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Seja bem-vind@ a esta proposta pedagógica. 

Ela é resultado da pesquisa experimental em 

primeiro momento com minhas turmas de 

Artes no qual fui professor no ano de 2017, 

sendo elas 2 turmas de 9º ano (Organizadas 

como A e B), e posteriormente nas turmas de outra professora de Artes (Professora 

Roselene) na mesma escola, sendo (C e D). Todas as turmas pertencentes ao Colégio Dr. 

Arthur Miranda Ramos, na cidade de Paranaguá-PR, situada no litoral do estado. Nesse 

Trabalho de Conclusão de Curso referente ao Curso de Mestrado Profissional em 

Artes(PROF Artes), oferecido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, 

fui orientado pela Professora Marisa de Souza Naspolini. Contei também com a 

colaboração de Milton de Andrade e Jean Carlos Gonçalves nas sugestões de pesquisa 

teórica e direcionamentos pedagógicos. 

A Proposta Pedagógica aqui sistematizada proporciona possibilidades para a 

experimentação artística no contexto da escola a partir da temática das Artes Cênicas 

(dança e teatro). Os jogos corporais descritos oferecem diversos meios e formas de 

proporcionar na sala de aula a experiência extracotidiana e LABORATORIAL, no uso 

poético do corpo e da criação em um viés EXPERIMENTAL. É um material preparado 

para oferecer uma metodologia de trabalho conjunta com essas duas linguagens 

artísticas e suas hibridações. A leitura do Artigo que acompanha e sustenta o argumento 

teórico dessa proposta, é fundamental para que se resinifiquem os olhares sobre a 

realidade que o professor(a) está inserido. Desta maneira é possível avaliar e se adaptar 

a sua trajetória como artista-docente, e transpor, compor e com(mover) junto aos 

estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental ou Ensino Médio.  

 

Conhecer&Compreender 

 

Partindo da #Investigação e dos jogos corporais aqui denominados como 

“AQUÁRIOS”, exemplificados e ilustrados de maneira dinâmica, é possível investigar 

as relações e misturas nos caminhos da experimentação cênica, desenvolver e mover 

junto aos estudantes os fundamentos e o diálogo entre duas linguagens artísticas no 

contexto escolar (dança e teatro).  

O professor(a) ao escolher percorrer esse caminho, instaura ao abrir espaço na 

sala de aula, afastando as carteiras, um lugar legítimo de experimentação cênica, que 

denominamos aqui como "Teatro Laboratório" fundamentados no Artigo que foi 

produzido em diálogo com esse material. Nesse lugar que nasce no espaço disponível 

através da proposta aqui apresentada, existem meios e percursos de formação que 

possibilitam pensar e corporificar conceitos e experiências em dança e teatro que através 

da abordagem tradicional dessas linguagens não é possível. Portanto através da 

abordagem laboratorial o professor não é a figura principal (única fonte) do processo de 

aprendizagem, e sim a noção coletiva apresentada aqui como ‘Corpo-cardume’. Um 

exercício de alteridade onde possibilita o contato com o outro, a generosidade com a 



 

  

diversidade de movimentos e corpos que habitam a sala de aula onde a experiência 

permeia. 

Portanto convido a você professor(a) que trabalha com o 9º Ano do Ensino 

Fundamental, e também com o Ensino Médio, a levar as práticas aqui adotadas como 

forma de romper as fronteiras das linguagem cênicas sem um compromisso com o 

espetáculo ou com um “produto final”. Pois ao perpetuar um discurso instrumental da 

Arte como algo só ligado à Indústria Cultural e a sociedade do espetáculo, acabamos por 

induzir contradições que o mundo contemporâneo já resolveu no século passado.  

Ao pensar através do corpo e agir sobre o cotidiano escolar, com outras 

perspectivas, abrimos espaço para o pensamento inovador e para o desenvolvimento 

intelectual que existe na conexão indissociável entre a mente e o corpo. Sigo a cantar a 

canção de Oswaldo Montenegro: 

♫ 

E a intelectualidade 

Pode Dançar sem receio 

Descanso é pra alimentar 

E trabalhar sem anseio 

Eu tô olhando pra ponta 

Mas não esqueço do meio 

Quem acha o corpo uma ofensa 

Falo sem demagogia 

Pode dançar essa noite 

E amanhã pensar quem diria 

Quem não entendeu eu lamento 

Quero que entenda algum dia aaahhhhhh 

 

 

 
Isso                                                                                              além... 

      de                                                                                   levar  

         querer                                                                    nos 

                   ser                                                          vai  

                        exatamente                              ainda 

                                           aquilo                  é  

                                                    que a gente  

                                                                                              (Paulo Leminski) 

 

  



 

  

#FICHAMENTOS: 
 
 

E se a dança mostra onde estamos, por outro lado, mostra também que já deixamos de estar, pois 
já estamos nos tornando outros. Vemos um corpo sendo produzido nesse processo. Um corpo 
intensificado no contágio com o outro. Um corpo não orgânico, um corpo que não biologiza a 
experiência, mas que é intensificado por ela. Escapa às obrigações de uma vida automatizada, às 
intervenções midiáticas que produzem o corpo “padrão”, à serialização hierárquica que produz 
o corpo “função”. Produção de um corpo que antes de significar, sente o que acontece. Um corpo 
que explode, que escapa a si mesmo para abrir-se ao outro e tornar-se outro. Talvez aprendendo 
quais encontros e afetos lhe aumentam a potência, aprendendo a explorar terras novas, 
desconhecidas, aprendendo a leveza da dança, o tremor do toque e da entrega, o acolhimento de 
um olhar, o convite de um sorriso. (SANTOS, 2015, p.142). 
 

A opção pela utilização do termo “ator-dançarino” parte de um entendimento de que se trata de 
uma noção que pressupõe um formato híbrido, no qual dança e teatro se permeiam, e do qual 
encontramos vestígios em diversos momentos da história da dança e do teatro. Esse território 
fronteiriço, ocupado de forma significativa na cena contemporânea, revela uma zona transicional 
onde a instabilidade e a transitoriedade atuam como forças operantes do processo criativo. 
(NASPOLINI, 2007, pg. 13) 

 

 [...] É necessário pensar o próprio teatro como campo expandido, ou seja, é urgente o olhar para 
manifestações contemporâneas daquilo que é intrinsecamente teatral, mas não se encontra, 
necessariamente, atrelado à prática teatral in situ. Empreender a Teatralidade como dispositivo 
analítico emerge como possibilidade de se (re)pensar as práticas naturalizadas em diferentes 
contextos, identificando nelas efeitos relacionados a um discurso teatral (este compreendido, 
também, em uma acepção ampla, que extrapola os limites da própria noção de teatro).  
(GONÇALVES, 2018, p. 140) 

 

A repetição das partituras físicas e vocais não são uma simples “reprodução das formas”, mas 
uma “ir em profundidade”. O “ato verdadeiro”, para Grotowski, só pode acontecer como um 
“ato de confissão” do ator no âmbito da própria vida: o ato que desnuda, que desvela, que despe, 
que revela. Neste processo o ator não deve se representar, mas penetrar no território da própria 
experiência. (DE ANDRADE; FERREIRA , 2004, p. 53) 

 
 [...] um laboratório teatral é um teatro que também levanta problemas teatrais não diretamente 
relacionados ao espetáculo real. Ele enfoca uma zona fronteiriça na qual o trabalho teatral se 
enraíza em rotinas cotidianas e onde a dimensão extracotidiana na vida das pessoas de teatro se 
mistura. Voltando o olhar para a zona fronteiriça entre trabalho e vida cotidiana, a atividade dos 
laboratórios teatrais ilumina a extensão dessa zona e seu potencial a respeito do trabalho, riqueza 
e variedade de experiências que aí podem ocorrer. Laboratorialidade é, desse modo, o trabalho 
que, complementando um processo artístico, também enfatiza um processo cognitivo. (SCHINO, 
2012, p.21). 
 

"Cada um de nós fala, se move, pensa e sente de modos diferentes, de acordo com a imagem que 
tenha construído de si mesmo com o passar dos anos. Para mudar nosso modo de ação devemos 
mudar a imagem própria que está dentro de nós. Naturalmente, o que está aqui envolvido, é a 
mudança na dinâmica de nossas reações e não a mera substituição de uma ação por outra. Tal 
mudança envolve não somente a transformação da nossa auto-imagem, mas uma mudança na 
natureza de nossas motivações e a mobilização de todas as partes do corpo a elas relacionadas." 
(FELDENKRAIS, 1977, p.27) 



 

  

 

 

  
Rudolf Laban nasceu na Bratislava, então pertencente à Hungria, em 1879. 

Criou vários centros de pesquisa buscando o retorno aos movimentos naturais na sua 

espontaneidade e riqueza, e na plena vivência consciente de cada um deles, a acarretar um 

desenvolvimento amplo e profundo em quem o pratica. 

Desenvolveu uma notação de movimento conhecida como “Labanotation”. 

Bailarino, autor de várias coreografias famosas, renovador da dança e de seu enfoque teatral. 

Trabalhou com grupos profissionais de onde saíram os mais importantes nomes da dança 

expressiva européia, dirigiu seu trabalho principalmente para dança, como meio de educação. 

Sua pesquisa e metodologia sobre o uso do movimento humano, pela profundidade e extensão, 

são hoje base para uma melhor compreensão do homem por meio do movimento, 

modernamente utilizada nos mais diversos ramos da arte e da ciência; dança, teatro, educação, 

trabalho, psicologia, antropologia, etc. 

 

Laban inicialmente estudou Arquitetura na
"Escola de Belas Artes de Paris", interessando-
se pela relação entre o movimento humano e o
espaço que o circunda. Aos 30 anos mudou-se
para Munique e sob a influência seminal do
dançarino/coreógrafo Heidi Dzinkowska
passou a se dedicar à arte do movimento.

Em 1915 Laban criou o Instituto Coreográfico
de Zurique, que teve ramificações na Itália, na
França, e na Europa central.

Em 1928 publica "Kinetographie Laban", uma
de suas grandes contribuições para o mundo
da dança e da compreensão do movimento.
Neste livro articula os princípios da
"Labanotation" um dos principais sistemas de
notação de movimento utilizados atualmente.
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1 Ilustrações e Fotografias: Google Imagens 

Suas teorias sobre o movimento e a coreografia estão entre os fundamentos principais da 

Dança moderna e fazem parte de abordagens de composição da Dança contemporânea. 

Além de seu trabalho criativo e de análise da dança, Laban também se dedicou à realização 

de propostas de dança para as massas do corpo, desenvolvendo com esta finalidade a arte 

da Dança Coral, onde grande número de pessoas se movem juntas segundo uma coreografia 

de estrutura simples, porem instigante, que permita bailarinos e pessoas leigas dançarem 

juntas de forma colaborativa. 

