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Resumo 

 

A Dança Break, oriunda dos guetos norte americanos em meados de 

1970, evoluiu muito desde sua criação e atualmente possui milhares de 

praticantes e campeonatos por todo o mundo. Este estudo trata-se de uma 

revisão bibliográfica, pautada em diferentes características esportivas á cerca 

da Dança Break. Além disso, aborda o contexto histórico e os fundamentos, 

bem como, pontua como o Educador Físico pode contribuir para a evolução 

deste estilo de dança. Por meio do presente estudo, observou-se que a Dança 

Break possui diversos elementos esportivos como a competição, a 

necessidade de preparação física e psicológica, a busca por resultados e 

conquistas, entre outros. Observou-se também, a importância da atuação do 

profissional de Educação Física em consonância com a ação multidisciplinar no 

sentido de melhorar o desempenho e qualidade de vida de seus praticantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The Breakdancing, coming from the North American ghettos in the mid-1970s, 

has evolved a lot since its inception and currently has thousands of practitioners 

and championships around the world. This study deals with a literature review, 

based on different sports features will fence Breakdancing. Besides, we discuss 

the historical background and fundamentals as well as, if scored as the Physical 

Educator can contribute to the evolution of this dance style, improving 

performance and quality of life of its practitioners. 
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1-Introdução 

 

O Hip Hop, movimento cultural originário dos guetos norte-americanos, 

mais especificamente no Bronx (Nova York) no início dos anos 70, possui 

dentre seus quatro elementos constituintes, uma dança conhecida como 

B.boying ou Breakdance. (HERSCHMANN, 97). 

 

“A Dança Break dos guetos norte-americanos invadiu novos 

territórios, transpôs barreiras nacionais e conquistou jovens de outras 

classes econômicas e sociais, ensinando outros jovens a 

possibilidade de produzir novas formas de existência na vida e na 

dança”. (ALVES, 2004. p.2). 

 

Nos anos 80, os filmes, Flashdance, Beat Street e Breakdance somados 

as apresentações de Michael Jackson e outras produções da grande mídia 

tornariam o Breakdance popular no mundo todo. (ROCHA et, al 2001). 

Em sua essência, a Dança Break é uma atividade competitiva, pois 

nasceu em disputas nas Block Partyes (Festas realizadas nas ruas ou em 

porões), nas estações de metrô e em danceterias. (VALDERRAMAS, HUNGER 

2007).   

“A Dança Break deve ser a vista como um esporte potencialmente de alto 

risco e deve ser considerada como uma dança desportiva que pode resultar em 

múltiplas lesões por todo o corpo.” (KAUTHER, WEDEMEYER, WEGNER 

2009. p.1).   

Em decorrência de seu crescimento e evolução, a Dança Break requer 

esforços no sentido de também ampliar a gama de conhecimentos sobre essa 

atividade e novas possibilidades de como dialogar com ela nos universos do 

ensino aprendizagem e do rendimento. 

 Baseando-se nestes apontamentos, o intuito desta pesquisa é analisar e 

compreender este estilo urbano de dança, enquanto esporte competitivo e uma 
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modalidade altamente acrobática, bem como, um campo profícuo para a 

atuação do Educador Físico. 
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2-Objetivo  

 

2.1-Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo buscar na literatura as características 

esportivas existentes na Dança Break. 

 

2.2-Objetivos Específicos 

 

 Abordar as origens históricas, os fundamentos e a chegada da 

Dança Break ao Brasil. 

 Investigar e destacar quais são os aspectos de esporte competitivo 

da Dança Break. 

 Apontar como a atuação do profissional de Educação Física pode 

contribuir na prevenção de lesões, melhora da preparação física e no 

desempenho dos praticantes deste gênero de dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

3- Metodologia 

 

O presente estudo tem caráter qualitativo, pautado na revisão 

bibliográfica, com análise e interpretação de dados referentes a uma linha 

específica de movimentos dentro da Dança Break, denominada Power Moves. 

Tais dados foram coletados por meio de revistas, livros, artigos científicos e 

sites da internet. 
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4-REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1- A Cultura Hip Hop 

 

No final dos anos 60 e inicio da década de 1970, os Estuados Unidos da 

América passaram por um momento muito difícil, devido à guerra do Vietnã, à 

guerra fria contra a extinta União Soviética, à estagnação econômica e 

questões ligadas ao processo de desindustrialização de alguns centros 

urbanos. Em Nova York, estes fatos históricos, culminaram com o surgimento 

de diversos problemas nos bairros pobres, habitados em sua maioria por afro-

americanos, jamaicanos, porto-riquenhos, hispânicos, entre outros. O 

desemprego, a violência, a criminalidade e a ausência do poder público, 

alimentaram um clima cada vez mais hostil (HERSCHMANN 97).  

No cenário musical, o soul e o original funk faziam grande sucesso 

principalmente entre os negros. Esses ritmos eram ouvidos nas rádios e nas 

danceterias, os jovens dançavam os passos da moda. James Brown, com seu 

estilo de dançar, causava euforia e impacto entre os negros e nutria um 

sentimento de afirmação e orgulho. Nessa atmosfera, ao sabor da música 

negra, começava a ser arquitetado o movimento que posteriormente se tornaria 

uma cultura universal (ALVES 2004).  

