
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: Elementos da Linguagem  
Elementos das Linguagens: Prática e produção em dança nas dimensões: cultural, social, política, 
histórica, estética e ética. 

Habilidades: (GO-EF09AR10-A) Identificar e compreender criticamente o campo das práticas e de 

produção em dança nas suas diferentes dimensões: cultural, social, política, histórica, estética e ética.  

 

Olá, estudantes: 

            Nas atividades de Arte/Dança do 9º ano estamos estudando a cultura HIP HOP ou URBANA. 

Hoje vamos conhecer alguns artistas goianos desta cena que, como já falamos, envolve muitas 

linguagens (dança, música, poesia, grafite); para isso vou apresentar a vocês um Grafiteiro e um DJ 

goianos que movimentam a cena da arte urbana por aqui. Depois de nos inspirar um pouco com 

eles, vamos dançar em uma atividade bem legal.  

1- Leia o texto   

Binei, como é mais conhecido o grafiteiro Hubner Miashiro, de 34 anos, é um artista goiano que dedica seu 
tempo difundindo cores pela cidade através do grafite, deixando suas obras pelos mais diversos pontos da 
capital. O artista conta que se inspirou em elementos da própria natureza, que remetam à beleza do simples. 
“Algo que está no cotidiano de todo mundo, mas que, às vezes, as pessoas não dão muito valor”, avalia Binei, 
destacando que a paixão pela arte nasceu do prazer de transformar locais e objetos abandonados e 
esquecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Todos os grafites dele são feitos com permissão de uso do espaço e como profissional ele também é 
contratado para grafitar em vários lugares, como nesta foto em que ele grafita um gerador de um hospital. A 
flor vermelha é sua marca registrada.  
 
Aqui embaixo você pode acessar o link do DJ TUBARÃO, que também é goiano e faz parte do movimento 
Mega Break Crew, que reúne a galera no Lago das Rosas para fazer arte urbana da melhor qualidade.  
 

2- Acesse o link para conhecer a música do DJ TUBARÃO.  
 
https://youtu.be/BFypILox52A  
  

3- Se quiser saber mais, veja essa entrevista com o DJ 
 
https://www.olhovivoca.com.br/entrevistas/8672/dj-tubarao-um-artista-nascido-no-oceano-hip-hop/  
 

4- Agora vamos desenhar e dançar na batida do DJ Tubarão e inspirados na flor do Binei.  
 
Vamos dançar no plano alto e médio, então escolha uma parede e se você puder rabiscar nela, melhor ainda; 
se não, imagine que está desenhando uma flor e limite seu movimento em fluido (contínuo) ou quebrado, 
mas não perca o contato com a parede. Pode ser qualquer parte do corpo, mas uma parte do seu corpo tem 
que estar em contato com a parede. Segue o beat da música e sinta-se fazendo arte; se quiser, grave a 
intervenção e melhor ainda será se postar marcando a #cirandadaarte.  
 
 

 DESEJO QUE TENHAM UM MOMENTO DELICIOSO DE CONHECIMENTO E ENVOLVIMENTO, 
DANÇANDO E DESENHANDO TODO AMOR QUE A FLOR VERMELHA REPRESENTA.  

 
  

https://youtu.be/BFypILox52A
https://www.olhovivoca.com.br/entrevistas/8672/dj-tubarao-um-artista-nascido-no-oceano-hip-hop/

