
  

  

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

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/Dança  

Tema/ Objeto do Conhecimento Materialidade: Tecnologias e recursos digitais 

Habilidades: (GO-EF07AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 
responsável, fazendo relações com as experiências em dança.  

  

Estudante, 

 As tecnologias e os recursos digitais podem ganhar movimentos, tornando-se em formas e nas 

mais variadas práticas e/ou repertórios artísticos em dança. Nesta atividade de Dança, vamos 

observar como dança e tecnologia podem interagir e se articularem. 

 

 

01 – Primeiro vamos falar de Loïe Fuller (1862 - 1928). A artista foi 

uma atriz e dançarina norte-americana, pioneira das técnicas tanto 

da dança moderna quanto da iluminação teatral. Na união de suas 

coreografias, foi pioneira ao trazer a fusão de seus trajes 

confeccionados em seda com a iluminação direcionada por luzes 

multicoloridas. Veja no trecho do vídeo abaixo, no início dos anos de 

1900, como era a expressividade de seu trabalho artístico: 

 

 

                                 Imagem 01 

https://acceleratedmotion.org/dance-

history/modern-motion/loie-fuller-and-isadora-

duncan/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dda-BXNvVkQ  

https://acceleratedmotion.org/dance-history/modern-motion/loie-fuller-and-isadora-duncan/
https://acceleratedmotion.org/dance-history/modern-motion/loie-fuller-and-isadora-duncan/
https://acceleratedmotion.org/dance-history/modern-motion/loie-fuller-and-isadora-duncan/
https://www.youtube.com/watch?v=Dda-BXNvVkQ


  

  

Agora, caminhemos para algumas boas décadas e 

vamos observar o trabalho a seguir numa proposta 

de dança contemporânea. “Pixel” é uma 

composição em dança realizada alternadamente 

por 11 dançarinos num ambiente virtual e neste 

trabalho, combina-se a ilusão entre energia, poesia, 

ficção, hip hop, circo e efeitos em projeção 3D 

mapeada.                    

           Imagem 02 

                 https://tvbrasil.ebc.com.br/especiaistvbrasil/episodio/espetaculo-pixel 

 

 

                              

 

  

   Após assistir aos dois vídeos, o que você consegue perceber como semelhante e, ao mesmo 

tempo, como diferente nas propostas apresentadas? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

02 – “Flash mobs são aglomerações instantâneas de 

pessoas em um local público para realizar 

determinada ação inusitada previamente combinada, 

estas se dispersando tão rapidamente quanto se 

reuniram. A expressão geralmente se aplica a 

reuniões organizadas através de e-mails ou meios de 

comunicação social”. 

(Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI235996-

17770,00-OS+DEZ+MELHORES+FLASH+MOBS+JA+FEITOS.html). 

              Imagem 03 

            https://br.pinterest.com/pin/677580706415110493/  

https://www.youtube.com/watch?v=Mfn5W_XmM-o 

https://tvbrasil.ebc.com.br/especiaistvbrasil/episodio/espetaculo-pixel
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI235996-17770,00-OS+DEZ+MELHORES+FLASH+MOBS+JA+FEITOS.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI235996-17770,00-OS+DEZ+MELHORES+FLASH+MOBS+JA+FEITOS.html
https://br.pinterest.com/pin/677580706415110493/
https://www.youtube.com/watch?v=Mfn5W_XmM-o


  

  

Você já assistiu ao filme “Ela Dança, Eu Danço 04”, cuja temática é o flash mob e uma cena específica 

acontece no museu? Tente observar como são empregados diferentes recursos tecnológicos para dar a 

ideia falsa (e real) de ilusão nas sequencias coreográficas apresentadas: 

 

 

 A partir da visualização dessa cena específica, tente descrever os recursos tecnológicos 

utilizados para a composição de cada sequência coreográfica apresentada: os solos, o duo e o 

conjunto.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

03 – Agora experimente... 

 

A partir dos elementos observados nos vídeos (tecidos, luzes, sombras, 

projeções, tintas, dentre outros) ou quaisquer outras possibilidades que 

estiverem ao seu alcance (por exemplo, utilizando o celular para criar vídeos 

com o Instagram ou TikTok, com tempo mínimo de 15 segundos, aproveitando 

os recursos de animação dos stories, reels e/ou mesmo utilizando o Youtube), 

busque criar uma breve sequência coreográfica onde as tecnologias estejam 

presentes e façam parte do seu resultado final. 

 

 

 

Até a próxima! 

https://www.youtube.com/watch?v=yeYWTMfCIRI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yeYWTMfCIRI