Em meados dos anos 70, o Hip Hop, surgi como contra ponto de todo o 

contexto negativo do gueto e transforma realidades por meio da arte e da 

mobilização dos jovens (HERSCHMANN 97). 

 

4.2- Disc Jockey (D.J) 

 

Em 1968 o DJ Kool Herc mudou-se da Jamaica para Nova York e levou 

consigo a cultura dos Sonds System (potente sistema de som ligado na rua).  

Pouco tempo depois Koll Herc começou a organizar as primeiras “Block Partys” 
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(festas realizadas na rua, em porões ou apartamentos abandonados), em 

seguida começou a realizar festas em clubes famosos daquela época já com 

sua equipe “Kool Herc and Herculords”. Além disso, Herc criou uma técnica 

manual para prolongar os break beats (pequeno trecho musical com 

predomínio de fortes batidas e a presença marcante do contra baixo), utilizando 

um “mixer” e dois toca discos que simultaneamente tocavam dois discos 

idênticos com a finalidade de prolongar essas batidas e desta forma, 

proporcionar o momento para exibição dos dançarinos, que ficaram conhecidos 

como os B. boys e B. girls, garotos e garotas que dançam os break beats 

(VALDERRAMAS, HUNGER 2007).  

Outros D.J’s começaram a se interessar pelas festas e pelo sucesso de 

Koll Herc entre os jovens do gueto do Bronx. Afrikaa Bambaataa, nascido em 

Nova York em 1957, também teve um importante papel na criação do Hip Hop 

e é reconhecido como o padrinho desta cultura de rua, pois foi ele o criador do 

termo Hip Hop em 1968, referindo-se ao estilo de dançar da época (saltar e 

mexer os quadris). Bambaataa era membro de uma gangue de rua e já não 

concordava mais com a violência entre as gangues pela busca de respeito e 

controle territorial. Partindo deste descontentamento, ele propôs uma 

alternativa pacífica para os conflitos, as batalhas de dança de rua  

(CHANG2005).   

Afrika Bambaataa propôs a junção das diversas manifestações artísticas 

contidas naquele local e forjou assim, o inicio do movimento Hip Hop. A 

proposta baseava-se na união das diferentes manifestações artísticas do 

gueto, que se tornaram os quatro pilares da Cultura Hip Hop e são eles: o D.J., 

o Grafite, o M.C. (que posteriormente daria origem ao rap) e por ultimo e não 

menos importante, a dança, representada pelo B. boying ou Breakdance, uma 

dança que reproduzia na forma de movimentos, as sucessivas rupturas dos 

break beats (www.zulunation.com).  

Em 12 de novembro de 1973 Afrikaa Bambaataa criou o que hoje é 

reconhecida como a maior organização do hip hop do mundo, a Zulu Nation 

que possui ramificações em diversos países. Exatamente um ano depois 

seria criada oficialmente a Cultura Hip Hop (ALVES 2004). 
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Kevin Donovan é o verdadeiro nome de Bambaataa que criou também o grupo 

musical “Afrikaa Bambaataa e The Soul Sonic Force” com o qual gravou vários 

discos e emplacou alguns hits como o clássico Planet Rock, influenciando toda 

uma geração de artistas em todo o mundo (TOCHA 2011).      

Outro importante nome nessa história é Grandmaster Flash nome artístico 

de Jodeph Saddler, pois ele além de criar algumas técnicas que transformaram 

significativamente a arte do Disc Jockey como, Corte ou Virada (mudar de uma 

música para outra de forma sutil e rítmica), Backspinning (forma artesanal de 

repetir determinado trecho musical), O Phasing (forma de manipular a 

velocidade de rotação do disco), entre outras. Grandmaster Flash também 

passou a realizar festas no gueto e logo depois em clubes (danceterias) 

popularizando a nova cultura que tomava corpo e conquistava cada vez mais 

adeptos dentro e fora do Bronx. Assim como Afrikaa Bambaataa, Granmaster 

também criou um grupo musical batizado de Furious Five, com o qual gravou 

algumas musicas de grande sucesso. Ele também passou a realizar parcerias 

com outros artistas do rap como Kurtis Blow, Sugarhil Gang, entre outros 

(ALVES 2014).  

 

Os Dj’s, espontaneamente iniciaram as festas nas       ruas ao 

adaptar mesas de som e alto-falantes provisórios nos postes de luz, 

revisando o uso central das vias públicas ao torna-las em centros 

comunitários livres (HERSCMAN 1997, p. 1993). 

 

Kool Herc, Afrikaa Bambaataa e Grandmaster Flash, foram os 

responsáveis por difundir o Hip Hop, realizando suas festas e reunindo a 

juventude daquele local para se divertir e dançar e assim, abandonar os 

aspectos negativos contidos na realidade instalada no gueto (HERSCMAN 

1997).  

Atualmente o D.J., tem um papel fundamental no desenvolvimento da 

Cultura Hip Hop, bem como na musica rap, tendo em vista que muitos D.J.’s 

tocam ao vivo em shows do gênero e também se tornaram produtores 
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musicais  de extrema importância no mercado fonográfico norte americano e 

mundial. 

