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MENSAGEM AOS ALUNOS, BAILARINOS, PROFESSORES E COREÓGRAFOS EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA DANÇA 
 

 

A dança é conhecida como umas das linguagens corporais mais antigas, ela teve 

seu início no homem primitivo, muito antes da língua falada e da escrita, ela acompanhou 

socialmente e historicamente a evolução humana.  

A história da dança está associada à evolução cultural do homem, povos primitivos 

gesticulavam, e posteriormente dançavam cultuando a natureza e deuses, e antes de 

desenvolver a linguagem, o homem representava por gestos as suas emoções, frustações, 

sentimentos e manifestações culturais. A dança é a maior forma de expressão corporal, 

mas também é considerada por diversos historiadores uma das artes mais antigas.  

O Dia Internacional da Dança, é comemorado todo ano em 29 de abril, foi criado em 

1982 pelo CID UNESCO, visa atrair a atenção para a arte da dança, sendo comemorado 

por milhões de dançarinos ao redor do mundo.  Nesse dia, companhias de dança, escolas 

de dança, organizações e membros individuais, profissionais e amadores organizam uma 

atividade que se dirige a um público diferente do habitual. 

Excepecionalmente, neste ano de 2020, devido á pandemia da Covid-19, grande 

parte das escolas de dança e instituições escolares estão fechadas e oferecendo ensino 

remoto por Ead (Ensino Educacional á Distância). O isolamento social é a melhor forma de 

prevênção, no entanto, não deixaremos de comemorar esta data tão especial, é difícil para 

os bailarinos, professores e coreógrafos estarmos distante dos alunos e público.  

Para comemorar essa data, a Seção Campinas que representa o Brasil realizará  

um vídeo com vários profissionais demonstrando todo nosso amor e carinho pela dança, 

dedicado á todos alunos, amigos, professores e a família CID UNESCO. 

Feliz Dia da Dança! 
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