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Nome do Componente Curricular em português: Danças

Nome do Componente Curricular em inglês: Dances

Código: EFD116

Nome e sigla do departamento: CEDUFOP Unidade acadêmica:
Reitoria

Carga horária semestral

60 horas

Carga horária semanal teórica

02 horas/aula

Carga horária semanal
prática

02 hora/aula

Ementa: Os movimentos corporais e a dança: história e trajetória dessa prática cultural.
Estudos dos aspectos conceituais, técnicos e estéticos da dança e sua influência na cultura
brasileira, na sociedade e na Educação Física. Aspectos metodológicos e didático-
pedagógicos do ensino das danças nos diferentes contextos da Educação Física.

Conteúdo programático:

Unidade A: Dança: uma história coreografada
● Dança: uma história em pinturas
● A dança como linguagem
● Da expressão à técnica corporal e seu questionamento
● Definição de termos (movimento, técnica, coreografia, dança)
● Visita orientada

Unidade B: O movimento coreografado no e pelo corpo

● O corpo e o movimento
● O corpo e o movimento no espaço
● O corpo e o movimento no tempo
● O corpo e o movimento nas formas
● O corpo e o movimento e suas forças

Unidade C: A arte de coreografar, lendo as entrelinhas

● Aspectos expressivos da linguagem visual e suas contribuições para a elaboração de
coreografias

● Direções estruturais da forma nas composições coreográficas
● Princípios estéticos da forma nas composições coreográficas
● O cotidiano expresso em coreografias.
● Organização e execução da Mostra de Danças

Unidade D: As coreografias do ensino

● Dançar: a possibilidade de expressão dos corpos
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● A dança além do balé clássico
● A dança criativa: uma proposta contemporânea para o ensino da dança
● Visita orientada
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