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A Dança como importante 
componente cultural da 

humanidade
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A primeira manifestação corporal do 
emocional humano.
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•Mais do que uma característica 
essencial de uma sociedade, a cultura 
pode ser considerada como o 
elemento principal que difere uma 
nação de outra. Os costumes, a 
música, a arte e, principalmente, o 
modo de pensar e agir, fazem parte 
da cultura de um povo e devem ser 
preservados para que nunca se perca 
a singularidade do coletivo em 
questão. 
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• A Dança é a arte de mexer o corpo, 
através de uma cadência de 
movimentos e ritmos, criando uma 
harmonia própria.
• Ao som de uma bela musica ou 

mesmo sem ela, é possível criar 
diferentes formas de expressar 
sentimentos e emoções através dos 
movimentos dançantes.
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Cultura explorada através da Dança.
• O “corpo é um mapa cultural” por isso a dança tem papel 

fundamental na sociedade como fator de desenvolvimento 
pessoal e coletivo.
• Sempre esteve presente em todos os grandes momentos da 

história e faz parte do nosso cotidiano. Hoje se torna muito fácil 
se falar em dança, uma vez que a mesma está inserida em 
diversos ambientes acessíveis.
• Encontramos Dança na televisão, nos clipes, novelas, filmes, 

desenhos, dentro de academias, performances urbanas e entre 
tantas infinidades.
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• No contexto educacional brasileiro aparece como conteúdo 
da disciplina Artes e nas atividades rítmicas e expressivas da 
Educação Física. 

• Na disciplina, arte da dança é trabalhada como atividade e 
linguagem artística, forma de expressão, socialização, como 
conceito e linguagem estética de arte corporal. 
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• O uso da dança como prática pedagógica favorece a criatividade, 
além de favorecer no processo de construção de conhecimento.

Matiely Semiguem Artista - Pesquisadora em Dança
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• A dança, arte de movimentar o corpo em certo ritmo, é uma 
das três principais artes cênicas da Antigüidade, ao lado do 
teatro e da música. Caracteriza-se tanto pelos movimentos 
previamente estabelecidos (coreografia), ou improvisados 
(dança livre). Pode existir como expressão artística ou como 
forma de divertimento.
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Significados Das Dança

Uma forma de conexão entre o 
terreno e o divino, ou seja, rituais;
Uma forma de terapia;
Manifestações folclóricas;
Diversão e comemoração, 
extravasar emoções.
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• É através da cultura que carregamos a grande carga de tradição e 
história de um povo. Então está aí a grande responsabilidade que 
a dança tem como precursora disso. Enquanto um processo 
educacional, não se resume simplesmente em conquistas de 
habilidades, mas sim, poderá contribui para o aprimoramento 
das habilidades básicas, dos padrões fundamentais do 
movimento, no desenvolvimento das potencialidades humanas e 
sua relação com o mundo. 
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A Dança no contexto Regional

O folclore piauiense é rico em 
histórias, simpatias, causos, cordéis, 
folguedos, culinária, costumes e de 
tradições que demonstram a 
sabedoria popular e o linguajar 
descompromissado do nosso povo.
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• O folclore é cultura viva, representa a história do passado de 
um povo, assim como cultura popular vigente, uma vez que 
está influenciado pela época. O folclore Piauiense faz parte do 
nosso “turismo cultural”, que somado ao nosso artesanato e 
ao patrimônio histórico, arquivados em memoriais, institutos 
históricos e geográficos, transmitem a nossa cultura de ontem 
e justifica as ideias, os pensamentos, o jeito e as atitudes do 
atual homem piauiense, fruto de uma miscigenação de raças.
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• Pesquisem Danças Regionais que marcam a tradição local da 
sua cidade, comunidade ou região para compartilhar com a 
turma virtual na próxima aula.
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