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O QUE É ERGONOMIA?
• Ciência que estuda a relação entre o Homem e o trabalho que executa 

(seu ambiente laboral), procurando desenvolver uma integração 
perfeita entre as condições de trabalho, as capacidades e limitações 
físicas e psicológicas do trabalhador e a eficiência do sistema produtivo.

Podemos dizer que a ergonomia no trabalho oferece ao indivíduo, o 
conforto adequado e os métodos de prevenção de acidentes e de 
patologias especificas para cada tipo de atividade executada. 
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OBJETIVOS DA ERGONOMIA
• Aumentar a eficiência organizacional (e.g., produtividade e lucros)
• Aumentar a segurança, a saúde e o conforto do trabalhador

A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao logo do tempo, 
causam diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do 
trabalhador, impossibilitando, muitas vezes, que esse indivíduo 
permaneça executando a mesma função, em decorrência, por exemplo, 
de uma deficiência motora.
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• “Seu objetivo central é adaptar o trabalho ao ser humano, evitando 
que ocorra o contrário”, diz o engenheiro e doutor em ergonomia 
Laerte Idal Sznelwar, da Universidade de São Paulo (USP). 
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HISTÓRICO DA DANÇA
• A dança nasceu com os primeiros seres humanos.
• Através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres 

humanos criaram a dança como forma de expressão.
• Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e 

mulheres já dançavam desde a pré-história.
• A dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Assim 

como o pintor utiliza pincéis e tela para criar seus quadros, o bailarino serve-se 
do corpo.
• Presente em todos os povos e culturas, a dança pode ser executada em grupo, 

duplas ou solos. Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e todos os 
sentimentos humanos.
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DANÇA PRIMITIVA

Chamamos dança primitiva aquela que surge 
de maneira espontânea e é praticada por 
uma comunidade. Geralmente, é uma dança 
usada para celebrar um ritual específico 
como as colheitas ou a chegada de uma 
estação do ano.
Nas culturas indígenas, a dança é usada em 
festas ou a fim de se preparar para a guerra. 
Também é utilizada nos rituais de passagem, 
como o início da vida adulta.
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DANÇAS MILENARES
• Nas civilizações antigas, como a egípcia ou a 

mesopotâmica, a dança tinha um caráter 
sagrado, sendo mais uma forma de honrar os 
deuses. Esse tipo de dança sobrevive até hoje 
em países como Índia e Japão.
• Na Grécia antiga, a dança também tinha um 

caráter ritual, sendo usada nos cultos aos 
deuses. Uma das danças mais descritas na 
Antiguidade era aquela que se usava para as 
festas do Minotauro ou do deus do vinho, Baco.
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DANÇA NA EUROPA OCIDENTAL
• Com a expansão do cristianismo na Europa, a dança perde seu caráter 

sagrado. A moral do cristianismo colocava o corpo como fonte do 
pecado e, assim, precisava ser controlado.
• Por isso, ao contrário das outras artes, a dança não entra nas igrejas e se 

restringe às festas populares e às celebrações nos castelos. Basicamente, 
podemos diferenciar dois tipos de dançar na Idade Média: em pares, em 
roda ou formando cadeias.
• Será este tipo de baile que dará origem às danças cortesãs e mais tarde, 

ao balé, como o entendemos hoje.

10



DANÇA NO RENASCIMENTO
(SÉCS. XVI E XVII)

• A dança no renascimento começa a 
ganhar status de arte, com manuais, 
professores especializados e, sobretudo, 
pessoas que se dedicam a estudá-la.
• Foi na Itália que a palavra “balleto” surgiu.
• Posteriormente, na corte do rei Luís XIV 

(1638-1715), começavam os primeiros 
balés dramatizados, com coreografia, 
figurinos e que narravam uma história 
com início, meio e fim.
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• No final do século XVIII, na Áustria e no 
Império Alemão, surge a valsa. Inicialmente, 
a dança causa escândalo, pois é a primeira 
vez que os casais dançam abraçados e de 
frente para o outro. Este ritmo vai se 
espalhar por toda Europa e chega ao Brasil 
com a vinda da corte portuguesa.
• Até hoje, a valsa está presente nos bailes de 

debutantes e casamentos.
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