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RESUMO: É de conhecimento geral que a dança é um importante contribuinte no resgate 

de uma cultura de um determinado povo. E que o projeto corpo em cena mostrou essa 

relevância ao decorrer dos encontros feitos em sala de aula. A autora Érica Ferreira de S. 

B. de Paula – Prof.ª de Educação Física, diz que a dança promove um resgate ao 

conhecimento cultural por estar ligada às origens étnicas, por representar  povos e 

tribos antigas, por manifestar costumes e tradições dos homens nas mais diversas 

épocas ao longo da história, portanto, por estar ela intimamente envolvida nas 

manifestações culturais humanas desde todos os tempos e ao mesmo tempo ser uma 

linguagem de fácil entendimento e totalmente atualizada. Este trabalho foi organizado 

da seguinte maneira: através encontros fomos desenvolvendo a dança em grupo, 

utilizando um conjunto de movimentos. Concluímos que a dança é sim um auxiliador da 

cultura popular, pois a cultura não é uma arte individual, mas a dança carrega vários 

fatores, como comida típicas, festas, músicas e passos que caracterizam algo de um 

determinado grupo, como os cangaceiros que dançavam os xaxado, e seus passos eram 

semelhantes a gestos de guerras. Por fim, não conseguimos ter nenhum resultado de 

uma apresentação de dança no nosso projeto, ou seja, para a comunidade. 
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INTRODUÇÃO  

 
A cultura significa tudo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as 

crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser 

humano não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da 

qual é membro. Sabemos que a cultura não é algo singular e que ela tem contato direto 
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com a dança. Podemos definir a dança como arte do movimento e a escola como um 

ambiente de ensaio formal com a função de sistematizar, socializar e universalizar o 

conhecimento acerca do real, onde a dança popular faz parte desse conhecimento real 

(GUIMARÃES, 2003). 

Baseado nessas informações, compreendemos como a dança pode auxiliar no 

resgate da cultura popular e assim usar as práticas em outros lugares, como forma de 

florescer a mesma. Fundamentando nas músicas latinas, MPB e danças de origem 

Nordestinas. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Através da fundamentação (GUIMARÃES, 2003), tivemos base para entender o 

que seria cultura e a partir (COLETIVOS DE AUTORES,1992,p.59)  percebemos que "faz-

se nescessario a cultura brasileira  no Mundo da dança através da tematização das 

origens culturais". Incorporada então cada raiz cultural de danças Brasileiras. 

 
METODOLOGIA 

 
A experiência relatada no Colégio Técnico de Floriano teve como participantes 8 

bolsistas e 1 voluntária. 

Na oportunidade esclarecemos que a prática aqui relatada pode ser classificada 

como pesquisa ação. Tripp (2005, p. 446) considera “pesquisa-ação” como um termo 

genérico para englobar “qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a 

prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito 

dela” (TRIPP, 2005, p. 446). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O projeto corpo em cena é um projeto de extensão, e teve como objeto, ajudar 

no desenvolvimento de cada indivíduo que participa, fazendo com que floresça a 

criatividade e no melhoramento de movimentos corporais, sendo possível a intervenção 

da população. No colégio CTF-UFPI o estudante participaram do projeto corpo em cena 

passaram pelo processo de desenvolvimento dos objetivos citados acima e chegamos em 

resultados que nos mostram que a dança tem papel fundamental na sociedade que 

constitui uma cultura.  
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Faz-se necessário o resgate da cultura brasileira no.   Mundo da dança através 

da tematização das origens culturais, sejam do índio, do branco ou do negro, 

como forma de desapertar identidade social do aluno no projeto de construção 

da cidadania. (COLETIVOS DE AUTORES, 1992, p.59). 

 
Além disso a dança favorece um bom desempenho em uma vida social e 

saudável entre outros interesses, por meio desta pesquisa vimos que pessoas melhoram 

em temos como: auditivo, em relação às músicas, visuais destacado nas coreografias, 

proporcionado um melhor autoestima nas e inclusão escolar nos indivíduos que a 

praticam. Preservando a cultura onde os mesmo está contido. 

A dança latina se tornou popular mundialmente pela sua elegância, 

dramaticidade e sensualidade. A música latina é brilhante, passional e emotiva e tem 

uma batida contagiante que convida a todos para a pista de dança, independentemente 

da habilidade que tenha. A história da dança latina não começa em Cuba ou na Espanha, 

mas sim na Inglaterra do século XVIII. Nos anos 1700, uma dança inglesa informal 

espalhou-se em toda a Europa. Na França foi chamado de "contredanse", na Espanha 

"contradanza" e em Portugal "contradança". Os europeus finalmente trouxeram a dança 

com eles para América Central e do Sul. 

A música latina é uma das mais ricas e diversas concentrando-se nos países da 

América do Sul, América Central, além do México, Portugal, Espanha e Itália. Nomes 

importantes saíram dessas regiões e viraram símbolos de diversidade cultural ao redor 

do mundo ao longo de nossa história e é quase impossível lembrar de todos os nomes. 

Tão rica e diversa se sobressaiu perante a outras culturas de outras partes do mundo. Da 

havaneira de Cuba às sinfonias de Heitor Villa-Lobos ou a bossa nova de Tom Jobim, a 

música latina se renova e sustenta uma identidade única. 

A música popular brasileira começou, de vez, nos anos 60. No entanto, é 

interessante traçar brevemente o caminho da origem da MPB, desde muito antes da 

Bossa Nova. A história do Brasil é suficiente para explicar a diversidade da música 

brasileira, tanto em tempos antigos quanto atuais. Com uma população diversa, 

composta por mulatos e negros de origem africana, índios e brancos europeus, o Brasil 

via todo tipo de música, populares e eruditas. 

A mpb  teve como influência para ser criada, diversos povos que habitam aqui 

no Brasil desde a época de colonização, que a partir dessas músicas foram criadas 

diversos tipos de dança que tem como um dos principais objetivos resgatar uma 
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determinada cultura, e com isso nasceu o samba que foi a  junção de ritmos, 

instrumentos e sons africanos. Não somente o samba passa a coexistir, mas outros entre 

si. A região Norte do Brasil possui muitos costumes e ritmos provenientes das culturas 

dos escravos é de todos os presentes no contexto histórico brasileiro em 1700. Muitas 

danças típicas surgiram naquela época e as de mais destaque são: marujada, cirandas e o 

catimbó. 

A região Nordeste é conhecida por abrigar o maior número de estados. Foi o 

berço da colonização portuguesa e também da exploração de materiais e matérias-

primas. É conhecida também pelas danças e ritmos brasileiros que são marcantes é 

muitos conhecidos como o frevo, maracatu, xaxado, bumba-meu-boi, tambor-de-crápula 

e o forró e suas variantes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Criamos uma dança com a ajuda do Tarso Tapety, coordenador do projeto. 

Percebemos que a dança não é algo singular, e que vem sendo passada de pessoa em 

pessoa, desde o primitivo ao contemporâneo. A partir da performance trabalhada 

percebemos que somos influenciados e influenciadores, fazendo com que a dança seja 

um conjunto de histórias contadas através de passos aprendidos ou criados. 
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