 

4.3- O Breakdancing 

 

De acordo com Vianna (1997 apud HUNTER e VALADARES 2011), a 

Dança de Rua não é tão antiga como o Ballet Clássico, mas também não se 

trata de algo muito recente. Já para Alves (2004 apud HUNTER e VALADARES 

2011), existem indícios de influências Jamaicanas no Street Dance. 

As danças sociais (passos mais populares nas décadas de 1960 e 1970) 

se desenvolviam ao ritmo empolgante do soul e do funk. Á partir dessas 

danças cultivadas nos clubes e danceterias, alguns dançarinos começaram a 

inovar, criando novos movimentos e incluindo elementos de outras expressões 

corporais como, kung-fu, Capoeira, Ginastica Artística, algumas danças dos 

anos 30, 40 e 50, oriundas das práticas da diáspora africana e caribenha, entre 

outras influências. O objetivo destes artistas era apresentar suas habilidades e 

adquirir notoriedade nas disputas de dança que aconteciam nas festas do 

movimento Hip Hop. Não há um único criador para o estilo, pois foi 

desenvolvido em coletivo com contribuição de muitos dançarinos (FERNANDO 

2009). 

O D.J. Kool Herc criou uma técnica utilizando um “mixer” e dois toca 

discos que, simultaneamente tocavam dois discos idênticos com o intuito de 

prolongar os trechos instrumentais das musicas conhecidos como break beats 

e desta forma, proporcionava o momento para exibição dos dançarinos, que 

ficaram conhecidos como os B. boys e B. girls, garotos e garotas que dançam 

os break beats (TOCHA 2011).      

Breakdance ou Breaking na realidade foi um rótulo criado pela mídia na 

época para generalizar alguns estilos distintos de dança, o B.boying, o 

Popping, o Boogaloo e o Locking, pois, originalmente, a dança B.boying era a 

representação da expressão corporal dentro do Hip Hop. Os outros estilos 
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citados foram incorporados nas disputas e performances de dança 

(FERNANDO 2009).  

De acordo com Ejara (2004 apud HUNTER e VALADARES 2011) os 

estilos (modalidades) originários dividem-se desta maneira; 

 B-Boying ou B-Girling (Breaking): surgido entre os anos de 75 e 76, no 

Bronx (Nova York). O Break Boy ou Break Girl veio do termo Break Beat. 

(trecho de música, na maioria das vezes instrumental, que valorizava mais 

a batida e a linha de baixo). Ficaram conhecidos como B.Boy e B.Girl, os 

garotos e garotas (dançarinos), por dançarem no break da música. 

 Locking: invenção de Don Campbellock, em Los Angeles (Estados 

Unidos), em meados da década de 60. Originou se de um passo de Funk 

chamado Funky Chicken  

 Popping: tem como criador Boogaloo Sam que liderava um grupo de 

Locking no início dos anos 70, quando em meados de 75 passou a criar 

seu estilo próprio, e seu grupo o Electrics Boogaloos. O Popping 

caracteriza-se por movimentos de contração e relaxamento muscular. 

 Boogaloo: também criado por Boogaloo Sam na mesma época, 

caracteriza-se por movimentos circulares do quadril. 

Com o passar anos, outros estilos foram criados inspirados e 

influenciados pelos estilos originários (TOCHA 2006).    

 

Os primeiros dançarinos de break, inspirados na tecnologia, 

elaboraram suas danças nas esquinas junto á blocos de concretos e 

placas e fizeram com que as ruas se tornassem teatros provisórios 

para a juventude (HERSCMAN 1997, p. 193). 

 

O Breaking se tornou popular nos Estados Unidos e posteriormente em 

todo o mundo, por meio de filmes, programas de televisão, clips musicais e 

outros produtos que ajudaram na divulgação e propagação do estilo. Algumas 

produções se tornaram clássicos como Beat Street, Breaking e Flash Dance, 

clips como, Beat it e Triller de Michael Jackson, além de programas como Soul 
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Train, deram enorme propulsão e status ao Breaking, bem como, á seus 

protagonistas como os grupos Rock Stead Crew, NYC Breakers e nos estilos 

funk, Eletrics Boogaloos e The Lockers (ALVES 2004). 

No Brasil não foi diferente, o Breaking chegou em 1985 por meio das 

produções cinematográficas citadas anteriormente e também, por meio 

daqueles que com condições viajaram para Nova York para beber da fonte e 

depois trazer as informações para o Brasil (ALVES 2004). 

O principal berço do Breaking e do Hip Hop no Brasil foi São Paulo, em 

locais como a praça, 24 de março e depois onde para muitos o hip hop e os 

principais grupos de Breaking e rap nasceram, a estação São Bento do metrô 

paulistano, é importante mencionar também a praça, Rossevelt onde mais 

tarde, M.C’s rimavam ao som de palmas, beat box (batidas e sons produzidos 

com a boca) e batidas de latas. (ALVES 2004). 

Alguns dos Precursores do Break no Brasil foram Funk Cia com Nelson 

Triunfo, Back Spin que surgiu da junção dos grupos Furoious Breakers de 

Marcelinho Back Spin e Dragon Breakers de Thaíde (que posteriormente 

formaria dupla de rap com o DJ Hum). Jabaquara Breakers, The Dragons, etc. 

A segunda geração conta com, Tsunami All Stars, Street Breakers, Afro Break, 

fora de Amazon B.boys (Amazônia) Estilo de Belém (Pará), Aliados Force Crew 

(interior de São Paulo) entre outros. Mais tarde o Break seria difundido por 

diversas capitais e centros urbanos do país (ALVES 2004). 

