
 

Tipos de Dança 

História da Dança 

Na história da dança, pode-se verificar que ela é uma das maneiras encontradas pelo ser humano 

de expressar sua arte e movimentos e ainda é essencial para a contribuição na história da arte. 

Ainda na Pré História, a dança e a música eram usadas para representar situações e muitas delas 

ficaram registradas nas paredes de cavernas rupestres. 

A dança já era executada durante o antigo Egito, por meio da dança do ventre, para homenagear 

deuses e na Ásia ela tinha cunho religioso. Além disso, poderia significar a cura, a morte ou o 

nascimento de uma pessoa. 

Na Grécia Antiga, a dança ainda podia representar algo muito importante na educação e no culto 

de algumas religiões. O teatro nessa época também passou a contar com cenas onde os atores 

dançavam durante os atos. Surgiram também as sátiras e comédias gregas. Quando o território 

grego foi tomado pelos romanos, suas danças também passaram a influenciar esse povo. 

Na Idade Média, a influência da Igreja Católica proibiu algumas danças que continham 

coreografias que infringiam as diretrizes católicas. Durante o século XIV, predominavam as danças 

religiosas feitas pelos artesãos. Nas festas em família, essa expressão artística era muito usada 

pelas pessoas. 

O Rei Luís XIV incentivou o balé na França e deu apoio para manifestações culturais. No início dos 

anos 1900, a dança contemporânea começou a ser inserida nos salões e escolas de dança. 

Atualmente, não existe apenas um estilo crescendo sozinho, ele acaba sofrendo influência ritmos 

como o rock e o jazz. Além disso, existe a influência das danças típicas no cotidiano de milhões de 

pessoas no mundo que expressam sua cultura por meio da dança. 

 

 

 

Benefícios da Dança para o Corpo 

Flexibilidade 

Para praticar a dança, é importante muita flexibilidade. Por esse motivo, a pessoa deve realizar uma boa série de alongamentos antes de começar a 

praticar. Durante a própria dança, é exigido do dançarino que ele busque trabalhar o extremo de cada músculo de seu corpo e como isso pode 

causar dores musculares, o importante é estar preparado. 

Força 

Quando a pessoa dança, ela está forçando seu corpo para que ele resista ao peso corporal. Os saltos de alguns tipos de dança exigem o uso de muita 

força. 

Resistência 

Para quem pretende praticar a dança é importante acostumar o seu músculo com a série de exercícios feitas durante a coreografia. Com o corpo 

cada vez mais adaptado a prática de dança, você sentirá menos dores e desconforto muscular. 

Bem-Estar 

Com a dança, as pessoas podem criar um convívio com as pessoas e estabelecer contatos. A sensação de bem-estar é adquirida com as conversas e a 

convivência com outras pessoas que compartilham a pratica. Dançar acima de tudo te ajuda a manter uma vida saudável e feliz. 

Estilos de Dança 

Dança Clássica 

Balé 

O balé surgiu na corte italiana durante a Renascença no século XV. Depois a dança passou a ser 

executada em países como França, Rússia e Inglaterra ao som de músicas clássicas. O destaque fica 

para a França, pois o rei Luís XIV influenciou a prática do balé e a língua francesa é usada para 

denominar diversos passos da dança. No início da Primeira Guerra Mundial, essa dança passou a ser 

mais praticada na Europa Ocidental através de uma companhia russa chamada Ballets Russes. 

http://pre-historia.info/
http://danca-do-ventre.info/
http://idade-media.info/
http://primeira-guerra.info/


 

Valsa 

A valsa é uma dança que surgiu nas regiões da Alemanha e da Áustria no início do século XIX e a palavra significa 'dar voltas'/'girar'/'deslizar'. 

Buscou referências em danças como o laendler e o minueto. Primeiramente, ela era conhecida como uma dança vulgar e depois foi transformada 

em algo nobre e das altas classes. Entrou de vez nas altas sociedades após uma festa dos nobres na Áustria, na cidade de Viena, em 1776. 

Surgiram partes diversificadas da dança como a valsa vienense, a valsa original, peruana e a inglesa. Como os pares dançam muito próximos, ela 

era chamada de proibida, mas, atualmente, as valsas são mais praticadas em festas de casamentos, formaturas e aniversários de debutantes. 

