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A divisão entre espaço pessoal e geral foi pensada por Rudolf Laban (1879-1958),

pesquisador húngaro que fez um estudo minucioso sobre o movimento humano.

Laban chamou o espaço pessoal de Kinesfera.

Na imagem ao lado, a bailarina explora 

sua kinesfera com movimentos  do corpo. 

A figura geométrica  em volta dela é um 

icosaedro, uma forma tridimensional  

composta por vinte faces. Laban utilizou  

essa forma geométrica pra facilitar os 

estudos acerca do espaço pessoa. 
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O espaço é um aspecto fundamental da dança. O movimento do corpo cria novas
percepções acerca do espaço, na medida em que cria novas formas, novos
recorte e novas relações com ele.

As relações entre o corpo e espaço conferem novas percepções acerca do tempo.
Assim, ao manipular as três esferas – corpo, espaço e tempo -, o artista da dança
ganha inúmeras possibilidades de criação.
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Observe as imagens.

1. Como os dançarinos estão ocupando o próprio espaço pessoal? Estão no 

máximo de sua extensão? Ocupam quais direções? Ocupam 

predominantemente a parte inferior  ou superior do espaço?

2. Como os dançarinos estão transformando o espaço geral? Eles parecem 

estar se deslocando ou fixos no espaço?
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Brasil dançante

Expressões artísticas que contribuem para a cultura do país

As danças brasileiras surgiram da fusão das cultura europeia, africana e árabe aliada

às manifestações oriundas do próprio país. As influências culturais desses povos

resultou em uma grande diversidade e riqueza de manifestações, como festas, danças,

ritmos, característicos de cada região do Brasil.
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A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para

a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grande destaque

e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas, por exemplo.

Paralelo às danças populares, o Brasil é um país que possui uma qualidade

grande de companhias profissionais de dança contemporânea, algumas de

dança clássica, que são respeitadas nacional e internacionalmente.
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As danças brasileiras são datadas em diferentes períodos e estão difundidas em cada

região do país. As mais conhecidas são o Samba e o Frevo. Além desses tem a Catira, o

Fandango, os diversos Boi-bumbá, Boi-mamãe, Boi de Reisado, a Quadrilha, Maracatu

dentre outras.
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Os contextos da dança se diferenciam de acordo com os movimentos realizados por
dançarinos ou dançantes.
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1. Você gosta de dançar? O que é dança para você?

2. A dança é uma manifestação presente na humanidade há milhares
de anos. Pense nisso e responda qual a matéria-prima da dança?

3. Quais as funções essenciais de um artista da dança?
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1. No cotidiano e na dança, o movimento do corpo acontece em um espaço
específico e em um tempo determinado. Faça uma reflexão dessa
afirmativa e comente sobre as relações entre o corpo, o espaço e o
tempo para se criar movimentos na dança.
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HISTÓRIA DA DANÇA

CONCEITOS DA DANÇA E SEUS ELEMENTOS (CORPO, TEMPO E 

ESPAÇO);

BRASIL DANÇANTE.
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A LINGUAGEM TEATRAL;

ELEMENTOS DO TEATRO E SUAS CARACTERÍSTICAS.
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Elementos da Linguagem Teatral

Em cada encenação teatral podemos considerar alguns elementos essenciais, a saber:
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Tempo: é classificado de três maneiras segundo a função que exercem:
tempo real, em que decorre a narrativa;
tempo dramático, tempo em que acontecem os fatos da narrativa; e tempo
da escrita, ou seja, quando a obra foi produzida. Nesse sentido, a obra
teatral pode ter sido escrita no século XX (tempo da escrita), mas abordar
fatos do século XVII (tempo dramático).
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Espaço: corresponde ao local ou locais em que
decorrem os fatos, sendo considerados de espaço real
(cênico) e espaço psicológico. Assim, o real seria o
espaço físico que se desenvolvem os fatos, por
exemplo, uma igreja, uma casa noturna, uma praça. Já
o espaço psicológico refere-se aos pensamentos dos
personagens que envolvem a trama.

Personagens: são as pessoas que envolvem a história,
podendo ser protagonistas (principais) ou
coadjuvantes (secundárias). Além disso, há os
figurantes, que possuem um papel terciário, ou seja,
somente aparecem para preencher uma lacuna no
espaço, por exemplo, as pessoas que estão sentadas
num restaurante, porém não participam da encenação.
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Plateia: quando ocorrem as dramatizações
teatrais há sempre uma plateia, ou seja, o
público que assiste à peça. Observe que os
interlocutores são um dos elementos
fundamentais da linguagem teatral.

Cenário: o cenário corresponde ao conjunto de
elementos que transformam o espaço que
acontecerá a representação, por exemplo, a
cozinha de uma casa, a rua, a igreja. As pessoas
especialistas em cenografia, são os cenógrafos.
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Figurino: são as vestimentas utilizadas pelas personagens em determinadas cenas. Os
figurinistas são especialistas em compor os figurinos dos artistas envolvidos. Por isso,
estudam a história da trama, adquirindo muitos conhecimentos históricos e culturais. Isso
porque eles precisam conhecer os elementos da moda no tempo da peça, por exemplo,
numa peça em que o tempo dramático é o século XIX.
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