Durante os anos de 80 o Break saiu de moda, muitos pararam e só quem 

realmente amava a dança continuou e pode vivenciar o retorno e consolidação 

desta dança em diversos segmentos da sociedade brasileira e mundial 

(HUNTER e VALADARES 2011). 

Atualmente o Breakdance é uma arte/esporte que adquiriu proporções 

gigantescas no que se refere á número de praticantes, competições e eventos 

do gênero, além de possuir um papel importante na sociedade, haja vista que 

está inserida em projetos pedagógicos de instituições de ensino, no terceiro 

setor, no lazer e entretenimento, na publicidade, sétima arte, etc. Os melhores 

do mundo ganham status de uma celebridade, muitos possuem grandes 
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patrocínios e alguns brasileiros estão neste seleto grupo de B. boys 

mundialmente famosos (FERNANDO 2009).  

 

4.4- Grafite 

 

O grafite é uma arte urbana que integra a Cultura Hip Hop, consiste em 

um tipo de arte visual feita em paredes, muros, edifícios, fachadas e outras 

telas alternativas, utilizando tinta Spray e outros materiais de pintura. Existem 

indícios sobre a existência de algo similar no Império Romano onde se escrevia 

com carvão, palavras de protesto nos muros. O grafite moderno surgiu nos 

guetos de Nova York, em meados dos anos 1970 e posteriormente foi 

incorporado como um dos elementos da Cultura Hip Hop. O grafite se 

caracteriza por letras grandes com contornos e sobreposições, além de 

caricaturas e seres estranhos. As obras possuem riqueza de cores, detalhes e 

diversos estilos foram desenvolvidos ao longo do tempo (PERCÍLIA 2014). 

A arte do grafite se espalhou pelo Brasil na década de 80, juntamente 

com a Cultura Hip Hop e atualmente, alguns artistas brasileiros estão entre os 

melhores do mundo (www.significados.com.br). 

 

4.5- O Mestre de Cerimonia (M.C.) 

 

A sigla para Rhythm and Poetry é (R.A.P.) ou ritmo e poesia em 

português, um estilo musical que surgiu em Nova York no inicio de 1970 

(www.suapesquisa.com).  

O D.J.  Kool Herc, também teve um papel importante na criação do Rap, 

pois além do Sound Sistems levou também da Jamaica para Nova York 

o Toast (modo de cantar com levadas bem fraseadas e rimadas, cantadas em 

cima de reggae instrumental) que deu origem ao M.C. (TOCHA 2011). 
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O Mestre de Cerimonia (M.C.), originalmente era a figura que fazia o elo 

entre o público e o DJ, ele animava as festas do hip hop e interagia com eles 

por meio de rimas simples que exaltavam a diversão e a união. Com a 

evolução o MC deu origem ao rap (www.suapesquisa.com).   

De acordo com Herschman (97), O rap é um elemento artístico e cultural 

único dentro da Cultura Hip Hop. 

 

Na Nova York de 1970 importantes mudanças pós-industriais na 

economia, como o acesso á moradia, a demografia e as redes de 

comunicação, foram cruciais para a formação das condições que 

alimentaram a cultura híbrida e o teor sociopolítico das canções do 

hip hop. (HERSCHMAN 97 p.195). 

 

No Brasil, o Rap chega em 1986 em São Paulo, no entanto somente no 

início de 1990 conquista espaço na mídia em geral. Os pioneiros do Rap 

nacional foram Thayde e D.J. Hum, Racionais MC’s, R.Z.O., Marcelo D2, entre 

outros (www.suapesquisa.com). 

O Rap brasileiro teve sua origem nas rodas de Breakdance na estação 

São Bento do metro paulistano e posteriormente na praça, Rooselvelt. Os 

pioneiros cantavam ao som de beat box (técnica de produzir batidas com a 

boca), palmas e som de bate latas (ALVES 2004). 

 

4.6- Fundamentos da dança B.boy 

 

A Dança Break, é uma forma de expressão artística da vitalidade e 

energia do jovem por meio do movimento, envolve atitude, personalidade e 

neste contexto que se encontra o que para muitos adeptos, é o principal 

fundamento e não está somente ligado aos gestos técnicos, mas também ao 

estilo pessoal e a aplicação desse estilo no ritmo da musica. Os fundamentos 

não se resumem apenas á execução e plasticidade dos movimentos, o 

importante é ser original e essa peculiaridade perpassa por alguns aspectos.  

(FERNANDO 2009). 
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 Flow: É a capacidade do dançarino de fluir sua dança de forma constante 

e rítmica quebrando essa fluidez somente com a execução do 

congelamento (freeze). 

 Feeling: Refere – se ao sentimento que o dançarino incorpora em suas 

performances, os movimentos ganham maior sentido e significado quando 

são gerados na emoção de cada momento. 

 Flavor: Forma como o performer interage com público, pode ser expresso 

por seu estilo próprio, a forma como você se comporta, com energia, 

confiança, rapidez, carisma, etc. é a habilidade á cerca da personalidade 

e identidade de um B. boy. Normalmente o dançarino leva um tempo pra 

desenvolver essas características que o torna único (FERNANDO). 

