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Informações gerais sobre Dança Contemporânea 

A dança contemporânea é um gênero de dança teatral que se 

desenvolveu em meados do sec XX e, desde então, tornou-se um 

dos gêneros mais conhecidos, especialmente no Ocidente. 

Alguns teóricos remetem a origem da dança contemporânea aos 

experimentos dos artistas pós-modernos do movimento Judson 

Dance Theater, iniciado na década de 1960, nos Estados Unidos. 

Entretanto, valores éticos e estéticos da dança contemporânea 

são encontrados desde o inicio do sec XX, no pensamento dos 

primeiros precursores da dança moderna como Isadora Duncan. 

Em termos técnicos, a dança contemporânea tende a combinar 

diversas qualidades de movimento, uma vez que não se prende 

as estéticas pré-estabelecidas. Pode observar-se, o forte e 

controlado trabalho das pernas do ballet com ênfase sobre o 

torso, da dança moderna. O intérprete/bailarino ganha 

autonomia para construir suas próprias partituras coreográficas 

a partir de métodos e procedimentos de pesquisa como: 

* improvisação, contato-improvisação; 

* método Laban, técnica de realese; 

* Body Mind Center(BMC), Alvin Nikolai 

Esses métodos trazem instrumentos para que o intérprete crie 

suas composições a partir de temas relacionados a questões 

políticas, sociais, culturais, autobiográficas, comportamentais e 

quotidianas, como também a fisiologia e a anatomia do corpo. 

Ele também tras à tona a inserção de outros elementos artísticos 

para a dança, como o vídeo, a fotografia, as artes visuais e a 
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cultura digital como um todo. Esses aspectos permitem uma 

transformação de movimentos reais em virtuais e vice-versa, 

modificando a percepção do que se entende como movimento. 

O corpo na dança contemporânea é construído na maioria das 

vezes a partir de técnicas somáticas incluindo o trabalho da 

conscientização do corpo e do movimento, com as técnicas de 

ALEXANDER, FELDENKRAIS, EUTONIA, KLAUSS VIANNA, entre 

outros. 

                             BENEFÍCIOS DA DANÇA CONTEMPORÂNEA 

• Trabalha o alongamento e flexibilidade 

• Força muscular 

• Coordenação motora 

• Consciência corporal 

• Criatividade 

• Socialização 

• Melhora a auto-estima 

• Contribui para um físico saudável e mente tranquila 

combatendo o estresse. 

    