De 1930 a 1934 foi diretor da "Allied State Theatres" em Berlin. 

Em 1936, Laban é acusado de apoiar o Regime Nazista na Alemanha, por sua participação 

nos Jogos Olímpicos de Berlim. Laban foi convidado a dirigir a Semana da Dança Coral. A 

Dança Coral foi censurada no ensaio geral e acabou não sendo apresentada. 

Em 1937 foge do Nazismo para Manchester. Laban se recusou a tornar-se membro do partido 

Nazista e foi obrigado a deixar o país por seu envolvimento com a Maçonaria. 

Na Inglaterra redirecionou o foco de seu trabalho para a indústria, estudando o tempo e a 

energia despendida para realizar as tarefas no ambiente de trabalho. Tentou desenvolver 

métodos que auxiliassem os operários a se concentrar nos movimentos construtivos 

necessários para a realização de seu trabalho. Laban continuou a ensinar e a realizar 

pesquisas no país até a sua morte. 

Considerado um dos pais da dança moderna, apesar de não ter sido a dança sua exclusiva fonte 

de investigação, Laban trouxe uma contribuição significativa para o estudo sobre as 

potencialidades do gesto. Entre conceitos geométricos aplicados ao movimento - a kinesfera – e 

uma complexa formatação da linguagem coreográfica, sua principal fonte de pesquisa era a 

gestualidade trivial. 

Foi observando os operários nas fábricas, que surgiram com a Revolução Industrial, os 

camponeses trabalhando na roça, em sua memória de infância, ou os transeuntes das recém-

inauguradas metrópoles, que Laban se inspirou para sua pesquisa de movimento. Segundo 

Ciane Fernandes, que publicou um livro sobre o sistema Laban/ Bartenieff, sistema de estudo e 

preparação corporal que tem como base o gesto, Laban encontrou na repetição de movimentos 

cotidianos não só sua fonte de pesquisa, como também seu questionamento com a realidade 

contemporânea. Para ele havia uma habilidade de dança em todos os indivíduos, não só para 

aqueles treinados em técnicas de dança. Para a autora, Laban estava conectado com a “filosofia 

multidisciplinar dos artistas do início do século, em movimentos de interação entre as artes, 

como o Dada e a Bauhaus, no nascimento da chamada ‘performance art’”. 

 



 

  

  

O estudo sobre o “esforço” é fruto de um demorado processo de observação do 

movimento humano. Laban se interessou desde o início de sua trajetória 

profissional pela movimentação humana cotidiana, bem como pela diversidade 

cultural apresentada nas danças populares. Por um lado, o impacto da 

“modernidade”, da revolução industrial e desenvolvimento dos grandes centros 

urbanos, modificando a experiência do movimento/ gesto, do corpo e do espaço. 

Por outro, o reencontro com a espontaneidade e expressividade presente nas 

danças rituais e populares, parte de sua infância. Interessava a esse estudioso do 

corpo e do movimento, as qualidades expressivas corporais, afim de atuar, através 

desse conhecimento, na educação de crianças e jovens e no desenvolvimento 

profissional de atores e bailarinos. O estudo de movimento com base no esforço, 

leva em consideração modalidades básicas do movimento: peso, tempo, espaço e 

fluência. Os parâmetros em que Laban se baseia são de movimentos como 

respiração, repouso, esticar-se, levantar-se, etc. Movimentos que fazemos de 

forma automática, mas que podemos tomar consciência deles, especialmente no 

caso de profissionais que utilizam o corpo para expressar seus sentimentos 

internos. 

• Uma atitude relaxada ou uma atitude enérgica, relativa ao peso; 

• Uma atitude linear ou uma atitude flexível, no espaço; 

• Uma atitude curta ou uma atitude prolongada, frente a tempo; 

• Uma atitude liberta ou uma atitude controlada, frente à fluência. 

 

Disponível em: http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Rudolf_von_Laban#Breve_Bio 

Acesso: 18 05 2018 

“Enquanto que os movimentos dos animais são instintivos e basicamente 

realizados em resposta à estimulação exterior, os do homem encontram-se 

caracterizados por qualidades humanas; por intermédio deles o homem se 

expressa e comunica algo de seu ser interior. Tem ele a faculdade de tomar 

consciência dos padrões que seus impulsos criam e de aprender a desenvolvê-

los, remodelá-los e usá-los.”(Laban) 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Rudolf_von_Laban#Breve_Bio


 

  

[...] é a esfera dentro da qual acontece o movimento. Também é 

denominada kinesfera. É a esfera de espaço em volta do corpo do 

agente na qual e com a qual ele se move. O centro da cinesfera é o 

centro do corpo do agente, e/ou o corpo todo do agente é a locação 

central da cinesfera. É a esfera pessoal de movimento. Determina o 

limite natural do espaço pessoal. Esta esfera de espaço cerca o 

corpo, esteja ele em movimento ou em imobilidade. É delimitada 

espacialmente pelo alcance dos membros e outras partes do corpo 

do agente quando se esticam para longe do centro do corpo, em 

qualquer direção, a partir de um ponto de apoio. Ela determina o 

limite natural do espaço pessoal. Se mantém constante em relação 

ao corpo; se o agente se move, mudando sua posição, ele “leva” 

consigo sua cinesfera e suas mesmas relações de localização 

(RENGEL, 2005, pág. 33) 
2 

                                                           
2 Ilustrações e Fotografias: Google Imagens 



 

  

 
Cinesfera ilustrada na configuração espacial.  

Fonte: Choreosophy | Jodi La Coe, R.A. 3

 
Fotografia: June Petit. 4 

 

                                                           
3 Direitos de imagem: https://jodilacoe.com/2017/12/28/choreosophy/ 
4 Laban Collection, Laban Library and Archive, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.  
Fonte: https://www.flickr.com/photos/labanarchive/8657385255 

https://jodilacoe.com/2017/12/28/choreosophy/
https://www.flickr.com/photos/labanarchive/8657385255


 

  

 

 

 

 

[A dinamosfera] é um diagrama que representa a cruz tridimensional embutida 

dentro do cubo. Esta figura representa a configuração espacial das polaridades 

das qualidades de esforço em relação aos fatores de movimento e a configuração 

espacial harmônica das oito dinâmicas de movimento: Deslizar – 

talhar(chicotear), flutuar – socar, pontuar – torcer, sacudir – pressionar.  

(RENGEL, 2005, pág. 45). 

  



 

  

 

 

 
A partir de um repertório básico de ações (atrelado as modalidades de peso, 
tempo e espaço), e suas possíveis combinações, Laban desenvolveu uma leitura 
para as qualidades de movimento.  

Assim, ação básica para uma atitude de luta firme (forte), 
súbita (rápida) e direta. 

SOCAR 

Ação básica de uma atitude indulgente suave (leve), 
sustentado (lento) e flexível (indireto). 

FLUTUAR 

Conforme variamos a modalidade em “socar”, novas 
ações surgem: -  Se mudarmos o elemento Peso suave 
(leve), súbita (rápida) e direto. 

PONTUAR 

Se substituirmos o elemento Tempo firme (forte), 
sustentado (lento) e direto. 

PRESSIONAR 

Se substituirmos o elemento Espaço firme (forte), súbita 
(rápida) e flexível (indireto). 

CHICOTEAR 

Faremos agora o mesmo para a ação “flutuar”: - Se 
mudarmos o elemento Peso firme (forte), sustentado 
(lento) e flexível (indireto). 

TORCER 

Se substituirmos o elemento Tempo suave (leve), súbita 
(rápida) e flexível (indireto). 

SACUDIR 

Se substituirmos o elemento Espaço suave (leve), 
sustentado (lento) e direta. 

DESLIZAR 

 

Assim temos as 8 ações básicas de esforço, desenvolvidas e estudadas 
por Laban. 

Conforme Lenira Rengel as Ações Básicas são:  
1 – Torcer: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de peso é 
firme, sua qualidade de tempo é sustentada.  
2 – Pressionar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de peso 
é firme; sua qualidade de tempo é sustentada.  
3 – Chicotear: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de peso 
é firme; sua qualidade de tempo é súbita.  
4 – Socar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de peso é 
firme; sua qualidade de tempo é súbita.  
5 – Flutuar: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de peso é 
leve; sua qualidade de tempo é sustentada.  
6 – Deslizar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de peso é 
leve; sua qualidade de tempo é sustentada.  
7 – Pontuar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de peso é 
leve; sua qualidade de tempo é súbita.  
8 – Sacudir: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de peso é 
leve; sua qualidade de tempo é súbita. 
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5 Imagem 1: Rudolf von Laban with dancers of the Berlin State Opera, 1934. 
6 Imagem 2: Dança Coral Origens II proposto no Brasil por Maria Duschenes em 1991,  percursora 
do Sistema Laban no país, Espetáculo do Projeto Dança/Arte do Movimento realizado no Parque 
Ibirapuera em São Paulo. 
7 Esse é um resumo da concepção histórica da Dança Coral das palavras de Jefferson Melo de 
Araújo, Disponível em: 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22455/1/JeffersonMeloDeAraujo_DI
SSERT.pdf >. Acesso: 20/05/2018 

 
A Dança Coral foi chamada inicialmente de ‘dance farm’  
(que significa: dança da fazenda), onde uma comunidade se reunia depois do 
trabalho e criavam danças a partir dos movimentos produzidos em seu 
cotidiano. Esses movimentos expressos na dança, do cotidiano ou até mesmo 
das repetições – características do modo de trabalho – se fazem notar a partir 
do contexto da modernidade, quando a dança permite mais ao artista no uso 
do movimento do corpo para expressar sua singularidade ou até mesmo o 
modo coletivo de vida, demonstrada por meio do movimento repetitivo do 
trabalho. O que havia de início era a busca de uma alternativa de outras 
paisagens de movimento possíveis em contato com a natureza e com os outros 
em um ato festivo, celebrante, que comemorava o orgulho no trabalho, a 
integração com o trabalho em todas as suas etapas, diferente do processo de 
trabalho estabelecido na cultura capitalista em avanço na época. Com uma 
percepção diferenciada a partir do contato com a vida no campo, com os 
espaços, paisagens e processos sociais de trabalho do campo, o artista percebia 
com espanto o modo como a vida estava se transformando devido ao avanço 
da industrialização e a perda da experiência da dança. Laban transitava entre 
as esferas de socialização humana, tanto extraindo deles seus potenciais para a 
sensibilização do corpo e socialização, como no caso das paisagens naturais, 
tanto de problematizá-los de forma consciente e propositiva, como foi ao trazer 
aos espaços urbanos suas experimentações e concepções artísticas.  
 

