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RESUMO 

BRIÃO, Renan.  A DANÇA DA CHULA GAÚCHA: UMA CONSTRUÇÃO A PARTIR 

DA MINHA TRAJETÓRIA NO CURSO. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas 

2018. Monografia. Curso de Dança Licenciatura. UFPEL Pelotas, 2018.   

 

Nesta pesquisa tive como objetivo relacionar o ensino da chula, dança que faz parte 

do folclore do Rio Grande Sul, com os métodos ativos da educação musical. Para 

tanto foi feita uma revisão bibliografia com referências sobre os temas e também 

relatos e reflexões de momentos em que tive contato com os métodos ativos e a 

chula durante o Curso de Dança - Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas. 

Esse processo inicia-se na disciplina de Música e Movimento e resulta nas propostas 

de Estágio II, em que realizei uma pesquisa-ação, e Montagem de Espetáculo II, 

disciplina na qual realizei uma proposta artística que dialogava com esta temática. A 

partir das relações desenvolvidas nos diferentes momentos do curso, busquei uma 

forma de ensinar a dança da chula ou a partir desta ensinar elementos musicais, 

sendo assim uma via de mão dupla. Trazendo uma sugestão de atividades que criei 

e utilizei durante as experiências relatadas neste trabalho, procurei desenvolver uma 

proposta que pudesse ser utilizada por educadores musicais e professores de 

dança. 

 

Palavras-chave: Chula. Música. Dança. 
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RESUMEN 

BRIÃO, Renan. LA DANZA DE LA CHULA GAÚCHA: UNA CONSTRUCCIÓN A 
PARTIR DE MI TRAJETORÍA EN EL CURSO. Universidad Federal  Pelotas. Curso 
de Danza Licenciatura. UFPEL Pelotas, 2018. 
 

 

En esta investigación tuve como objetivo relacionar la enseñanza de la chula, danza 

que forma parte del folclore de Rio Grande Sul, con los métodos activos de la 

educación musical. Para ello se realizó una revisión bibliográfica con referencias 

sobre los temas y también relatos y reflexiones de momentos en que tuve contacto 

con los métodos activos y la chula durante el Curso de Danza - Licenciatura de la 

Universidad Federal de Pelotas. Este proceso se inicia en la disciplina de Música y 

Movimiento y resulta en las propuestas de Etapa II, en que realicé una investigación-

acción, y el Montaje de Espectáculo II, disciplina en la que realicé una propuesta 

artística que dialogaba con esta temática. A partir de las relaciones desarrolladas en 

los diferentes momentos del curso, busqué una forma de enseñar la danza de la 

chula oa partir de esta enseñar elementos musicales, siendo así una vía de mano 

doble. Trayendo una sugerencia de actividades que creé y utilizé durante las 

experiencias relatadas en este trabajo, intenté desarrollar una propuesta que pudiera 

ser utilizada por educadores musicales y profesores de danza. 

 

Palabras-clave: Chula. Música. Danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

ABSTRACT 

BRIÃO, Renan. CHULA GAÚCHA DANCE: A CONSTRUCTION FROM MY 
TRAJECTORY IN THE COURSE. Federal University of Pelotas, Pelotas 2018. 
Monograph. Graduation Dance Course. UFPEL Pelotas, 2018. 
 

 

In this research I aimed to relate the teaching of chula, dance that is part of the 

folklore of Rio Grande Sul, with the active methods of music education. For that, a 

bibliography review was made with references on the subjects and also reports and 

reflections of moments in which I had contact with the active methods and the chula 

during the Dance Course of the Federal University of Pelotas. This process begins in 

the discipline of Music and Movement and results in the proposals of Internship II, in 

which I realized an action research, and Spetacle II, discipline in which I realized an 

artistic proposal that dialogued with this theme. From the relationships developed in 

the different moments of the course, I looked for a way to teach the chula dance or 

from this to teach musical elements, thus being a double way. Bringing a suggestion 

of activities that I created and used during the experiences reported in this work, I 

tried to develop a proposal that could be used by music educators and dance 

teachers. 

 

Keyword: Chula. Music. Dance 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Por ter começado na dança no folclore do Rio Grande do Sul, tive intenso 

contato com danças com sapateios, e é no curso de Dança - Licenciatura na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que noto as relações que tive como um 

músico. Essa monografia traz um relato de momentos que foram importantes para o 

meu auto reconhecimento como bailarino/músico. 

 Esse processo inicia-se na disciplina de Música e movimento e resulta nas 

propostas de Estágio II e Montagem de espetáculo II. Nesses relatos, sobre as 

disciplinas do curso de Dança - Licenciatura da UFPel, trago as minhas experiências 

e minhas reflexões. 

 Depois relato como trabalhei o ensino da dança da chula gaúcha através dos 

métodos ativos da educação musical. Trazendo nesse capitulo um histórico do 

folclore no Rio Grande do Sul, um histórico da dança da chula, uma apresentação 

sobre os métodos ativos e seus percussores, e para o final como relacionei a dança 

da chula gaúcha com os métodos ativos como uma via para se ensinar a dança ou a 

partir da chula ensinar elementos musicais.  

 Para essa pesquisa foi realizado uma revisão bibliográfica na qual foram 

pesquisados autores da educação musical e os precursores dos métodos ativos. 

