
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para             

aprenderem um pouco mais. Hoje continuaremos estudando dança de salão, essas danças que             

fazem parte da nossa cultura e da nossa história. Bora lá. 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/501236633531369145/  https://br.pinterest.com/pin/430445676861530503/ acesso 

em:09/02/2021 

 

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 8º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Danças/Danças de Salão 

Habilidades:  

 

(GO-EF09EF22) Identificar, apropriar-se e analisar características estéticas, histórico-culturais, 

valores, objetivos e técnicas presentes nas danças, com ênfase nas danças de salão. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/501236633531369145/
https://br.pinterest.com/pin/430445676861530503/


Danças de salão e sua diversidade 

Como vimos na aula passada, as danças de salão são formas de expressão gestual do ser humano.                 

Através dessa comunicação não verbal podemos perceber as características de um povo e seu              

processo cultural. Mesmo se um ritmo seja originário de outra cultura ele pode ser difundido e                

aceito em outras. Por exemplo, a dança de salão surgiu na Europa, na época do Renascimento, pelo                 

menos desde os séculos XV e XVI. Já o Forró, que também é uma dança de salão, surge no Brasil no                     

século XIX. Nessas duas danças de salão podemos identificar a estética, vestimentas e técnicas,              

vários desejos humanos de comunicação, expressão e necessidades históricas. 

As danças de salão são caracterizadas, sobretudo, por sua dimensão cultural; é uma prática              

corporal que vai muito além da prática e técnica, nela percebemos aspectos culturais e              

transformações históricas. 

Através dessas manifestações culturais, podemos perceber a diversidade e sobretudo que, apesar            

de existirem diferenças e adaptações entre elas, vemos nosso passado e presente, nos             

reconhecemos, nos sentimos pertencentes a um lugar, um povo, através de nossas danças. Ao              

conhecer novas danças de novas culturas, começamos a reconhecer as diferenças, semelhanças e a              

riqueza da diversidade, aprendendo sobre  o/a outro/a e sobre nós mesmos/as. 

 

ATIVIDADE 2 -  Responda às seguintes questões: 

A diversidade cultural, que vimos nas danças de salão, são retratadas nos gestos, na forma de se                 

vestir, nas músicas. Quando indivíduos entram em contato com uma manifestação cultural            

diferente da sua, podem levar tal costume para outras regiões, misturando, adicionando e             

diversificando a cultura já existente. Na imagem abaixo temos à esquerda uma dança clássica e do                

lado direito o forró, uma dança tão popular em nosso país. Observando e pesquisando sobre essas                

duas danças de salão responda: 

                             

fontes: https://br.pinterest.com/pin/713539134701243523/ https://br.pinterest.com/pin/84372193004974479/   

acesso em:11/02/2020. 

https://br.pinterest.com/pin/713539134701243523/
https://br.pinterest.com/pin/84372193004974479/


A) Quais as principais semelhanças e diferenças você consegue perceber nessas duas danças, e              

quais os aspectos históricos e culturais cada uma delas carrega?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO PRÁTICA: Se possível, faça uma pesquisa sobre as danças de salão, observe em cada               

uma delas: a estética, expressão da cultura, valores e seus objetivos. 

                                                                                                Até a próxima atividade!!! 