Dança Moderna 

A dança moderna começou no século XX e surgiu como forma de expressar o sentimento das pessoas que queriam desvincular-se das danças 

clássicas. Esse tipo de dança busca trabalhar com movimentos parecidos com o cotidiano da vida contemporânea. Os principais nomes da dança 

moderna foram Émile Jaques-Dalcroze, François Delsarte, Isadora Duncan, Ruth St. Denis e Rudolf von Laban. 

Émile Jaques-Dalcroze criou um sistema chamado eurritmia em que os movimentos corporais eram transformados em uma espécie de ginástica. 

Nesse estilo de dança, o dançarino tem a opção de se expressar de uma maneira mais livre e atual. Trabalha com o ritmo, dinamismo, movimentos 

inspirados na natureza e espontaneidade. 

No Brasil, a dança moderna começou a ser mais divulgada após a Segunda Guerra Mundial quando os artistas abandonaram o estilo mais clássico e 

propuseram novas formas. As cidades mais influenciadas por esse estilo foram São Paulo e Rio de Janeiro. 

Dança de Rua 

Conhecida também como street dance, a dança de rua é um estilo que conta com movimentos com o corpo e expressões faciais. Surgiu nos 

Estados Unidos, em 1929, durante uma das maiores crises econômicas do mundo. As performances eram realizadas pelos trabalhadores que 

ficaram desempregados após a crise. 

Muitas vezes associada aos negros, a dança de rua está ligada a outras manifestações culturais como a pintura, grafite e a forma de se vestir. 

Posteriormente, surgiu uma nova vertente que recebeu o nome de Hip-Hop, mais realizado nas ruas. Já o Street Dance originou-se das escolas de 

dança. 

Danças de Salão 

 

 

 

É uma dança que exige bastante prática e é ensinada em escolas específicas instaladas em 

diversos países. As principais exigências do balé são os movimentos dos membros superiores, 

leveza, harmonia, a postura ereta e a simetria dos bailarinos. 

Balé Clássico: É uma das vertentes dessa dança e a que mais utiliza as técnicas mais tradicionais do 

balé. É um género que surgiu em países como França, Dinamarca e Rússia. 

Balé Neoclássico: É um balé bem parecido com o clássico, mas possui menos rigidez em seus 

passos. É mais estruturada e teve como precursor o balé Apollo, em 1928. 

Balé Contemporâneo: É a mistura da dança contemporânea com o balé clássico. Utiliza 

movimentos distintos dos que são usados no balé clássico. O precursor desse gênero é George 

Balanchine. 

As danças de salão surgiram entre os nobres da Europa e principalmente com o surgimento da dança realizada com 

casais. Quando os europeus foram colonizar as Américas, eles levaram as danças em locais fechados para essas 

localidades. Foram nesses países que surgiram os tipos mais comuns de dança de salão como gafieira, tango, salsa, 

bolero e maxixe. 

Forró 

O nome forró deriva da palavra 'forrobodó' e já era dançada ainda no século XIX nas cidades nordestinas. Sofreu grande influência dos africanos e 

europeus. É uma dança típica realizada entre casais que executam várias evoluções durante os passos. Na década de 80, surgiu um tipo de forró 

que utilizava instrumentos musicais eletrônicos e atraíram um público mais diversificado para esse estilo. 

Um dos passos mais básicos do forró, é o que o homem abraça sua parceira colocando uma de suas mãos na cintura dela e segurando a outra mão 

um pouco acima da cintura dos dois. Enquanto isso, a mão dela se posiciona nas costas do parceiro e seu rosto também se aproxima. 

Posteriormente, são dados dois passos com o pé esquerdo para o lado esquerdo e depois repetir o gesto para o lado direito. O casal deve girar 

pelo salão repetindo esses passos 

http://segunda-guerra.info/
http://dancas-tipicas.info/


 

Samba de Gafieira 

Essa dança é uma herança do maxixe e começou a ser praticada a partir do século XX. O nome vem da palavra francesa 'gaffe' (gafe). É sempre o 

homem que conduz a mulher e ele executa gestos de proteção, ritmo e elegância. É acompanhada por instrumentos como o violão, o cavaquinho, 

percussão, choro e clarineta. 

