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DANÇAS URBANAS 

As danças urbanas originaram-se nos 
Estados Unidos, tem seu termo 
utilizado pelos americanos porque não 
veio do meio acadêmico, surgiu do 
povo, das festas de quarteirão. O 
termo street dance (dança de rua) 
também é usado, por apresentar os 
diferentes estilos da dança, 
conhecidos como Funk, Locking, 
Popping, Breaking, Hip Hop Freestyle, 

House Dance, e Krump, assim como as suas subdivisões. 

Danças Urbanas no seu contexto social foi a fuga da violência dos bairros. Uns 
grupos de jovens afro-americanos juntaram-se em batalhas de dança para 
transmitir a sua raiva através de movimentos corporais. 

A dança de rua, ou Street Dance é um conjunto de estilos de danças que 
possuem movimentos detalhados (acompanhados de expressão facial), com as 
seguintes características: 

* Fortes 

* Sincronizados e harmoniosos 

* Rápidos 

* Simétricos de pernas, braços, cabeça e ombros 

* Assimétricos de pernas, braços, cabeça e ombros 

* Coreografados 

TEMA DA AULA: Danças Urbanas 

Este conteúdo não está 

disponível no seu livro 

didático. 



Mais do que um estilo de dança influenciado por vários ritmos, a dança de rua 
sempre foi associada à cultura e a identidade negra, sobretudo a partir da 
década de 70. Nesse período, o movimento que teve início com a dança se 
estendeu para outras manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a 
poesia, o grafite e o visual (modo de se vestir, de andar, etc.). A esse novo estilo 
nascido nos guetos nova-iorquinos (Bronx, Brooklin  e Harlem) deu-se o nome 
de Hip – Hop. 

 

DANÇAS URBANAS NO BRASIL 

 

No Brasil, devido à sua cultura, os dançarinos incorporaram novos elementos 
de dança. Em janeiro de 1991 foi criado na cidade de Santos, o primeiro curso 
de “Dança de Rua” no Brasil, idealizado e introduzido pelo coreógrafo e 
bailarino Marcelo Cirino, baseado em trabalho prático e de pesquisa, desde 
1982. O curso virou projeto e para alguns “religião”, sempre com o apoio da 
Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Santos. Hoje sua repercussão 
mundial retrata o reconhecimento do trabalho e não um simples modismo. 

 

A HISTÓRIA DO HIP HOP 

 

Os quatro elementos culturais que 
compõem o movimento Hip – Hop são: rap 
(ritmo e poesia), grafites (assinaturas), 
Dj’s e Mc’s, e Street Dance. Alguns 
autores dividem a dança de rua em dois 
tipos: o Hip – Hop (movimento cultural, de 
rua) e a Street Dance (dança oriunda de 
academias e escolas de dança). 

A cultura Hip Hop é formada pelos 
seguintes elementos: o rap, o grafite e o break. 

Rap: rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia, que é a expressão musical-
verbal da cultura. 

Grafite: representa a arte plástica, expressa por desenhos coloridos feitos por 
grafiteiros, nas ruas das cidades espalhadas pelo mundo. 

Break dance: representa a dança. 

Os três elementos juntos compõem a cultura hip hop, o hip hop é uma das 
formas da periferia, dos guetos expressarem suas dificuldades, suas 
necessidades de classes excluídas. O termo hip hop, dizem, foi criado em 
meados de 1968 por Afrika Bambaataa. Ele teria se inspirado em dois 



movimentos cíclicos, ou seja, um deles estava na forma pela qual se transmitia 
a cultura dos guetos americanos, a outra estava justamente na forma de dança 
popular na época, que era saltar (hop) movimentando os quadris (hip). 

Fonte: Prof.ª Maria Gerlane (Escola Raimunda Duarte Teixeira) 

 

 

1. Consideramos o que estudamos, responda: 
a) Qual a origem das danças urbanas? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

b) Quais os principais estilos de danças street dance? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

c) Explique cada um dos três elementos da cultura hip-hop: 
 
Grafite: _______________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Rap: _________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Break dance: __________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

ATIVIDADE 


