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Cada povo possui diferentes formas
de expressão e a dança se apresenta
como uma das mais importantes.
Como forma de linguagem corporal, a
dança é também uma linguagem social e
cultural, que se desenvolveu ao longo da
história.
Elementos como culinária, trajes
típicos, história, dança podem ser a
síntese das aspirações, dos sonhos e da
arte de um povo.

Imagem: Antonio Maria Esquivel / La bailaora Josefa Vargas.,1840 /Colección
Duque de Alba / Domínio público.

Danças mundiais
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Danças tribais
As danças tribais surgiram desde os tempos mais remotos e se desenvolveram em
sociedades que preservam os costumes antigos, a tradição.

Na tela “A dança dos
tapuias”, Albert
Eckhout mostra uma
cena de dança entre
índios guerreiros e
antropófagos.

Imagem: Albert Eckhout / Dança dos Tapuias, século XVII, óleo sobre tela / National Museum of Denmark / Domínio público.
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A dança portuguesa dos “Pauliteiros”,
proveniente da região de Miranda, é uma
dança de provável origem guerreira.

Imagem: Mário Pires - Retorta.Net from Portugal / Uma Apresentação dos Pauliteiros de
Miranda Durante uma Festa do Avante de 2005 / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Generic.

As danças tribais geralmente
simbolizam os valores de um povo, suas
crenças e costumes.
Podem ser associadas a ritos de
passagem (entrada na puberdade,
casamento, nascimentos ou morte),
guerras,
rituais
de
fertilidade,
celebrações sazonais (festas de plantio e
colheita, primavera, etc.).
As
danças
tribais
ocorrem
principalmente na África, Américas e
Austrália. Geralmente são danças
circulares ou dançadas em filas.
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Dança tribal feminina de Ruanda.
Mostra a delicadeza da mulher através
de movimentos de pantomima.

Características das danças tribais:
• São dançadas em fileiras ou em círculo;
• são acompanhadas de instrumentos de
percussão, corda, metal ou sopro;
• têm forte caráter religioso;
• enfatizam a tradição e os costumes;
• os
dançarinos
utilizam
adereços
chamativos;
• a indumentária é mais sofisticada;
• uso de máscaras, pintura corporal;
• há muita cadência e ritmo.

Imagem:Fanny Schertzer / Dançarinos ruandeses / GNU Free Documentation License.

6

As danças populares são as formas de dança
criadas pelo povo de forma espontânea.
Também chamadas de folclóricas, muitas
dessas danças passaram a representar o próprio
povo da qual se originaram.
Podem ser classificadas em danças de salão e
danças comunitárias ou de festivais.

Tlacolero é um personagem mascarado de
uma dança típica mexicana.

Imagem: Cherryberry777 / Domínio público.

Danças populares
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Características das danças populares:
•
•
•
•
•
•
•

Podem ser dançadas individualmente,
em grupo ou em par;
são acompanhadas de instrumentos de
corda e percussão;
têm caráter social;
enfatizam o lúdico, a diversão;
os dançarinos utilizam roupas típicas ou
folclóricas;
uso de maquiagem ou não por parte das
mulheres principalmente;
há cadência, pantomima, galanteio e
ritmo.

Dança japonesa.

Imagem: Autor Desconhecido / Domínio público.
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Origem: Argentina.
Música: o tango, música compassada, podendo ser
tocada por vários instrumentos.
Como se dança: em par. É considerada uma dança de
salão.
História: no início, o tango era dançado apenas por
homens, negros, que imitavam os movimentos da
briga dos galos. Mas a popularização da dança só
ocorreu mesmo com Carlos Gardel, com suas músicas
melancólicas que falavam de amor com final trágico,
o que possibilitou que o tango pudesse ser dançado
por casais.

Imagem: tripalbum.net /Tango / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Genérica.

Tango
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Origem: Espanha.
Música: Tocada com guitarra flamenca, Cajon
(caixa), castanholas e ao som do sapateado.
Como se dança: individualmente, em par ou
em grupo. Mulheres se mostram sensuais e
poderosas, e os homens mostram a virilidade.
História: provavelmente surgiu a partir de
forte influência árabe. Em Sevilha é uma dança
tipicamente cigana.

Imagem: Wolfgang H. Wögerer, Wien / Dançarina Flamenca / Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Flamenco
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Origem: Ilhas do Pacífico.
Música: tambores.
Como se dança: em grupo. Na dança
tradicional, os homens portam suas armas
e fazem “caretas”, é uma forma de mostrar
o quanto são ferozes e corajosos.
História: a dança dos guerreiros maoris só
passa a ser executada pelos homens na
puberdade, quando a comunidade acredita
que já estão prontos para serem
guerreiros. As expressões faciais são uma
forma de se intimidar o inimigo.

Imagem: Henryhbk / Kahurangi Maori Dance group / Domínio público.

Dança Maori
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Origem: Havaí.
Música: tocada com tambores.
Como se dança: em grupo. As mulheres
dançam hula de forma sensual, mexendo
os quadris e executando movimentos
com as mãos.
História: os havaianos acreditam que essa
dança foi criada pela deusa Pele, a deusa
dos vulcões, para encantar seu amado.
Na dança, os gestos contam a história de
Pele, seu amor pelos elementos naturais,
representando o ondular das águas e o
movimento das folhagens sopradas pelos
ventos, etc.

Imagem: U.S. National Archives and Records Administration / Havaina mostrando como
fazer a dança da Hula a turistas / Domínio público.

Hula
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Origem: Oriente Médio.
Música: tocada com tambores, flautas e
instrumento de corda.
Como se dança: pode ser dançada em grupo
ou individualmente. Em movimentos giratórios,
contínuos. Pode ser dançada por homens (o
mais comum) ou por mulheres.
História: os dervixes são os monges de uma
seita mística do Islã. Segundo as crenças desse
grupo religioso, o fiel pode entrar em contato
com Deus (Alah) através da música e da dança.
Existem várias formas de dança dervixe, a da
imagem ao lado é encontrada no Egito.

Imagem: Wouter Hagens / Dervish dancer in hotel in Luxor, Egypt / GNU Free
Documentation License.

Dança dervixe ou sufi
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