
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: Ações corporais. Explorações plurais e multissensoriais. 

Habilidades: (GO-EF01AR10-A). Ampliar as experiências de movimento potencializadas por 

explorações plurais e multissensoriais na relação com as diferentes formas de orientação no espaço 

e ritmos de movimento. Vivenciar diversas ações corporais no tempo/espaço e na interação com 

objetos.  

  

 

INTRODUÇÃO 

Neste instante, esteja você onde estiver, há 
uma casa com seu nome. Você é o único proprietário, 
mas faz tempo que perdeu as chaves. Por isso, fica de 
fora, só vendo a fachada. Não chega a morar nela. Essa 
casa, teto que abriga suas lembranças, é o seu corpo. 

“Se as paredes ouvissem...” Na casa que é o seu 
corpo, elas ouvem. As paredes que tudo ouvem e nada 
esquece são os músculos. Na rigidez, fraqueza e dores 
do corpo, está escrita toda a sua história, do 
nascimento até hoje. 

Sem perceber, desde os primeiros meses de 
vida, você reage a muitas situações. “Ande assim. Não 
se mexa. Tire a mão daí. Fique quieto. Faça alguma 
coisa. Vá depressa. Aonde vai você com tanta 
pressa...?”  Para conformar-se, seu corpo harmonioso, 
dinânico e feliz por natureza, foi subistituído por um 

corpo estranho que você aceita com dificuldade, que no fundo você rejeita. 

Nunca é tarde demais para assumir o próprio corpo, para descobrir possibilidades até então inéditas. 

No livro que escrevi, O corpo tem suas razões: antiginástica e consciência de si, proponho movimentos 
que desenvolvem a inteligência muscular, movimentos que nascem de dentro do corpo.  

Não tem nada nada de místico ou misterioso, apenas a atenção de quem os pratica. Chamei estes 
movimentos que preparam o corpo – todo o ser – a viver plenamente de Preliminares. 

Você pode despertar seus cinco sentidos, aumentar a capacidade intelectual, desaprender maus 
hábitos, em qualquer idade experimentando alguns Preliminares. 

Olá, Estudante! 
Leia a atividade. 

Se tiver dificuldade na leitura peça ajuda 
para quem consiga ler. 

DICA: Use um dicionário para encontrar 
significados de palavras que não 

conheçam. Use o caderno de Arte para 
anotar tudo que descobrir e sentir. 

Figura 1 https://unsplash.com/photos/6jYoil2GhVk 

https://unsplash.com/photos/6jYoil2GhVk


 

 

O texto que acabou de ler foi extraído e adaptado da introdução do livro “O Corpo tem suas 
razões: antiginástica e consciência de si”. Escrito por Thérèse Bertherat com colaboração de Carol 
Bernstein. Publicado no Brasil, em sua 19ª edição, na cidade de São Paulo pela editora Martins Fontes 
no ano de 2001. O livro foi publicado originalmente em 1976 na cidade de Paris, na França. 

Link para baixar e ler todo o livro em arquivo PDF: https://docero.com.br/doc/vseese. (Acesso em 
26/06/2020). 

 

 

Chegou a hora do movimento, vamos cuidar do nosso corpo?! 

 

Esta aula adaptada pelo professor, a partir da leitura da obra de Therésè Bertherat, é apenas uma 
demonstração dos seus Preliminares. Em seu livro ela definiu 15 Preliminares no total; nesta aula 
faremos 4 Preliminares. Siga as orientações abaixo e boa aula! 

 

ORIENTAÇÕES 

 USE ROUPA CONFORTÁVEL; 

 PRECISAREMOS DE: 
1-UM TAMBORETE, BANCO OU CADEIRA (NÃO APOIE AS COSTAS NA CADEIRA SE USAR); 
2-UMA BOLA (DO TAMANHO DE UMA LARANJA, ALIÁS UMA LARANJA SERVE MUITO BEM, 
MAS CUIDADO PARA NÃO COLOCAR MUITA FORÇA ELA PODE SE ROMPER); 

 RESPIRE PROFUNDAMENTE DURANTE TODA A ATIVIDADE, ISTO AJUDARÁ NA ATENÇÃO 
COM SEU CORPO; 

 APROVEITE UM MOMENTO TRANQUILO E SILENCIOSO DA CASA PARA REALIZAR A AULA; 

 CHAME OUTRAS PESSOAS PARA FAZER A ATIVIDADE COM VOCÊ, ESTES MOVIMENTOS SÃO 
INDICADOS PARA TODAS AS IDADES.  

 

PRELIMINARES 
Therésè Bertherat 

 

 

1. Deite no chão. 
Completamente. Braços 
estendidos do lado do 
corpo, palmas voltadas 
para o alto, pés à vontade. Deixe o silêncio instalar-se. Será mais 
fácil se você fechar os olhos. Não mude nada. Apenas observe. 
Quais são os pontos de contato com o chão? Como encostam? Analise em silêncio, perceba 
como está um lado em relação ao outro. Não morda, deixe os maxilares soltos e a língua 
relaxada. 

 

Figura 2 @hiltonjuniordanca 

https://docero.com.br/doc/vseese


 

 

Figura 5 
@hiltonjuniordanca 

 
2. Sente no chão confortavelmente, vamos 
trabalhar com os pés. Coloque o pé direito 
apoiado na perna esquerda que está estendida no 
chão. Segure o dedão do pé direito com uma mão 
e o pé com a outra, puxe suavemente o dedo e 
faça-o girar, como se fosse parafusá-lo. Depois 
desparafuse-o. Faça isso com todos os outros 
dedos. Ao terminar, deite-se como na Figura 2 e 
perceba a diferença de um lado do corpo para o 
outro. Logo em seguida, inicie o trabalho com o 
pé esquerdo. Não se esqueça, ao terminar, deitar-
se e analisar como o corpo está. 

 

 

 
3. Sente em um tamborete, pode ser um banco ou uma cadeira 
(não encoste as costas no apoio da cadeira). Deixe os pés bem apoiados 
no chão. Para trabalhar a nuca, parte de trás do pescoço, gire a cabeça 
lentamente para um lado e depois para o outro, como se quisesse olhar 
para trás. Depois segure com a mão a pele e os músculos da nuca, como 
se agarrasse um gato pelo alto do pescoço. Faça pequenos e lentos 
movimentos várias vezes com a cabeça: De cima para baixo “sim” e de 
um lado para o outro “não”. Pequenos círculos com a ponta do nariz. 
Respire profundamente durante o exercício. Solte a nuca e novamente 
olhe para um lado e outro. Perceba se houve alguma mudança. 

 

 

 

 

4. De pé coloque a bola sob o pé direito. Tranquilamente comece a 
esfregar a bola com a parte de baixo do pé, a planta do pé. Faça uma 
massagem completa, dedos, parte da frente e de trás do pé, calcanhar, 
borda interna e externa. Continue a massagear, pedaço por pedaço, 
suavemente. Pode ser que algumas partes estejam doloridas, não as 
ataque com força. Continue só enquanto o pé permitir. Deite-se e 
compare as duas metades do corpo. Depois “faça” o outro pé. 

 

Obrigado por estudançar!!!! 

IMPORTANTE: Desenvolver todo o corpo amplia as relações entre indivíduos, espaço e  
movimento, fortalecendo a prática e estudo da dança. 

Figura 3 @hiltonjuniordanca 

Figura 4 @hiltonjuniordanca 