Também foram abordados temas referentes ao folclore do Rio Grande do Sul. 

 O primeiro capítulo é uma reflexão sobre a disciplina de Música e Movimento, 

que é oferecida no terceiro semestre no Curso de Dança. Nessa etapa do curso 

tivemos contato com conteúdos da música como parâmetros do som, melodia, ritmo, 

harmonia, construindo relações entre corpo e ritmo ou rítmico-corporais.  

A partir dessa experiência vieram as próximas, Estágio II e Montagem de 

espetáculo II, nas quais procurei utilizar de conceitos da música para ensinar dança 

ou com a dança evidenciar as características musicais em comum entre as áreas 

como o tempo, espaço e o corpo. 

No segundo capitulo, vivendo um estágio: experiências e propostas, relato e 

reflito sobre as experiências na disciplina de estagio II. Começo aqui o processo de 

pesquisa na área em que desejo atuar, com o desejo de ensinar a todos. Dessa 
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forma escolhi o CTG Sinuelo do Sul, que tem sua sede na Colégio Municipal 

Pelotense. Para a realização do estágio e pesquisa-ação. 

O Museu do Sapateado é o tema do terceiro capitulo, relatando a experiência, 

como diretor, nessa produção artística, desde o projeto até a apresentação, trazendo 

elementos como figurino, trilha sonora, elenco entre outros. Com esse museu 

juntamos diferentes técnicas de sapateado em uma exposição de dança. 

Esses momentos relatados marcaram meu percurso e a partir deles eu passo 

a repensar as minhas práticas anteriores à universidade, e por isso trago no quarto 

capítulo uma breve exposição sobre as características das danças tradicionais do 

Rio Grande do Sul, dando ênfase para a dança da chula gaúcha.  

No quinto capítulo relaciono os métodos ativos da educação musical com a 

dança da chula gaúcha propondo uma ‘via de mão dupla’ em que se pode ensinar a 

dança chula gaúcha com métodos ativos ou vice e versa. Para essa proposta sugeri 

oito atividades que criei e utilizei durante as experiências relatadas neste trabalho.  

Na universidade, participei de grupos de pesquisa e extensão referente ao 

tema, folclore, música e dança, passando por experiências em que ampliaram a 

visão sobre folclore, regional, nacional e mundial. Notei que o meu tempo para a 

realização de atividades é outro, dessa forma não conseguia dar conta de tudo, 

assim comecei a me afastar de tantos afazeres. Neste período tentamos, alguns 

colegas e eu a montar o nosso próprio grupo de dança, no intuito de dar vazão as 

ideias coreográficas que tínhamos. Porém o relato que trago aqui são referentes a 

disciplinas do curso de dança da UFPel.  

Neste trabalho estão descritas experiências com vários estilos de sapateado. 

A dança da chula gaúcha ganha um destaque, pois diferente dos outros gêneros 

essa dança foi a única em que eu não tive um professor, portanto decidi pensar em 

como ensinar e aprender esta dança. 

Portanto a princípio iriamos criar oficinas para testar e analisar alguns 

exercícios, porém não tivemos esse tempo, portanto partimos para uma análise 

reflexiva sobre os momentos em que essas inquietações e ideias surgem. Também 

fizemos uma revisão bibliográfica e o estágio que foi mencionado tiveram 

característica de uma pesquisarão. 

Com essa pesquisa busquei relacionar os conhecimentos da dança e da 

música, que tanto estimo, a partir das minhas vivências. Do meu passado trouxe as 

Comentado [rB1]:  
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danças tradicionais, do meu presente as experiências acadêmicas, e para o futuro... 

O desejo de continuar e contribuir com a dança/música e seus movimentos.    
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1. MÚSICA E MOVIMENTO 

 

 

 

Neste Capítulo falarei sobre a disciplina Música e Movimento e a importância 

que ela tem para a minha carreira acadêmica, na docência e enquanto artista. 

Essa disciplina é oferecida pelo curso de Dança no terceiro semestre, com 

carga horária de 68 horas e possui 4 créditos. Essa disciplina foi a responsável por 

ativar um senso de autoconfiança em relação com a produção de música através do 

corpo, desencadeando os trabalhos que serão citados posteriormente. Com as 

reflexões e exercícios feitos em aula pude conhecer e compreender muitos dos 

elementos musicais que já faziam parte das minhas práticas de dança e sapateado. 

A disciplina buscou “Desenvolver a percepção musical por meio de exercícios 

corporais e vocais” segundo consta no Plano Pedagógico do Curso de dança 

licenciatura da UFPel (2013 p.93). Assim a turma teve experiências com a música e 

com sons diversos conhecendo diferentes sons e seus parâmetros, explorando 

instrumentos, muitas vezes através de improvisações. 

Na descrição da disciplina de Música e Movimento de acordo com o PPC 

temos os seguintes conteúdos: “Parâmetros do som (intensidade, altura, duração e 

timbre); Elementos da linguagem musical (melodia, ritmo e harmonia); Compreensão 

das relações entre corpo e ritmo; Pulsação, metro e ritmo Jogos rítmicos corporais; 

Improvisação musical Gêneros musicais brasileiras; Metricidade”. 

