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Cultura Brasileira: Danças
• Do encontro das culturas europeia, africana e nativa, surgiram as 

danças típicas do nosso país. Ao redor do Brasil, diversas delas 
ganharam destaque e se tornaram mais populares.
• Além das tradições folclóricas na dança, preservadas até hoje, 

também merecem atenção alguns festivais que recebem grupos 
de diversas partes do mundo, como o de Joinville. Saiba mais 
sobre os diferentes ritmos e tradições das danças típicas do 
Brasil.
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• Além de despertar a vontade de dançar e conhecer um pouco 
mais sobre a história desses ritmos, o turismo que envolve a 
música é uma das formas de movimentar a economia, gerar 
empregos, trazer mais conhecimento aos cidadãos e manter as 
tradições brasileiras.
• Nesse sentido, “dançar conforme a música” é sinônimo de 

vivenciar uma experiência positiva e inesquecível.
• Veremos alguns dos ritmos que embalam os festejos das regiões 

brasileiras e que esperam a visita dos turistas. É importante 
ressaltar que, além das danças e estilos musicais citados, existem 
outros para serem apreciados.
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FORRÓ
Xote, baião, forró pé de 
serra, arrasta-pé, forrobodó e 
o xaxado são nomes antigos que 
carregam a essência do forró. 
Atualmente existe o forró 
eletrônico e o universitário 
onde ganhou vários adeptos ao 
novo estilo de dançar.
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SAMBA

• Símbolo do Brasil e do carnaval 
brasileiro, é considerado uma das mais 
populares manifestações culturais 
brasileiras e um importante ícone da 
identidade nacional.
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AXÉ

Essa é a dança ideal para quem 
deseja trabalhar o corpo de maneira 
bem fitness!
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FUNK
Existem várias correntes e estilos 
diferentes dentro do funk, como o funk 
proibidão, funk melody.

É um dança referencia no Brasil que 
movimenta as salas de ginastica com muita 
energia.
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