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Habilidade:

(EM13LGG103) Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente

discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).

Olá, estudantes!

Hoje vamos aprender um pouco mais sobre um universo chamado dança. A dança faz parte da

nossa cultura corporal;  é a arte de movimentar expressivamente o corpo. Bora lá!

fonte:https://br.pinterest.com/pin/178455203954442974/ 09/03/2021

https://br.pinterest.com/pin/178455203954442974/


Atividade 1 - A Capoeira como linguagem

Se existe uma prática corporal que representa o Brasil, sua história de luta e resistência, essa

prática é a capoeira. Considera-se que a capoeira tenha surgido em fins do século XVI no Quilombo

dos Palmares, situado na então Capitania de Pernambuco.

A capoeira é considerada luta, dança, expressão artística, mas acima de tudo um ato de

resistência. No período da escravidão existia a necessidade de que a luta parecesse com a dança,

para que os opressores não a repreendessem.

Como vimos anteriormente, as práticas corporais vão além dos movimentos mecânicos,

expressam sentidos e significados que educam corpos. Isso acontece porque além da comunicação

verbal temos a não verbal, que tem seus sentidos e significados. Seja qual for a linguagem, vamos

aprendendo e nos educando através delas, seja pelas práticas corporais, da língua, da cultura

material ou simbólica, recebendo e dando significado a tudo aquilo que nos circunda.

Dificilmente conseguimos substituir expressões corporais (comunicação não verbal) por uma

escrita por exemplo. Um ritual religioso, uma dança, uma luta não podem ser substituídos

inteiramente por palavras. Nem sequer existe um substituto verbal realmente adequado para o mais

simples gesto humano. Negar essa habilidade de comunicação humana conduz ao racionalismo e ao

simplismo.

Então é possível pensar nas práticas corporais como linguagens particulares que expressam e

apreendem sentidos e significados. Claro que esse tipo de linguagem, seus sentidos e significados

não se apresentam de forma simples, temos muito que descobrir naquilo em que o corpo diz e

aprende nessa dialética corporal.

A capoeira como linguagem é fascinante; quando praticada, os corpos não se encontram, já

não se sabe se está lutando ou dançando, mas seja o que for, há nessa liberdade de gesto uma das

coisas mais incríveis que vivenciamos como seres humanos, vai além do movimento mecanizado,

sentimos na alma aquilo que nos faz sentir e interpretar o mundo, a linguagem.

SUGESTÃO REFLEXIVA: Procure em outras práticas corporais essa comunicação não verbal, os

gestos, os movimentos e o que eles significam.

Até a próxima atividade!!!


