, quantos dançam, uso ou não de projeções, etc. Por ser um 

momento muito particular de criação, as aulas não serão detalhadas, porém será necessário 

que ao fim de cada aula a história, a narrativa, o roteiro do espetáculo sejam definidos e 

estruturados para as demandas de materiais cênicos e figurinos serem realizadas para ensaios 

com os mesmos. 

As equipes devem apresentar de maneira sistematizada as produções realizadas nos 4 dias 

definidos para a CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA. Ao grupo de LABORATÓRIOS DE MOVIMENTO 

fica definida a apresentação das coreografias e dinâmicas; ao grupo de PRODUÇÃO, dividido 

em direção de produção, produção artística e produção executiva, fica definida a apresentação 

das pesquisas de iluminação, cenário, figurino, trilha sonora, cronograma de eventos 

detalhados e todas as informações de divulgação, finanças e estrutura executiva do 

espetáculo. 



     
Estes encontros serão conduzidos pelo olhar da criatividade apropriando-se da chuva de ideias 

e das opiniões do coletivo como peça fundamental para a construção de narrativa, elaborando 

uma ordem cronológica dos fatos e das cenas construídas, efetivando o início, o meio e o fim 

da obra. 

Inicie os encontros com a dinânima de ALONGAMENTO E AQUECIMENTO GLOBAL 

apresentada na 3ª aula de LABORATÓRIOS DE MOVIMENTO com todos os alunos, integrantes 

de todas as equipes, salvo a atuação dos alunos responsáveis pelo REGISTRO, que podem 

ausentar-se da dinâmica por estarem atuando em suas funções, mas nada impede que um 

registro e execução deste momento seja feito com uma câmera na mão. 

Após a preparação corporal, os intérpretes apresentam as dinâmicas/coreografias construídas, 
os componentes das outras equipes apresentam pesquisas, propõem aos mesmos cena com as 
refrências estéticas que eles identificaram, por exemplo: o que a cena causa, qual sensação 
física, possui algum código corporal identificável, incômodo, angústia, euforia; que tipo de 
figurino, música, iluminação e cenário seria possível para potencializar esta sensação? 
Importante que a narrativa do espetáculo seja conduzida pelo professor; contudo, os temas, 
discussões, assuntos e definições  desta obra serão edificados em coletivo. 
 

Para saber mais: 

LIMA, Evelyn F.W. Das Vanguardas à Tradição: arquitetura, teatro e espaço urbano. Rio  
de Janeiro: 7 Letras, 2006. 
 
 
Na internet 
 
E- book Google 
 
https://books.google.com.br/books/about/Das_vanguardas_%C3%A0_tradi%C3%A7%C3%A3o

.html?hl=pt-BR&id=6JcBXgQA4cgC 

 

 

ENSAIOS 

Objetivos 

Experimentar narrativa construída; 

Identificar e executar possíveis alterações no roteiro; 

Alinhar as equipes de trabalho do espetáculo; 

Identificar as atividades desenvolvidas, ou não; 

Direcionar as equipes para efetivação do espetáculo. 

 

https://books.google.com.br/books/about/Das_vanguardas_%C3%A0_tradi%C3%A7%C3%A3o.html?hl=pt-BR&id=6JcBXgQA4cgC
https://books.google.com.br/books/about/Das_vanguardas_%C3%A0_tradi%C3%A7%C3%A3o.html?hl=pt-BR&id=6JcBXgQA4cgC


     
 

Avaliação  

Colocarem-se como profissionais sérios e competentes. Identificar as falhas no momento de 

execução da obra de dança e solucioná-las. Utilização do diário de bordo de cada estudante, 

de que deverão constar anotações importantes de sua participação no espetáculo e na 

produção do mesmo e a postura de liderança do professor. 

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os estudantes – Estar focado na cena, em sua dança, em sua função, seu momento 

espetacular, na consciência e segurança do gesto e estrutura para a realização do espetáculo. 

Nos ensaios serão observados a seriedade e o entendimento da função de cada aluno e a sua 

dedicação para a realização exitosa do espetáculo. Todas as dúvidas serão esclarecidas nos 

ensaios, nas passagens das coreografias e do espetáculo como um todo. O aluno deve e pode 

parar tudo para tirar dúvidas coerentes ao momento, sempre pensando no grupo, na cena, no 

êxito da narrativa. 

Sobre a atuação do professor –  É o professor que comanda os ensaios; tranquilidade e 

liderança são características sublimes do professsor nestes encontros. Apresentar soluções 

práticas, rápidas e que contemplem a maioria das opiniões do grupo, torna-se ferramenta 

fundamental para o êxito do espetáculo. Conhecer o roteiro, os participantes, os elementos 

estéticos e materiais de cada cena são pontos básicos para que os alunos tenham segurança e 

os ensaios sejam otimizados. 

Recursos Materiais 

Espaço delimitado de ensaio (sala de dança, pátio, auditório e/ou teatro), equipamentos 

definidos como aparelho de som, projetor de imagens, microfones, adereços cênicos, tudo o 

que possa ser experimentado deverá ser usado nos ensaios. 