 

4.6.1- Top Rock (fig.1) 

 

Normalmente é o início da exibição de um B.boy, onde ele apresenta seu 

ritmo, estilo e atitude, com passos inspirados no funk, soul e outros estilos de 

danças urbanas. O Top Rock é uma combinação de passos cujo objetivo é 

estabelecer uma conexão com o “Downrock” ou “Footwork” com movimentos 

de contato com o solo (www.redeglobo.globo.com).  
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Figura- 1 Top Rock 

Fonte: Google Imagem (2015) 

 

4.6.2- Footwork (fig.2): 

 

Trabalhos com os pés na tradução onde, com apoios de pés, mãos, 

joelhos e com uma imensa variação a partir de sua base, esses movimentos 

criam um efeito cíclico, possibilitando inúmeras posses de forma fluida e 

constante (FERNANDO 2009). 
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Figura – 2 Footwork 

Fonte: Google Imagem (2015) 

 

4.6.3- Alguns tipos de Footwork 

 

 

 C.C. Long: Também conhecido como six step (seis passos), esse estilo 

de Footwork, como o nome diz, leva seis passos pra completar uma volta 

enquanto as mãos e braços são empregados no movimento apoiados 

alternadamente no solo e mantendo o tronco de frente pra a mesma 

direção até a finalização da volta. 

 

 Four steps: Footwork que leva 4 passos pra completar um volta. 

 

 Elbo Rock: Footwork utilizando como apoios os cotovelos e não as mãos. 

 

 The Russian (o russo): Estilo de Footwork  inspirado na dança russa que 

se dança agachado e chutando o ar.  
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 Knee Rock: Estilo de footwork que usa os joelhos ao invés dos pés como 

apoios no solo (especialmente o 6 step e o 4 step). 

 3 Step Baby Swipe: Estilo de footwork feito em 3 passos, porém com 

cada um deles marcados de maneira forte, como um corte.  

 

 Spyder Style:  O estilo Spyder (aranha) é um movimento no qual o 

dançarino fica em 4 apoios com o corpo de frente para o solo e executa  

um movimento que dá um “efeito de aranha” 

 Cork Spin: O Cork Spin (giro rolha) é um movimento feito em parafuso 

para cima durante o footwork. 

 

 Sweep Swipes: Footwork feito fazendo golpes como se estivéssemos 

varrendo. 

 

 Back Rock: Estilo de Footwork feito com as costas no solo enquanto os 

pés se movimentam tanto no chão quanto no ar. 

 Spyderman Footwork (footwork homem aranha): Colocando as mãos 

embaixo das pernas e por dentro enquanto se faz o footwork dando o 

efeito de uma aranha (FERNANDO 2009). 

  

4.6.4- Freezes (fig.3): 

 

 

Normalmente são utilizados para finalizar a série dos dançarinos, mas 

também é executado em outros momentos. Como o próprio nome sugere 

consiste em um congelamento em uma pose por alguns segundos 

(www.redeglobo.globo.com). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dancaderua.com/fundamentos/freezes/dicas-de-treino-break-dance-freezes/
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Figura – 3 Freeze Hollowback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagem (2015) 

 

 

4.6.5- Alguns tipos de Freezes 

 

 Freeze Handglide: Semelhante ao congelamento tartaruga. É realizado 

com uma das mãos no chão é o cotovelo é apoiado no quadril (próximo á 

crista ilíaca), o corpo fica em posição de frente e paralelo ao solo e as 

pernas podem tanto estar estendidas, quanto em posições variadas. 

 

 Planche: consiste em uma parada de mão com o corpo esticado 

paralelamente ao solo enquanto as pernas ficam abertas em v ou unidas, 

os cotovelos ficam estendidos ou levemente flexionados e exige muita 

força para sustentar o peso corporal. Existe movimento similar na 

ginastica artística. 

 

 Freeze Baby: A cabeça é apoiada no solo enquanto os joelhos são 

flexionados e apoiados no cotovelo e possibilita a alternância de pernas. 

 

javascript:void(0);
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 Air baby: Congelamento com apenas um braço apoiado no solo e com o 

joelho no cotovelo do braço de sustentação, exigindo força e equilíbrio. 

 

 Air chair: Um congelamento em que o corpo é sustentado somente em 

um braço, a mão vai ao chão e o cotovelo serve de apoio para o quadril 

com margem de manobra para muitas variações da perna. 

 

 Duplo Airchair / Recliners - Um congelamento Airchair, tendo ambos os 

braços como apoios sendo que as mãos ficam com as palmas e os dedos 

em contato com o solo, este movimento é de alto nível de dificuldade por 

exigir flexibilidade articular dos ombros acima da normalidade. 

 

 Hollowback: Um congelamento bastante difícil. O corpo toma o formato 

similar a uma ponte e pode tanto ser com as mãos como com os 

cotovelos apoiadas no chão, existem muitas variações á partir de uma 

parada de mão. 

 

 Pike: Um congelamento o tronco em diagonal em ralação ao solo de 

cabeça para baixo realizando uma flexão de quadril e com ambos os pés 

para o ar também na diagonal com o chão, na direção oposta ao tronco. 

