
 
 

 

 

 

 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO: Dança 
DISCIPLINA: Técnica III: Prática, Análise e Ensino da Dança CÓDIGO: AD016 
CRÉDITOS: 10 CARGA HORÁRIA: 150 OFERECIMENTO: 1º Semestre 
PRÉ-REQUISITO: AD042 
 
 
2. EMENTA 
Desenvolvimento dos conteúdos das técnicas clássica e contemporânea. Enfoque de vocabulários, 
dinâmicas e organizações espaço-temporais específicas às técnicas abordadas. Estudo de 
metodologias voltadas ao ensino técnico da dança para diferentes contextos e faixa etárias, 
visando a formação do futuro artista-educador da dança.  
3. OBJETIVOS 
Estudar e desenvolver as formas de organização corporal e os padrões motores das técnicas de 
dança estudadas, sabendo aplicá-los a novas situações propostas. Aprofundar conhecimentos 
adquiridos em disciplinas anteriores por meio da vivência e reflexão das dinâmicas envolvidas em 
diferentes abordagens técnicas de dança. Compreender os componentes didáticos básicos 
envolvidos numa aula de técnica, com atenção para questões relativas às diferentes formas de 
ensino, função dos exercícios e planejamento de uma aula, priorizando faixas etárias, linhas de 
interesse e objetivos de aprendizado. 
 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
⋅ Aspectos estruturais e funcionais do movimento: alinhamento ósseo; aspectos dinâmicos da 
postura em relação à estrutura musculoesquelética; diferenciação funcional das estruturas 
anatômicas. ⋅ Fundamentos de Consciência pelo Movimento: estrutura e função do movimento; relação 
respiração/movimento; diferenciação e conexão de unidades corporais; dinâmica do equilíbrio 
corporal; pontos de apoio, alavancas, simetria, tonicidade. ⋅ Princípios e conceitos básicos da técnica do balé clássico: exercícios de barra, barra-solo e 
centro. Função dos exercícios específicos da técnica e suas relações com os conteúdos de 
técnicas de dança contemporânea. ⋅ Princípios técnicos e codificações da dança contemporânea. Organização dos conceitos em 
partituras de movimento e unidades de composição. Articulação a improvisos dirigidos. ⋅ Projeção dos movimentos do corpo no espaço em correspondência à técnica do balé clássico e 
às técnicas de dança contemporânea. Variações que enfatizem transferências de peso e 
deslocamentos diferenciados no espaço/tempo com diferentes dinâmicas. ⋅ Timing: ritmo interno e externo; relação som/movimento. ⋅ Nomenclatura e vocabulário da técnica do balé clássico e da dança contemporânea. ⋅ Aspectos históricos, estéticos e pedagógicos: reflexões contemporâneas sobre técnicas para 
dançar e seu ensino. 
 
5. METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas práticas com abordagens sobre metodologia e teoria durante a aplicação dos exercícios 
Leitura de textos, pesquisas e reflexões teóricas articuladas à vivência prática 
Observação, análise e vivência de práticas docentes 
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Prova prática (peso 4) 
Resenhas de textos selecionados e reflexões conceituais (peso 2,5) 
Pesquisas e realização de práticas de ensino em grupo (peso 2,5) 
Aspectos atitudinais: presença, participação, interesse nas aulas e demais atividades didáticas 
(peso 1)  

  
 
 
  


