
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Pesquisa, produção, experimentação e analise de elementos: 

figurino, iluminação, cenário, trilha sonora, espaços, materiais e recursos convencionais, alternativos, 

digitais.  

 

  

Habilidades: (GO-EF08AR14-A) Pesquisar e produzir diferentes elementos constitutivos de um processo de 
criação: figurino, iluminação, cenário, coreografia, trilha sonora, registros e materiais de divulgação, em 
diferentes espaços para intervenções e apresentações artísticas.  

 
 

 

Dança contemporânea e seus modos de pensar figurinos.  

Salve! Salve! Estudante: 

   Em nossa atividade de Arte/Dança de hoje, a proposta é que você estudante, faça uma 

reflexão das possibilidades de criação em dança por meio das discussões sobre composição de 

figurinos, pesquisa de trilhas sonoras e processos de criação do grupo Três em Cena, de Goiânia, no 

campo da dança e suas diferentes possibilidades de se fazer dança contemporânea. 

 

 

 

Você já ouviu falar sobre o grupo Três em Cena?  

O Grupo Três em Cena surgiu em 2014, a partir da parceria entre artistas que desenvolviam 

criações e estudos coreográficos solos ou em grupos. A base conceitual que fornece coesão ao 

grupo consiste no suporte técnico das danças urbanas e o interesse investigativo em possibilidades 

de criação para cena contemporânea. Ao mesmo tempo, o formato do grupo desafia a elaboração 

 Vamos agora conhecer como acontece a composição de forma geral de um 
trabalho artístico? / quem os fazem? E realizar nossa atividade de hoje. 

 



 

 

de trabalhos que lidam com o limite de pessoas em cena (três), ao mesmo tempo potencializa a 

criação de obras com qualidade, cujo orçamento não inviabiliza sua circulação. 

Ficha Técnica  

Coreógrafos-intérpretes: Luciana Caetano, Johnathans Paiva (bboy Black) e Alexandre 

Ferreira. Dramaturgia: Rafael Guarato. Diretor: Rafael Guarato. Produção: Juliane Borges / Três em 

Cena Duração: 40' a 50' Classificação Livre 

Espero que tenha gostado da apresentação do grupo e agora vamos compreender como os 

processos de criação acontecem no seu próprio corpo. 

 Logo abaixo vamos analisar três imagens, ao clicar no link e à partir delas poderemos 

conhecer o processo de criação do grupo à partir do trabalho, intitulada: Dança que não se vê. 

Realizado pela perspectiva dos figurinos e das trilhas sonoras.  

 

     

Fonte: http://www.tresemcena.com.br/wp-content/uploads/2018/02/IMG_3050.jpg acesso: 05/11/2020 15:42. 

 

http://www.tresemcena.com.br/wp-content/uploads/2018/02/IMG_3050.jpg


 

 

 

Fonte: http://www.tresemcena.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Luana.Diniz_.jpg acesso: 05/11/2020 15:38. 

Dicas para seu fazer artístico, pensando e construído dança. 

 Escolha uma das imagens e identifique que tipo de roupa está sendo usada entre os 

dançarinos. 

  Você já pensou em construir uma frase coreográfica? Vamos pensar como essa frase pode 

dialogar com um tipo de figurino especifico, que dá sentido a movimentação. 

  O Figurino é um dos elementos que compõe o processo de criação de um trabalho artístico 

e existem profissionais capacitados para atuar nessa área, sendo assim, é de fundamental 

importância conversar com esses profissionais para uma ótima escolha quando for compor 

suas cenas coreográficas e dar a devida valorização ao seu trabalho. 

 É importante, também, que experimente brincar com esse figurino antes de fazer sua 

escolha final, ele pode ser adaptado ao uso e as possibilidades de movimentação do seu 

corpo. 

 Busque agora, encontrar um figurino que te deixe a vontade para criar e dar sentido para 

sua frase coreográfica e, ao mesmo tempo busque uma iluminação pensando na ideia do 

seu trabalho criando uma dança que reluza sua coreografia. 

Agora fique à vontade para e escrever suas impressões, indignações, compreensões, sensações e 

tudo o mais sobre as atividades realizadas. 

 

 

 

http://www.tresemcena.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Luana.Diniz_.jpg


 

 

 

ATIVIDADE. 

1 – Como foi a escolha do seu figurino, da trilha sonora e iluminação no momento em que você 

estava no seu processo de criação da sua frase coreográfica?  

2 – Você pensou em um tecido que dê conforto ao seu corpo, e facilite a movimentação, 

demostrando o significado da sua criação? Por onde começou? 

3 – Descreva todo processo de criação de sua coreografia, suas primeiras ideias sobre o figurino, a 

trilha sonora e a iluminação. Faça uma relação das frases de movimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


