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SOBRE O TEMA

Sempre adorei a dança e como ela promove uma sensação de felicidade e
alegria com tudo ao nosso redor! Então, não poderia deixar de acrescentar
tal tema em uma newsletter, indicando os filmes que mais amo sobre.
(infelizmente não encontrei livros com o assunto no estilo dos filmes
indicados, aceito sugestões. Encontrei apenas livros mais técnicos)

Dança

Blog O Paraíso da Leitura

Sabe aquele momento em que uma música toca e seu corpo começa a
movimentar sozinho? E quando percebe você já está dançando pela casa
toda? Eu amo essa sensação, parece que o mundo para e vivemos em um
hiato temporário!

As indicações aqui presentes possuem trilhas sonoras incríveis e, óbvio
DANÇA! Uma dança que promove alegria aos protagonistas e transforma a
vida deles. As indicações se concentram naqueles filme em que há
competições de dança ou musicais, os meus favoritos.

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com
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MAIS FAMOSOS

Mamma Mia!

Filme

Sophie está prestes a se casar e não sabe
qual a identidade de seu pai, para descobrir
envia convites do seu casamento para três

homens possíveis de serem seu pai. Em meio
a muitas canções e danças, uma história

divertida se faz presente.
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Filme

High School Musical Este filme, para mim, é sinônimo de nostalgia!
Em cada situação vivida os personagens começam a dançar e cantar, seja no refeitório, na
quadra de basquete e até dentro da sala de aula. Empolgados e se preparando para uma
apresentação no teatro da escola, ainda precisam lidar com as questões escolares e o
amor no ar.

Dança

Filme

Camp Rock Outro ícone nostálgico. Me lembro de procurar um  
acampamento de rock na minha cidade na época, queria muito! Neste filme, no
acampamento, há uma competição e os Jonas Brothers estrelam a cena. 
Assimilei a história, em alguns momentos, com a narrativa da Cinderela, já que o
protagonista ouve uma melodia e tenta descobrir quem é a dona da voz que o encantou
tanto.

Dirty Dancing

Filme

Sem dúvidas um clássico de 1987,
extremamente conhecido devido a cena a

qual Johnny Castle (Patrick Swayze) segura a
jovem Baby no alto. 

Essa história é romântica com um pano de
fundo de danças e músicas famosas da

época!



MAIS FAMOSOS

Filme

Eu simplesmente amo todos
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Dança

Filme

Grease Um clássico com músicas que marcaram seu tempo e traz 
um romance, onde os dois personagens acabam se encontrando na escola após viverem um
amor de verão. No entanto, ele tem uma má fama e não parece ser muito fácil conquistá-lo.
Eu gosto muito de perceber os detalhes de vestimentas e comportamentos da época, 1978.

Filme

Os Embalos de Sábado à noite Outro filme que considero referência da época.

Lançado em 1977. Gosto muito de perceber o quanto a dança é importante para os
personagens. Inclusive a participação em um concurso de discoteca é o que move o
protagonista!

Ela Dança, Eu danço
esses filmes! O primeiro tem a participação do ator
Channing Tatum, e as sequências contam com
personagens diferentes. Todos movidos pela mesma
paixão: a dança. Aqui temos concursos com grupos
grandes e premiações que vão ajudar cada um deles.
Ainda há romances em meio aos ensaios.



I n d i c a ç õ e s  l l  n e w s l e t t e r  -  E d i ç ã o  0 6  

MAIS FAMOSOS
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Filme

Flashdance Uma jovem trabalha de operária de manhã e a noite dança

em uma discoteca; pretende realizar o sonho de ser uma bailarina! A protagonista dança
de uma maneira encantadora, em um filme que também marcou época e possui famosas
músicas clássicas.

Dança

Filme

Footlose Um filme que foi lançado em  1984 e possui um remake 

que estreiou em 2011. Um jovem recém chegado em uma cidade pequena percebe
que há uma proibição onde as pessoas não podem dançar. Acho incrível a maneira e
os argumentos que ele utiliza para convencer os moradores locais, mostrando a
importância da dança na vida das pessoas; mensagens interessantes! 
A história também traz um romance e músicas contagiantes.



Noiva e Preconceito

Let's Dance

incrivelmente ensaiadas e sincronizadas! Além do fato de ser uma espécie de releitura de
Orgulho e Preconceito, traz costumes indianos.
Adorei perceber esta releitura junto de músicas contagiantes e passos lindos!

Este filme envolve um romance com a dança, tanto a de
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rua quanto o Ballet! Mesmo sendo uma temática presente em vários filmes de dança
como no caso de "Ela Dança, Eu Danço", eu gostei de assistir!

Filme

integrantes do grupo. Além de cantar, também dançam muito e, o meu preferido é o
segundo filme, o qual as jovens vão para Barcelona e saem dançando e agitando a cidade.
O bom humor predomina durante todos os filmes e são bem divertidos.
Também apresenta alguns problemas que iniciantes em carreiras musicais costumam
passar.

