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• A dança surgiu antes mesmo da fala, como uma das primeiras
ferramentas de comunicação humana, isso na época da pré –
história, primeiro batendo os pés no chão, aos poucos foram dando
mais intensidade aos sons, começaram então a utilizar as mãos
através das palmas e assim foram descobrindo novos ritmos.
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• Os primeiros registros do surgimento de danças em grupo estão gravadas
em paredes e documentos no Egito Antigo, através de rituais religiosos 2000
a.C, onde as pessoas dançavam para fazer diversos agradecimentos,
louvores e também para pedir aos deuses sol e chuva.

• Com o passar do tempo, a dança ganhou espaço em diversos segmentos ,
inclusive no esporte, como nos primeiros jogos olímpicos da Grécia em
1896, onde foi celebrado com vários tipos de dança da época.
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https://www.infoescola.com/esportes/olimpiadas-na-grecia-antiga/


• A dança é uma das melhores expressões culturais existentes porque envolve
o movimento, o canto e a dramatização. É a necessidade de se expressar que
leva o homem a utilizar as artes e transformá-la em um símbolo de seu povo
ou sua cidade. No Brasil, as principais danças típicas têm forte ligação com a
religiosidade, as comidas típicas de uma região, a cultura de um povo e os
fatores históricos. São ritmos alegres com roupas e cenários populares de
cada região.
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http://comidas-tipicas.info/


• A verdadeira dança típica é aquela que demonstra o melhor e o mais
importante de uma localidade.

• Alguns tipos de dança:

• - Dança Clássica;

• - Dança de Salão;

• - Dança Moderna;

• - Dança Rítmica, dentre outras.
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http://tipos-de-danca.info/


• Essa dança típica brasileira é muito conhecida no país e tem suas
raízes diretamente ligadas à região nordeste.

• Há indícios de que ela surgiu no século XIX e como era dançada em
terrenos de chão batido, as pessoas dançavam com os pés
arrastados para evitar que a poeira levantasse.
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• O forró possui diversos aspectos retirados da cultura e do cotidiano desse
povo e, por isso, passou a ser comum não só ali como em todo o país.

• A música que embala os dançarinos tem o mesmo nome da dança e é
acompanhada de instrumentos musicais como a sanfona, zabumba e
triângulo.

• Uma das características mais peculiares do forró é que os dançarinos
arrastam os pés pelo salão e dançam bem colados, em pares. São diversas
formas de dançá-lo: podem alternar entre lento, moderado e rápido. Há,
ainda, a divisão entre forró eletrônico, tradicional, universitário, dentre
outros.
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http://dancas-tipicas.info/regiao-nordeste/forro.html

