
 

 

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, 

 Nessa atividade de Arte/Dança vamos acessar e compreender a profissão do bailarino e as 
diversas dimensões de atuação que esse profissional está inserido no universo da dança 
contemporânea. Essa atividade pretende faze-los conhecer como atua esse profissional e leva-los 
a compreender o valor social e humano dessa profissão. Para isso, vamos apreciar o trabalho de 
uma bailarina e conhecer um pouco sobre como ela desenvolve seu trabalho, ou seja, suas 
composições artísticas e como se pode viver de dança. 

 

“E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não 

podiam escutar a música – Friedrich Nietzche” 

 

A artista da foto é a bailarina Heather Hansen (1970), uma artista contemporânea nascida nos Estados 

Unidos. Pelas características de sua arte, ela é o que chamamos na dança contemporânea de 

Bailarino/Interprete/Criador, e todas essas dimensões de funções tendem a ampliar o universo de 

atuação de um bailarino. Para entendermos melhor podemos comparar com o balé clássico onde 

existem códigos rígidos de execução dos movimentos além de repertórios clássicos como Gisele, por 



 

 

exemplo, que são peças dançadas da mesma forma a muito tempo, onde o bailarino executa os 

movimentos e seu desafio e alcançar a perfeição. Ao contrário disso o bailarino/interprete/criador é 

parte fundante de sua dança, assim, suas questões profissionais, sociais, humanas, ou mesmo da 

física, outras artes, enfim, tudo, pode ser objeto de pesquisa e fonte de investigação do movimento, 

que pode ser virtuoso, apaixonante ou repugnante. Esse tipo de atuação do bailarino pode ser em 

um Grupo, uma companhia de dança ou mesmo um trabalho solo.    

1 – Observe as fotos abaixo  

 

 

 

http://lounge.obviousmag.org/serendipidade/2014/01/heather-hansen-o-corpo-a-arte.html 

 

Olhando para essas fotos podemos notar que Heather Hansen está apresentando sua performance e 

que para isso ela usa alguns recursos materiais como o papel branco no chão, uma roupa preta que 

contrasta com o papel, a presença do público e que através de movimentos dançantes com um carvão 

na mão surge sobre o papel figuras diversas. Os desenhos são chamados pela artista de gestos 

esvaziados, movimentando até esvaziar as possibilidades de um gesto, segundo a artista o objetivo 

é alinhar a batida do seu coração com a batida do universo.  Ela move seu corpo pelo seu amor 

dança e as artes visuais conduzindo com uma sensibilidade inspiradora. Para estar preparada no 

momento da performance, a bailarina passou por um processo de criação que envolve pesquisa, 

experiências corporais e de objetos cênicos, reflexões e repetições, erros e acertos, nesse ponto do 

processo de criação o bailarino é criador.  No instante da performance para o público, ele é o 

interprete de sua criação, formando assim as dimensões de atuação bailarino/interprete/criador.  

2- Você consegue notar qual outra arte além da dança a bailarina utiliza nessa performance? Qual? 

_______________________________________________________________________________ 

http://lounge.obviousmag.org/serendipidade/2014/01/heather-hansen-o-corpo-a-arte.html


 

 

Ser um artista vai muito além da criação e exposição, para chegar ao público é preciso ainda, que o 

bailarino estabeleça relações e conexões com museus, festivais, seminários e tantas outras formas 

de vender seu trabalho. Isso exige além da criação, organização, planejamento, estratégia e claro, 

políticas públicas que incentivem o artista e o público a frequentar diferentes espaços e a consumir 

artes menos midiáticas. Outro fator importante é que para atuar nessa profissão é preciso 

determinação e dinamismo, por exemplo, olhe essa foto.  

 

Observe que as obras da dança, se transformaram em quadros e estão expostos em uma galeria. 

Dessa forma, podem ser vistos por mais pessoas, serrem vendidos como quadros e gerar renda, afinal, 

para ser profissional é preciso viver da profissão. Como o movimento vem da esquisa de um grupo ou 

de um artista, e mostra que muitas vezes é possível criar formas de ensino e aprendizagem com suas 

técnicas, métodos e se tornam professores e pesquisares difundindo a sua dança.  

3 – Retire do texto acima, as palavras que representam as características do profissional em dança. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

 Agora te convido para experimentar o que essa artista propõe em seu corpo e ver que 

desenho se forma ao final da sua dança.  

Além do seu corpo, você vai precisar de: folhas de papel, fita adesiva, pedaços de carvão e/ou giz de 

cera, fone de ouvido e celular para ouvir a condução da atividade em áudio no formato de podcast.  

Como fazer: 



 

 

A – Forre o chão com folhas de papel bem grandes ou várias folhas de papel menores coladas com 

fita adesiva. Pegue alguns pedaços de carvão ou giz de cera. 

B – No suporte de papel, vou conduzir vocês por meio de comandos de voz que podem resultar em 

uma dança, seus movimentos irão criar a ação no seu desenho. Enquanto se movimenta, encoste o 

carvão no papel para deixar registrados os traços e as formas de sua dança.   

Para acompanhar a condução para a criação da dança, acesse a aula em formato podcast (áudio), no 

endereço https://www.podbean.com/media/share/pb-iseew-ed2124  

C- Fotografe o desenho que se formou ao final da dança e marque @cirandadaarte.  

 É preciso conhecer as profissões para auxiliar nossas futuras escolhas pois, o trabalho é muito 

importante para o ser humano e por isso é considerável trabalhar com o que se gosta para ser 

feliz, pense nisso. 

 

 

  

 

 

https://www.podbean.com/media/share/pb-iseew-ed2124