Maxixe 

Dança de salão que surgiu com os negros no Brasil durante o século XIX. Foi uma das primeiras danças realizadas nas cidades do país. Inicialmente, 

foi criticada pela igreja, pela polícia e pelas famílias devido à forma sensual com que era executada pelas pessoas. É conhecido como o tango 

brasileiro. 

Merengue 

Essa é uma dança que surgiu na República Dominicana e também criou raízes em países como Porto Rico, Haiti, Venezuela e Colômbia. Utiliza 

instrumentos musicais como os saxofones, acordeão, trompeta e teclado. Praticada por casais, a dança conta com passos rápidos e simples. Ou seja, 

um dos pés marca o tempo da dança e o outro segue a coreografia. Já os membros superiores não se movimentam muito deixando o ritmo apenas 

para as pernas e os pés. 

Salsa 

A salsa é uma dança que surgiu em Cuba e fez sucesso após outras danças latinas como o Cha Cha Cha, a Rumba e o Mambo. Porém, essa dança 

ganhou mais notoriedade por meio das obras dos porto-riquenhos Irmãos Lebron. Por onde passou, a salsa foi agregando valores de países como 

Venezuela, Brasil, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos e República Dominicana. Dançada em pares, ela usa as batidas do ritmo da salsa e muitos 

rodopios. É uma dança sensual que permite que os bailarinos abusem da movimentação do corpo. 

 

Bolero 

Esse tipo de dança surgiu na Europa e chegou a Cuba ainda no século XIX. A base desse ritmo é o dois pra lá, dois pra cá; porém, ocorrem também os 

giros, as caminhadas e evoluções durante o bolero. O nome da dança é explicado por causa dos vestidos usados por algumas bailarinas. As peças 

continham bolas (chamadas de boleiras). 

Cha-cha-cha 

É uma dança que surgiu em Cuba, durante os anos 50 e pode ser dançada em pares ou por qualquer pessoa. É um tipo de dança de salão dinâmica e 

divertida. Conta com três passos rápidos, chamados de chassé, e outros dois mais lentos. Quando os dançarinos executavam os passos mais rápidos, 

o som ouvido era parecido com cha, cha,cha, por isso o nome dessa dança. O casal não precisa ficar tão próximo durante a execução e a mulher 

coloca a mão sobre o ombro do seu parceiro enquanto ele realiza o mesmo procedimento. O pé deve permanecer sempre em contato com o chão e 

o peso da pessoa vai sendo direcionado para cada um deles. 

Rumba 

É uma das danças de salão com estilo mais lento, surgiu por meio dos ritmos africanos e chegou a Cuba após a chegada dos espanhóis. E, em 1925, 

foi banida do país, pois foi considerada inapropriada para os costumes da época. Entretanto, a rumba conseguiu sobreviver a todas as objeções. 

Os passos são simples e a mulher utiliza a coreografia para seduzir o homem. Eles estabelecem um jogo na pista de dança. São movimentos 

agressivos, insistentes e românticos. Além disso, há um extenso trabalho com os pés e a utilização de instrumentos musicais como tambores, 

percussão e maracas. 

Tango Argentino 

O tango surgiu nos bairros mais humildes da Argentina e se tornou uma das danças mais admiradas no mundo. 

Assim como a valsa, o casal de dançarinos dançam bem próximos e pode-se improvisar mais do que as outras 

modalidades. Apesar do surgimento no país portenho, o tango argentino sofreu influências de países como Itália, 

França e Espanha. Uma das origens é que a dança e a música do tango estão ligadas aos homens argentinos, que 

faziam filas nos bordéis e, para que não ficassem esperando tanto, os donos desses estabelecimentos 

contratavam músicos de tango. 

No início do século XX, a dança chegou a Europa. Atualmente, a dança é dividida de três formas: o estilo 

argentino, o americano e o internacional. O ombro esquerdo conduz o casal que deve manter seu corpo 

inclinado. São basicamente oito passos principais que são realizados com movimentos cheios de intensidade e 

dramaticidade. Os dançarinos devem manter a proximidade e o olhar intenso. 

http://negros-no-brasil.info/
http://www.danceadois.com.br/categorias/videos/tango-videos/


 

Zouk 

O zouk surgiu nos países caribenhos durante as décadas de 60 e 70. A palavra significa festa e é dançada analisando o tempo da música. No Brasil, o 

zouk contém mais giros e movimentos com os membros superiores. 

