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A Dança e a Coreografia 

Na dança temos o movimento 
do corpo como signo da 
linguagem, movimento esse 
que envolve tanto uma 
dimensão tangível como 
intangível, que ultrapassa a 
esfera do concreto, do visível, 
do explicável, do mensurável. 

Esse entendimento do 
movimento na dança é que a 
difere de outras manifestações 
do corpo em movimento, nos 

permitindo dizer que nem todo movimento se constitui dança cênica, mas, por 
outro lado, qualquer movimento pode se transformar em dança na medida em 
que pode receber um tratamento poético.  

É preciso que o artista tenha o domínio sobre os elementos constitutivos da sua 
linguagem artística, viabilizando assim a ação criadora.   

À medida que o corpo é sujeito e objeto da linguagem da dança, seus elementos 
estruturadores possibilitam variações expressivas desse corpo.  

Os fundamentos Movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo, são 
essenciais à pesquisa corporal, são subsídios fundamentais para a prática, 
reflexão e apreciação da dança. 

O corpo em ação na dança se expressa em totalidade, dominando e 
conhecendo seus elementos estruturadores, é possível transformar qualquer 
movimento em arte. 

        TEMA DA AULA: Coreografia 

Este conteúdo não está 

disponível no seu livro 

didático. 



A Coreografia 

COREOGRAFIA - são movimentos pré-estabelecidos, definidos e ensaiados 
com a música. 

As três dimensões do espaço, o tempo, os limites do corpo humano, a música, 
o movimento e os efeitos plásticos são alguns dos aspectos que têm de ser 
considerados na arte da coreografia. 

Arte de criar e compor danças, o termo coreografia (do grego choreia, "dança", 
e graphein, "escrita"), designava, nos séculos XVII e XVIII, um sistema de sinais 
gráficos que representam os movimentos dos bailarinos.  

Esse significado foi atribuído à expressão "notação coreográfica", a partir do 
século XIX. 

Coreografia e coreógrafo passaram então a designar, respectivamente, a arte 
e o profissional da composição de danças. Enquanto na música o compositor 
escreve a partitura à medida que compõe, na coreografia o autor cria os 
movimentos, mas a notação deles é feita por outros profissionais, que grafam 
tais movimentos em sinais eventualmente ininteligíveis para o criador. 

A coreografia é também a arte 
de compor trilhas ou roteiro de 
movimentos que compõem uma 
dança. Em toda forma de balé 
existe uma ISSU coreografia, 
no balé clássico ela é composta 
por um grupo de movimentos 
mais padronizados, na dança 
moderna os movimentos são 
mais livres e na dança 
contemporânea há quase uma 
quebra do conceito de 
coreografia já que, ao contrário das outras duas os movimentos são tão livres 
que nem sempre há uma representação gráfica. 

A coreografia serviria, portanto, para descrever a dança que será executada, 
ou melhor, a coreografia é o conjunto de movimentos e a sequência deles que 
compõe a dança que segue uma trilha musical. 

Muito embora haja espetáculos de dança contemporânea sem trilha musical. 

Neste sentido, as variações de uma coreografia seriam as diferentes formas de 
interpretação para uma determinada coreografia de acordo com a qualidade 
técnica e opção artística dos bailarinos. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Coreografia 
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1. Consideramos o que estudamos, responda: 
a) Com suas palavras, explique a origem do termo COREOGRAFIA. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

b) Cite o nome dos cinco fundamentos essenciais à pesquisa corporal 
e que subsidiam a prática, reflexão e apreciação da dança. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

ATIVIDADE 


