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DANÇAS URBANAS 

As danças urbanas são caracterizadas por um conjunto de vários estilos de dança que 
surgiram nos guetos e centros urbanos. É uma forma de expressão corporal que 
desenvolve a coordenação motora, ritmo, capacidade cognitiva, consciência corporal, 
sentimentos e emoções.  

O Universo do HIP HOP 

O Hip Hop é considerado um componente da cultura popular que surgiu na periferia de 
Nova York, mais precisamente no sul do Bronx, na década de 1970, formado na sua 
maioria por negros e latinos, com a intenção de denunciar problemas sociais e 
buscando soluções para eles. É um movimento social urbano que reivindica as 
questões sociais da comunidade por meio de letras questionadoras, danças, pinturas e 
poesias. O DJ norte-americano AfrikaBambaataa (nome artístico de Kevin Donovan), 
líder da Zulu Nation, é considerado o fundador do Hip Hop, unindo diferentes sons de 
vários estilos musicais, como Funk, música eletrônica e o Rap.  

Na cultura HipHop, as apresentações são caracterizadas por uma espécie de 
competição, chamada “batalha”, “racha” ou “rinha”, em que os b-boys e as b-girls 
competem em uma roda, apresentando a sua coreografia e simulando um desafio. As 
primeiras manifestações culturais no Brasil começaram em São Paulo, nos anos de 
1980, por meio do encontro de jovens da periferia no centro da cidade, por meio da 
música, do grafite e da dança de rua. Os ritmos são marcados e utilizam sons 
eletrônicos. Atualmente o basquete de rua, skate e patins foram agregados a essa 
manifestação. O Hip Hop é um estilo de vida, uma cultura a ser seguida.  

Os quatro elementos que compõem o Hip Hop são: 

 • MC – mestre de cerimônia ou apresentador do evento;  

• DJ – Disc jockey, responsável pela produção musical;  

• Grafiteiro – realiza a expressão gráfica da “cultura de rua”;  

• B-boy e B-girl - Abreviação para “Break Boy”, “Beat Boy” ou “Bronx Boy” - dançarino 
de rua.  

 

Você sabia? 

A expressão Hip Hop vem do inglês e significa balançar os quadris. 



 

Atividades 

1)  Após a leitura do texto, pesquise mais sobre o estilo Hip Hop e responda as 
questões abaixo: 

a. Em que década surgiu o movimento do Hip Hop? 

b. Qual era o perfil social das pessoas que organizaram o Hip Hop? 

c. Qual era o objetivo do Hip Hop? 

Sugestão: Você pode utilizar os seguintes sites para a sua pesquisa: 

http://www.overmundo.com.br/overblog/historia-da-cultura-hip-hop 

https://ahistoria.info/historia-do-hip-hop/ 

 

RAP – A MÚSICA DO MOVIMENTO HIP HOP 

 A palavra “Rap” tem como significado ritmo e poesia, é uma mistura de ritmos 
intensos, com rimas poéticas e letras que integram o contexto social, cultural e político 
de onde o artista está inserido. O Rap também é composto por danças caracterizadas 
por movimentos rápidos e malabarismos corporais.   

No Brasil, o Rap surgiu por volta de 1986, mais propriamente na cidade de São Paulo. 
Na década de 80, ele não era bem aceito pelas pessoas em geral, pois era 
considerado um estilo de música muito violento e típico da periferia. Somente na 
década de 90 ganhou força com as rádios e a indústria fonográfica, que passou a dar 
mais atenção a este novo estilo musical. 

 O Rap é o estilo musical que envolve o movimento Hip Hop. Nesse estilo de música, 
podemos encontrar dois elementos: o DJ (disc jockey), pessoa responsável pelo som 
e pela música ritmada, isto é, por criar técnicas eletrônicas nas músicas; e o MC 
(mestre de cerimônia), que historicamente é uma pessoa que discursava sobre as 
carências da população, os problemas econômicos e a violência nas favelas em cima 
de uma música de Rap. 
 

 2)  “O Rap é compromisso.” 

Você já ouviu um Rap? Que tal embarcarmos nesse universo… Agora, desafiamos 
você a escrever um Rap, expressando suas ideias. Elenque na música assuntos que  
influenciam as escolhas dos jovens de sua escola e de sua comunidade. Não se 
esqueça das rimas! Utilize temas presentes em seu cotidiano, sobre a escola, amigos, 
família, se expresse em forma de rimas. 

Observação: Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail 
(educacaofisicacolegioequipe@gmail.com) até o dia 25/09/2020. 

 

Link para vídeo aula: 
(https://drive.google.com/file/d/1TSBkTN0kNuKjskb5si2uTupcXhEIGEea/view?usp=sh
aring) 
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