 

 Freeze Turtle: Com o tronco posicionado de frente e paralelamente ao 

solo, enquanto as mãos são apoiadas no chão com os dedos voltados 

para os lados em ralação ao tronco, os cotovelos são flexionados e 

apoiados na região abdominal criando uma alavanca. O quadril executa 

uma abdução bilateral e os joelhos devem estar flexionados, assim como 

os pés (flexão plantar). Todo o peso é colocado sobre as mãos e o resto 

do corpo permanece suspenso no ar. 

 

 Flag Freeze: Congelamento em que o corpo é sustentado por apenas um 

(como um mastro) braço, o corpo fica paralelo ao solo (como uma 
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bandeira) com extensão de quadril e joelhos e os braços em abdução 

lateral dos ombros.  

 

 

  L-kick: Consiste em uma parada de mão com apenas um braço 

enquanto a perna contrária ao braço de apoio realiza um movimento de 

chute no ar formando um L com as pernas (Exatamente o mesmo 

movimento da capoeira chamado de Beija Flor) (www.dancaderua.com). 

 

4.6.6- Power Moves 

 

 Alguns movimentos foram inspirados em outras modalidades como 

ginástica artística, capoeira, kung fu e demais movimentos acrobáticos 

incorporados posteriormente e chamados de Power Moves. Para muitos, os 

Power Moves por si só, não se caracteriza como uma dança, ele a 

complementa e torna o estilo ainda mais impressionante. Para outros, é a 

evolução do estilo e isso é tema de muita discussão na comunidade da Dança 

Break e Danças Urbanas em geral. O Power Moves são compostos por 

diversos movimentos, alguns são movimentos cíclicos, ou seja, que criam um 

efeito de rotação, outros movimentos são caracterizados por combinações de 

varias manobras corporais e são conhecidos como “Tricks Combos” ou no 

português, combinações de manobras ou truques. Por fim, existem ainda as 

manobras aéreas. Esses movimentos são os que mais exigem do corpo, bem 

como, das articulações e musculatura (www.dancaderua.com). 

 

 Flair (fig 4): os braços apoiados no chão sustentam uma movimentação 

circular sobre o eixo de apoio dos braços (ALVES 2004). 

 

 

 

 

javascript:void(0);
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Figura 4 – Flair 

Fonte: Google Imagem (2015) 

 

 

4.6.7- Alguns tipos de Power Moves 

 

 Moinho de Vento: ocorre a mesma movimentação, só que o apoio é 

intercalado entre o apoio dos braços na “queda de rim” e um meio 

rolamento lateral sobre as costas (ALVES 2004). 

 

 Air Flair: Consiste em uma acrobacia em que o executor gira o tronco em 

torno do eixo vertical do seu corpo enquanto voa perpendicular e na 

diagonal do solo o corpo é sustentado pelos braços alternando um de 

cada vez (transição). O movimento foi criado á partir de outro chamado 

“Airtrack”. 

 

 Headspin: O dançarino, gira sobre sua cabeça e quando o mesmo usa as 

mãos para ajudar na aceleração da rotação, é chamado de "tapping" 

(www.dancaderua.com). 
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4.6.8- Tricks Combos 

 

Os Tricks Combos consistem em combinações de movimentos tendo 

como base, os Freezes e é sem dúvida um dos estilos mais difíceis e 

impactantes da Dança Break, por tratar-se não apenas de movimentos de alto 

grau de dificuldade e que causam muito impacto visual, mas também de 

combinações sucessivas de Power Moves e Freezes. 

Tricks Combos,  Tricks em português quer dizer truques ou manobras, e 

combos é uma palavra inglesa que é uma abreviação de “combination”, eis 

então, Sequência de Truques ou de manobras (www.dancaderua.com). 

Para finalizar a abordagem dos fundamentos, é importante mencionar que 

a Dança Break sofre constante evolução e novos movimentos são criados, 

novas possibilidades para movimentos já existentes surgem também, pois a 

evolução deste estilo é um processo contínuo. 

 

4.7- Aspectos esportivos da Dança Break 

 

A palavra originou-se no século XIV com os marinheiros ingleses que 

utilizavam os termos, esporte, deportare ou sair do porto, referindo-se ao tempo 

destinado ao lazer que comumente envolvia esforço físico. TUBINO (1993)  

Atualmente o esporte, encontra-se na posição de fenômeno sociocultural 

e político e deve ser entendido como algo mutante, variando de acordo com o 

contexto histórico e cultural (TUBINO 2010).  

Tendo em vista que o atual conceito de esporte é amplamente 

diversificado, é possível encontrar muitas tentativas de classifica-lo e isso 

possibilita que um gênero esportivo, enquadre-se em mais de uma modalidade. 

(TUBINO 1993, apud. RUBIO 2003).  

De acordo com Melo (2009) esporte e dança se desenvolveram em 

campos distintos ao longo dos séculos. No entanto, possuem motivações 

bastante similares. Neste prisma acredita-se que existem estilos de dança com 
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diversas características esportivas no âmbito competitivo, tanto no ponto de 

vista técnico, quanto nos aspectos físicos e psicológicos.   

Tubino (2010) afirma que o esporte pode ser classificado em três tipos, 

esporte educação, esporte recreação (participação) e esporte de rendimento.  

Nessa ótica observa-se que a Dança Break se enquadra nas três 

classificações e pode enquanto esporte, ser praticada tanto individualmente 

quanto coletivamente. Entretanto, se analisarmos na perspectiva de esporte de 

desempenho, trata-se de uma dança altamente competitiva e acrobática. 