A partir disso comecei a relacionar os conteúdos com as minhas práticas e 

percebendo o quanto um dançarino se enriquece ao reconhecê-los. A dança é 

realizada em um determinado tempo, a música também, a dança utiliza um espaço 

cênico, a música utiliza do espaço do instrumento e cênico muitas vezes. Assim me 

pergunto ‘qual músico não dança?’ e ‘qual dançarino não é músico?’. As relações 

são diferentes, porem se utilizam de mesmos conceitos, enquanto o dançarino quer 

mostrar o movimento o músico utiliza o movimento para emitir sons. 

É neste momento que as portas da curiosidade se abrem, e a vontade de 

estudar cresce. Mas para além de acumular esse conhecimento, busquei caminhos 

para ensinar e mostrar, através dos estágios, e da montagem de um espetáculo. 

As aulas de Música e Movimento envolveram exercícios que marcaram a 

minha docência. Geralmente os exercícios que eram trabalhados em uma aula eram 
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retomados em outras aulas ou os conceitos aprendidos com eles. Neste relato não 

trarei os exercícios na ordem em que eles foram apresentados, mas sim na ordem 

em que me recordo. 

O primeiro exercício foi um de composição, em que cada um dos alunos devia 

dizer uma palavra ou frase que escutou no dia ou na semana, depois foi atribuído 

um tempo para essas frases. E assim composições foram nascendo. Em aulas 

posteriores as composições foram revisitadas e complementadas com percussão 

corporal, cânon, e outros elementos. Neste exemplo a turma notou que a 

composição de uma letra de música pode ser feita por qualquer um ou, melhor e 

mais divertido, por um grupo. Também vimos, de forma mais intuitiva, os conceitos 

de tempo musical que posteriormente foram mais trabalhados.  

Outro exercício foi parecido, porém ao invés de fala tínhamos que criar 

pequenas estrofes com instrumentos de percussão criando assim como disse o 

professor uma ‘maquina sonora’. Além de criar composições um tanto quanto 

distintas ou peculiares, tivemos também a oportunidade de conhecer e ter contato 

com alguns instrumentos de percussão como: chocalho, caxixi, tarol, pandeiro, 

surdo, claves. Isso proporcionou uma experiência com instrumentos para alunos que 

em sua maioria não tinha essa experiência.  

 

 
 

Imagem 1: Instrumentos do Curso de Dança UFPel. FONTE: acervo pessoal. 
 

 

 

Percussão corporal também foi tema em uma aula, onde tínhamos que criar 

sons a partir do corpo ou chão, nesta aula voltamos a falar sobre o tempo e 

trabalhamos em uma composição de quatro tempos, em um primeiro momento no 

decorrer da aula também repetimos o exercício trocando para compasso de três 

tempos, e uma tentativa com a música de seis tempos. 

Por último teve uma aula que fizemos, dentro do espaço cênico, onde 

reprisamos exercícios, porém pensando em como esses ficariam na cena. Essa aula 
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foi uma construção coletiva de troca entre alunos e professor pois a cena é o lugar 

onde os bailarinos se expressam sendo assim tivemos que trabalhar um uma outra 

técnica de expressão. 

Avaliação dessa disciplina consistia em dividir a turma em dois grupos. Ambos 

os grupos deveriam criar uma música utilizando os elementos aprendidos em aula. E 

entregar uma notação alternativa contendo (forma, compasso, letra, divisões de 

partes para canto, instrumentação etc); Depois de criado os grupos registravam e 

encaminhava essa composição para o outro grupo, este que deveria criar uma 

composição coreográfica com obra criada - depois vivenciado nas aulas durante o 

semestre.   

 
 

Imagem 2: Avaliação da disciplina, grupo A - FONTE: acervo pessoal. 

 
Nesta imagem foi a apresentação da música do grupo A que são os que 

estão de costas para o espelho a apresentação coreográfica ficou para o grupo B 

que está posicionado em frente do espelho. Na próxima imagem é o contrário 

apresentação musical grupo B e grupo A na coreografia. 
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Imagem 3: Avaliação da disciplina, grupo B FONTE acervo pessoal 
 

  

Os saberes e conhecimentos vivenciados em uma disciplina podem, e 

fazem diferença, na história dos alunos. Essa disciplina fez diferença na minha 

história pois mostrou-me o quanto múltiplos somos, o quanto o bailarino é músico e 

o músico bailarino. E a partir dessa experiência surgem as propostas de montagem 

de estágio II e montagem de espetáculos. Estes trabalhos, que falarei mais a frente, 

foram influenciados diretamente desse ímpeto de músico dançarino que foi acordado 

na disciplina de Música e movimento.     
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2. VIVENDO UM ESTÁGIO: EXPERIÊNCIAS E PROPOSTAS  

 

 

O estágio é o momento de arriscar, de descobrir o professor que nós somos. 

Acredito na importância de escutar os alunos, de forma a incluí-los nos processos 

criativos, democratizando-os.  

O curso de Dança - Licenciatura da UFPel possui três estágios obrigatórios, 

sendo o Estágio I com a educação infantil e anos iniciais, o estágio 3 com os anos 

finais, ensino médio e EJA. O Estágio I e III é reservado para o ensino formal que 

corresponde as escolas formativas. O estágio 2 é realizado nos espaços não formais 

como: CTGs, academias de musculação, academias de dança, associações 

comunitárias, entre outros.  