 

 

AULAS ENSAIOS  

Em outras ocasiões, a falta de ensaio ou a ausência de adequação da 

coreografia à faixa etária leva o espetáculo ao fracasso. Diretores e 

professores se justificam afirmando que ‘o processo foi mais importante que 

o resultado’. Não desmerecemos, no âmbito educativo, a importância dos 

processos. No entanto, não podemos deixar de lado o resultado final obtido, 

que tem igualmente sua importância como resultado do processo, logo, 

como parte dele. Assim sendo, se o espetáculo de final de ano constitui 

parte fundamental na formação do artista, ele deve ser levado à sério, com 

zelo e estruturado com atenção. (STRAZZACAPPA, 2006, p.26) 



     
Conteúdo 

Apropriação em dança. 

 

Expectativas de aprendizagem: 

Apropriar-se do espetáculo, sua execução e fechamento das funções, atividades e demandas 

de cada aluno. 

 

Atividades 

Serão 3 encontros de ENSAIOS: 

O primeiro GERAL: passagem do espetáculo inteiro sem interrupções, momento importante 

para avaliar todas as definições e execuções da obra pronta. Todos os profissionais da cena 

envolvidos (intérpretes, iluminador, cenógrafo, diretor, sonoplasta e figurinista) estarão 

atentos aos tempos de execução de cada parte do espetáculo, as deixas e os momentos para 

variações de luz, trilha sonora, troca de figurino e/ou cenário, como andar nas coxias para 

entradas e saídas; toda a engrenagem deve ser visualizada e experimentada a partir da 

narrativa construída; 

O segundo ABERTO: com presença de plateia convidada, é uma boa oportunidade para a 

escola estreitar laços com a comunidade, com os pais e com a instituição educacional que gere 

a Unidade Escolar em questão. Momento do aluno experimentar a sensação do palco, do lugar 

de destaque e sensibilidade que a linguagem cênica de dança proporciona. Sugira ao 

professor/diretor do espetáculo que convide amigos, conhecidos e/ou artistas para assistirem 

e avaliarem ao espetáculo; é muito importante a avaliação de um outro olhar; 

O terceiro PALCO: momento de muita cautela e dedicação da equipe de produção, este ensaio 

será feito no palco específico de apresentação do espetáculo. Se o mesmo for realizado em 

teatro fora da escola, o deslocamento dos alunos deve estar encaminhado, o espaço em 

questão com data fechada e horários definidos e as equipes de cenário, iluminação e trilha 

sonora devem trabalhar conectadas com os profissinais do espaço em questão. Este dia de 

ensaio requer uma organização prévia da produção, pois estarão em ação todas as frentes de 

trabalho do espetáculo, por isso a estrutura organizada pela equipe de produção deverá 

contemplar que os intérpretes marquem e passem o espetáculo  somente depois da 

montagem de luz, do cenário, do som, projeções e/ou vídoes e toda a estrutura cênica para 

um aproveitamento melhor do tempo usado no teatro. Neste dia, que antecede ao evento, 

todas as informações de organização e estrutura serão apresentadas pela equipe de produção, 

horário de chegada e retorno na escola , alimentação, roupas e utensílios pessoais necessários, 

funções e postura. 

Transfira funções para os alunos; o aluno/coreógrafo assume as marcações de cena, as 

posições de cada aluno no palco e a preparação corporal do grupo para dar liberdade ao 



     
professor/diretor resolver outras demandas. A equipe de produção artística, executiva e 

direção de produção deverá listar, experimentar e testar todas as necessidades estruturais 

para a realização do espetáculo como  transporte, alimentação, figurinos, cenários, iluminação, 

trilha sonora, adereços cênicos, camarins, convidados, programas do espetáculo. Tudo que diz 

respeito ao arcabouço, ao esqueleto do espetáculo deverá ser preenchido pelos 

dançarinos/intérpretes/criadores. 

Nos ENSAIOS tudo será executado de maneira minuciosa, cada profissional e função deve 

manter uma lista constante de verificação de atividades, seus diários de bordo. O professor 

nestes dias não pode perder o foco de sua atuação. Solucionar possíveis problemas delegando 

funções e atividades de emergência para sua equipe de produção será constante, todos devem 

compreender a obra  e sua narrativa para poder ajudar. O ponto inicial de execução das AULAS 

ENSAIOS será a real estrutura cênica disponível nestes dias, como um auditório na escola, ou 

um palco móvel, ou o próprio pátio, ou mais pautas/dias de uso do teatro solicitado. 

A apropriação de um espetáculo de dança se dá pela sua execução e compreenssão. Assim, 

quanto mais vezes o espetáculo for ensaiado, mais seguros e inteiros os alunos estarão para 

atuarem, desde o intérprete ao produtor. Além de compreenderem a dinâmica das cenas, os 

sentidos propostos na obra e toda a formalidade sociocultural de fomentar um “espetáculo de 

dança”, o aluno se torna pertencente e dominador da linguagem. 

 

Para saber mais: 

STRAZZACAPPA, Márcia e MORANDI, Carla. Entre a arte e a docência – a formação do artista 

da dança. Papirus, 2006, 1ª edição. 

