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Introdução 

 

A disciplina Práticas Integradoras de Ensino III (PIE-III) é desenvolvida no curso 

de Licenciatura em Dança (LiDança) no Instituto Federal de Brasília (IFB), sendo 

ministrada pela Prof.Dr.Sabrina Cunha.  

De forma geral, a disciplina tem como objetivo contribuir na formação pessoal, 

acadêmica e profissional de alunos e professores. Tal disciplina, quando ofertada no 

segundo semestre de 2012, teve como proposta oferecer para a sociedade do IFB (alunos, 

professores e demais funcionários) mini cursos relacionados à dança, onde desenvolvi o 

mini curso de Danças Folclóricas, que visou a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão, além de trabalhar a cultura popular e ressaltar características de algumas regiões 

do país (a sensualidade do norte, a alegria do nordeste e o romance do sudeste), 

principalmente as festas do povo brasileiro.  

Como resultado deste mini curso, foi criado um grupo de estudo onde são 

discutidos textos, artigos e outros materiais referentes às danças folclóricas e cultura 

popular, com intuito de aproximar prática e teoria. 

 

Como tudo começou... 

 

 Ao início da disciplina de Práticas Integradoras de Ensino III, foi explicado que 

nós, alunos, teríamos que ministrar mini cursos para a comunidade do IFB. 

 Conforme os grupos foram se formando e decidindo o tema de seus respectivos 

mini cursos, eu me encontrava em conflito sobre o que ministrar e com quem fazer grupo, 

pois eu havia acabado de entrar para o IFB e não conhecia nada e ninguém. 

 Porém, logo foi resolvido, uma vez que a professora regente viu nas danças 

folclóricas uma excelente oportunidade de expandir a cultura popular brasileira dentro de 

uma sociedade leiga sobre tais danças. Gostando da idéia, uma outra aluna, com formação 

no sapateado, se interessou e se dispôs a me ajudar. 

 Juntas montamos o cronograma das aulas, que foram realizadas uma vez por 

semana, e trocamos conhecimento. Eu pude ensiná-la a história e movimentos de algumas 

danças folclóricas, enquanto ela me ensinou movimentos do sapateado, principalmente do 

aquecimento. Dessa forma, organizamos nossas aulas integrando 

alongamentos/aquecimentos do sapateado e movimentação de danças folclóricas. 
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 As danças foram selecionadas por região geo-política brasileira e cada trio de dança 

(baião, coco, samba de roda / lundu, síria, carimbo / pastoril, chiba cateretê, catira) foi 

pensado para ser trabalhado a cada mês do semestre (setembro, outubro e novembro). 

 

Objetivos 

 

 Vivenciar algumas das danças folclóricas presentes na cultura brasileira. 

 

Metodologia 

 

 Foi selecionado um texto específico acerca de cada dança para ser lido e discutido 

ao início das aulas e também para criar um ambiente que remetesse os alunos ao contexto 

social e cultural em questão. Os textos explanavam sobre a região da dança trabalhada e 

seus costumes, além de retratar sobre sua origem e seu desenvolvimento. 

 Após a leitura do texto, discutíamos sobre dúvidas e certezas e os alunos 

experimentavam músicas características, de forma livre, a partir do que foi lido, de suas 

experiências interpessoal e intrapessoal e até mesmo da improvisação que a música 

pudesse estimular. 

 Em seguida, era feito um laboratório de alguns dos passos básicos de cada dança, 

seguido de montagem de uma célula de movimento. Ao final, havia uma conversa sobre 

como foi vivenciar aquela aula. 

 

Cronograma cumprido  

 

Aula 01: 

 Apresentação do tema; 

 Discussão do tema; 

 Ciranda de apresentação; 

 Experimentação de todos os ritmos a serem trabalhados. 

Aula 02: 

 Leitura e discussão do texto sobre Baião; 

 Experimentação livre de músicas características; 

 Laboratório de passos básicos do Baião; 

 Conversa final. 

Aula 03: 

 Leitura e discussão do texto sobre Coco; 

 Experimentação livre de músicas características; 
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 Laboratório de passos básicos do Coco; 

 Conversa final. 

Aula 04: 

 Leitura e discussão do texto sobre Samba de Roda; 

 Experimentação livre de músicas características; 

 Laboratório de passos básicos de Samba de Roda; 

 Conversa final. 