Imagem 1 

Imagem 2 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22455/1/JeffersonMeloDeAraujo_DISSERT.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22455/1/JeffersonMeloDeAraujo_DISSERT.pdf
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8 Fotografia: Felix H. Man 

A experiência da Dança Coral dialogava com a noção de ‘cultura festiva’ 
muito específica aos contornos culturais da época, engendrada em 
processos histórico-culturais dinâmicos no contexto do período, uma 
concepção que embasava práticas em diferentes contextos nos quais 
ganhava diferentes direções. Havia uma pretensão de mudança macro 
social na ‘dança social’ almejada por Laban, pela qual ele trabalhou ‘aos 
esforços’ a ponto de sua concepção ser considerada como um ‘novo sopro 
de vida na Alemanha’, ou seja, Laban vai conseguir divulgar e dar 
reconhecimento a essa dança justamente por seu ‘novo senso de propósito e 
filosofia’, o que pode ser entendido como que se suas concepções a respeito 
do modo da dança, portanto do corpo, fossem promover melhorias no 
estado de corpo dos que dançavam. Tais valores podem ser entendidos 
como sentidos adotados os quais foram atribuídos ao fazer dessa dança para 
potencializar os impulsos interiores e a vontade dos envolvidos, preencher 
de intenções e sentidos a expressão que se dá pelos movimentos, concepções 
que respondem à pergunta: dançar o que e para quê? Com essas 
considerações podemos ver que o corpo na Dança Coral improvisa de 
maneira dirigida, respeitando assim os conhecimentos sistematizados, mas 
permitindo o fluir da criatividade que se aguça nos estímulos dados pelo 
condutor ou pelos outros participantes, trazendo assim uma poética 
compartilhada de conhecimento, sensibilidade e investigação dirigida. 
Pode-se também apresentar apontamentos sobre a conduta do artista-
docente na educação escolar: ao estudar e praticar a Dança Coral com mais 
frequência, estará mantendo o cultivo do movimento ao longo da vida 
proposto por Laban (1990). Nessa perspectiva, ver os alunos dançarem as 
danças que aprendem pela ação dirigida do professor, é um ato de apreciar, 
testemunhar, presenciar o cultivo de práticas mais tradicionais e codificadas 
que podem ser ressignificadas nessa feita celebrante, em um tempo-espaço 
cotidiano, por meio da Dança Coral – que se diferencia de outras danças em 
certa medida – podendo permitir outras percepções sobre a convivência na 
escola, sobre a dança como uma produção de cultura compartilhada. 
 

Bailarinos e pessoas comuns compartilhavam as experiências em Dança Coral. 1930. 

https://www.gettyimages.com/license/545337961


 

  

 

Na dança e na educação 9 : o círculo como princípio e sua 

essencialidade como símbolo, instaura significados para uma prática 

integradora.  Ou seja, mais do que fazer a roda e chamar para o encontro, 

que por si só já é uma ação carregada de simbolismo, aqui entra em jogo 

o exercício de uma atitude e um pensamento circular. Pensar 

circularmente significaria não pensar em linha reta, na afirmação da 

verdade, da única voz, do conhecimento absoluto. Significaria abrir-se ao 

diálogo, ao acolhimento da dúvida e da diversidade, à construção de 

múltiplos enredos afirmados no encontro das singularidades de crianças 

e adultos, de alunos e professores. Não uma técnica, procedimento 

metodológico, mas um modo de agir, de ser, de acolher.  

 

Dessa forma, em pensamento e atitude, pratica-se no cotidiano a 

circularidade do conhecimento, negando a unilateralidade. A roda, feito 

espiral em movimento circular ascendente, une todos, e o seu movimento 

a cada volta modifica o desenho do cotidiano, da prática pedagógica, 

integrando papéis e histórias, incorporando as diferenças. Do 

estranhamento às entranhas do desconhecido na roda do conhecimento, 

circulando por mundos reais e imaginários, com prazer, sabor e paixão 

de conhecer. Vivenciar o círculo pela dança é uma experiência 

transformadora e extremamente linda, tanto quanto o dançarino se 

deixar envolver. No círculo da dança, não podemos ser apenas 

espectadores, ficar apenas olhando, de longe. Quem entra na roda é pra 

dançar! Sabendo ou não os passos, tendo ou não ritmo, com ou sem 

lateralidade apurada, é girando na roda que tudo pode acontecer, é no 

movimento que a transformação acontece. Na roda, ficamos lado a lado, 

irmanados, num crescendo, conforme a entrega de cada um e de todos, 

ligados pelo coração, o pulso e o impulso criador da unidade na 

diversidade. O foco está no centro da roda que, com o passar da dança, 

de várias danças, vai impelindo ao encontro com o centro de cada um — 

                                                           
9  Resumo do trecho ― ”A hora da roda: da prática ao símbolo” do artigo “Na dança e na 
educação: o círculo como princípio. ” De Luciana Esmeralda Ostetto. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n1/a12v35n1>. 

  
  

  

  

  

  

  La Danza (1910) quadro famoso de Henri Matisse      

A Roda como Rito na Pré-história     

http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n1/a12v35n1


 

  

seu eixo, seu equilíbrio. Sou parte do todo, mas sou individualidade. 

Danço a dança coletiva, mas tenho o meu passo, marca do meu corpo, da 

minha história. Aprendo a entrar na roda sem perder minha 

singularidade e, mais que isso, reafirmo-a na medida em que percebo o 

outro. Pratico a alteridade na circularidade: vejo o outro e me vejo, dou 

espaço ao outro e ocupo meu espaço. Encontro o outro e caminhamos 

juntos, harmonizando a roda, dançando a vida. O círculo. Não é uma bela 

imagem para a prática educativa? O círculo dançante. Não seria uma bela 

oportunidade para o aprendizado da circularidade? Se esse símbolo está 

fortemente presente nas danças sagradas, é porque ele atravessa a 

história, representado e significado em tempos e espaços distintos, 

marcando a vida humana na sua relação com a natureza.  

10 

                                                           
10 Fotografias ilustrativas com intervenção digital: Google Imagens – Paulo Ricardo D’Carvalho 



 

  

DEFININDO AS FUNÇÕES QUE ESTÃO LIGADAS À CENA

 

 No início do desenvolvimento dessa proposta pedagógica, é possível 

utilizar as funções aqui relacionadas e exemplificadas para que o andamento 

das aulas ocorra de maneira democrática, processual e organizada. Cada 

estudante dentro do contexto dessa proposta escolhe seu papel desde o 

primeiro contato do propositor com a turma (9º Ano do Ensino Fundamental) 

no qual será desenvolvida a proposta. Essas funções foram elencadas com 

objetivo de ser um facilitador no pertencimento e na identificação da turma 

com a proposta de experimentação cênica aqui apresentada. Utilizando o 

quadro negro, é colocado as funções e exemplificadas suas respectivas 

atuações. Os estudantes escolhem de acordo com suas afinidades e 

interesse.  

  

Funções 
ligadas 
à Cena

Desenho:
Maquiagem

Figurino

Cenário

Sonoplastia:

Operar

Criar e 
Improvisar

Imagem:
Fotografia

Vídeo

Texto:

Relatores

Dramaturgos

Cena:

Atores-
dançarinos



 

  

AS FUNÇÕES LIGADAS À CENA SÃO: 

• Desenho: Maquiagem, Figurino e Cenário1 

Dentro dessa linguagem é colocada como principais perspectivas de 

pesquisa e experimentação visual a Maquiagem, o Figurino e o Cenário. 

Aqui podem participar todos que se identificam com a área visual. 

Quando não houver possibilidade de ter a equipe de “IMAGEM”, eles 

podem fazer parte dessa equipe. Exemplo: Estudantes com grande 

afinidade por desenho podem desenvolver ao longo dos encontros, um 

diálogo com o que acontece na cena, como tradução das 

experimentações para a composição visual, utilizando diversos 

materiais e elementos para a sua composição, lápis de cor, tinta 

guache, giz de cera, recortes de revistas, ou das fotos que serão 

tiradas nas aulas (impressão simples). Como também o estudo de 

cores, através de tinta e materiais alternativos para confecção de 

figurinos possíveis, cenário numa perspectiva teatral do palco italiano, 

estudo dos espaços disponíveis na própria escola. As atividades 

podem ser desenvolvidas através de croquis e projetos de ocupação 

de palco, ou lugares alternativos para apresentação e possível 

elaboração de cenários. O Propositor deve levar a cada aula um 

direcionamento, um tema, para que os estudantes que escolheram 

essas funções desenvolvam suas investigações. 

 

Exemplo de Investigação Visual 1: As quatro estações (Verão, 

Outono, Inverno e Primavera), estudo de cores, criação de croquis 

para maquiagem, figurino ou cenário. O desafio é criar outra estação, 

com características que não existem nas nossas estações. Utilizando 

como repertório o que já existe. O produto final pode ser a produção 

de um portfólio (pasta) do grupo com resultado das experimentações 

ou até mesmo uma exposição. 

Exemplo de Investigação Visual 2: Via Láctea, o Sistema Solar, a 

Lua. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano e Netuno. Estudo de cores, criação de croquis para maquiagem, 

figurino ou cenário. O desafio é criar outro planeta, com 

características que não existem na nossa galáxia. Utilizando como 

repertório o que já existe. O produto final pode ser a produção de 

um portfólio (pasta) do grupo com resultado das experimentações ou 

                                                           
1 Existe um Material de Apoio para desenvolvimento dessa equipe técnica, disponível no 

APÊNDICE dessa Proposta Pedagógica na página XX. 



 

  

até mesmo uma exposição. 

 

• Sonoplastia: Operar, Criar e Improvisar 

Essa área será desenvolvida ao menos por dois participantes, que 

serão responsáveis pela operação da sonoplastia (Caixa de Som + 

Notebook ou Celular).  Esses equipamentos podem ser da própria 

escola ou do Professor. No uso dessa pesquisa, eu levava uma caixa de 

som portátil pessoal, com cabo p2-p10, para conectar ao celular de um 

dos estudantes responsáveis (que era utilizado na aula). Nós 

utilizamos principalmente o aplicativo “REMIXLIVE2” para produzir o 

ambiente sonoro de maneira improvisada em diálogo com o que acorria 

em Cena. Em alguns momentos eu levei meu notebook com uma playlist 

de arquivos de música no qual queria utilizar em alguns momentos 

específicos.  

Importante: Para essa proposta a ausência de música acontecia nos 

momentos de diálogo, sobre o conceito e o funcionamento das 

atividades, toda a parte prática em cena foi realizada com 

Sonoplastia. 