The Cheetah Girls Uma história que foca principalmente na amizade entre as 

MEUS FAVORITOS

Filme

Filme
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Dança

Filme

Eu simplesmente amo todos os filmes da franquia.
Sempre fico empolgada com as danças, músicas e o humor de todas as personagens que
compõem esse grupo feminino de canto a capella (onde todos os sons da música são
feitos com a boca, não há instrumentos).
O filme retrata, ainda, a importância da amizade e um olhar diferente para tudo o que
lhes acontece!

A Escolha Perfeita

Um filme no estilo indiano com danças e coreografias 
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Filmes incônicos com líderes de torcida!As Apimentadas
Lembro que quando assisti o primeiro, eu queria muito me tornar uma líder de
torcida. Gosto muito da rivalidade entre equipes e do quanto cada
integrante da equipe dá o seu melhor; ainda tendo os problemas escolares e
os amores que aparecem.

Street Dance

Filme

Filme

Mais um filme que possui ligação entre dança de rua

com Ballet. A jovem protagonista é deixada pelo namorado que também
abandona o grupo de dança o qual os dois pertencem. Querendo levantar o
astral o Ballet entra em cena e novos caminhos aparecem!

vi "Ela Dança, Eu Danço" e é bem semelhante, diferenciando pelo fato de Honey
estar focada em sua carreira como coreógrafa!

Honey Esse filme eu assisti no mesmo período em que

MEUS FAVORITOS

Filme
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Dança

Filme

Não é segredo o quanto adoro filmes com a

temática da Cinderela. No caso deste filme não poderia ser diferente com a Selena
Gomes estrelando. Contando com muita dança e canções divertidas; a jovem
protagonista precisa conviver com a mãe adotiva e suas duas irmãs postiças,
principalmente quando um ex-aluno famoso retorna para a escola e promete escolher
uma nova bailarina através de um concurso.

Outro Conto da Nova Cinderela
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Filme: Feel The Beat
"Em Feel the Beat, April (Sofia Carson) é uma dançarina que não consegue seu sucesso na
Broadway e decide retornar à sua pequena cidade natal. Relutantemente, ela é recrutada para
um grupo de jovens dançarinos desajustados para uma grande competição."

Filme: Dançarina Imperfeita
"Dançarina Imperfeita acompanha Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter) que tem sua admissão
na faculdade de seus sonhos dependendo de sua performance em uma competição de dança.
Agora, ela precisa formar um grupo com os melhores dançarinos do esquadrão da escola e,
principalmente, aprender a dançar."

Filme: Descendentes
"Os principais vilões dos contos de fadas vivem isolados em uma ilha distante. Entretanto,
quando o filho da Bela e da Fera está prestes a assumir o reino de Auradon, ele resolve
permitir que os filhos de quatro vilões convivam e estudem na principal escola do local. É lá
que Mal (Dove Cameron), filha de Malévola (Kristen Chenoweth); Evie (Sofia Carson), filha da
Rainha Má (Kathy Najimy); Jay (Booboo Stewart), filho de Jafar (Maz Jobrani); e Carlos
(Cameron Boyce), filho de Cruela De Vil (Wendy Raquel Robinson), precisarão decidir se
seguirão o caminho dos pais ou se tomarão outro rumo."

Filme: Jump In!
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"Izzy Daniels (Corbin Bleu) é um jovem que treina para se tornear um boxeador e seguir os
passos de seu pai, Kenneth Daniels (David Reivers). No entanto, quando Izzy acaba
participando por acaso de um torneio de pular corda, descobre que o boxe é mais um sonho de
seu pai do que algo que Izzy realmente deseja para sua vida."
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Dança



Filme: A Fabulosa Aventura de Sharpay

"Sharpay Evans (Ashley Tisdale) é uma diva em sua cidade natal. Descoberta por um caça
talentos quando atuava em uma festa de caridade, ela agora tem a chance de estrelar um
musical na Broadway. Atrás de seu sonho, ela se muda para Nova York mas logo percebe que
nem tudo será o mar de rosas que imaginava. Ela passa a morar em um apartamento pequeno,
onde há uma cama embutida, e ainda precisa disputar o papel com uma arrogante estrela.
Quem a ajuda a vencer os problemas é Peyton (Austin Butler), um estudante de cinema que é
seu novo vizinho."

Filme: No Balanço do Amor

"Sara Johnson (Julia Stiles) é uma garota de 17 anos que sempre sonhou em ser uma bailarina
profissional. Porém, seus planos vão por água abaixo quando sua mãe morre em um acidente
de carro e ela é obrigada a viver com seu pai em Chicago. Intimidada pela sua nova vida, ela
busca refúgio nos clubes locais, onde conhece um jovem (Sean Patrick Thomas) que
compartilha com ela o mesmo amor pela dança. Porém, eles logo descobrem que a pressão
existente entre os dois irá se tornar uma barreira maior do que a diferença de cor ou de classe
para que eles possam iniciar um romance."

