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A Arte da Dança

• Muito além de apresentação artística ou
estética do movimento, a dança é uma
profunda expressão de quem nós somos, pois
é no nosso corpo que a nossa existência se
concretiza.

• Todos nós já experimentamos esse
sentimento de liberdade transcendente que
uma boa pista pode proporcionar. Nela,
encontramos permissão para nos
movimentar das formas mais criativas,
inusitadas, genuínas e gostosas possíveis,
sem julgamentos, sem ter que racionalizar o
próximo movimento a ser feito.



Danças x Cultura

• Quando o hip hop surgiu, concentrava-se nos 
DJs que criavam batidas rítmicas.

• Trechos de música com ênfase em repetições 
acompanhada pelo rap, identificado como um 
estilo musical de ritmo e poesia, junto com as 
danças improvisadas.

• A relação entre o grafite e o hip hop surgiu 
quando novas formas de pintura foram sendo 
realizadas em áreas onde a prática do rap, do 
dj e da dança eram encontradas.



Folclore x Cultura

• O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a
cultura de uma determinada região.

• Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos,
acontecimentos do cotidiano e brincadeiras

• As danças são contextuais, pois seus gestos e coreografias fazem referência
a situações da vida cotidiana e/ou expressam visões de mundo de uma
comunidade.



• Ex.: Quadrilha Junina que expressa através dos movimentos corporais
presentes na dança a cultura do povo.



Dança x Educação Física

• Praticar exercícios físicos proporcionam inúmeros benefícios no que diz
respeito à saúde física e estimula uma interação social positiva.

• Grande parte desta interação ocorre ao frequentar uma academia, uma
atividade em equipe, um parque onde várias pessoas se encontram para
uma caminhada, etc.

• O uso da dança como prática pedagógica favorece a criatividade, além de
favorecer no processo de construção de autoconhecimento.



Dança x Transtornos Alimentares

• Nas últimas duas décadas, o problema de distúrbios psico-alimentares
(anorexia, bulimia) passaram a se tornar uma verdadeira epidemia social.

• No mundo da dança, devido à pressão de padrões estéticos, espera-se que
um dançarino tenha uma forma de corpo magra. Esta é uma forma de
pressão inevitável, mas não necessariamente disparar a causa de um
distúrbio alimentar. Muitas bailarinas atingiram os picos mais altos da arte
sem ser anoréxica ou bulímica.

• Existe tratamento e rede de apoio para mulheres que depreciam sua
autoimagem, apresentando insatisfação crescente com o corpo.