O aluno que vai passar pelos estágios pode escolher o local onde quer 

realiza-lo, se não tiver, o professor da disciplina geralmente tem, sugestões de 

lugares para indicar, geralmente grupos que já receberam estagiários.    

Os estágios I e III foram realizados, respectivamente na EMEF Joaquim 

Nabuco e EEEM Antônio Leivas Leite, estes estágios foram executados no mesmo 

semestre e tiveram em sua temática as relações da dança com o cinema.  

O Estagio II no espaço não formal é o momento do curso em que os alunos 

tem uma experiência com este mercado de trabalho, que mais emprega egressos do 

curso. Porque a dança enquanto componente curricular, na educação básica, ainda 

está em processo de implementação segundo a lei 13.278 de 2 de maio de 2016 os 

componentes das artes na escola de ensino formal deverão estar nos currículos até 

2021, sendo eles: Artes visuais, dança, música e teatro. Por este motivo os 

profissionais da dança tem maior área de atuação no mercado não formal de ensino.  

O estágio 2 foi realizado no segundo semestre de 2017 em um dos Centros 

Tradicionalistas Gaúchos, representou o desejo do autor de voltar a trabalhar com 

este público. Foi realizado com o intuito de trazer novas abordagens para as 

invernadas artísticas levando em consideração as vivências do grupo.  

O CTG escolhido foi o Sinuelo do Sul, o qual apresentarei em seguida, e teve 

em sua temática as relações da música e movimento, levando em consideração as 
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práticas já realizadas pelo grupo. Eu já conhecia o grupo e conhecia o pai de um 

integrante da invernada mirim, mas o maior motivo de ter escolhido este CTG e não 

foi a democratização da cultura que o grupo desenvolve, pois a sede do grupo é o 

Colégio Municipal Pelotense, sendo assim a maioria dos integrantes estudam nesta 

escola e muitos desses não teriam condições financeiras de se manter em CTGs 

mais tradicionais da cidade. 

Atualmente o custo financeiro para que alguém participar de um grupo de 

danças tradicionais é alto. Um grupo que funciona em uma escola oportuniza, 

pessoas que não teriam condições financeiras, a ter contato com essa cultura.  

Este relato foi dividido em duas partes. Na primeira parte, relato o trabalho 

realizado pelo Sinuelo do sul, que apresenta o grupo e refletindo sobre o trabalho 

que foi desenvolvido e os seus conteúdos. Na segunda parte, denominada 

Sapateados e sapateios, são apresentadas as memórias das aulas realizadas.  

 

 

2.1. SINUELO DO SUL 

 

 O grupo escolhido para o estágio é a invernada artística juvenil1 Sinuelo do 

Sul, com alunos entre 14 e 18 anos de idade. Este grupo tem a sua sede na Escola 

de Ensino Fundamental e Médio Pelotense.  

 Os centros de Tradições gaúchas são, geralmente, formados por 

departamentos que são: Campeiro, Cultural e artístico. Cada departamento tem suas 

incumbências e compromissos durante o ano. 

No departamento cultural é responsável por realizar ações de fomento à 

pesquisa, usos e costumes dessa tradição. Tendo como principais representantes os 

peões e prendas, são escolhidos em competições com provas em diferentes 

seguimentos da cultura gaúcha. Essas competições são separadas em três etapas a 

                                                
1 Invernada é o local onde se deixa o gado para engorde, e é utilizada nas entidades tradicionalistas 

como sinônimo para grupo de dança. 
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interna realizada na entidade tradicionalista, a regional realizado dentro das regiões 

tradicionalistas do estado e a fase estadual, essa competição é conhecida como 

ciranda de prendas e entrevero de peões e está em sua 48° e 30° edições 

respectivamente, fases estaduais.  

O departamento campeiro dentro de um CTG traz ao seus componentes, 

experiências ligadas a vida dos trabalhadores do campo como por exemplo, a andar 

a cavalo, laçar2, pealar3, guasqueirar4, esquila5, entre outros. Pensando na 

localização e os integrantes dos CTGs são de origem urbana, esse é o 

departamento que traz muitas experiências diferentes para os jovens integrantes.  

No departamento artístico é formado por linguagens artísticas como música, 

poesia, dança e artesanato. As danças são separadas em modalidades, as 

invernadas são os grupos, individual temos a chula e tem as danças de salão. Nos 

seguimentos da música tem os conjuntos que tocam para as invernadas e cantores, 

violonistas, gaiteiros que tem competições próprias. Assim como declamadores e 

poetas, trovadores artesãs fazem parte desse núcleo.  

Este grupo tem estes departamentos citados acima, tenho maiores conquistas 

e expressividade no departamento cultural. No departamento artístico as invernadas 

são o carro chefe, tendo um grupo mirim e outro juvenil. 

Os integrantes do CTG, em grande maioria, são da escola. Este grupo 

participa ativamente nos eventos do MTG. Participam de rodeios artísticos como o 

Juvenart6 e o circuito7 da 26° Região Tradicionalista8 e também o Festival Gaúcho 

estudantil (FEGAES)9 das cirandas e entreveros culturais. 

Por questões de disponibilidade de horário o estágio foi realizado apenas com 

a invernada juvenil que durante a realização tinham o Zé Severo10 e Indianara 

                                                
2 O tiro de laço é um trabalho de recolher o gado que foge, atualmente tratado como um esporte. 
3 Pealo é a ação de derrubar o gado com o laço para a marcação no Rio Grande do Sul existem 

várias formas de realizar essa atividade:  Pealo de cucharra, pealo de costilhar e pealo 
reborqueado são alguns exemplos. 

