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Objeto de Conhecimento: Elementos da Linguagem / Processos de Criação 
Habilidade (BNCC): (EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 
fluência e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado. 
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 
Referência: MUNIZ, Mariana et al. Rumos da arte. Ensino Fundamental : 6.º ano. São Paulo: Editora 
SM, 2018. 

 

RELAÇÃO ENTRE ESPAÇO E MOVIMENTO 

Ao tratarmos dos elementos do movimento na Dança (e 
é melhor dizer nas danças), busca-se apresentar 
diferentes maneiras de empregar e criar movimentos não 
apenas com uma técnica específica. Buscamos tanto 
fornecer elementos bastante amplos e abrangentes que 
abarcam os estudos que Laban fez do uso do espaço, 
bem como apresentar as diferentes dinâmicas que o 
movimento tem. Elementos não são apenas as relações 
de linhas e formas ou os níveis do espaço ou o figurino 
que usamos. São as nossas ideias, são os conteúdos que 
estudamos nas aulas de artes, planos de coreografias ou 
propostas de improvisação.  

Na dança temos de saber conjugar os nossos 
movimentos com o espaço que temos e queremos utilizar. 

Acontece em qualquer dança: podemos trabalhar o espaço de forma concreta e específica, em diagonal por 
exemplo, ou utilizando o todo o espaço disponível. Temos de ter noção da utilização que o nosso corpo faz do 
espaço ao avançar, ao realizar um movimento. 

Em nenhum exercício estamos sozinhos. Temos sempre de ter consciência de quem está ao nosso lado, saber 
que se avançarmos demasiado vamos bater noutra pessoa. E há ainda a diferença entre exercícios estabelecidos 
e exercícios de improvisação, onde é interessante este tipo de abordagem e consciência do espaço, dependendo 
do número de pessoas que estão na sala, do espaço que estamos a ocupar e a forma como o vamos ocupar: 
podemos estar concentradas no mesmo local, ou mesmo sendo poucas pessoas, podemos querer ocupar o 
espaço todo disponível. Depende da consciência do nosso espaço e do espaço das outras pessoas. 

E ao dançar, para além do espaço físico onde nos encontramos, temos de ter ainda percepção do corpo do 
outro. 

E quais são os elementos propostos por Laban para a dança? 

Sem movimento não existe dança, por isso, o corpo é fundamental para que exista a dança. Para dançar 
precisamos de um lugar, ou seja, um espaço. Para que a dança aconteça é preciso que existam três elementos 
básicos:  
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1º) O movimento corporal – É o corpo que se movimenta, não existe dança sem um corpo em movimento, 
tem de expor seus sentimentos e pensamentos, usando apenas movimentos. Na dança, na ginástica, nas lutas 
marciais, enfim, de diversas maneiras, usamos o nosso corpo para manifestar, expandir nossas emoções. 

2º) O Espaço – O corpo em movimento utiliza o espaço de forma expressiva e o espaço influencia no 
movimento. O espaço é onde a dança está acontecendo. 

3º) O Tempo – Todo movimento expressivo tem um ritmo e se dá de acordo com organizações temporais. 

Assim como na música, a dança é uma Arte que ocorre em determinado tempo. Por exemplo, a necessidade de 
coordenação e sincronia num casal de dançarinos é fundamental para a dança ser bem-sucedida o mesmo ocorre 
na sincronia de apresentações com vários dançarinos, e essa sincronia é determinada pelo tempo que duram os 
movimentos. 

ALGUNS DOS ASPECTOS A SEREM PENSADOS NA CRIAÇÃO EM DANÇA SÃO: 

Elementos Formais:  

Formação inicial:  toda dança tem uma posição inicial que os dançarinos devem assumir antes de começar a 
dançar. 

Níveis altos, médios e baixos:  de modo geral são movimentos possíveis do corpo utilizando os espaços acima 
da cabeça, na altura da cintura ou abaixo dela. 

Salto e queda: o salto ou pulo é usado em muitas danças, valorizando e dando forma a coreografia. 

Direção:  o movimento pode ser feito para diversas direções no espaço: frente, atrás, diagonal, esquerda, direita. 

Rotação: é o giro, pode ser feito pelo corpo todo, por uma parte do corpo, em duplas, etc. 

Deslocamento: pode ser feito saltando, andando, correndo, sendo carregado, se arrastando, girando, entre 
outras. 

ATIVIDADE 

Após ler o texto responda as questões abaixo: 

1- Quais são os elementos da dança? 

2- Quais são os elementos formais da dança? 

Ao enviar sua atividade, verifique a qualidade da imagem e não esqueça de DIGITAR o seu NOME, 
ESCOLA e TURMA. 

 

Bom desempenho! 