Na internet: 

e-book  - 

https://books.google.com.br/books?id=hTQx9GOziToC&printsec=frontcover&dq=ENTRE+A+AR

TE+E+A+DOCENCIA&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwj7jsif-63LAhWJkpAKHUl-BsAQ6AEIJjAA 

 

 

 

 

 

 

 



     
ESPETÁCULO 

Objetivos 

Executar o espetáculo construído. 

 

Avaliação 

Será positiva se o espetáculo acontecer, se todos estiverem presentes e cumprirem suas 

obrigações profissionais com a obra criada.  

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os estudantes – Presentes de corpo e pensamento inteiros, focados na execução de 

suas funções. Não será preciso que o professor se preocupe com detalhes que pertencem 

exclusivamente às demandas de cada participante do espetáculo.  

Sobre a atuação do professor – Contente com o dia de apresentação, contudo sem euforia 

para não desconcentrar o grupo. Exalar segurança, tranquilidade e proponência caso exista 

algum empecilho é a única escolha. Verifique se tudo está pronto, as questões técnicas, 

estéticas, físicas etc.; não tire a autonomia e a liderança dos alunos em suas funções, mas seja 

criterioso, sabendo elogiar e demonstrar outras formas de solucionar imprevistos. 

 

Recursos Materiais 

Serão listados e conferidos, como quantidade de figurinos, adereços cênicos, mídias e/ou 

aparelhos eletrônicos utilizados, documetação para traslado dos alunos e uso do teatro, 

aparelhagem cênica de luz, som ou vídeo, recursos financeiros para pagamentos de serviços 

terceirizados, alimentação e espaço confortável e limpo para toda a equipe, camarim de troca 

de figurino e maquiagem organizados e confortáveis para os intérpretes. 

 

 

 

 

 

 

 



     
ESPETÁCULO 

Para tanto, o An/danças foi desenvolvido durante 30 dias, com encontros 

periódicos às quartas-feiras. Nas primeiras semanas do mês o GED Ciranda 

visitou as três escolas integrantes do projeto, realizou oficinas e palestras, e 

em cada unidade foi apresentado um espetáculo de pequena duração com a 

participação dos estudantes que cursavam dança. Na última semana do 

referido mês o GED Ciranda promoveu um encontro das escolas integrantes 

do projeto em um teatro, quando os estudantes integraram um espetáculo 

de maior porte, com complexidade no uso das ferramentas e tecnologias 

que um teatro dispõe. (PREGO, 2011, p.02) 

Conteúdo 

Vivência sensível e estética da dança; 

Efetivação de projeto gestacional. 

 

Expectativas de aprendizagem: 

Formalizar o acesso ao espaço específico de apresentação artística; 

Conhecer as instalações e compreender a complexidade no uso das ferramentas e tecnologias 

que a estrutura física de um teatro proporciona; 

Executar o espetáculo como resultado de uma educação estética inerente aos conteúdos de 

dança; 

Contemplar a experiência cênica a partir da compreensão crítica e contextualizada da 

produção do espetáculo. 

 

Atividades 

O dia mais importante do ano para os alunos de dança chegou, e para o professor também, a 

apresentação do ESPETÁCULO. Neste dia tudo será rápido, mágico, intenso e prazeroso, 

porém, com muita seriedade e profissionalismo. As equipes deverão estar atentas às 

demandas do dia. À chegada ao teatro, última checagem do som, iluminação, marcações 

coreográficas, ajustes de figurinos, convites e confirmações de presenças, lanche e camarins 

preparados para todos os participantes. O horário de apresentação deverá ser respeitado, 

nada de estresses desnecessários. Os problemas e acidentes serão contornados com 

praticidade e leveza. O clima de confiança e tranquilidade deverá reinar neste dia. Carinho e 

afetividade podem surgir, elogie os materiais prontos, figurinos, cenários, maquiagens, 

adereços, iluminação, etc.; tudo que possa potencializar o trabalho do grupo de alunos 

retornará como êxito e prazer em ter participado das aulas de dança. Antes do espetáculo 



     
começar, confira com as equipes as demandas. Se estiver tudo pronto, reúna o grupo, todos os 

alunos e os envolvidos no espetáculo, peça que tudo aconteça como planejado, agradeça a 

presença e a participação de todos, o trabalho irá começar. Deseje sorte e mãos à obra. 

Lembre-se que a organização e as atividades para a execução do espetáculo serão 

estruturados de maneira própria e particular de acordo as demandas e o desenvolvimento dos 

trabalhos realizados em cada equipe. 

 

Para saber mais: 

PREGO, E. V. ; GOMES, I. R.; TOLEDO,  Y. R.. AN/DANÇAS - Uma experiência no ensino de 

dança. In: Encontro Estadual de Didática e Prática de Ensino - EDIPE, IV,  Goiânia, Anais 2011. 

Para baixar: 

http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/ivedipe/pdfs/artes/relatodeexperiencia/467-

1159-1-SM.pdf 

http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/ivedipe/pdfs/artes/relatodeexperiencia/467-1159-1-SM.pdf
http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/ivedipe/pdfs/artes/relatodeexperiencia/467-1159-1-SM.pdf

