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• A dança contemporânea permite desalojar velhos padrões não só de
movimento, mas de formas de pensar. É preciso deixar de lado certos
valores para se espreguiçar no chão ou improvisar mesmo sabendo que,
para quem olha de fora, você pode parecer ridículo.

• Associações de danças, estúdios e escolas de dança e música oferecem
aulas de contemporânea para todos os níveis, desde iniciantes até
avançados.
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A dança é a linguagem artística que utiliza o corpo e seus
movimentos a fim de expressar sentimentos e sensações.
Podemos afirmar que a dança está intrinsecamente ligada
ao modo como entendemos os limites e possibilidades do
corpo humano.
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Para Howard Gardner (1943) a dança é uma forma de
inteligência cinestética, uma habilidade que possuímos para resolver
problemas através do controle do movimentos corporais.

A dança contém sequências de movimentos corporais com um
sentido definido, intencionalmente rítmicas, e culturalmente
influenciadas, escolhidas de forma muito semelhante à escolha de
sequências de linguagem verbal, visual ou musical.
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FOLCLÓRICA

POPULAR

ERUDITA

6



Representada pelo Ballet, aquela dirigida à camadas sociais
instruídas e intelectualizadas.

Possui uma coreografia baseada em música erudita de grandes
compositores.
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 Mais conhecida como dança social ou de salão, é a própria da zona
urbana e de domínio público.

 Possui uma coreografia bem simples que se restringe em alguns passos
ou movimentos convencionados repetidos. Ela tem função mais de
divertimento do que de arte propriamente dita. Ex.: Samba, Rock,
IÊ,IÊ,IÊ.

 Há ainda os bailados populares com coreografia
baseada também em música popular.
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Está relacionada com as camadas mais simples, que vivem na zona
rural. São danças espontâneas, próprias da comunidade, refletindo
seus aspectos culturais.

9



Há dois tipos de danças folclóricas:

COMUM (constituída somente de evoluções) e DRAMÁTICA
(relacionada ao drama – teatro, música e dança).

10



 Aula para dia 17 e 18 de setembro
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A dança é uma das melhores expressões culturais existentes porque
envolve o movimento, o canto e a dramatização.

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.
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http://comidas-tipicas.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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As tradições e cultura de uma região brasileira estão
mergulhadas no folclore, sejam elas de cunho religioso,
baseadas em lendas ou na história, homenagens a
importantes acontecimentos ou brincadeiras populares.
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As danças folclóricas são uma das principais formas de
manifestação cultural, com músicas animadas e simples, além
dos trajes típicos para executá-las em espaços públicos.
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Herança cultural do período da escravidão no Brasil e
influenciada pelos portugueses, originalmente de culto
aos orixás e caboclos, em 1860 no Recôncavo Baiano.
conhecido como Umbigada.
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http://racismo-no-brasil.info/escravidao-no-brasil.html
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O Maculelê é uma dança folclórica de origem africana
e indígena. Simula uma luta tribal que utiliza dois
bastões como “arma”.

Aos bastões dá-se o nome de grimas ou esgrimas.
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Conhecida em todo o Brasil no período de festas juninas, mas
principalmente na região de maior destaque: o nordeste brasileiro.

Homens e mulheres vestidos em trajes típicos da cultura caipira
dançam de maneira animada, com muitos movimentos coreografados.

Um animador anuncia frases que marcam momentos na dança.
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