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1 PROPOSTA

A proposta  da  oficina  de  breakdance  é,  primeiro,  trazer  à  tona  a  origem  do

breakdance,  e  como  ele  tem  ligação  com  o  povo  mais  pobre,  dos  bairros  de  periferia,

possibilitando  uma discussão  sobre  o  problema do lazer  e  cultura,  principalmente  para  a

juventude das periferias.

Além disso, mostrar os fundamentos do breakdance: Top rock, footwork, freeze. E

isso será feito através de uma aula, com alongamento etc, além do ensino dos movimentos

para os participantes.

2 OBJETIVOS 

O objetivo geral  é  discutir  sobre o lazer  e  cultura  para a  juventude  da periferia,

centrando no breakdance, considerando que na cultura Hip-Hop (que é nosso centro aqui)

também estão inserido o RAP, o graffiti (também a pichação), e o DJ. 

Temos também o objetivo específico de incentivar a cultura da educação física, do

cuidado à mente e ao corpo, importante quesito para dançar break. Mente sã, corpo são.

3 METODOLOGIA

Faremos uma explanação simples sobre o surgimento do breakdance, posteriormente

do que é a dança, forma superior dos movimentos humanos (assim como as artes marciais)

usados de forma artística. 

Depois passaremos ao ensinamento dos fundamentos do break: top rock, footwork,

freeze. Passaremos exercícios para os participantes.

4 PÚBLICO ALVO

Qualquer  pessoa  pode participar  da  oficina,  exatamente  qualquer  pessoa.  Idosos,

jovens, crianças, todos estão aptos a participar. É claro que com as limitações físicas fica mais

difícil fazer alguns movimentos, mas para isso é necessário calma e paciência que certamente

conseguirá fazê-lo.

Número de participantes: De 15 a 20.

5 MATERIAIS NECESSÁRIOS E DURAÇÃO

1 caixa de som, e uma sala relativamente grande, para os participantes conseguirem

fazer  as  movimentações  de  forma  confortável,  com  tapete  de  borracha  infantil

preferencialmente. Duração: 01h30 a 2h00.

 