Soltinho 

O soltinho é comparado a danças que surgiram nos Estados Unidos, mas ele possui passos básicos tanto para a direita como para a esquerda. Além 

disso, não há uma música específica para ele e sim canções que se encaixam perfeitamente para dançar soltinho. No Brasil, começou a ser mais 

praticado a partir da década de 80. 

Danças Brasileiras 

O Reisado   

Dança popular que ocorre entre a véspera de natal e o dia seis de janeiro, Dia de Reis. Também chamada de folia de Reis, essa dança envolve 

cantores e músicos que vão até as casas para anunciar a chegada de um Messias. As pessoas que participam possuem diversos personagens e são 

acompanhados por instrumentos como o violão, a sanfona, o triângulo e a zabumba. 

  

Maracatu 

O surgimento do maracatu causa controvérsias; porém, acredita-se que ele surgiu por volta de 1700, trazido pelos portugueses ao Brasil. A dança 

tinha partes com coreografias e teatro e era acompanhada por músicos e dançarinos. Esses vestiam roupas que remetiam a realeza (porta-

estandarte, rei, rainha, príncipes, duquesas e duques, etc.). Posteriormente, o maracatu passou a ser realizado durante o Carnaval. Além disso, a 

dança tem a participação de instrumentos como zabumba e ganzas. 

Pau-da-bandeira 

Dança realizada principalmente na região nordeste que acontece principalmente durante o dia de Santo Antônio. Um tronco é escolhido e carregado 

pelos homens da cidade. Como manda a tradição, as mulheres que desejam casar devem tocar esse tronco. 

Maneiro-Pau 

Dança com maior influência no estado do Ceará, Maneiro-Pau conta com dançarinos que realizam os passos em rodas e com pedaços de pau nas 

mãos. Esses pedaços são batidos no chão formando o ritmo da dança. Durante toda a coreografia, alguns participantes duelam enquanto outros 

batem no chão. 

Caninha Verde 

Dança portuguesa que foi inserida no país durante o Ciclo do Açúcar. Também foi praticada em colônias de pescadores, festas de casamento e 

cordões. 

Bumba meu Boi 

Um dos símbolos folclóricos do Brasil, o Bumba meu Boi mescla dança, música e teatro. Além disso, é praticado nas mais variadas regiões do país. Os 

personagens cantam e dançam para contar a história de um boi que morreu e ressuscitou após ter sua língua cortada para satisfazer os desejos de 

uma mulher grávida. 

Frevo 

O frevo, dança típica do estado do Pernambuco, surgiu por volta de 1910 e atualmente é uma das vertentes do Carnaval no Brasil. A música tocada 

durante a festa não possui letra e uma banda toca para embalar os foliões. Conta com diversos passos de danças com malabarismos, passos 

elaborados, rodopios e saltos. Além disso, o dançarino tem a possibilidade de improvisar à medida que a dança evolui. 

Fandango 

Essa dança chegou à região sul do Brasil por volta de 1750 e foi trazida por portugueses. Os dançarinos recebiam o nome de folgadores e folgadeiras 

dançavam em festas executando diversos passos. Atualmente, permanece preservado na região com passos, música e canto. Os instrumentos mais 

usados são as violas, a rabeca, o acordeão e o pandeiro. Os dançarinos vestem roupas típicas da região e rodam próximo ao seu par, mas sem se 

tocar. Eles se movimentam para atrair a atenção do outro e os homens sapateiam de forma contínua. A dança contém traços de valsas e bailes e 

forte presença de sensualidade 

http://bumba-meu-boi.info/
http://regiao-sul.info/
http://tipos-de-roupas.info/mos/view/Roupas_t%C3%83%C2%ADpicas/


 Carimbó 

Enquanto os homens vestem camisas e calças lisas, as mulheres utilizam blusas com ombros à mostra e saias rodadas. Os casais ficam em fileiras e o 

homem se aproxima de seu par batendo palmas. Segue-se passos de volteio e as mulheres também jogam um lenço no chão para que seu parceiro 

possa pegar como forma de respeito. 

