
 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos de linguagem: Contexto e Práticas.  

Habilidades:  
(GO-EF69AR15-C) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.  
 
 

ATIVIDADE (Desenho Dança Ação) 

Olá, estudantes!  

“E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não 

podiam escutar a música – Friedrich Nietzche” 

O corpo que desenha 

 

https://www.pinterest.se/pin/309552174360075516/?nic_v2=1a4FaVhgD 

Heather Hansen (1970-) é uma artista contemporânea nascida nos Estados Unidos, 

usando seu corpo, papel e carvão, dança com movimentos fluidos criando formas 

orgânicas e simétricas que se transformam em lindos desenhos.  

https://www.pinterest.se/pin/309552174360075516/?nic_v2=1a4FaVhgD


 

 

Os desenhos são chamados pela artista de gestos esvaziados, porque diz, se 

movimentar até esvaziar as possibilidades de um gesto, segundo a artista: o objetivo é 

alinhar a batida do seu coração com a batida do universo, que são movidos pelo seu 

amor a dança e as artes visuais conduzindo com uma sensibilidade inspiradora.  

 

 https://br.pinterest.com/pin/27162403984596204/?nic_v2=1a4FaVhgD 

 

1 – Assista ao vídeo Emptied gestures (Gestos esvaziados), dirigido por Bryan 

Tarnowski em julho de 2013, disponível em: https://vimeo.com/75185969. 

 

2 – Agora é a sua vez, vamos fazer desenhos orgânicos? Que tal criar uma dança com 

desenhos orgânicos e individuais?  Além do seu corpo, você vai precisar de: folhas de 

papel, fita adesiva, pedaços de carvão e/ou giz de cera. 

Como fazer: 

A – Forre o chão com folhas de papéis grandes ou várias folhas de tamanhos menores 

coladas com fita adesiva. Pegue alguns pedaços de carvão ou giz de cera. 

 

https://br.pinterest.com/pin/27162403984596204/?nic_v2=1a4FaVhgD
https://vimeo.com/75185969


 

 

B – No suporte de papel, vou conduzir vocês por meio de comandos de voz que podem 

se resultar em uma dança, seus movimentos irão criar a ação no seu desenho. 

Enquanto se movimenta, encoste o carvão no papel para deixar registrados os traços e 

as formas de seu desenho dança ação.   

 

Para acompanhar a condução da criação da dança com desenhos orgânicos em 

formato podcast (áudio), acesse o endereço: 

https://www.podbean.com/media/share/pb-iseew-ed2124. 

 

DANÇAÇÃO: 

Depois de colocar o suporte de papel no chão, deitem-se de barriga para cima, joelhos 

esticados, braços esticados na altura dos ombros, cabeça relaxada, ombros caídos. 

Inspire fundo o ar pelo nariz e solte o ar  pela boca; 

“Sinta seu abdômen enchendo como se fosse uma bola, na inspiração enchendo e na 

expiração esvaziando”;  

Vamos lá! 

Inspire fundo até 4 e Solte o ar até 8;  

Inspira – 1, 2, 3,4; 

Solta o ar – 5, 6, 7,8; 

REPETIR POR 4X 

Vamos continuar com a inspiração e expiração, agora adicionando movimentos com os 

braços; 

 Inspirando, vamos subir com os braços até a altura da cabeça segurando o giz com as 

mãos,   

Expirando, retorne com os braços para a postura inicial; 

REPETIR POR 4X 

https://www.podbean.com/media/share/pb-iseew-ed2124


 

 

Vamos torcer com o tronco para um lado e para o outro, levando os braços para o lado 

oposto na primeira posição, primeiro com o braço direito, depois com o braço 

esquerdo, mantenha o giz na mão para ir riscando o papel, com as pernas dobradas; 

Primeiro para o lado direito, levando o tronco com os braços – 1,2,3,4; 

Depois para o lado esquerdo, levando o tronco com os braços – 5,6,7,8; 

REPETIR POR 4X, alterando a velocidade da ação, comece de modo lento e vai 

acelerando a cada repetição; 

Suba com os braços na altura da orelha; 

Vá subindo o tronco aos poucos, deixando os braços acompanhar o movimento; 

Vá construindo uma movimentação com o braço circular, deixe fluir os gestos 

individuais a sua maneira; 

Primeiro com um braço, depois com o outro; 

Vá modificando a posição, e mude a sua maneira desenhando um dança que você vai 

desenrolando do seu jeito; 

Deixe a música afetar sua sensibilidade levando sua criação em forma de movimento 

desabrochar... 

Alinhe a batida do seu coração com a batida do universo. Esvazie-se para as 

possibilidades dos seus gestos... 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

Boas danças! 