Aula 05: 

 Leitura e discussão do texto sobre Lundu e Siriá; 

 Experimentação livre de músicas características; 

 Laboratório de passos básicos de Lundu e Siriá; 

 Conversa final 

Aula 06: 

 Leitura e discussão do texto sobre Carimbó; 

 Experimentação livre de músicas características; 

 Laboratório de passos básicos de Carimbó; 

 Conversa final; 

 Proposta de montar coreografia. 

Aula 07: 

 Resumo de todas as aulas; 

 Experimentação de todas as aulas; 

 Esclarecimento de todas as aulas. 

Aula 08, 09, 10, 11: 

 Questionário de avaliação do minicurso 

 Montagem da coreografia. 

 

Questionário de Avaliação 

 

01- Por qual motivo se matriculou no minicurso de Danças Folclóricas? 

- Me interessei pelo mini curso, porque sempre tive muita vontade de conhecer e aprender 

as danças brasileiras, e nunca antes tivera oportunidade. Quando fala-se em Danças 

Folclóricas, penso em um resgate da cultura brasileira, a qual consiste na expressão de 

um povo, e isso, vem perdendo-se ao longo dos anos. Também, a minha crença religiosa 

me aproxima da cultura popular, uma vez que a mesma tenha raízes africanas, assim como 

a maioria dos movimentos populares.  
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- Eu conhecia pouco de danças folclóricas e não tinha acesso ao conhecimento facilmente, 

então vi no curso a oportunidade de aprender. 

 

02- Quais foram suas expectativas em relação à essas aulas? Foram superadas ou 

não? Por quê? 

- Foi pouco tempo, do período de inscrição até o início do minicurso, eu só esperava 

dançar muito e aprender.  

Sim, eu fui surpreendida positivamente. As aulas eram dinâmicas, vivenciávamos as 

danças populares brasileiras, de modo que era estimulado, em nós alunas, reflexões e 

estudo sobre nossa cultura. Aprendíamos a dança, bem como a sua origem e seu 

propósito.  

 

- Minhas expectativas eram de conhecer sobre a cultura, de onde veio e passos específicos 

de cada dança. Minhas expectativas foram superadas, pois lemos textos, discutimos, 

assistimos vídeos, criamos e experimentamos a partir do nosso entendimento. 

 

 

03- O minicurso contribuiu de alguma forma para você? Em quê? 

 - Sim, o minicurso acrescentou demasiadamente em minha formação enquanto dançarina, 

e também em minha formação enquanto futura licenciada em dança. Despertou-me uma 

nova direção em pesquisa acadêmica.  

 Hoje penso em trabalhar com a cultura popular. É importante ressaltar que o professor é 

o responsável pela concretização do processo de ensino nas escolas, e tem importante 

papel na formação do caráter social do aluno, a escola pode desempenhar um papel 

relevante na educação dos corpos e do processo interpretativo e criativo de dança, pois 

proporcionará aos alunos subsídios para melhor compreender, desconstruir, transformar 

as relações que se estabelecem entre corpo, dança e sociedade. E as danças folclóricas 

abordam uma valiosa discussões acerca de identidade cultural, etnia, raça, gênero, 

costumes e tradições, uma vez que culturas populares sejam transmitidas de uma geração 

para outra.    

 

- Sim, por causa do curso difundi meu conhecimento estendendo aos meus alunos, além de 

enriquecer meu vocabulário gestual. 

 

04- Qual sugestão teria para este processo de ensino/aprendizado? 

- Concordo com a didática da Professora do minicurso. Acredito na eficácia de 

primeiramente proporcionar que o aluno experimente movimentos de acordo com 

caminhos que o seu corpo deseja percorrer de acordo com o ritmo da música, sem 

sequência de passos. Após, há um embasamento teórico, e logo os passos tradicionais de 

cada dança.  
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- Nós tentamos, mas o tempo foi curto para uma criação conjunto em apresentações 

públicas. 

 

05- Comente algo que não foi perguntado. 

- O curso foi ótimo, mas poderia ser melhor com permanência e continuidade para 

complementarmos com apreciação artística de outros grupos e pesquisa.  

 

Conclusão 

 

 Percebo que ministrar este curso contribuiu positivamente em aspectos sócio-

educativos, tanto para os discentes, quanto para os docentes. Entendo que o estudo da 

cultura popular é de grande importância para o currículo escolar, uma vez que trata da 

história de como nosso povo se divertia e ainda se diverte, inclusive nos momentos de 

dificuldades.  
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