 

• Imagem: Fotografia e Vídeo 

Essa área será desenvolvida ao menos por quatro participantes, que 

serão responsáveis pelo registro visual do processo cênico.   

Os equipamentos podem ser solicitados (da própria escola quando 

houver), ou levados pelo professor (como foi o caso), ou ainda os 

estudantes que optarem por essa função utilizarão seus celulares 

para desenvolver o registro audiovisual.  Dentro da minha experiência 

com as quatro turmas, eu levava 1 Câmera semiprofissional 

(fotografia), 1 câmera mini hd (filmagem), 1 celular (o meu) para 

filmagem. O argumento no meu caso foi para registrar o processo da 

pesquisa, como forma de dados. Mas essa função pode ser 

interessante para trabalhar e contextualizar os recursos 

tecnológicos para as vivências em Arte. Fotografia e Vídeo são 

                                                           
2 Esse aplicativo pode ser acessado e instalado através das lojas de aplicativos do celular, 

tem para todas as versões de celulares (Android e IOS). 



 

  

linguagens audiovisuais que fazem parte do nosso mundo 

contemporâneo.  

Atenção: O uso de imagem e exposição delas sem o consentimento 

pode ser um fator negativo para desenvolver essa função, portanto os 

professores podem optar por criar um grupo no whatsapp só com os 

integrantes dessa equipe para receber via esse meio as imagens 

produzidas, ou podem ser enviadas via email. *No caso da filmagem 

pode ser um entrave pela quantidade de memória que se utiliza no 

celular, que quase sempre está com pouco espaço, mas é uma maneira 

de contextualizar sobre a produção, edição e publicação de vídeos na 

era das mídias sociais como Youtube. 

Importante: Seria uma ótima maneira de provocar neles o 

desenvolvimento das habilidades audiovisuais na era da internet. Para 

isso existem várias ferramentas que ajudam na organização, edição e 

produção, tanto no celular como no PC. Cito aqui o aplicativo: 

“Kinemaster” para edição de vídeo no Android, disponível em versão 

gratuita. O site ou app chamado “Google Fotos” onde é possível criar 

pastas restritas e utilizar como “HD Virtual” para guardar fotos e 

vídeos e preservar a memória do celular. Além de diversos outros 

apps que existem nas lojas de aplicativos que possibilitam os 

estudantes experimentar diversas composições com criatividade e 

inovação. 

 

• Texto: Relatores e Dramaturgos 

Essa área será desenvolvida ao menos por dois ou três participantes, 

que serão responsáveis pelo registro escrito do processo cênico.   

A maneira da escrita pode ser direcionada conforme o dia, pode 

possuir vários direcionamentos entre eles: Descrição minuciosa das 

ações, Leituras Livres sobre o que acontece e sobre o que se 

interpreta. Como também a mistura das duas formas para descrever 

o que ocorre na cena e no entorno.  

Na função de Dramaturgo o estudante pode ser responsável por 

trazer algum texto teatral para experimentar, ou trechos de 

entrevistas num possível processo de criação que investiga um tema 



 

  

específico, como também pode organizar o que surgir do coletivo. 

Essa função fica condicionada se houver uso de texto. 

 

 

• Cena: Atores-dançarinos  

Nessa função os estudantes serão convidados a experimentar os 

exercícios práticos oriundos tanto da dança como do teatro, e 

também da mistura dos dois. Essa função pode ser ocupada por 10 a 

20 estudantes, para melhor desenvolvimento dentro do espaço que a 

escola oferece, a sala de Aula. No meu caso escolhi a sala de aula, mas 

pode ser feito no refeitório da escola, quando houver mesas e 

cadeiras para que as equipes fora de cena estejam no mesmo lugar. É 

a função mais flexível, para entrar e sair, tanto quem sair dela, como 

quem entrar tem que fazer uma troca com as demais funções para 

que não fique desproporcional e com isso atrapalhe o andamento das 

atividades. 



 

  

  



 

  

ALONGAMENTO&AQUECIMENTO  

Despertando as articulações em Círculo – Rito inicial 

– Perceber a CINESFERA e a relação espacial individual e coletiva.  

Despertar as articulações através de rotação, torção, contração e 

expansão. 

 

LANCE3 1 # DISPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS E A APROPRIAÇÃO DO 

ESPAÇO POÉTICO 

 

                                                           
3 Oriundo do verbo lançar, no popular vocabulário de pesca: “Lançar a rede!”. 



 

  

 

LANCE 2 # CONFIGURAÇÃO AMPLA 

 

 

 Propositor do aquecimento 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 

 Exploração das articulações, através das torções, contração e 

expansão, tudo em ritmo lento e sem forçar (doer). A partir da 

extremidade do dedo, perpassando da articulação das mãos, de 

maneira “espiral”, movendo as articulações dos punhos, antebraços, 

cotovelos, braços, ombros, alternando a lateralidade, direita e 

esquerda, movendo o pescoço, cabeça, de um lado a outro, descendo 

para o peito, de forma confortável, sem forçar, abrir e fechar, 

contrair e expandir, para frente e para trás, para as laterais, 

descendo para a cintura, e experimentando as movimentações do 

quadril, de forma direta e pontual e em rotação 180º, em torno do 

mesmo eixo, seguindo o fluxo nos joelhos, pernas, pés e dedos.  

Despertar para o movimento expressivo, explorar as extremidades da 

cinesfera. Perceber o volume que o corpo ocupa o espaço, e se 

 



 

  

perceber individualmente e em coletivo de como o espaço é 

compartilhado, e quanto à consciência da Cinesfera pode auxiliar nessa 

exploração de movimentos. 

 Espaço disponível 

 Carteiras afastadas 

 Quadro negro 

 Janelas 

 Porta 

 

 



 

  

INVESTIGAÇÃO #1 O ESPAÇO DISPONÍVEL: CINESFERA, 

DIREÇÕES DIMENSIONAIS E NÍVEIS ESPACIAIS 

 

(RENGEL, 2005, pág. 49). 

 
(RENGEL, 2005, pág. 47). 

 



 

  

 

– Conhecer e compreender o espaço individual e coletivo, investigar as 

qualidades do movimento a partir dessa percepção. 

LANCE 1 # DISPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS E CÍRCULO OVAL

 

 



 

  

LANCE 2 # DISPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS E CÍRCULO 

 

  



 

  

INVESTIGAÇÃO #2 OCUPANDO E PREENCHENDO O ESPAÇO 

DISPONÍVEL COM AS AÇÕES BÁSICAS ATRAVÉS DA DINAMOSFERA 

DE LABAN (DIREÇÕES DIAGONAIS) 

(RENGEL, 2005, pág. 49). 

 

  



 

  

 

 

 Propositor da investigação 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia). 

 Reconhecer a Cinesfera e a partir dela investigar o movimento 

expressivo através das Ações Básicas e apropriação do conceito de 

Dinamosfera. 

 Espaço disponível  

 Carteiras afastadas 

 VARIAÇÃO #1 – Cada exercício pode ser focado em duas ou três 

ações básicas do movimento (Torcer, Pressionar, Chicotear, 

Socar, Flutuar, Deslizar, Pontuar). 

 

 



 

  

INVESTIGAÇÃO #3 – INVESTIGAÇÃO DO ESPAÇO DISPONÍVEL 

COM A INTERAÇÃO E USO DE OBJETO EXPLORANDO AS DIREÇÕES 

DIAMETRAIS 

– Conhecer e compreender o espaço individual e coletivo, investigar as ações 

básicas do movimento a partir da integração/interação com o objeto 

escolhido. 

 

(RENGEL, 2005, pág. 49).  

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 (RENGEL, 2005, pág. 48). 

 

  



 

  

JOGOS CORPORAIS4 

“AQUÁRIO5” #1 – CORO DE MOVIMENTO E CONFIGURAÇÃO 

CARDUME

 

                                                           
4 Esse título é uma referência ao trabalho da pesquisadora e pedagoga corporal brasileira 

Angel Vianna chamado de Jogos Corporais. Esses exercícios servem como ponto de partida 

para a investigação do movimento corporal expressivo. A exploração aqui citada não se 

limita a um repertório de passos previamente pensados e que serão executados pelos 

estudantes buscando a sincronia. Angel não propõe a dança partindo de uma técnica 

específica, mas oferece uma investigação a partir das formas de mover articulações, os 

músculos, a  

estrutura óssea estabelecendo contato criativo com o espaço em sua volta.  

 
5 A palavra AQUÁRIO nesse contexto é uma apropriação poética para uso no espaço cênico, 

para trazer a noção espacial que um aquário possui, também uma referência ao comando 

“Preencher os espaços” no qual Angel Vianna propunha ao finalizar seus jogos corporais. 



 

  

LANCE 1 # DISPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS 

 

LANCE 2 # DISPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS E FORMAÇÃO  

EM CARDUME OU RODA 

 

 

 Propositor do coro de movimento 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia). 
 



 

  

 Estudantes em cena: Reconfiguram o movimento que o propositor 

sugere, em dado momento alguém do grupo assume a movimentação no 

lugar do propositor. Todos passam pela figura de propositor. 

 

AQUÁRIO #2 – MOVIMENTO ESPELHO E CARDUME EM FLUXO 

LANCE 1 # DISPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS E FORMAÇÃO EM 

CARDUME 

 

 

 

 

 Propositor do movimento espelhado 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 
 



 

  

 Estudantes em cena: Seguem o movimento que o propositor sugere, em 

dado momento alguém do grupo assume a movimentação à frente. 

 Percurso do olhar 

 Olhar Periférico 

 Espaço disponível 

 Carteiras afastadas 

 

LANCE 2 # DISPOSIÇÃO DA FORMAÇÃO COM DOIS CARDUMES  

(OLHAR PERIFÉRICO) 

 

 

 

 Propositor do movimento espelhado 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 

 Estudantes em cena: Os cardumes olham para frente, e através do 

olhar periférico espelham o movimento do propositor. Eles podem se 

basear no movimento do grupo que está do outro lado, como também 

reconfigurar a informação visual do olhar periférico6. 

