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O que é Dança?

Dança é a arte de movimentar expressivamente o
corpo seguindo movimentos ritmados, em geral ao som de música.

O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser
vista como um meio para adquirir conhecimentos, como opção de
lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e importante
forma de comunicação. Através da dança, uma pessoa pode
expressar o seu estado de espírito. A dança pode ser acompanhada
por instrumentos de percussão ou melódicos, ou ainda pela leitura
de diferentes textos.
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A dança é considerada a arte mais completa porque ela
transmite total liberdade, onde o indivíduo pode expressar-se da
forma como quiser por meio de seus movimentos corporais.

É considerada a mais completa das artes, pois envolve elementos
artísticos como a música, o teatro, a pintura e a escultura, sendo
capaz de exprimir tanto as mais simples quando as mais fortes
emoções.
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Qual a influência da dança na vida das pessoas?

A dança é uma forma de expressão corporal e é fundamental para
o ser humano, fazendo com que aperfeiçoemos a nossa
coordenação motora, trazendo ao cotidiano uma grande paz de
espírito e quando efetuada em grupo proporciona a convivência
social saudável
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Porque as danças são manifestações culturais?

São danças ligadas às festas, às religiões, às
produções culturais das nações que, dizem, contam e encantam
quem as faz e quem as vê.

Trata-se de incontáveis manifestações que são mantidas
comumente pela tradição oral e pela sua manifestação corporal
nas festas populares.
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Qual o papel das manifestações culturais na sociedade?

A cultura tem um papel importante para a população e para a
cidade que investe neste bem tão precioso.

A cultura tem uma grande diversidade de conceitos e significados
para o conhecimento dos Brasileiros, a cultura envolve arte,
crenças, hábitos, costumes, entre muitos outros.
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