Samba 

O samba chegou junto com os negros ao Brasil e primeiramente era dançado apenas nas senzalas pelos escravos. Os primeiros estados brasileiros a 

difundirem esse ritmo foram o Rio de Janeiro, a Bahia e o Maranhão. A dança tinha sons de percussão e batidas com os pés. Já o samba de roda 

surgiu na África e também veio para o Brasil através dos escravos. O samba de roda é praticado em círculos e as pessoas têm a liberdade nos 

movimentos. Pode ser visto principalmente em estados como Rio de Janeiro e Bahia. 

Dança Folclóricas 

As danças folclóricas são uma forma de desenvolver essa expressão artística com base em tradições e costumes de um povo. Elas podem ser 

executadas de várias formas com pares ou em grupos e a forma original de dançar e cantar permanece praticamente a mesma. Em diversos países, a 

dança folclórica é a expressão daquele povo. 

No país, as danças folclóricas sofreram influências das tradições dos estados, dos povos africanos e europeus. Dessa forma, dependendo do estado, 

as danças podem ser mais influenciadas pelos africanos, indígenas ou europeus. Além disso, a Igreja Católica também ajudou no surgimento de 

personagens e contos da história brasileira. Uma das principais características das danças folclóricas do país são as músicas simples e os personagens 

chamativos. 

Filmes de Dança 

No Balanço do Amor (2001) 

Após a morte de sua mãe, a dançarina Sara (Julia Stiles) passa a morar com seu pai em uma região com população maioria negra. A bailarina se sente culpada por sua 

mãe ter morrido quando estava indo para uma de suas apresentações. Ela conhece Derek (Sean Patrick Thomas), que é um dançarino de hip-hop. Eles acabam se 

envolvendo e misturando o ritmo do balé com o hip-hop. 

Dança Comigo? (2004) 

Conta a história de John Clarck (Richard Gere), um homem que ao ir pra casa do trabalho, sempre vê uma dançarina em um estúdio. Devido ao seu interesse, ele acaba 

se inscrevendo nas aulas de dança. Lá, ele tem aulas com a Miss Mitzi (Anita Gilette) e a mulher misteriosa, que se chama Paulina (Jennifer Lopez). Ele descobre a 

paixão pela dança e treina com a Paulina para uma competição. Tudo isso escondido de seus amigos e da sua família. 

Se ela dança, eu danço (2006) 

Esse filme retrata a vida do garoto Tyler Gage (Channing Tatum), um infrator que acaba cumprindo pena alternativa em uma escola de arte. Lá ele conhece a bailarina 

Nora Clark (Jenna Dewan) que o ajuda a descobrir outras vertentes do mundo da dança. 

Cantando na Chuva (1952) 

Cantando na Chuva retrata a história de uma produtora de cinema que não consegue transformar os filmes mudos em filmes com sons. Considerado um dos clássicos 

do cinema, conta com a presença do ator Gene Kelly. 

Billy Elliot (2000) 

O filme fala sobre um garoto de 11 anos chamado Jimmy Bell que vive em uma cidade da Inglaterra. Ele passa a ter aulas de ballet escondido de seu pai que acredita 

que ele esteja treinando boxe. Consegue transmitir as dificuldades e o preconceito em relação ao garoto 

Footloose – Ritmo Louco (1984) 

“Footlose” é a história de um rapaz chamado Ren McCormack (Kevin Bacon) que se muda da cidade grande, para uma cidade do interior. Apaixonado por música e 

dança, Ren descobre que dançar não é permitido na cidade. Ele acaba se apaixonando por Ariel Moore, filha do conservador reverendo da cidade, o responsável pelo 

banimento de atividades que envolvam dança. O filme ganhou um remake em 2012. 

A Última Dança (2003) 

“Última Dança” é a história de uma companhia de dança chamada Dance Motive, que ao perder seu diretor artístico, está por pouco de encerrar suas atividades. Para 

manter o legado da companhia, três daçarinos fundadores são convocados: Travis McPhearson (Patrick Swayze), Chriss Lindh (Lisa Niemi) e Max Delgado (Delapena). A 

união dos três tentará revitalizar o tempo perdido e os relacionamentos mal resolvidos. O objetivo é treinar novamente a mesma coreografia que pôs fim, de forma 

traumática, em suas carreiras. 

http://estados-brasileiros.info/