                                                           
6 Esse termo é uma apropriação do exercício cênico “Campo de Visão”. O Campo de Visão é 

um exercício improvisacional de teatro cuja sistematização se deu durante a proposta do 

 



 

  

 Percurso do olhar 

 Olhar Periférico 

 Espaço disponível 

 

“AQUÁRIO” #3 – MOVIMENTO CORAL EM CARDUME COM USO DE  

CADEIRAS COMO SUPORTE 

 

 

                                                                                                                                                                          

espetáculo A hora em que não sabíamos nada uns dos outros, de Peter Handke, que foi 

montado pela Companhia Elevador de Teatro Panorâmico com direção de Marcelo 

Lazzaratto. Esse processo revelou que o Campo de Visão, além de ser um exercício 

instrumentalizador para os atores na construção de personagens e grande ferramenta para 

geração de sintonia e harmonização do coletivo, poderia se estabelecer como linguagem 

cênica. O Campo de Visão engendra tudo o que acontece na cena a partir de suas regras e 

formulações. O espetáculo em que tal processo foi desenvolvido traz o nome de Amor de 

Improviso, também montado pela Companhia Elevador de Teatro Panorâmico sob a mesma 

direção. Trata-se de um espetáculo totalmente improvisado que contém como único alicerce 

estruturador as regras do Campo de Visão, com suas variações e desdobramentos. 



 

  

 

 Propositor do coro de movimento 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 

 Estudantes em cena: Reconfiguram o movimento que o propositor 

sugere, em dado momento alguém do grupo assume a movimentação no 

lugar do propositor. Todos passam pela figura de propositor. 

 Cadeiras como suporte para a movimentação 

 Espaço disponível 

 Carteiras afastadas 

 

  

 



 

  

AQUÁRIO #4 – MOVIMENTO CORAL COM CARTEIRAS 

 

 Propositor do coro de movimento 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 

 Estudantes em cena: A partir do suporte das carteiras o grupo 

reconfigura o movimento que o propositor sugere, em dado momento 

alguém do grupo assume a movimentação no lugar do propositor. Todos 

passam pela figura de propositor. 

 Espaço disponível 

 Carteiras afastadas 

 
Foi possível nessa configuração além do uso do suporte para a 

composição coral, utilizar máscaras neutras para impregnar uma 

experimentação mais cênica.  

 

 



 

  

 
Como também o uso de óculos pretos de proteção. Foi utilizado também 

nessas ocasiões o escurecimento da sala através de lonas pretas e uso 

de refletores LED de propriedade do pesquisador, todos adquiridos via 

internet com recursos da bolsa. 

 

  



 

  

“AQUÁRIO” #57 – MOVIMENTO ESPELHO E SEMELHANTE EM 

DUPLAS COM O USO DE UM SUPORTE 

Nessa configuração cada integrante da dupla propõe sua movimentação. O 

propositor do exercício escolhe qual suporte irá desenvolver na aula 

[Cadeira, Carteira, ou Parede] ou pode deixar para que cada dupla escolha o 

suporte que queira experimentar. O movimento pode ser espelho como já 

utilizado ou “semelhante” o qual não precisa necessariamente copiar o 

movimento do outro, a lateralidade pode ser distinta. E cria-se uma 

partitura (enumerar a quantidade de movimentos e o tempo [velocidade] de 

execução de cada passo, por exemplo: 8 movimentos [1 e 2 velocidade lenta, 

3 e 4 e 5 e 6 velocidade rápida, 7 e 8 desacelerando em câmera lenta], 12 ou 

16) para a transição de uma sequência de movimentos de um para o outro, 

configurando uma composição única. 

  

                                                           
7 Esse exercício é uma inspiração de um método de criação cênica chamado “Chair Duets”. 

Os atores contracenam em duetos através de duas cadeiras colocadas uma ao lado da 

outra. Esse exercício foi idealizado por Scott Graham que é co-fundador da Companhia de 

Teatro Frantic Assembly. 

 



 

  

 

 

 



 

  

“AQUÁRIO” #6 – EXPERIMENTANDO O DESLOCAMENTO EM  

TODOS OS NÍVEIS ESPACIAIS 

 



 

  

 

 

 Propositor exemplifica qual o tipo de deslocamento a ser explorado, 

faz um exemplo prático de como percorrer o espaço. 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 

 Estudantes em fila, um por vez experimentam o deslocamento a 

ecoando o exemplo do professor. 

 Deslocamentos possíveis, dentro de um mesmo eixo. 

 Espaço disponível 

 Carteiras afastadas 

 OBS*1: Quando utilizar o nível baixo é recomendável o uso de um 

tatame ou lona para que os estudantes se sintam mais seguros e 

convidados a experimentar. 

 

VARIAÇÃO #1 – Pode-se explorar cada nível de deslocamento com 

inúmeras possibilidades a partir das Ações Básicas, nas velocidades 

(Lento, Médio e Rápido) com os comandos [manter, acelerar e 

desacelerar]. 

  

VARIAÇÃO #2 – Após passar por algumas vezes no espaço, a 

proposta é experimentar os comandos 8 : Ação, Pausa, Próximo e 

Reverso. 

                                                           
8 Esses comandos fazem parte de um método chamado "Tuning Score" ou "partituras de 

sintonização e ajuste" criado pela artista Lisa Nelson(1950-hoje). Tive oportunidade de 

participar de um workshop em 2012 com Paula Zacharias (Argentina) que trabalha com a 

improvisação e utiliza esse método para compor e pensar a performance na Dança. Esse 

método foi pensado para conduzir a movimentação na improvisação em dança afinando a 

comunicação e a composição em cena. Estas partituras estabelecem procedimentos para que 

 



 

  

- Pausa: Paralisa a Movimentação. 

- Ação: Continua o movimento/deslocamento. 

- Próximo: Reformula e propõe um novo movimento/deslocamento. 

- Reverso: Refaz a movimentação de trás para a frente. 

 VARIAÇÃO #3 – Pode-se utilizar os objetos descritos na 

INVESTIGAÇÃO #3, como também outros objetos que não ofereçam 

perigo na sua manipulação para o deslocamento individual ou duplas. 

 
 

  

                                                                                                                                                                          

o improvisador possa criar e ampliar a consciência, tanto nas suas possibilidades quanto na 

responsabilidade de agir e observar suas mudanças. 



 

  

“AQUÁRIO” #7 – EXPERIMENTANDO O CARDUME COM  

COMANDOS EXTERNOS E INTERAÇÃO COM OBJETO 

 

 

 Propositor cita quais comandos o outro grupo que está fora da cena 

pode utilizar, aqui é colocada a oportunidade ao grupo que observa de 

intervir no movimento improvisado através dos comandos:  

 

- Pausa: Paralisa a Movimentação. 

- Ação: Continua o movimento\deslocamento. 

- Próximo: Reformula e propõe um novo movimento\deslocamento. 

- Reverso: Refaz a movimentação de trás para a frente. 

 

* Depois de algum tempo inverte-se a função dos grupos. 

 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 

 Estudantes conduzem a improvisação através dos comandos. 

 Estudantes na configuração cardume com menor proporção 

experimentam a interação com o objeto através do coro de 

movimento, todos passam pela condução. 

 Deslocamentos possíveis, dentro de um mesmo eixo. 

 Espaço disponível 

 Carteiras afastadas 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

“AQUÁRIO” #8 – EXPERIMENTANDO O DESLOCAMENTO DO 

CARDUME EM PLATÔ9 

 

 

  

                                                           
9  Esse conceito foi uma inspiração de um dos exercícios que vivenciei (que foram 

trabalhados elementos da pedagogia corporal de Lecoq) na Oficina Poesia do Corpo nos 

Espaços: Grade e Platô conduzida com o ator e diretor Diego Bagagal, e Martín Diniz da 

Companhia Madame Teatro de Belo Horizonte. Essa Oficina fez parte da programação do 

Festival de Inverno da UFPR no ano de 2013. 

 



 

  

 Propositor do deslocamento 

 Equipe técnica (Estudantes fora de cena: desenho, imagem, 

sonoplastia) 

 Estudantes em cena: Seguem o deslocamento que o propositor sugere 

através das duas extremidades em torno do mesmo eixo (mantendo a 

configuração cardume), se ele se deslocar para a direita o grupo se 

desloca para a esquerda, se ele aproximar do eixo central o grupo 

também se aproxima, se afastar para as extremidades o grupo 

também o fará (sempre mantendo o olhar fixo no propositor), 

trazendo a ideia de equilíbrio e desiquilíbrio, como se estivessem em 

cima de um grande palco em suspensão, em dado momento outro 

estudante do grupo assume a movimentação como propositor. 

 Percurso do olhar 

 Deslocamentos possíveis, dentro de um mesmo eixo. 

 Eixo do espaço suspenso 

 Espaço disponível 

 Carteiras afastadas 

 

  

 



 

  

Vozes do Cardume10 

 

Após as aulas minha paixão pela dança e pelo teatro só 
aumentou, agora realmente entendo porque sempre fui fascinada 

pelas artes cênicas. Consegui enxergar mais ou menos como 

funcionam os bastidores do teatro, onde cada um colabora e 

contribui para o grupo exercendo sua função. Acho incrível como o 

professor transforma a sala de aula em um outro lugar. Nos 
divertimos muito, confesso que no ínicio era tudo estranho 
para mim, mas aos poucos fui me encaixando e estou vivendo 
uma experiência legal. Gosto de dançar e encenar ao mesmo 
tempo mesmo que seja algo novo para mim, não consigo colocar 
em palavras o que sinto, só sei dizer que gosto de fazer parte disso. 

Aprendemos muitas coisas, algumas delas não consigo escrever. 

Admiro o teatro pois com ele podemos expressar o que sentimos e 

viver sensações que nunca imaginaríamos existir. Entre as funções 
existentes na aula, escolhi fotografar, pois não consigo me 
enxergar em outra função pelo menos agora. Desde pequeno eu 
queria dançar e atuar, então a função de ator-dançarino caiu feito 

uma luva em mim, foi simplesmente a chance perfeita. Me 

comunicava com o professor de diversas formas, a sincronia era 

fundamental pra não quebrar o clima que acontecia em cena, cada 

aula tinha algo diferente, músicas novas, coisas novas. Não era 

apenas ficar sentado ligando e desligando a música, tinha que 

produzir trilhas para soltar nas cenas, baixar músicas na internet 

e diversas outras coisas. Sendo sincero quanto ao meu papel de 
sonoplasta, eu achava que a sonoplastia fosse algo totalmente 
irrelevante. A música, os sons, o que seria uma dança sem 
música¿ É por isso que meu papel é importante! Os atores 
também fizeram “Cardume”, uma fileira de atores que dançavam e 

caminhavam na mesma sincronia. Nisso tudo eu me senti mais leve e 

mais solta, senti alegria de estar fazendo uma coisa nova, também sair 

da rotina, achei legal pois podemos criar nossos próprios movimentos. 
Fiquei responsável pela fotografia, tive uma experiência diferente dos 
demais, mas consegui captar a essência das aulas da mesma forma, 
conheci e compreendi um pouco mais sobre dança e teatro. Aprendemos 
sobre expressões faciais, sentimentos, emoções, movimentos 
corporais, compartilhamos uns com os outros movimentos 

                                                           
10  Kethelyn (9ºA).  Hildebrando (9ºA). Isabelle (9ºA). Leandra (9ºA). Josias (9ºA).  

Maria (9ºA). Guilherme (9ºA). Adriano (9ºB). Alice (9ºB). Juan (9ºB). Thaysa (9ºB).  