4 Guasqueiro é o nome dado ao profissional que trabalha com o couro cru. 
5 Esquila é a atividade de tosar ovelhas para utilizar a lã. 
6 O JuvEnart é um evento artístico/tradicionalista, executado pelo CTG Sentinela da Querência em 
parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho, Universidade Federal de Santa Maria e Prefeitura 
Municipal de Santa Maria, e que tem por finalidade a preservação, valorização e divulgação das artes, 
da tradição e da cultura popular do Rio Grande do Sul (@juvenartoficial facebook 20/10/17) 
7 Circuitos são rodeios artísticos realizados na Região tradicionalista de modo a pontuar em um rank 
8 26° é a região tradicionalista da qual Pelotas faz parte, dentre as 30 regiões do MTG no estado.  
9 O maior festival estudantil do Rio Grande do Sul, que ocorre na cidade de cachoeirinha desde 1988. 
10 Dançarino no Centro de Tradições Gaúcha (CTG) Cel. Thomas Luiz Osório e ensaiadores de vários 

grupos pelo estado.   
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Farias11, como seu ensaiadores12 A supervisora do estágio foi a posteira13 do grupo, 

Vera Lucia Machado. 

Os ensaios acontecem no teatro da escola, onde há um aparelho de som 

sempre à disposição e materiais como cadeiras e colchonetes das aulas de ginástica 

artística que acontecem no mesmo local. O maior problema que notei foi a 

disponibilidade do espaço, pois por ser compartilhado existiram diversos dias em 

que duas atividades distintas estavam marcadas para o mesmo lugar. A escola 

também conta com um auditório interno e uma sala de dança. Quando havia 

conflitos pelo teatro íamos para o auditório, por que a diretoria não libera a sala de 

dança para invernada com o argumento de que as botas dos meninos estragariam o 

piso. Sendo assim muitas aulas foram em locais como o pátio, o saguão do teatro e 

o auditório interno quando não estava ocupado.  

Esta experiência foi uma revisita, no passado pois o CTG em que participava 

na cidade de Bagé, tinha muita similaridade nas características positivas e negativas 

também o que fez com que tivesse muita vontade de continuar trabalhando com o 

grupo. Mas ainda não foi possível por motivos de compromisso diversos.  

 

2.2. SAPATEADOS E SAPATEIOS 

 

 O objetivo geral das aulas era apresentar conteúdos como relações entre 

música e movimento, no intuito de revelar aos bailarinos que sapateiam que eles são 

músicos que dançam e também composição coreográfica, de modo a fazer com que 

os bailarinos notassem o seu potencial criativo. Os objetivos mais específicos estão 

em exercícios de composição coreográfica e de expressão e criatividade sem perder 

a relação com música, pensando sempre nas técnicas de sapateado.  

                                                
11 Dançarina no Centro de Tradições Gaúcha (CTG) Cel. Thomas Luiz Osório e ensaiadores de vários 

grupos pelo estado.   
12 Ensaiador é a função dada para os professores das danças tradicionais. 
13 Posteiro é o empregado que reside em uma fazenda e responsável pelo cuidar para que não haja 

invasão de terra ou fuga do gado, nos CTGs esse termo é aplicado para os diretores dos grupos. 
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Os alunos foram bem receptivos. Nós tínhamos uma hora e meia de aula, e 

depois começava o ensaio com o Zé e a Indiara, que duravam de duas a três horas. 

Todos os alunos participavam da aula, alguns chegavam atrasados porque estudam 

de tarde e em outra escola entravam e saiam a hora que quisessem, pois havia 

liberdade de participar ou não da aula, incluindo chegar ou sair durante a aula. Não 

tive problema nenhum com os alunos  

O trabalho que foi proposto neste estágio incluiu danças de outros gêneros, 

como sapateado americano, flamenco e malambo. Em alguns grupos já existe este 

tipo de trabalho que mistura outros gêneros com a proposta de aula, no intuito de 

qualificação no fazer das danças. Grupo como Aldeia dos Anjos da cidade de 

Gravataí, de Tyaraju, de Porto Alegre e Clube Juventude de Alegrete fazem 

trabalhos com essas características.  Estes, de certa maneira representam 

exceções, pois têm em seus ensaios aulas de danças de diversos gêneros, e não 

apenas o ensaio das danças do Manual de Danças Tradicionais Gaúchas (2006). O 

resultado disso são ótimas construções coreográficas, além de um elenco preparado 

para cena.  

As atividades programadas para este estágio foram pensadas pelo estagiário, 

com influência dos alunos que sugeriram alguns conteúdos como expressão corporal 

e composição coreográfica. Os conteúdos de música, movimento e rítmica foram 

conteúdos trabalhados em todas as aulas. 

A forma de avaliação foi processual, com diálogos no final da aula com a 

turma no intuito de esclarecer e evidenciar o que tínhamos aprendido naquela aula. 

Tiveram também muitas aulas colaborativas em que levei a ideia e os alunos 

criavam a partir disso. 

