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RECONHECER QUE AS PESSOAS SE EXPRESSAM DE DIFERENTES FORMAS
NA DANÇA, NÃO EXISTINDO UMA MELHOR FORMA OU UMA PIOR.

PERCEBER QUE NÃO EXISTE “A” DANÇA, MAS MUITAS DANÇAS, QUE SE
DIFERENCIAM PELA ÉPOCA E LUGAR ONDE ACONTECEM, OU SEJA, QUE A
DANÇA ESTÁ INSERIDA EM UM DETERMINADO CONTEXTO.

ESTIMULAR A PERCEPÇÃO DAS RELAÇÕES ESPACIAIS NA DANÇA.

PERCEBER A DIVERSIDADE DE DANÇAS BRASILEIRAS.
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1. De acordo com sua origem, o termo Cinético significa algo que tenha

movimento. Responda, então, o que compreende a Arte Cinética.

ATIVIDADE

R.: - Compreende as expressões artísticas em que podem ser

notadas a presença de movimento, seja ele aparente ou real.

2. Foi apenas em 1920, no Manifesto realista escrito por Naum Gabo e

Anton Pesvner, que surge pela primeira vez o termo cinético. Qual a

ideia defendida no texto desse manifesto?

R.: - Nesse texto, os dois defendiam uma nova proposta de arte,

na qual o elemento rítmico cinético devia constar como forma

básica de percepção do tempo real.
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ATIVIDADE

3. As obras cinéticas estavam estritamente ligadas a estética da

máquina. Sendo assim, a quem pertencem as primeiras obras da Arte
cinética consideradas tridimensionais?

R.: - As primeiras obras cinéticas tridimensionais pertencem quer

às tentativas construtivistas (Gabo e Tatlin) quer aos dadaístas

(Marcel Duchamp, Man Ray).
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1. Observe, novamente, as imagens que mostram obras de alguns
artistas da Arte Cinética e identifique nelas características
relacionadas a essa arte e comente.

(Resposta pessoal)

ATIVIDADE DE CASA
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Observe as imagens a seguir:

O que essas imagens tem em comum? E o que as diferencia?

Você acha que ambas as imagens mostram pessoas se divertindo? 
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De fato ambas as imagens tem em comum a dança. O que as
diferencia é a forma em que as pessoas estão dançando e o
espaço que ocupam. A primeira imagem demonstra dança
cênica, contemporânea . A segunda é de uma festa, onde a
dança é experimentada como diversão.

A dança é uma manifestação presente na humanidade há
milhares de anos. Sua matéria-prima é o movimento do corpo.
Compor formas e movimentos corporais são funções essenciais
de um artista da dança.
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Algumas concepções sobre a dança
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Períodos paleolítico e mesolítico
Nessas eras, a dança estava relacionada à sobrevivência, no sentido de que os homens, vivendo
em tribos isoladas e se alimentando dos recursos da natureza, criavam rituais de dança que de
alguma forma poderia evitar eventos naturais que os prejudicassem nessas atividades.

Período neolítico
Nesse período, o homem fixou residência, descobriu a agricultura e domesticação de animais.
Com isso, os rituais em forma de dança, têm o sentido de festejar a terra e o preparo para o
plantio, de celebrar a colheita e a fertilidade dos rebanhos.

As danças primitivas eram executadas 
pelos homens das cavernas e seus  

movimentos ficaram registrados na arte 
rupestre.
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Danças milenares

Danças praticadas nas civilizações  da idade Antiga. 
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Idade Média
Nessa época, a igreja tornou-se autoridade constituída. Manifestações corporais foram
proibidas, uma vez que a dança foi vinculada ao pecado.
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O tempo
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No cotidiano e na dança, o movimento do corpo acontece em
espaço específico e em um um tempo determinado. Porém, na
dança o artista cria certos movimento no espaço com uma intenção
estética. Isso promove alterações no espaço e na percepção do
tempo.

Exemplo: imagine que você está atravessando uma rua. Se uma rua
for estreita, você levará pouco tempo para atravessá-la. Na dança
costuma acontecer o mesmo. Um movimento que ocupa um espaço
menor tende a ser executado em um tempo curto. No entanto, o
artista pode fazer um movimento pequeno que dure muitos
minutos, criando novas sensações. Essas escolhas expressam aquilo
que o artista quer comunicar com sua obra.



O tempo na dança, é a duração do movimento. É um 

elemento muito importante na execução e criação 

dos movimentos. 

Quando o tempo é lento dizemos que tem duração 

longa. E quando é rápido sua duração é curta. 

Nossa atitude, disposição, necessidade de estado 

corporal, expressão ou fatores externos (uma 

música, por exemplo) determinam a velocidade dos 

movimentos.
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Na dança o ritmo se refere ao movimento que se repete no
tempo a intervalos regulares.
Exemplos: ondas do mar, a nossa respiração, a oscilação de um
pêndulo.

Ritmo interno – é o rítmo que acontece no interior do nosso
corpo. Ex.: pulsação cardíaca.
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Pausa – quando interrompemos o

movimento e “congelamos” em uma

posição corporal.

Pode ser também um elemento de

divisão de movimentos ou mesmo de

surpresa ou suspense, dentro de uma

coreografia.
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O corpo

É dividido em três partes principais: cabeça, torso (tórax, cintura e quadris) e membros (pernas e braços) 

cada uma dessas partes é composta por numerosos ossos, músculos e articulações que permitem dobrar 

ou esticar o corpo e sua mobilidade.

O conhecimento aprofundado  do corpo é fundamentado em outras áreas do saber, como a biologia, mas é 

bastante necessário para que estuda dança. 

Articulações: são estruturas compostas 
por uma série de elementos corporais 
que dão estabilidade e garantem que 
não haja atrito entre os ossos. 

cabeça

Dorso 

Membros
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As formas do corpo no espaço expressam algo, assim como na escultura, na

pintura, pois ambas as artes necessitam de espaço e mesmo sem entender o que

o artista quis expressar temos a impressão ou um prazer de ver algo belo ou

estranho.
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O espaço

Quando você pensa em espaço, 
qual a primeira imagem que lhe vem à cabeça?
E quando você pensa em espaço corporal?
De que maneira o espaço influencia na dança?

REFLEXÃO
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O espaço

Assim como é possível criar movimentos focando no corpo, é possível realizar movimentos focando
em aspectos do espaço. Uma dessas formas é exploração do espaço pessoal, aquele que é possível
alcançar quando se estica ao Máximo as pernas e os braços para todas as direções.

Além do espaço pessoal, também é
possível criar movimentos experimentando
o espaço geral, aquele que se estende 
para além do espaço pessoal.
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A divisão entre espaço pessoal e geral foi pensada por Rudolf Laban (1879-1958),

pesquisador húngaro que fez um estudo minucioso sobre o movimento humano.

Laban chamou o espaço pessoal de Kinesfera.

Na imagem ao lado, a bailarina explora 

sua kinesfera com movimentos  do corpo. 

A figura geométrica  em volta dela é um 

icosaedro, uma forma tridimensional  

composta por vinte faces. Laban utilizou  

essa forma geométrica pra facilitar os 

estudos acerca do espaço pessoa. 

30



31

1. No cotidiano e na dança, o movimento do corpo acontece em um espaço
específico e em um tempo determinado. Faça uma reflexão dessa
afirmativa e comente sobre as relações entre o corpo, o espaço e o
tempo para se criar movimentos na dança.


