
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Processos de criação/ Danças tradicionais, sociais, contemporâneas e 

urbanas em diferentes contextos e práticas estéticas  

  

Habilidades: (GO-EF08AR15-A) Experimentar, debater e refletir possibilidades de criação em dança que 
perpassam as discussões sobre padrões corporais, preconceitos, estereótipos, diversidade, acessibilidade.  
 

 

Processos de criação em dança contemporânea a partir da 

dança breaking. 

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 os padrões de 

movimento do grupo Três em Cena, de Goiânia, e analise criticamente o campo da dança breaking, 

suas diferentes maneiras de fazer dança. Desta forma, vamos conhecer os processos de criação do 

grupo e quais são seus movimentos. 

 

 

 

Você já ouviu falar sobre o grupo Três em Cena?  

Grupo Três em Cena surgiu em 2014, através da parceria entre artistas que 

desenvolviam criações e estudos coreográficos solos. A base conceitual que fornece coesão 

ao grupo, consiste no suporte técnico das danças urbanas e o interesse investigativo com 

 Vamos agora conhecer o grupo? / e quem os compõe crews? E realizar nossa 
atividade de hoje. 

 



 

 

possibilidades de criação para cena contemporânea. O formato do grupo desafia a 

elaboração de trabalhos, que lidam com o limite de pessoas em  

cena (três), ao mesmo tempo que potencializa a criação de obras com qualidade e cujo orçamento 

não inviabiliza sua circulação. 

Agora Click no link abaixo para conhecer um pedacinho do trabalho do grupo, intitulado: 

Desvios tático-estratégicos para sobreviver à vida urbana.  

Escada é um objeto arquitetônico projetado para nos permitir subir e descer entre planos, 

certo? Para os artistas do Grupo Três em Cena, de Goiânia, as escadarias das cidades são mais que 

isso, elas se tornam o palco onde se faz dança. Com um repertório de movimento advindo das 

danças urbanas, o corpo se funde no espaço público de um lado a outro das escadas com 

deslizamentos, encaixes, e um gestual específico, para se movimentar em escadas. 

Teaser do trabalho. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7VJ5EymF8SU&t=11s 

Ficha Técnica  

Coreógrafos intérpretes: Taynnã Oliveira, Johnathans Paiva (bboy Black) e Rafael Guarato, 

Dramaturgia: Margarida Amaral; Diretor: Rafael Guarato; Produção: Juliane Borges / Três em Cena; 

Duração: 36' a 40' Classificação Livre. 

Espero que tenham gostado da apresentação referente ao grupo, e agora vamos compreender 

como os processos de criação acontecem no seu próprio corpo.  

 Escolha uma escada próximo de sua casa e experimente brincar com ela, usando os apoios e 

as possibilidades do seu corpo. 

 Busque formas que o deixe a vontade, e ao mesmo tempo livre para criar uma dança que 

você consiga executar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VJ5EymF8SU&t=11s


 

 

 

ATIVIDADE. 

1 – Encontrou uma escada como foi dançar nessa escada? 

2 – Como você conduziu seu corpo na escada? Criou desafios ou não? 

3 – Escolha três movimentações que você criou na escada, e peça auxilio de alguém para tirar fotos 

e posteriormente marque @cirandadaarte com a #atividadesdança 

4– Escreva um texto falando da sua experiência em dançar e criar movimentos na escada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  