A proposta desse estágio fez com que quase não fossem necessários 

recursos para aula pouco usávamos o som e isso fez surgir pedidos para que eu 

usasse mais a música, mas o que mais utilizávamos era o espaço e cadeiras. 

Através do enfoque em conteúdos da dança, envolvendo ritmo, movimento, 

composição coreográfica e análise dos movimentos, por exemplo, busquei trazer 

mais subsídio para esses grupos tanto nas coreografias quanto nas danças 

tradicionais, pois essas aulas trazem novas formas de entender e tratar o corpo. 

Aulas de danças folclóricas com sapateios também visaram trazer melhorias para a 

coordenação motora e abordaram todos os conteúdos citados acima. 
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As aulas e seus planos foram feitas com uma estrutura base que tinha 

introdução, aquecimento, exercício, alongamento/relaxamento e uma conversa sobre 

a aula. Na introdução era o momento de explicar os conteúdos que foram abordados 

nos exercícios seguintes e como é a estrutura da aula. O aquecimento envolvia 

exercícios que, muitas vezes, tinha ligação com as atividades principais, mas que 

serviam também para acordar o corpo para deixá-los disponíveis para as próximas 

atividades da aula. A atividade principal era a parte em que os conteúdos eram 

desenvolvidos. Alongamento/relaxamento é o momento de concentrar e pensar 

sobre o que fizemos em aula. E depois havia um momento para falar sobre como foi 

a aula para a turma. 

O cronograma das aulas foi desenvolvido na disciplina de Práticas 

Pedagógicas II para a realização deste Estágio. Após a realização, e já incorporando 

as mudanças que ocorreram durante o Estágio, foi apresentado no Relatório Final o 

seguinte cronograma, apresentando o conteúdo principal de todas as aulas:  

 

 

Aula Data Tema/conteúdo 

01 22/09 1° Observação 

02 26/09 2° Observação 

03 29/09 Atividade Paralela (Valsa) 

04 03/10 Apresentação do conteúdo e pessoas 

05 10/10 Composição Coreográfica  

06 17/10 Composição coreográfica e Métrica musical 

07 20/10 Aula com a convidada Carol Portela  

Atividade extra (limpeza de coreografia) 

08 24/10 Métrica e movimento 

09 27/10 Sapateado Americano 

10 31/10 Sapateado Americano e composição 
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coreográfica 

Atividade extra (limpeza e ensaio de coreografia) 

11 03/11 Sapateado Americano ritmo 

Atividade extra (ensaio da coreografia) 

12 07/11 Revisão do Sapateado Americano 

13 14/11 Aula com João Cruz  

Atividade Extra (ensaio da coreografia)  

14 21/11 Soma de Movimentos no Sapateado Americano 

15 24/11 Atividade Extra (ensaio da coreografia) 

16 28/11 Construção de Sapateio 

17 01/12 Malambo 

18 05/12 Sapateado Espanhol 

19 08/12 Sapateio da chula  

20 12/12 Revisão dos sapateados  

 
Tabela 1 cronograma das aulas no Estágio II. 

 

A primeira aula foi no quarto encontro e os conteúdos abordados nesta aula 

foi dança, coordenação motora, espaço, tempo e música. Os objetivos da aula foram 

conhecer os alunos e criar um entendimento sobre o que é dança e suas 

ramificações. Nesta aula tivemos um exercício de apresentação que consiste em 

colocar os alunos em círculo e falar o nome do seu colega, que está no lado, 

tornando-se assim uma brincadeira. No momento da conversa foram feitas 

perguntas como: Quais músicas eles escutam? Se eles tocam algum instrumento?, 

entre outras. 

Na segunda aula o tema foi composição coreográfica e abordou os conteúdos 

dança, coordenação motora, espaço, tempo e música. Nesta aula tivemos uma 

brincadeira do ganso que foi o momento de descontração e preparação para o 

exercício principal essa brincadeira consiste em exclamar ‘aí vem o ganso!’ e o 
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vizinho responde 'quem?' o primeiro responde novamente ‘o ganso’ o segundo vai 

entender 'ah o ganso' e passa para o próximo ‘Aí vem o ganso’, e assim a 

brincadeira se estende até fechar a roda. Embora este não fosse o exercício 

principal foi o que ficou mais marcado nesta aula. 

A aula terceira abordou composição coreográfica e métrica musical com o 

objetivo de mostrar diferentes modos de compor sendo elas dança, música ou 

literatura. O exercício principal dessa aula foi contar histórias, seja de vida, algo que 

lembrou, e pensar na estrutura que ela tem. Para entender dessa estrutura eu pedi 

para que um dos alunos me falasse sobre como fazer um mate e assim ele compôs 

um chimarrão. Desta conversa surgiram várias histórias, e essas que tornaram 

coreografias, e música e histórias.  

Na aula quarta a ideia era continuar os exercícios da aula anterior, porém 

nessa aula tivemos a convidada Carolina Portela14 que fez um exercício de 

composição coreográfica a partir de desenhos de bonequinhos de palito. A atividade 

contemplou os conteúdos planejados para aula. 

A quinta aula foi a melhor aula sobre métrica musical. A atividade principal 

dessa aula possibilitou a criação de uma música a partir da frase “Oi tudo bem” e 

posteriormente, separados em grupos foram criadas coreografias com essa música 

criada pelos alunos. 

