
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: Processos de criação: Categorias de artistas da dança 

 

Habilidades:  
(GO-EF09AR15-C) Acessar e compreender as diferentes categorias de artistas da dança, entre elas: 
bailarino, coreógrafo, diretores, dançarino, brincante, ensaísta, performer, artista de rua, bem como os 
diferentes modos de produção e circulação da dança na sociedade.  

 

 

Olá estudantes, 

 Nas atividades de Arte/Dança vamos acessar e compreender os caminhos e possibilidades de 
atuação no universo da dança. Essa atividade é a terceira de uma série que pretende faze-los 
conhecer o universo da dança contemporânea na sociedade e em seu corpo. Hoje vamos conhecer 
todas as possibilidades que temos dentro do universo da arte e em especial da dança e para isso 
iremos estudar as profissões que envolvem o fazer artístico e conhecer os bastidores de uma 
companhia de dança goiana para podermos identificar as funções e atuações dos profissionais que 
atuam nela.   

  

 

 

 

Para que um espetáculo aconteça é preciso que muitos profissionais se envolvam em sua produção 

e isso gera um campo amplo de trabalho na cultura. Um espetáculo de dança, por exemplo, envolve 

bailarinos, coreógrafo, ensaísta, cenógrafos, sonoplasta, iluminador, figurinista, direção artística, 

produção executiva, produção artística, fotógrafos, filmagem, etc. A Quasar é uma companhia de 

dança contemporânea goiana com projeção internacional. Ela comemorou seus 20 anos de existência 

e na ocasião celebrou com um vídeo contando sua história e nele podemos perceber todos os 

profissionais envolvidos nesse trabalho. Muitas vezes alguns profissionais são contratados 

especificamente para determinado trabalho e podem nunca ter tido contato com essa arte, como 

mostra uma cena do vídeo. Mas aqui o importante é percebermos que a cultura é um campo de 

trabalho que gera empregos diretos e indiretos, por exemplo, o bailarino contratado da companhia é 

Qual a importância de aprender sobre as profissões que atuam no campo da cultura? 

 Entender que a arte é um campo de trabalho  

 Reconhecer que a produção artística vai além da obra 

 Despertar possibilidades de interesse nesse campo profissional 

 

  

 

 



 

 

um trabalhador direto, porém, um marceneiro ou outro profissional contratado para prestar 

determinado serviço é um trabalhador indireto e assim a cultura ajuda a movimentar a economia do 

nosso país. Para entender quais os profissionais estão envolvidos nesse processo vamos assistir o 

vídeo abaixo e conhecer através da história dessa companhia o quanto de pessoas são necessárias na 

concepção de uma obra/arte de dança.  

1- Clique no link e assista o vídeo.  

https://youtu.be/rom4F1ZJk_o  

 AGORA RESPONDA 

Podemos observar no vídeo o dia a dia da companhia, sua história, seus projetos e colaboradores. Na 

primeira cena já aparece um senhor que está montando o cenário e nunca assistiu a um espetáculo. 

Ele não faz parte do quadro de funcionários apesar de estar trabalhando na montagem, desta forma, 

ele é um trabalhador direto ou indireto da companhia?  

_________________________________________________________________________________ 

Os bailarinos são fundamentais no espetáculo e isso exige deles uma preparação para a cena, 

responda o que envolve a rotina de trabalhos desses profissionais, dos ensaios até o espetáculo, 

conforme eles relatam no vídeo.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Quem faz o cenário é o?  

_________________________________________________________________________________ 

Qual é o nome e de que cidade é o coreógrafo da Quasar cia de dança?   

_________________________________________________________________________________  

Uma companhia de dança é uma empresa, e esta empresa vai estrear um espetáculo no teatro 

Goiânia em comemoração aos seus 20 anos, quais os profissionais você precisa contratar para que o 

espetáculo aconteça?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

https://youtu.be/rom4F1ZJk_o


 

 

Essa atividade é para repensarmos a arte muito além do entretenimento, ela gera empregos e exige 

capacitação e aprimoramento constante de seus profissionais, dessa forma ela gera demandas como 

escolas, cursos universitários e assim colabora com a economia do pais. São muitas possibilidades 

profissionais neste campo, de bailarino à administrador. Quem sabe um dia você escolha trabalhar 

com arte e cultura mesmo que não seja artista. Tudo é possível e é preciso conhecer as profissões 

para auxiliar nossas escolhas de futuro, pois, o trabalho é muito importante para o ser humano e por 

isso é importante trabalhar com o que se gosta para ser feliz.  

 

 

  

 

 


