
ATIVIDADE N° 10 – EDUCAÇÃO FÍSICA – FUNDAMENTAL 
 

DANÇA 
 

A dança é uma das formas mais antigas de expressão do ser humano. É uma manifestação 
corporal que permite a expressão e a demonstração daquilo que sentimos que pensamos, em 
harmonia com acompanhamento de sons. 

Nos primórdios das civilizações, a dança representava a comunicação com os deuses. Dança-se 
para pedir chuva. Boa colheita, festejar o nascimento de uma criança, com movimentos 
espontâneos, representativos das emoções. 

Muitos são os estilos de dança criados por homens e mulheres ao longo da história. É necessário 
considerar que algumas formas de danças utilizam símbolos próprios das culturas a que pertence. 
Esses estilos foram modificados pela influência da cultura e tradição de cada povo. Devido a isso, as 
danças assumiram características mais formais, utilizando-se da técnica desde a sua formação em 
pares, círculos, entre outras formas aumentando a preocupação com a estética dos gestos. Se antes 
a dança era privilégio de sacerdotes e feiticeiros, com o passar do tempo tornou-se uma 
manifestação popular que ganhou as praças das aldeias. Passando para uma conotação social, de 
lazer e de diversão. O final da colheita, por exemplo, transformava-se em uma grande festa, com 
muita comida, música e dança. Logo, a maneira com qual uma aldeia dançava era diferente da outra 
e de um país para outro também. 

Dessa forma, as danças assumiram características próprias, representando a diversidade cultural 
de diferentes povos e passaram a identificar regiões e receberam o nome de dança folclórica. Essas 
danças folclóricas levadas aos salões da nobreza ganharam requinte e passo sistematizados e eram 
muito bem aprendido e repetidos nas aulas dos mestres de baile, Surgiram a quadrilha, o minueto, a 
valsa e outras. 

Muitas dessas danças de salão acabaram interessando as crianças que, por sua vez, fizeram 
adaptações enriquecendo assim seus repertórios de cantigas de roda, o dançar brincando, com 
liberdade e prazer, sem o aprisionamento de técnicas, mas através da prática diferenciada, um 
aprendizado mais criativo dos conteúdos. As brincadeiras cantadas fundem musicalidade, dança, 
dramatização, mímica e jogos. Atualmente, as brincadeiras cantadas, deram espaço à invenção de 
novas músicas infantis, com conteúdos não pedagógicos. 

 

 TIPOS DE DANÇAS 
 
Existem dois tipos mais importantes de dança: a teatral e a social. A teatral é encenada para 

entretenimento de espectadores. Dentro dela encontramos o balé, a dança moderna, dança 
folclóricas, os bailados dos musicais e o sapateado. Na dança social, os participantes dançam para 
seu próprio prazer, nela encontramos o Bolero, Can Can, Contra-Dança, Disco, Flamenco, Jazz, 
Mambo, Polka, Religiosas, Rumba, Salsa, Samba, Swing, Country, Dancing, Tango, Twist, Valsa, 
etc. Todos os tipos de dança envolvem movimento, energia, ritmo e criação. 

 

 DANÇAS NACIONAIS E POPULARES: 

 
۰Espanha: Fandango, Bolero, Seguidilha e Flamenco; 
۰Itália: Tarantela, Furlana; 
۰Polônia: Mazurca e Polca; 
۰Brasil: Baião e Samba; 
۰Hungria: Xarda 
۰Portugal: Vira, Verde-Gaio, Fandango, Chula, Corridinho e Saias;  
 
 
 
 
 



 QUEM DANÇA SEUS MALES ESPANTA! 
 
Através da dança, podemos redescobrir a autoconfiança, devolver a capacidade de movimentar 

criativamente, pois é a Dança uma das expressões que suscita o sentido de ser. Sentido de ser este 
que implica não só na compreensão psicológica da vivência corporal, mas também, numa 
experiência física que se torna ponto de referência para qual se pode retornar espontaneamente, a 
qualquer momento que se deseje fazê-lo, tornando-se mais receptivo a solicitações exteriores. Seja 
para acolhê-las ou para delas se defender, melhor será sua resposta. 

Nesse contexto, a Dança trata do resgate da própria personalidade, do contato com o lado mais 
humano através da expressão artística; o indivíduo se expressa e se torna capaz através da Arte que 
produz e que lhe devolve toda a sua potencialidade de viver e de realizar plenamente. 

 

 DANÇA COMO ATIVIDADE FÍSICA 
 
A dança como modalidade esportiva é um importante meio de expressão artística, que possibilita 

a ação pedagógica ao oportunizar a aquisição de habilidades físicas, a construção de conhecimento 
e a consciência crítica.   

A atividade física é bem vinda, principalmente se estiver aliada a música. Não existe idade para 
dançar, é preciso apenas vontade. Dança de salão, samba, forró, rock, tango entre outras. Escolha 
um estilo musical e comece a dançar. Segundo estudos, as pessoas que praticam a dança correm 
um risco muito menor de sofrer fraturas do fêmur. 

A dança como atividade física ajuda a garantir a independência funcional dos indivíduos através 
da manutenção de sua força muscular, principalmente de sustentação, equilíbrio, potência aeróbica, 
movimentos corporais totais e mudanças de estilo de vida. 

Dançar regularmente aumenta a vascularização e torna os ossos mais fortes. Quem dança se 
sente mais Vivo e ganha em estímulo para o convívio social, podendo fazer novas amizades e 
reafirmar laços. 

 
 
QUESTIONÁRIO: 
 
1) Como se define a dança? 
 
2) Quais os tipos de danças? Explique: 

 
3) Quais os benefícios que a dança traz à saúde? 

 
4)  Descreva alguma “cantiga de roda” de sua infância? 

 
5) Nos tempos atuais, as crianças deixaram de brincar com atividades como essas. Por quê? 

 
6) Compare as danças infantis atuais com as cantigas de roda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