Na sexta aula tivemos sapateado americano no primeiro momento dessa aula 

falei sobre a história do sapateado americano como surgiu a técnica, e quem eram 

as principais personalidades que dançavam. Em uma aula expositiva foi passado 

alguns passos básicos. 

Na sétima aula foi apresentada uma brincadeira de jogos de palavras 

chamado na ‘mala da vovó’ com o intuito de criar uma sequência de sílabas que 

posteriormente seria colocados em forma de sapateado, fazendo uma comparação 

com o ensino do sapateado a partir de onomatopeias. 

Na oitava aula foi uma revisão da aula anterior com a conversão desta sílabas 

e ensaios dessa sequências criadas. 

                                                
14  Carolina Portela é uma professora de dança graduanda no curso de Dança - Licenciatura da 

UFPel. 
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Na nona aula tivemos a visita do Professor João Cruz15 que trabalhou os 

passos básicos do sapateado americano, utilizando a nomenclatura correta, criou 

sequências coreográficas com músicas da cantora estado-unidense Beyoncé.  

A décima aula foi uma organização das sequências criadas anteriormente 

compondo assim uma pequena coreografia de sapateado com entradas e saídas. 

Esta atividade fugiu um pouco do plano de aula, porém carregou os mesmos 

conteúdos que seriam abordados. Essa mudança se deu por conta do ambiente que 

deveríamos usar que neste dia não era o teatro. 

Na décima primeira aula falamos sobre construir o sapateio pensando em 

uma partitura musical das quantidades de subdivisões rítmicas que pode existir em 

cada tempo e construímos algumas sequências a partir disso. Também fizemos uma 

breve conversa sobre o Malambo construindo assim o sapateado básico. 

Na décima segunda aula falamos sobre sapateado espanhol tivemos aula 

básico no ritmo ternário deste sapateado fugindo um pouco da forma musical comum 

do Rio Grande do Sul. 

A décima terceira aula tivemos uma aula sobre chula dança desafio de 

sapateio típica do Rio Grande do Sul nessa aula experimentamos desafiar uns aos 

outros com passos de sapateio e sapateados. 

Na décima quarta e última aula fizemos uma revisão sobre todos os sapateios 

e uma conversa sobre as aulas. 

A dificuldade encontrada foi as peculiaridades, de cada dia a aula ser em um 

lugar diferente ou muitas vezes não ter lugar e a aula tinha que começar mais tarde 

ou em outro lugar. 

As técnicas de sapateado, são consideradas muito difíceis e não é raro 

escutar ‘isso não é para mim’. As pessoas tendem a achar que não é possível/ 

acessível,  aprender a sapatear por consideram que é coisa de profissional, que é 

muito difícil etc; dessa forma eu quis desmistificar isso mostrando que é possível 

para todos, dá para trabalhar até desde os mais iniciantes até porque ninguém 

nasceu sapateando assim como ninguém nasce tocando um instrumento Sendo 

assim considerei que esse trabalho foi a oportunidade de crescimento e contribuição 

entre professor e alunos através da dança e da conversa. 

                                                
15 João Cruz ou Jão é professor de dança graduando do curso de Dança - Licenciatura da UFPel. 
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A breve passagem que tive neste grupo deixou marcas na minha docência. O 

fato de trabalhar com um grupo grande de adolescentes assusta. Talvez o diferencial 

desse estágio tenha ficado na escuta, porque era o que os alunos eram mais 

carentes. 



29 

 

 

3. MUSEU DO SAPATEADO 

 

 

 

 O curso de dança licenciatura da UFPel tem no currículo duas cadeiras de 

Montagem de espetáculo, I e II respectivamente. Na disciplina de Montagem de 

espetáculo I mostra para o alunos as etapas de uma montagem cênica, montando 

formas de pesquisa e preparação corporal resultando na elaboração de um projeto.  

Este projeto é desenvolvido pelos alunos, junto com os orientadores, durante 

a Montagem de espetáculo II. Está disciplina é realizada em um semestre em que os 

alunos devem: Compor o espetáculo, montar equipe (dançarinos, iluminador, contra 

regras e etc.) produzir ou montar a trilha, apresentar para o público e ser avaliado 

por uma banca, formado por professores convidados.   

 O Museu do Sapateado foi um espetáculo desenvolvido nessa disciplina de 

montagem, com projeto no 6° semestre e execução no 7o semestre. A ideia de 

museu do sapateado surge no mesmo semestre em que realizei o estágio II ou seja, 

quando o projeto foi idealizado pensado alunos da invernada juvenil Sinuelo do Sul 

como elenco do espetáculo. 

Este projeto teve o intuito de contemplar os pilares defendidos pela 

Universidade Federal de Pelotas e o curso de Dança - licenciatura, que são ensino 

pesquisa e extensão, sendo assim foi um espetáculo educativo e apresentado de 

uma forma artística com uma pesquisa sobre os sapateados e que também pudesse 

ser apresentado em locais diversos, como escolas, ginásios ou teatros.  

 Este relato foi dividido em duas partes. A primeira delas, o museu dançado, 

que trata sobre os aspectos do projeto inicial e conceitos que se mantiveram até a 

apresentação como por exemplo, figurino, locação, elementos cênicos e cenário.  

 A outra parte, a mão na massa, é mais poética, dramática ou comédica16, que 

explica um pouco sobre cada um dos envolvidos as técnicas, e os percalços do 

caminho.  

