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                                            Os elementos da dança  

              Sem movimento não existe dança, por isso, o corpo é fundamental para que exista a 

dança. Para que a dança aconteça é preciso que existam três 

elementos básicos:  

1º) O movimento corporal – É o corpo que se movimenta, não 

existe dança sem um corpo em movimento, tem de expor seus 

sentimentos e pensamentos, usando apenas movimentos.  

2º) O Espaço – O corpo em movimento utiliza o espaço de forma 

expressiva e o espaço influencia no movimento. O espaço é onde a 

dança está acontecendo. 

3º) O tempo – Todo movimento expressivo tem um ritmo e se dá de acordo com organizações 

temporais. 

Composição:   

• Gênero: Folclórica, popular, de academia, salão etc. 

• Técnica: Improvisação, coordenada, com regras específicas.   

• Origem: Dança Popular (de cada país, e região), indígena, Africana etc. 
 
             A dança também tem outras características e definições, que podemos fazer e vivenciar 
no nosso corpo: espaço, peso, tempo e fluxo. 
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01-  Ligue cada imagem a sua legenda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- Coloque as vogais e descubra os nomes das danças folclóricas do Brasil: 
 

A-  

 

 

  F__ST__  J__N__N__ 

__________________ 
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B) 

 

           B__ __  B__MB__ 

_____________________ 

 

C) 

C__RN__V__L  

__________________ 

 

D) 

F__ND__NG__  

___________________ 

 

E) 

FR__V__   

_____________________ 

 

03-    A capoeira é muito popular no nosso país, foi 

trazida para o Brasil pelos escravos africanos. 

Ela era usada tanto para a defesa pessoal, 

tanto como para diversão. Ela é preservada até 

hoje, mantendo sua coreografia, música, ritmo 

e beleza. 

 

A-  Qual o esporte que a foto representa: 

 

(   ) Boxe 

(   ) Capoeira  

(   ) Futebol. 

 

B-   A capoeira é um esporte e mantém:  

 

     (    )  feiúra,  sem ritmo, chata 

     (    )  coreografia, música, ritmo e beleza. 

     (    )  sem gingado, e sem som. 

C-  A capoeira foi trazida para o Brasil pelos: 
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         (    )  Portugueses  

         (    )  Escravos Africanos  

         (    )  Americanos. 

 

04-  Numere os instrumentos de acordo com cada informação: 

A) AGOGÔ- instrumento de percussão em forma de ferradura arrematada por duas 
campânulas de ferro. (originário da África). 

    

B) BERIMBAU- nome pelo qual é mais conhecido o urucungo ou berimbau-de-
barriga/berimbau-de-boca. 

 

C) ATABAQUE- Tambor feito com pele de animal distendida sobre um pau oco. É 
percutido com as mãos e pode ter vários tamanhos. Sua origem é africana e sua difusão 
no Brasil foi feita pelos escravos negros. 

 

D) GANZÁ- Espécie de maracá indígena, constituído por um pequeno tubo de folha-de-
flandres, fechado, que contém grãos ou seixos que soam quando agitados. 

 

E) PANDEIRO- Instrumento de percussão, próprios para marcar ritmos, composto por 
uma armação circular de madeira, com uma face coberta, e aberturas (...) 
Designação popular de nádegas; bumbum. 

 

 

 

 

 

                       (    )                                   (     )                             (      ) 

 

                                                                    

 

      

(    )                                                                                          

(    ) 

  

 

05-  Acesse o vídeo do youtube, pelo link abaixo e tente adivinhar os sons dos instrumentos:   

            ACESSE: https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo 

 