David (9ºC). Ana (9ºC). Emily (9ºC). Manu (9ºC). Livya (9ºC). Patrick (9ºC). Rafael (9ºD).  

Cauã (9ºD). Iuri (9ºC). Matheus (9ºD). João (9ºD). Sarah (9ºD). Dante (9ºC). André 

(9ºD). Júlia (9ºD).  



 

  

relacionados com nosso cotidiano. Utilizamos diversos tipos de 

objetos, para produzir à cena, tudo isso ao som de música. Fazia 

parte da equipe de desenho, produzimos croquis para usar nas 

máscaras ou maquiagem, todos interagiram conforme suas 

possibilidades, mesmo estando fora de cena, eu aprendi muito. Eu 
relatava as aulas, escrevi sobre o que acontecia, a dança e o 
teatro se misturavam muito... No começo das aulas surgia a 
roda e se transformava em um “Cardume” no decorrer dos 
movimentos. De fora percebi como pode ser diferente uma dança com 
um toque de teatro, é uma outra experiência  estar dentro, pode conviver 
com pessoas que pode ou não conhecer, mas de fora você percebe a 

felicidade de fazer parte deste cardume. Foi muito divertido através do 

“Cardume” poder libertar meus sentimentos e movimentos com os 

outros, misturando o teatro e a dança, com músicas, uso de objetos 

para criar cenas, e aprender sobre as qualidades de movimentos, foi 

possível participar de corpo inteiro. A dança e o teatro contem 
elementos que dependem um do outro, ou seja, se você dança, 
provavelmente será fácil atuar, e se você atua, será fácil dançar, por 
isso, se trata do teatro e da dança como uma coisa só. Conseguimos 
também usar as laterais, as diagonais, em cima ou em baixo. 
Fizemos movimentos novos e aprendemos a trabalhar em conjunto. 

Aprendemos a expressar e demonstrar sentimentos de diferentes 

formas, utilizamos as qualidades de movimento para criar cenas e 

contextos como: deslizar, rotacionar, pontuar, socar, sacudir, 

flutuar, chicotear, e etc. Deu pra ver que alguns meninos 
sentiram muito medo, vergonha, mas isso é elogiável, mesmo 
com esses sentimentos eles não desistiram da proposta. 
Tivemos uma experiência muito boa, fizemos diversos exercícios, e 
isso nos ajudou bastante. Nós estávamos muito parados! E 
precisávamos disso! Isso nos fez acordar para a Arte, e eu gostei 

muito, muito. Gostei muito das aulas cênicas, acho que deveria ter 

mais aulas assim, pois além de nós aprendermos, nós se divertíamos 

muito. Aprendemos a matéria de um jeito prático e legal de se fazer. 
Gostei das atividades que fizemos, pois é uma coisa espontânea. 
Improvisamos a partir das qualidades de movimento, surgiam 
situações muito engraçadas e nos divertíamos. Através dos objetos 

foi muito interessante e criativo as cenas que criamos juntos. Tenho 

observado durante as aulas que a dança e o teatro é algo muito 

importante na vida da gente. Isso me ajudou a ver a aula de 
Artes de uma forma muito diferente, nós não precisamos ter 
medo de se expressar socialmente, e devemos ajudar aqueles 
que tem dificuldades e são tímidos. Arte é vida, e tudo ao nosso 
redor pode ser arte, a arte nos ajuda a viver melhor e encarar o 
mundo atual.  

 



 

  

MEMORIAL DESCRITIVO DA PRIMEIRA ETAPA EXPERIMENTAL 

ANTES DA SISTEMATIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS QUE FIZERAM 

PARTE DESSA PROPOSTA 

Aula 1 
• Apresentação da proposta de processo de criação em dança e teatro 

para a turma. 

• Breve recapitulação dos conceitos básicos e elementos formais de 

ambas as linguagens:  dança e teatro. 

Na primeira aula procurei explicar um pouco do processo criativo que iria 

propor para a turma. Falei das possibilidades que esse processo poderia 

desencadear, como uma possível apresentação de um produto em forma de 

espetáculo, da possibilidade de aperfeiçoar as noções básicas que havia 

começado a inserir em dança e teatro no ano anterior, pois essas duas 

turmas que eu assumi haviam sido minhas no ano passado11. 

Aula 2 
• Apresentação para a Turma das funções técnicas e da atuação. São 

elencadas no quadro-negro para que os estudantes escolham aquela 

com que mais se identifiquem: 

• Ator/Dançarino 

• Atriz/Dançarina 

• Fotografia / Imagem 

                                                           
11 Naquele momento estava entrando na metade do 1º bimestre, especificamente na metade 

de março de 2017. As aulas haviam começado há um mês e meio, pois estava aguardando 

uma oportunidade para voltar para sala de aula devido ao processo seletivo desse ano ter 

sido um pouco conturbado no Estado do Paraná. Dentro da possibilidade que o mestrado 

vinha mostrando eu pensei em um primeiro momento em experimentar nessas duas turmas 

alguns exercícios corporais e cênicos que poderiam fundamentar e sistematizar um 

processo de criação seguindo as necessidades da Pesquisa de Mestrado. Então em primeiro 

momento eu tentei testar a viabilidade da proposta que eu estava querendo compor: 

Transformando a turma num laboratório para testar quais dos exercícios se encaixariam 

dentro do meu objetivo de trabalhar a dança e o teatro de maneira conjunta. Então essas 

duas turmas poderiam servir de um termômetro de aplicação para que no segundo semestre 

eu fizesse a aplicação oficial numa turma que não seria da minha responsabilidade, na qual 

eu pudesse propor o projeto de maneira imparcial, sem ter a questão da nota (avaliação) 

para me preocupar. 



 

  

• Vídeo / Filmagem / Imagem 

• Sonoplastia 

• Cenografia / Cenário / Desenho 

• Figurinista / Desenho 

• Maquiagem / Desenho 

• Relator / Fazer relatos em forma de texto de todo o processo 

• Blogueir@ e Moderador Whats e Face – Grupos 

No segundo encontro propus que individualmente cada um/a da turma 

escolhesse uma entre várias funções que proposta iria requerer. Insisti na 

ideia e no conceito de trabalhar o desenvolvimento do ator/dançarino, e 

dentro das funções técnicas salientei que todas as funções seriam 

importantes, e que cada um trabalharia dentro da sua possibilidade. A ideia 

não seria forçar ninguém a fazer nada daquilo que não se sentisse à vontade, 

mas sim a partir das vontades, das já conhecidas aptidões que alguns 

demonstravam trazendo a noção geral de um ambiente de criação que um 

espetáculo tanto de teatro como de dança passa a vivenciar. Trabalhar em 

grupo era o meu principal objetivo, evidenciando na sala de aula o processo 

de criação que todos os envolvidos se sentissem parte da criação que 

estaríamos promovendo. Cada um assume sua responsabilidade dentro da 

função que escolher, desenvolvendo da melhor forma possível dentro da sua 

capacidade. 

Aula 3 
• Arrumação das carteiras conforme um palco caixa preta. 

• Primeira atuação da equipe técnica, na filmagem e fotografia. 

Instruções das funções e encaminhamentos de cenário e maquiagem, 

sonoplastia. 

• Exercícios de movimento expressivo com a equipe cênica: Dinâmica 

“Coral”, “Cardume”. Encaminhamentos das possíveis criações coletivas 

que podemos experimentar com os exercícios. 



 

  

• Improvisação 

Surge o primeiro encontro prático, o convite e a apresentação da 

proposta entre Dança e Teatro, que proponho. A ideia inicial foi apresentar 

aos estudantes a oportunidade de cada um escolher a função que se 

identificassem. Foi então que foram apresentadas as funções que 

acompanharia toda o nosso processo. Foram colocados no quadro negros as 

funções: ator-dançarino, sonoplasta, figurinista, iluminador, cenografia, 

filmagem, fotografia. A partir do convite e das escolhas individuais, foi 

iniciada a primeira experiência com o exercício em forma de “Cardume”, os 

atores-dançarinos, se centralizaram em meio a sala de aulas, as carteiras 

foram afastadas, e o sonoplasta soltava a música, e partindo da ideia de 

agrupamento, conduzi o primeiro exercício com movimentos improvisados a 

partir da música e do ritmo que surgia. 
  

O exercício inicial foi do “Movimento coral”, sua organização foi a 

partir de uma roda com os estudantes que escolheram estar em cena, 

chamados atores-dançarinos/as, e a partir da música cada estudante puxa 

um movimento para conduzir o grupo, como um grande coral, a estratégia de 

trabalho em roda, foi pensado para que nessa primeira etapa eles não se 

sentissem constrangidos por quem estivesse fora da cena, os livrando de 

serem olhados e julgados pelos colegas que escolheram estar fora de cena. 

Em alguns momentos fiz algumas intervenções, quando o exercício tomava 

um rumo de zoação, reforçando a ideia que era um movimento além daqueles 

que eles estavam habituados. 

• Na sequência ao exercício “Movimento coral”, propus a configuração 

de um grupo que lembrasse um cardume de peixes, expliquei a noção 

que gostaria que eles tivessem para que o grupo ficasse mais 

consolidado, e que a partir do comando “cardume” eles já saberiam 

que formação deveriam fazer. Conduzi todos os primeiros 

movimentos, seguindo a lógica do exercício anterior, a partir da 



 

  

música tocada por uma caixa de som e operada por um dos estudantes 

que assumiu tal função. Fiz uma experimentação de alguns 

movimentos usando os níveis médio e alto, com os braços, alternando 

entre direita e esquerda, pescoço, articulações, ombros, peito, 

cintura, joelhos. 

Aulas 4 e 5 
• Confirmação das funções 

• Arrumação das carteiras conforme um palco caixa preta. 

• Atuação da equipe técnica para organização dos croquis e criações 

iniciais a partir do tema das 4 estações. 

• Exercício cênico: temas do movimento de Laban para experimentação 

em Cardume.  