 

A Dança Break envolve gestos rítmicos com predominância de 

movimentos de contato com o solo (DIMITRIADIS 1996, apud. GORNEY 2009). 

A partir da fluidez e a circulação dos pés nos movimentos do “Footwork”, 

onde em contato com o solo e alternando os apoios dos pés, joelhos e mãos, o 

dançarino produz um efeito cíclico, bem como, um elo entre espaço e tempo 

promovido por rupturas sucessivas destes movimentos (HERSCHMANN 97). 

Segundo Gorney (2009), existem três características notórias na Dança 

Break; o desempenho, o estilo pessoal e a competição. O desempenho é a 

paixão pela dança, envolve estilo e acima de tudo, técnica e preparo físico, o 

estilo pessoal é a assinatura criativa do dançarino e por fim, a competição, que 

eleva gradativamente o nível de exigência física e de precisão, onde o desafio 

torna-se um teste de habilidade e inteligência corporal dos dançarinos.  

Para Tourinho e Silva (2006) o dançarino exerce duas funções enquanto 

artista, de interprete e de criador e o conceito de estudo do movimento é 

fundamental para realizar tais funções. 

 

4.7.1- A Dança Break e a Psicologia do Esporte 

 

Situações que podem apresentar perigo, mesmo sem a presença real da 

ameaça, resultam em uma reação de ansiedade (SPIELBERGER 1989 apud, 

ANTUNES 2011). 
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Em competições, o estresse pode ser desencadeado por diferentes 

fatores pessoais e externos, resultando em sentimentos negativos como 

angústia, ansiedade e depressão. (ROJAS, 1997 apud, ANTUNES et al 2011 ). 

A competição é um momento de extrema importância para o indivíduo, 

tendo em vista que suas habilidades são colocadas em teste e esta pressão 

exercida sobre o atleta pode influenciar negativamente em seu desempenho. 

(BERTUOL E VALENTINI, 2006, apud ANTUNES et al 2011). 

De acordo com Constantino et al (2010), apresentações de dança podem 

desencadear ansiedade e estresse em dançarinos, revelando a necessidade 

de atuação da psicologia no sentido de auxiliar no controle da ansiedade e 

assim melhorar a atuação e rendimento de dançarinos profissionais. 

Para Buriti (1997 apud, Antunes et, al 2011) quando o dançarino é 

submetido a situações geradas pela competição é possível que o mesmo tenha 

diferentes sensações como insegurança, dificuldades na concentração, entre 

outros.   

Segundo De Rose Junior (2002), existem diferentes tipos de sentimentos 

e valores relacionados ao esporte competitivo, tais como: disputa, confronto, 

busca da vitória, pressão, frustração, decepção; divertimento, prazer, euforia, 

entre outros.  

Rubio (2003), afirma que a preparação psicológica auxilia não só na 

obtenção de resultados como também na formação do caráter, propiciando 

melhor qualidade de vida, ele afirma ainda que tal preparação pode ser 

realizada no decorrer de toda carreira do atleta. 

 

4.7.2- A competição na Dança Break 

 

Como já mencionado anteriormente, a dança break é um atividade que envolve 

muita competição e busca por superação de limites (HERSCHMAN 1997). 
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Segundo De Rose Jr. (2009 apud, Ramos 2014), a competição esportiva 

se funde com a história da humanidade e a motivação nasce da representação 

de conquistas pessoais e sociais. 

De acordo com Lacerda (1995) as modalidades esportivas competitivas 

estão relacionadas aos valores de glória, prestígio, reconhecimento e retorno 

financeiro. 

Atualmente existem diversas competições de Breakdancing espalhadas 

pelo mundo e estes eventos adquiriram grandes proporções, formando assim, 

um circuito nacional e mundial onde são reunidos B.boys de todo o planeta, 

este fato impulsiona a dança para níveis surpreendentes no que tange a 

qualidade técnica e criativa, bem como, o grau de dificuldade e exigência 

atlética dos participantes. (FERNANDO 2009). 

BC ONE: Evento promovido por uma famosa marca de bebida energética que 

patrocina diversos esportes radicais. Esta competição e considerada a mais 

importante do mundo no formato de batalhas de um contra um, o evento conta 

com eliminatórias por continente e final mundial com dezesseis competidores. 

O BC ONE começou em 2004 em Biel, Suíça e já passou por Berlim, 

Alemanha (2005), São Paulo, Brasil (2006),Johannesbusg, Africa do Sul 

(2007), Paris, França (2008), Nova York. EUA (2009), Tókio, Japão (2010), 

Moscou, Rússia (2011), Rio de Janeiro, Brasil (2012), Seul, Coréia do Sul 

(2013) e Paris, França (2014) (www.redbullbcone.com). 

 Outro evento importante é o UK B.boy Champiosnchips criado em 1996 

na Inglatera e é reconhecido com um dos mais importantes do mundo com 

disputas em diferentes formatos (www.ukbboyschampinschips.com/history). 

As disputas podem ter vários formatos desde um contra um até em grupo de 

sete ou mais b.boys e são julgados normalmente por três juízes que avaliam 

originalidade, criatividade, precisão na execução dos movimentos, entre outros, 

e a avaliação tem caráter subjetivo e pessoal. 

