
Release 

Dani Pessôa 

 

 

 
Atriz, Coreógrafa, Bailarina, Modelo, Jornalista, Diretora Artística a versátil Dani Pessôa comemora a 
fase atual de sua brilhante carreira. Com trajetória profissional de nove anos a  Jauense, nascida em 07 
de agosto de 1986, iniciou-se na arte aos três anos em um espetáculo teatral. Independente e 
determinada estudou teatro, ballet clássico, jazz, dança contemporânea, dança do ventre, danças étnicas, 
dança de salão, expressão corporal concluindo duas graduações: Artes Cênicas e Jornalismo.  
Conquistando a cada trabalho seu espaço, a jovem artista apresentou-se e dirigiu espetáculos, shows e 
dvds ao integrar Companhias Teatrais e Corpos de Baile, atuando também no segmento sertanejo.  
Experiente, consagrou-se definitivamente ao chegar a TV. No portifólio de Atriz soma Jobs como sua 
participação nas Novelas  “Amor e Revolução/2011” e  “ Carrossel/2012 ” SBT , e gravações em novelas 
da Tv Globo. Atua também como Protagonista de Quadros em programas de entretenimento: 
“Telegrama Legal – Domingo Legal /SBT ”, “De Volta Ao Passado - Gugu/Record”, “Esporte de Rico e 
Pobre” / “As Aparências Enganam” – Ratinho/ SBT”,  “Telegrama Legal” – Programa Domingo Legal/SBT, 
E Aí Doutor/Record, “Tira Onda” Multi Show/Globo.  
Fora publicidade nacional e internacional, outra novidade na carreira é o cinema atuando no curta 
metragem “Macbeto” exibido na Tv Cultura ; além de ter estrelado o documentário “A Voz da Imprensa”.  
Na dança soma jobs diversos nas funções de Coreógrafa Residente e Bailarina, assina coreografias em 
produtoras de shows infantis  Festolândia e Fábrika de Ilusões. Atualmente é  partner de Dança Cigana 
com Daniel Manzioni (Rei de Bateria) e ministrar workshops. Na carreira de bailarina alguns momentos 
destaques são: apresentações em Jantar Show, Flash Mobile do Filme Amizade Colorida/Sony, tv, shows 
entre outros eventos.  
Dinâmica, Dani Pessôa  atua também como Modelo, destacando aparições nos Programa do Ratinho, o  
Evento Skol Sensation 2011 Camarote Diamond/ Platium, e fotos publicitárias. 
Focada  no segmento  artístico e cultural foi repórter e apresentadora de programa. Atualmente exerce 
as funções de Jornalista e Diretora Artística no Portal Show&Art, é colunista na mídia eletrônica e 
assessora de imprensa. 
A trajetória de Dani Pessôa , está sendo marco em termos de realizações e sucesso profissional, o que a 
faz hábil para novidades que estão por vir.  
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