• Improvisação e coreografia 

• Extensão perto e longe 

• Deslocamento 

• Níveis alto, médio e baixo 

 

No segundo encontro prático a ideia era  estimular a movimentação 

expressiva, trazendo as Ações Básicas que Rudolf Laban propôs. A proposta 

foi investigar as possibilidades corporais que o/a estudante possui, 

provocando-o/a a traduzir a ação determinada (dinamosfera) em 

movimentação improvisada e autoral. Buscamos um lugar no espaço da sala 

de aula, contextualizei o conceito de espaço individual reconhecendo a 

Cinesfera que cada um possui, dei alguns exemplos para que eles 

reconhecessem situações onde a Cinesfera tem uma importância no 

cotidiano, por exemplo: dentro do transporte público, na fila do mercado, 

dentro de uma festa, fazendo com que eles visualizassem e trouxessem 

ampliação para compreender o exercício, em seguida pedi para que se 

espalhassem no espaço disponível, procurando não adentrar na Cinesfera do 

outro. Desta forma prática apresento aos estudantes o nome de Rudolf Von 



 

  

Laban, assim como uma introdução de sua importância e seu reconhecimento 

e contribuição para as Artes, a dança e o teatro. Propus aos estudantes um 

jogo de movimento, explorando as qualidades sistematizadas por Laban 

através das Ações Básicas, conforme descritas por Lenira Rengel. 

 1 – Torcer: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de peso 

é firme, sua qualidade de tempo é sustentada.  

2 – Pressionar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de 

peso é firme; sua qualidade de tempo é sustentada.  

3 – Chicotear: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de 

peso é firme; sua qualidade de tempo é súbita.  

4 – Socar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de peso é 

firme; sua qualidade de tempo é súbita.  

5 – Flutuar: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de peso 

é leve; sua qualidade de tempo é sustentada.  

6 – Deslizar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de peso 

é leve; sua qualidade de tempo é sustentada.  

7 – Pontuar: sua qualidade de espaço é direta; sua qualidade de peso é 

leve; sua qualidade de tempo é súbita.  

8 – Sacudir: sua qualidade de espaço é flexível; sua qualidade de peso 

é leve; sua qualidade de tempo é súbita.   

O exercício utilizando as Ações Básicas aconteceu logo após situar os 

estudantes dentro do espaço disponível, e dentro de suas Cinesferas 

percebendo o contato com outras Cinesferas ocupando o mesmo espaço. 

Nesse momento li a descrição de cada Ação Básica e dei um exemplo de 

maneira prática, para que eles entendessem o que poderia ser feito a partir 

das indicações e possibilidades, também contextualizando os níveis, e os 

possíveis usos das ações não só na criação de coreografia, como 

possibilidades de uso em uma cena teatral, produzindo significados. Esse 

exercício ocorreu em duas aulas, nos quais dividi 4 ações por aula. Houve 



 

  

uma sonoplastia sem uso de voz, apenas com tempos ritmados ligados a 

percussão, desta forma também os impulsionando para investigarem no 

ritmo da música as ações que eram ditas. 

Percebo que esse exercício com as Ações Básicas merece mais tempo 

de exploração. No segundo semestre pretendo desenvolvê-los no prazo de 4 

a 6 aulas (a se definir).  

 

Aulas 6 e 7 
• Tarefa para a equipe técnica: Figurino, Cenografia, Maquiagem, 

Sonoplastia - Investigação e Pesquisa sobre ideias para confecção de 

cada área dentro da temática das 4 estações, exemplo: Sonoplastia 

que representa cada estação (Instrumental), Maquiagem, Figurino e 

Cenografia - Esboço em desenho de possíveis configurações de 

maquiagem para representar as estações, utilizar lápis de cor para 

estudos das cores e confecção em papel branco, pode ser um projeto 

para cada estação. 

• Investigação do movimento expressivo a partir da temática do Verão. 

Emoções relacionados à estação, sensações, cores e etc. 

• Atuação das equipes técnicas no processo. 

 

Nesse encontro foi proposto um exercício de aproximação de 

iniciação teatral, trazendo noções básicas de construção do personagem 

entre emoções e sensações. Utilizei o título de “Experimentando as cores 

frias” a fim de trazer a ideia de emoções relacionados às cores. Foi 

solicitado que os estudantes comparecessem com roupas com essa paleta, e 

através das cores frias trazer a ideia e as emoções que elas suscitam, para 

isso usei uma ilustração para ajudá-los para aproximar a imagem da emoção 

e das sensações relacionadas, e um objeto ligado a duas estações do ano 

(Outono e Inverno), no caso o objeto foi um guarda-chuvas para 

caracterizar a cena conforme as estações se caracterizam em suas 



 

  

representações mais comuns. Exemplifiquei nesse momento os diversos usos 

possíveis de um guarda-chuva em cena, e que o objeto pode ser 

transformado de diferentes modos, que o ator não necessariamente precisa 

dizer em palavras aquilo que um objeto sugere, e que o teatro através de 

toda a sua diversidade pode ser apresentado a partir de uma expressão 

gestual, corporal e da interação entre ator e objeto cênico, aliado à 

construção e motivação do personagem em harmonia com a cena e 

sonoplastia ou ausência dela. Foi um momento para exemplificar as várias 

faces e formas teatrais, e aproximá-los de um entendimento cênico, onde 

seria possível surgir uma criação entre Dança e Teatro. 

   

 
Experimentando o teatro e o movimento expressivo, interação com o objeto cênico (guarda-

chuva), emoções e sensações ligados às estações outono e inverno. 

 

No encontro seguinte foi proposto o mesmo exercício com outra 

possibilidade. Utilizei o título “Experimentando as cores quentes” 



 

  

relacionadas às estações Primavera e Verão. Assim como a dinâmica do 

encontro anterior o foco foi o uso do objeto solicitado, e das cores quentes 

que poderiam sugerir as improvisações que faríamos, desta vez o óculos foi 

utilizado usando um pouco da mistura, trazendo noções do Movimento Coral 

e a ideia de Cardume para trazer unidade, a sonoplastia escolhida foi 

pensada para trabalhar ritmos que remetessem ao calor, e a primavera, 

deixando o clima das investigações mais descontraídos e mais leves, 

diferente do que ocorreu com os temas Outono e Inverno, que com a ajuda 

da sonoplastia instaurou um ambiente mais pesado e melancólico, e que fazia 

com que que o “Cardume” se deslocasse de maneira mais introspectiva. 

 

 



 

  

 

Experimentando o teatro e o movimento expressivo, interação com o objeto cênico (óculos), 

emoções e sensações ligadas às estações Primavera e Verão. 

 

Aulas 8 e 9 

• Investigação do movimento expressivo a partir do das possibilidades 

do uso do chão no espaço cênico tanto em dança como no teatro. 

• Exercícios de movimentação no nível baixo, rolamentos, saltos e 

quedas.  

 

 

Nesse encontro foi proposto experimentação de movimentos no nível 

baixo, contextualizando possíveis usos desse tipo de movimento em cena, na 

dança ou teatro. Realizei alguns aquecimentos de deslocamento com a 

improvisação através da música, em diferentes velocidades, exercícios de 

queda, rolamentos, saltos e giros. 

 



 

  

 
Experimentando o chão para se deslocar de maneira não convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Aulas 10, 11, 12 e 13 

 

Temas que surgiram durante a proposta de tempestade de ideias12. A turma do 9º A 

escolheu a temática “bullying” e a do 9º B escolheu “guerra”. 

 

Aula expositiva e avaliação do andamento do processo de criação, 

contextualização histórica sobre a evolução da dança: clássica, moderna e 

contemporânea, e das intersecções de linguagens entre dança e teatro, 

Laban, Wygman, Bausch, Joss. 

 

• Construção de temas geradores de maneira individual em uma folha 

em branco (tempestade de ideais), relação das funções e dos lugares 

dentro da proposta, sensações, comentários, emoção. Repassando no 

quadro os principais temas que surgiram, para escolha do tema a ser 

trabalhado. 

 

• Escolha coletiva no quadro-negro a partir dos mapas conceituais 

feitos individualmente. 

• Investigação do movimento expressivo e criação de personagem a 

                                                           
12 Exercício de descrição de ideias e sensações da proposta até o momento vivenciado, 

temas sociais e relacionados surgem a partir dos estudantes, para serem escolhidos no 

coletivo. 



 

  

partir de um grande tema. O coletivo delimita um tema para 

prosseguir e aprofundar a investigação. 

 

• Inserção de alguns objetos na investigação do movimento expressivo 

(cabos de vassoura, pedaços de tecidos, corda).  

 

 

 

 

Montando uma primeira cena: configurando um clímax de opressão e terror psicológico, 

explorando a temática “bullying”, com a turma 9ºA. 

 

Nesses encontros houve um despertar para uma configuração mais teatral 



 

  

das improvisações que estávamos explorando até o momento. Trouxemos 

alguns objetos de casa, e da própria escola (cabo de vassoura, tecidos e 

corda), para trazer uma noção inicial do exercício O Campo de Visão, sem 

perder de vista as noções trabalhadas pelo exercício do “Cardume”. As 

improvisações e deslocamentos coletivos nesse momento foram explorados a 

partir de e com os objetos. Dentro do tema “bullying” da turma  

9º A, foram geradas algumas improvisações ligadas a palavras como 

tristeza, depressão, opressão, pânico, suicídio, o que levou à criação de uma 

cena de terror psicológico de alguém que estava pensando em tirar a vida, 

devido aos traumas e ofensas que recebia. 

 

 

 



 

  

 

Montando uma primeira cena configurando um momento de desespero, medo e fuga, 

explorando  a temática “guerra”, com a turma 9ºB. 

 

No tema “guerra” da turma 9º B, os desdobramentos ocorreram para o lado 

do sofrimento dos refugiados que são obrigados ano após ano a mudarem 

drasticamente de seus habitats, em busca de uma vida digna e com direito a 

paz. Trabalhamos nesse contexto a noção de criação de personagem, 

aproximando a sensação de terrorismo que essas pessoas vivem, isso foi 

possível através de uma sonoplastia que permitiu criar um clima de zona de 

conflito, trazendo essa noção de empatia ao se colocar no lugar do outro, 

imaginar-se numa situação trágica. 

 

 

 

Aulas 14 e 15 

• Retomando o movimento expressivo sem o uso de objetos em 

formação “Cardume”. 

• Experimentando o exercício “ Campo de Visão” sem o uso de objetos. 

• Investindo na ideia de se colocar no lugar do outro dentro das 

temáticas trabalhadas. 



 

  

 

 
Investigando o exercício “ Campo de Visão” sem o uso do objeto. 

