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2. EMENTA 
Aprofundamento dos estudos iniciados em Ateliê de Prática e Ensino da Dança I. Apreensão 
vivencial de princípios do corpo em movimento com foco na sua integração ao ensino técnico-
expressivo da dança. Relação entre fundamentação estética e experiência sensório-motora. 
Discussões sobre a transformação de metodologias e procedimentos de preparação corporal no 
contexto contemporâneo da dança. 
 
3. OBJETIVOS 

- Dar continuidade aos objetivos propostos no Ateliê de Prática I: investigação da 
estrutura/funcionamento do corpo, incorporação de princípios de mobilidade e sensibilização 
corporal. Entendimento desses conteúdos como fundamentos que orientam a prática docente 
em dança. 

 
- Estudar a relação da estrutura interna do corpo com a organização externa do espaço. Leitura 

desses aspectos nas práticas pedagógicas de ensino da dança.  
 
- Preparar o corpo para o aprendizado (e posterior ensino) de diferentes linguagens técnicas, com 

olhar voltado para o trânsito somático-técnico, somático-estético e somático-educacional. 
 
- Desenvolver um repertório mínimo de exercícios de organização estrutural, reeducação do 

movimento e desenvolvimento sensório-motor para a dança, envolvendo temas e conceitos 
específicos que dialoguem com diferentes abordagens, estilos expressivos, faixas etárias e 
contextos de prática ou ensino da dança. 

 
- Prosseguir com atividades de questionamento e discussão dos processos artísticos e 

educativos contemporâneos, apontando para o desenvolvimento de um pensamento atual sobre 
a linguagem do movimento, a preparação corporal e a ação docente em dança. 

 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Resgate e das noções estudadas sobre corpo, dança e revisão dos conceitos 
estudados sobre mobilidade, na relação ensino-aprendizagem da dança. 
 

II. Movimento Homólogo: Percepção das metades do corpo (esquerda-direita); 
lateralidade, aproximação e distanciamento das grandes juntas e membros de um 
mesmo lado. Movimento planal e diâmetros. Simetria e Assimetria. Fundamentação 
anatômico e pedagógica sobre conteúdo. 

 III. Movimento cruzado: percepção da relação de contralateralidade no tronco e membros. 
Queda dos joelhos e Circulo dos braços. Rotação, espirais e diagonais. 
Fundamentação anatômico e pedagógica sobre conteúdo. 

 
IV. Práticas simuladas de ensino: leitura de textos de referência, planejamento das etapas 

de uma aula para um determinado público – definição de tema, objetivo, progressão e 
fechamento. Realização de vivências pedagógicas e avaliação de processo 
desenvolvido. 

 



 
 

 

 

 
V. Construção de um Portfólio individual para ampliação de referências sobre conteúdos: 

documentação dos processos vivenciados em cadernos descritivos, imagens 
fotográficas, construções plásticas ou corporais.  

 
 
5. METODOLOGIA DE ENSINO 
A disciplina integra aulas teóricas e práticas, com aporte nas abordagens somáticas, de 
sensibilização, reeducação e leitura corporal, e na compreensão de parâmetros técnicos básicos 
para o ensino da dança. Fazem parte da didática empregada atividades que envolvem o toque, o 
conhecimento anatômico do corpo, a reflexão, observação e experimentação de conceitos e 
princípios sensória-motores junto a qualidades expressivas. As práticas simuladas de ensino 
também são procedimento utilizado, advindas do interesse no alargamento sobre a ação 
pedagógica no aprendizado da dança. 
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
- Presença em aula, participação, cumprimento de tarefas. 
- Prática simulada de ensino: organização dos conceitos abordados no ateliê –somáticos e técnicos 

– para o planejamento e realização de uma aula de dança. Atividade em grupo. 
- Portfólio de imagens e reflexões. Avaliação individual.  