Filme: Step Sisters

"Quando um grupo de meninas brancas e festeiras envergonham sua escola, Jamilah (Megalyn
Echikunwoke), uma aluna negra inteligente, dedicada e capitã de uma equipe de dança, é
recrutada para ensinar as meninas a dançar e a ganhar uma competição com elas na equipe.
Mesmo com o choque de culturas, a sororidade entre as moças começa a crescer conforme
todas saem de suas zonas de conforto."

Série: Dance Academy
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OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

"Dance Academy apresenta ao público o competitivo mundo da dança por meio de Tara
Webster (Xenia Goodwin), uma jovem de 15 anos que cresceu em uma fazenda no interior da
Austrália e, desde pequena, sonha em se tornar uma bailarina profissional. Após uma audição
de sucesso, ela consegue ingressar na Academia Nacional de Dança, uma prestigiosa escola
localizada em Sydney. Lá, ela conhece aqueles que vão se tornar seus grandes amigos e, ao
mesmo tempo, competidores importantes: Katrina (Alicia Banit), Ethan (Tim Pocock), Samuel
(Tom Green), Abigail (Dena Kaplan) e Christian (Jordan Rodrigues). (...)"
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"1962. O sonho de todo adolescente é aparecer no "The Corny Collins Show", o programa de
dança mais famoso da TV. Tracy Turnblad (Nikki Blonsky) é uma jovem gordinha que tem
paixão pela dança. Ao fazer um teste ela impressiona os juízes e, desta forma, conquista um
lugar no programa. Logo ela alcança o sucesso, ameaçando o reinado de Amber Von Tussle
(Brittany Snow) no programa. As duas passam também a disputar o amor de Link Larkin (Zac
Efron), enquanto duelam pela coroa de Miss Auto Show. No entanto os conceitos de Tracy
mudam quando ela descobre o preconceito racial existente na TV, decidindo usar sua fama
para promover a integração."

Filme: Vem Dançar
"Pierre Dulaine (Antonio Banderas) é um dançarino de salão profissional, que se torna
voluntário para dar aulas de dança em uma escola pública de Nova York. Pierre tenta
apresentar seus métodos clássicos, mas logo enfrenta resistência dos alunos, mais
interessados em hip hop. É quando deste confronto nasce um novo estilo de dança, mesclando
os dois lados e tendo Pirre como mentor."

Filme: Hairspray

Filme: Burlesque

"Ali (Christina Aguilera) deixou sua pequena cidade natal em busca do sucesso em Los Angeles.
Logo ao chegar ela conhece a boate Burlesque, especializada em shows musicais de belas
mulheres, que sempre se apresentam usando playback. O local é gerenciado por Tess (Cher),
que nega uma chance a Ali. Ela insiste e consegue ser contratada como garçonete, graças à
ajuda do balconista Jack (Cam Gigandet). Ali passa a acompanhar todos os shows, decorando
as canções e coreografias. Quando Tess e seu braço-direito Sean (Stanley Tucci) realizam uma
audição em busca de novas bailarinas, Ali aproveita a chance para mostrar do que é capaz."
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Filme: Dança Comigo?

"Há vários anos o advogado John Clark (Richard Gere), especialista em testamentos, leva uma
vida rotineira do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Apesar de amar sua mulher,
Beverly (Susan Sarandon), e seus filhos, John sente que algo está faltando algo em sua vida.
Por acaso vê na janela de uma academia Paulina (Jennifer Lopez), uma bela professora de
dança. Esperando se aproximar dela, John se matricula na academia. Paulina rapidamente
elimina qualquer possibilidade de envolvimento com John, mas isto não o faz deixar de ir às
aulas, pois ele acha cada vez mais relaxante e divertido dançar."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES
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Newsletter completa: Imagens de capas retiradas da internet e sinopses do site: Adoro Cinema.

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com

"Em Queens, acompanhamos a história de uma dançarina que trabalha como faxineira em
uma casa de shows e sonha em subir ao palco. Tudo muda quando um coreógrafo ambicioso
descobre seu talento."

Filme: Dancing Queens
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Filme: As Rainhas da Torcida

"Diagnosticada com câncer terminal, a solitária Martha (Diane Keaton) decide se livrar de
todos os seus pertences pessoais e se mudar para uma comunidade de idosos com o intuito de
esperar a morte chegar. Em seus últimos meses, ela quer uma vida tranquila, lendo livros e
interagindo com poucas pessoas, mas ao conhecer sua nova vizinha, Sheryl (Jacki Weaver),
uma mulher ativa e barulhenta, Martha vê seus planos indo por água abaixo, já que a nova
companhia faz questão de se manter constantemente presente. (...)"

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES
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