Existem algumas federações e associações de Break Dance espalhadas pelo 

mundo. 

4.7.3- Lesões na Dança Break 

http://www.redbullbcone.com/
http://www.ukbboyschampinschips.com/history
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Não podemos ignorar que a prática da dança break envolve risco e pode 

acarretar em lesões de diversas categorias. 

A prática da Dança Break exige muita cautela por parte dos dançarinos, 

tendo em vista os riscos reais deste estilo de dança (LEE e CLOUGH 1990). 

“A dança break desloca o fluxo e as rupturas sucessivas. Os pulos e os 

imobilismos são movimentos nos quais as articulações são golpeadas 

bruscamente por posições angulares.” (HERSCMANN, 97.p. 207). 

“A dança Break deve ser vista como um esporte potencialmente de alto 

risco e deve ser considerada como uma dança desportiva que pode resultar em 

múltiplas lesões por todo o corpo.” (KAUTHER, et, al 2009. p.1).   

As lesões decorrentes da prática da dança break apresentam 

semelhanças com lesões que ocorrem em atividades atléticas sem orientação 

adequada (NORMAN E GRODIN 1984).  

Segundo Joondeph, Spigelman e Pulido (1986) as lesões causadas pela 

prática da dança break envolvem fraturas, bursites torções, entre outros. 

Segundo (KAUTHER et, al 2009), as lesões decorrentes da prática da 

Dança Break são todas evitáveis, por meio da utilização de equipamento de 

proteção, superfície adequada e orientação de um profissional qualificado.  

 

4.7.4- A Preparação física na Dança Break 

 

Os adeptos da dança break em sua maioria, não dispõem de nenhum tipo 

de orientação no sentido de preparação física e desenvolvem apenas os 

treinos dos fundamentos da dança propriamente dita, não incluindo exercícios 

para melhorar a condição física geral e com isso, atender a exigência 

psicomotora que esta dança exerce sobre seus corpos.  
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No Break o praticante emprega não somente membros superiores e/ou 

inferiores, sobretudo, há uma demanda corporal em sua totalidade, sua 

cabeça, seu pescoço, sua mente e também seu caráter e personalidade. A 

Dança Break, possui um vasto repertório de movimentos e alguns são 

complexos e de difícil execução. Existem movimentos onde o B. boy sustenta o 

peso corporal em apenas um braço com o corpo todo no ar em uma parada de 

mão, nesta mesma posição é possível girar diversas vezes como uma bailarina 

faria na ponta, o headspin é um movimento onde o dançarino gira o corpo em 

cima de sua cabeça, utilizando as mãos para o impulso inicial.      O corpo é 

explorado em todas as possibilidades, usando as principais as articulações 

como apoios ou eixos de sustentação, as manobras desafiam os limites 

articulares a angulares. Enfim, trata-se de um conjunto de técnicas e manobras 

atléticas, aéreas e de solo que configura um estilo impressionante e único á 

cerca da Cultura Corporal do Movimento (FERNANDO 2009).    

 

Preparar-se para a cena não se resume apenas a ampliar o 

condicionamento físico, as valências físicas, a fazer crescer a 

capacidade respiratória, a massa muscular e o alongamento. A 

preparação corporal implica em estimular toda a corporeidade para 

um trabalho artístico e, consequentemente abordar os aspectos 

fisiológicos, emocionais e energéticos do ser humano. Ainda, implica 

em auxiliar o intérprete a compreender, de forma mais ampla, que 

todos esses aspectos agem em comunhão durante a cena. 

(TOURINHO e SILVA 2009, p.128). 

 

Para Nanni (1998 apud Santos 2011), a preparação física na dança 

envolve a resistência muscular e cardiovascular, bem como, a flexibilidade, 

força, potência, agilidade, equilíbrio, entre outros. 

Atualmente, a Dança Break é considerada um estilo popular de dança que 

consiste em movimentos acrobáticos de alta complexidade (JOONDEPH, 

SPIGIELMAN, PULIDO 1986). 

Mcardle, Katch, & Taranto, (2003 apud, Santos 2011), definem aptidão 

física como um conjunto de valias físicas tais como, flexibilidade articular, 

resistência aeróbia e muscular, força e composição corporal equilibrada.  
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Bringhenti (1999 apud, Gariba, Chames Maria Stalliviere 2002) afirma que 

utilizar com facilidade as capacidades psicomotoras é considerado habilidade 

que se desenvolve por meio da prática sistemática de determinada ação 

motora.  

Desta forma, entendemos que na Dança Break, os gestos técnicos assim 

como o todo o trabalho de preparação física, devem ser aprimorados 

continuamente, como ocorre em todo esporte. 

 

 

 

 

5- Conclusão 

 

 

Por meio deste estudo, conclui-se que a Dança Break possui diversos 

aspectos esportivos e que, além de expressão artística, deve também ser 

encarada como um esporte de alto nível de dificuldade e de risco de lesões 

diversas. Sendo assim, o profissional de Educação Física, pode contribuir 

significativamente para melhorias no que tange a preparação física, 

desempenho, prevenção e reabilitação de lesões e o mais importante, na 

qualidade de vida de dançarinos/atletas, profissionais e amadores, deste estilo 

de dança.   
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