
  

  

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º  

Componente Curricular: ARTE/Dança  

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem/Elementos constitutivos do 
movimento:  Espaço.  

Habilidades: (GO-EF08AR11-A): Analisar e experimentar os elementos constitutivos do movimento, 
tais como: peso, tempo, espaço, fluência, deslocamentos, níveis, formas, direções, ritmo. 
Reconhecer diferentes formas de relacionamentos em dança, seja consigo, com o outro, com o 
público, com os objetos, com a natureza, os com movimentos do cotidiano.  

  

OLÁ, ESTUDANTE!  

           Vamos dialogar hoje sobre espaços cênicos: convencional e não convencional para apresentação 

ou espetáculos de dança.  

Você sabe o que são espaços Cênicos convencionais e não convencionais para apresentações de dança?  

Observe as imagens abaixo: 

              

 

 

 

 

Imagem 1 

Fonte:https://www.facebook.com/QuasarDanceCo/photos/a.171930472943179/1776354632500747/?type=3&theater                    

   Imagem 2 

Fonte: https://www.facebook.com/nomadesdanca/photos/a.2116656348344893/2116664315010763/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/QuasarDanceCo/photos/a.171930472943179/1776354632500747/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nomadesdanca/photos/a.2116656348344893/2116664315010763/?type=3&theater


  

  

  

  

01 – Ao olhar para as imagens 1 e 2, conseguem identificar qual das imagens trata de espaços Cênicos 

convencional e não convencional para dança? 

 

 

 

02 – Quais características levaram você a identificar a imagens 1 ou a imagem 2 como espaço cênico 

não convencional para a dança. 

      

 

 

   #ficaadica:   

A imagem 1 é da Quasar Cia de Dança e a Imagem 2 é do Nômades Grupo de Dança. As duas Cias são 

da Cidade de Goiânia. 

                     

 Leia o texto: 

Espaço cênico convencionais são as salas de teatro: que podem ter os formatos descritos abaixo.   
Tipos de Palco: 

Arena  - a plateia se localiza no formato de arquibancada ao redor do palco, que tem forma circular. 

 

 

https://artecinica.files.wordpress.com/2014/10/1178643018_manga_4.jpg


  

  

 
 

 Semi-arena – a plateia se organiza em forma de semicírculo, também em arquibancada. A arena se 
mantém circular 

 

 
 

 

Italiano: é posicionado de frente para a plateia, e se divide dela pelo fosso da orquestra. Conta 
com cortina e assentos geralmente individuais. 

 

 

https://artecinica.files.wordpress.com/2014/10/espac3a7o-cultural-teatro-de-arena-jaime-zeiger1.jpg
https://artecinica.files.wordpress.com/2014/10/sampaio.jpg


  

  

 

 

 

Palco Elisabetano ou Isabelino: guarda características de palco misto.  O espaço tradicionalmente 
associado à William Shakespeare é retangular e conta com ampliação no proscênio. A plateia se 
posiciona à frente e lados esquerdo e direito do palco. 

    

 
 

 
Espaço cênico NÃO convencionais são locais como ruas, praças, bares, ou seja, qualquer lugar onde 
estiver acontecendo um espetáculo, mas que não é uma sala de teatro. 
 
 
Sugestão  
 
Sugerimos a você assistir  a um espetáculo de dança feito para espaço cênico não convencional. 

Segue o link https://www.youtube.com/watch?v=7iS-c1qckdY&feature=youtu.be do espetáculo.  

Espetáculo: Desvios tático – estratégicos para sobreviver a vida urbana. Do Grupo Três em Cena da 

cidade de Goiânia.  Release da obra:  

“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 escadas 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 ao espaço público através das escadas com deslizamentos, encaixes e um gestual 

específico para se movimentar com as escadas.” 

                                                                                                                                                        Bom Espetáculo! 

                                                                                    

http://www.suapesquisa.com/shakespeare/
https://artecinica.files.wordpress.com/2014/10/globe-theatre7.jpg