 

Dentro dos temas escolhidos e que fazem parte dessa investigação, é 

interessante perceber a dificuldade dos estudantes em pensar sobre temas 

sociais além do senso comum (a ideia de “guerra” que eles trazem consigo é 

uma ideia muito vaga), e propiciar a eles essa reflexão e o desafio de se 

colocar, se imaginar no lugar de alguém que está passando por essa 

realidade é algo que não tenho como mensurar, acredito que um processo 

desses tem reverberações futuras, pois talvez nessa idade que eles se 

encontram (entre 14 e 15), ainda não possuem a maturidade suficiente para 

levar o tema com seriedade. Eles muitas vezes encaram essa situação de 



 

  

maneira indiferente, mas existe sempre as exceções que no meio da turma 

conseguem assimilar os temas de maneira mais sensível. Com o tema 

“diferença”, parece que foi um assunto mais fácil de assimilar dentro dessa 

proposta, mesmo que por alguns momentos tenha suscitado comentários do 

tipo: “ _ Esse tema é batido, poderíamos ter escolhido outro...” 

 

• Experimentamos uma dinâmica de gesto e fala a partir de duas frases 

sobre os temas: 

9º A 

 

“(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades (...)” 

Boaventura de Souza Santos 

 

9º B 

 

 

“Sente-se saudade desta Pátria, deste chão, quem dela se aparta, 

imigrar não é fácil, deixa marcas no coração. Minha terra amada, deixo aqui 

minhas saudades, minhas lágrimas, e meu abraço... Penso no regresso pelas 

ruas da minha cidade, logo logo estarei de volta, se a vida permitir. Vou 

agora caminhando pela Pátria que me acolheu, com saudade me despeço até 

a volta amor meu.” 

Minha Pátria - Adriana Paulino 

 

 

 

Aulas 16 e 17 
• Insistindo na ideia de se colocar no lugar do outro dentro das 

temáticas trabalhadas (Alteridade). 

 

• Continuando a dinâmica de gesto e fala a partir de duas frases sobre 

os temas. 

 

• Inserção de iluminação cênica no processo. 

 

 



 

  

 

 

 
 

Imagem 12 - Criação das primeiras cenas do espetáculo “Diferenças” com a turma do 9º A. 

 

É muito interessante perceber que os estudantes se entregam mais a essa 

proposta na medida em que eles vão acreditando no processo e no produto 

que está ganhando forma. Outra observação que faço é que com a chegada 

de duas luzes leds controladas de forma digital por controle remoto 

(investimento pessoal que fiz através bolsa do Mestrado) e uma lona preta 

simples, a sala literalmente ganhou outra conotação cênica. Nessa primeira 

experiência com o blackout e interferência de iluminação, a postura dos 

estudantes mudou de uma forma muito positiva, parece que eles começaram 

a levar o processo mais a sério. Dentro dessa possibilidade de ocupar um 



 

  

novo lugar que a iluminação trouxe, e dentro da temática trabalhada com a 

turma do 9º A, surgiu a primeira cena, a qual, a partir das improvisações do 

movimento coral dentro da formação em “Cardume”, possibilitou configurar 

um ambiente de acusação no qual um dos estudantes assumiu o papel de 

oprimido. 

 

 
Imagem 13 - Criação das primeiras cenas do espetáculo “Recomeço” com a turma do 9ºB. 

 

Diante de um mar de possibilidades surge a primeira cena do 

espetáculo dessa turma, a configuração do muro se deu durante as 

improvisações, o movimento coral através da formação em “Cardume” 

possibilitou a imagem de um grupo que é surpreendido ao fugir de suas 

casas, mas permanecer em grupo talvez não tenha sido a melhor escolha, 



 

  

levando-os a serem rendidos durante a fuga... 

 

 

 

Aulas 18 e 19 
• Criação das primeiras partituras de movimento para criação 

coreográfica. Experimentações com algumas possibilidades musicais 

para coreografar. 

• Primeiro ensaio com o material já criado, cenas iniciais e começo de 

coreografia. 

• Conversas e encaminhamentos dos figurinos que farão parte do 

espetáculo (equipe técnica). 

 

 



 

  

Criação da primeira partitura coreográfica do espetáculo “Diferenças” com a turma do  

9º A. 

 

Quando conversei com o pessoal da cena sobre a necessidade de criar uma 

coreografia para nossa proposta, eles ganharam novos ares de motivação. O 

desafio foi escolher uma música que se adequasse à proposta da temática. 

Entre algumas pesquisas que fiz, encontrei a música Believer, da banda 

Imagine Dragons, que possui uma batida marcante e no qual se encaixa  

dentro da proposta pelo conteúdo da letra. Segue um trecho da tradução da 

música: 

 

Believer – Imagine Dragons 

[...] Pain! 

 

You made me a, you made me a believer, believer 

Pain! 

You break me down, you build me up, believer, believer 

Pain! 

I let the bullets fly, oh let them rain 

My life, my love, my drive, they came from 

Pain! 

You made me a, you made me a believer, believer 

 

Tradução: 

 

[...]Dor! 

Você me tornou, você me tornou um crente, crente 

Dor! 

Você me destrói, me reconstrói, crente, crente 

Dor! 

Eu deixo as balas voarem, oh, faça-as chover 

Minha vida, meu amor, minha motivação, eles vieram da 

Dor! 

Você me tornou, você me tornou um crente, crente 

 



 

  

 
Criação da primeira partitura coreográfica do espetáculo “Recomeço” com a turma do 9ºB. 

 

Da mesma maneira aconteceu com a outra turma, com o tema da 

guerra, e a música da Banda Bastille se encaixou na proposta: 

 

Pompeii – Bastille 

 

I was left to my own devices 

 

Many days fell away with nothing to show 

And the walls kept tumbling down 

In the city that we love 

Great clouds roll over the hills 

Bringing darkness from above 

But if you close your eyes 

Does it almost feel like 

Nothing changed at all? 

 



 

  

 

Tradução: 

 

Fui deixado por conta própria 

 

Muitos dias se passaram sem nada para mostrar 

E as paredes continuaram a desmoronar 

Na cidade que amamos 

Grandes nuvens passam sobre as colinas 

Trazendo a escuridão de cima 

Mas se você fechar os olhos 

Quase parece que 

Nada mudou afinal? 

 

 

Aulas 20 e 21 
• Ensaio da Coreografia. 

• Junção das cenas criadas através da improvisação e da formação 

“Cardume”. 



 

  

 

Mais algumas adições a proposta do espetáculo “Recomeço” com a turma do 9º B. 

 

Essa foi à última aula que consegui dar para uma das turmas.  Nela surgiram 

mais algumas cenas e uma coreografia improvisada que fará parte do 

espetáculo. Também foi possível construir uma coreografia com o 

movimento coral e a inserção de balões brancos para os atores, que aqui 

ganham um significado cênico sobre a vida e a paz. Realizamos algumas 

experimentações e criamos mais algumas cenas. 



 

  

 

Mais algumas cenas adicionadas a proposta do espetáculo “Recomeço” com a  

turma do 9º B. 

Esse último registro é por onde o processo foi interrompido, por 

vários empecilhos como: datas comemorativas, reuniões pedagógicas e 

conselho de classe que caíram justamente nos dias letivos nas turmas que 

estava trabalhando. Devido ao fim do segundo bimestre e por não ter 

conseguido concluir como era planejado em 30 aulas. Pois algumas reuniões e 

datas não tive o cuidado de contar (dentro do cronograma), e outras 

paralisações que não estavam programadas no calendário foram o principal 

impedimento para o não fechamento desse processo. Minha última conversa 

com ambas as turmas foi que o processo está em aberto para ser finalizado 



 

  

no 3º Bimestre, portanto acredito que retomando com mais um mês de onde 

paramos conseguiremos finalizar a proposta de ter um espetáculo para ser 

compartilhado com a escola. 

Nessa perspectiva para o 2º semestre, acredito que poderei propor o 

processo em outras turmas de outros professores de artes, na mesma 

escola, em turnos diferentes. Muitos exercícios que aqui descrevo sofrerão 

modificação na maneira de conduzi-los.  A proposta inicial de trabalhar por 

funções se demonstrou pouco efetiva por falta de direcionamento 

pedagógico, com funções ligadas a maquiagem, figurino, cenário, iluminação, 

assessoria e produção, pretendo elaborar um material de apoio para que os 

estudantes executem essas funções com mais motivação. As funções 

técnicas ligadas ao vídeo, fotografia, sonoplastia e relatoria (escrita), 

foram mais satisfatórias ao serem executadas.  

Sobre a função dos atores-dançarinos/as acredito ter me 

surpreendido nessa investigação, acredito que pelos momentos estarem 

conectados, aula após aula, e ter insistido na ideia de “Cardume” como 

identidade e comando para que houvesse uma disponibilidade de formação 

inicial das propostas, ocorreu um notório desenvolvimento, desde os 

primeiros momentos até os últimos na assimilação de enxergar na escola um 

lugar para vivenciar uma proposta que não está fechada, que a cada 

investigação foi se moldando a temperatura e ânimo que a turma colocava 

em cena. Algo interessante de se perceber foi a construção de um lugar em 

suspensão, aberto à experimentação para aqueles estudantes que nunca 

tinham tido contato com algum tipo de exercício cênico e de movimento no 

formato da proposta. Dessa maneira acredito que o convite à experiência 

ficou mais aberto, pois não se fechou em uma linguagem e nem em outra, 

deixando sempre aberta a questão da fronteira de linguagem e de um lugar 

onde se encontra novas possibilidades de se investigar a diversidade que as 

técnicas somáticas e ligadas à cena trazem consigo. Alguns estudantes 



 

  

tinham certo receio de dançar ou atuar, por desconhecer ambas as 

linguagens como procurei apresentar, alguns acreditavam ser algo muito 

distante da realidade deles, passaram a enxergar com mais acessibilidade as 

Artes Cênicas, percebendo oportunidade de ter experiências dessa 

natureza em um grupo que está aberto a investigar o corpo e as infinitas 

possibilidades poéticas que ele possui. Em alguns relatórios ficou muito claro 

a compreensão de alguns estudantes (alguns que se disponibilizaram a 

descrever suas experiências e sensações), eles afirmaram que tinham 

assimilado a proposta de investigação artística, reconhecendo nos 

exercícios ligados ao movimento expressivo, muitas possibilidades de 

contribuição na criação cênica ligada a atuação e ao processo de criação em 

Dança e Teatro. 
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PARA A EQUIPE TÉCNICA DO DESENHO  

(MAQUIAGEM, CENOGRAFIA, FIGURINO) 

CROQUIS (MODELOS PODEM SER COPIADOS PARA UMA FOLHA EM 

BRANCO OU DISTRIBUÍDOS EM CÓPIAS)  

 

 

 

APÊNDICE 1: 

MATERIAL COMPLEMENTAR 

PARA APOIO NO 

DESENVOLVIMENTO DA 

PROPOSTA E DAS FUNÇÕES 

LIGADAS À CENA 
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