 

 

                                                
16 Escolhi inserir esse termo dessa forma ‘comedica’ para manter uma concordância poética com as 

palavras anteriores.  
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3.1. O MUSEU DANÇADO  

 

 

A ideia original foi fazer um espetáculo de dança num local que não fosse comum 

e num formato também que não fosse comum; expor a dança – ao invés de 

apresenta-la em uma caixa preta, e sim uma exposição - expor a dança; o público 

pode andar em volta dos bailarinos explorar os detalhes de perto. Exposto também a 

partir da entrada do público, estava tudo ali exposto. Sendo assim um formato de 

museu. 

Este espetáculo tem peculiaridades, uma delas é a relação entre público e 

cena, pois ao invés de os dançarinos terem um espaço diferenciado para a 

apresentação eles estavam no mesmo ambiente em que o público. - Fugimos da 

ideia do palco italiano  
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Imagem 4 Museu do sapateado cena do Flamenco FONTE: Acervo pessoal. 

 

Para que isso fosse possível foram projetados figurinos em que a 

pele era coberta com um tecido preto: rosto, mãos e em um caso 

canela. Por dois motivos o tecido tem essa cor: o primeiro para que 

esse trabalho quando for adaptado para o palco italiano ele se 

modifique parecendo invisível, a segunda deixa o gênero 

indeterminado dessa forma podíamos colocar uma mulher a dançar chula ou vestir 

um homem com roupas femininas do flamenco, a inspiração desse corpo sem 

gênero vem da figura do zentai17, que usam malhas que cobrem o corpo todo 

descaracterizando assim quem o veste. Para que os bailarinos se parecessem assim 

com manequins estivessem vestindo os trajes típicos de cada sapateado. Para cada 

sapateado havia o seu traje típico. No caso sapateado americano o traje era 

inspirado em musicais, na dança flamenca o figurino era uma saia com uma flor no 

cabelo, na chula gaúcha botas e bombachas assim como no malambo. 

 

                                                
17 Zentai termo japonês que em tradução literal significa ‘o corpo todo’ tem a sua origem no teatro de 

bonecos é atualmente uma manifestação artística, e sexual.  



32 

 
 

Imagem 5 Museu do sapateado mosaico com todas as cenas FONTE: Acervo pessoal 

 

Para realização desse projeto era necessária uma sala ampla para que pudesse 

comportar o elenco e o público, porém podendo ser realizado em diversas salas uma 

cena em cada. O local onde foi apresentado o espetáculo foi o Museu de Arte 

Leopoldo Gotuzzo (MALG), da UFPel que fica localizada na Praça 7 de julho n° 180 

no centro da cidade de Pelotas. 

Na cidade de Pelotas existem diversos espaços onde esta proposta poderia ser 

sediada: Museu do Doce, a Secretaria de Cultura, o Casarão oito, a Biblioteca 

Pública, o Mercado Central o tablado onde temos aula. Todos esses espaços foram 

cogitados e agregariam de forma diferente com o espetáculo. O MALG estava de 

mudança, para o endereço citado acima, aguardando a estruturação e procurando 

atrações para realizar a reinauguração. Sendo assim foi bom para o museu e para a 

consolidação e reconhecimento do espetáculo, porque tivemos vários encontros com 

o diretor do museu e com os museólogos, para a qualificação do espetáculo. A 

apresentação neste lugar ressaltou a proposta extensionista, pois o MALG é muito 

conhecido na cidade além de ficar bem no centro. Na semana que antecedeu o 

espetáculo todos os ensaios foram feitos no local da apresentação,   
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Os papeis que estavam planejados para o espetáculo era: um guia que levará o 

público pelos estandes e falando sobre as técnicas apresentadas, um quarteto para 

o malambo, uma dupla para o flamenco, um trio para o sapateado americano, e uma 

dupla para a chula, dois violonistas e quantos contra regras precisassem. Contudo a 

proposta aconteceu com um guia, quatro dançarinos, dois músicos, e dois contra 

regras. No início do espetáculo os bailarinos estavam posicionados em cima de 

caixas de madeira como se fossem peças de uma exposição para que causassem a 

impressão de não haver pessoas na sala. 

Alguns elementos foram utilizados para compor as cenas dos sapateados. Por 

exemplo, na cena do malambo no início o dançarino estava com um bombo 

Legueiro18. Na cena da Espanha tínhamos elementos espanhóis emprestados como 

uma garrafa de anis um misturador de temperos de madeira e velas. Na dança do 

sapateado americano incluímos cartazes com as imagens de vários sapateadores 

famosos da história. Na cena da chula havia uma lança e figurinos expostos como 

chapéus, Palas19 e também o figurino de uma prenda. 

 

 

 

 

3.2. PROCESSOS: CAMINHOS DO PROJETO A APRESENTAÇÃO 

 

 

No projeto do espetáculo, havia uma composição diferente da que foi 

apresentada. Sendo assim a ideia Inicial era encontrar as duas pessoas para dançar 

a chula, três pessoas para sapateado americano duas pessoas para a dança 

flamenca e quatro pessoas para o malambo. Nesse momento da realização do 

projeto aconteceu os maiores contratempos pois os bailarinos foram convidados e 

não iam nos ensaios marcados e ou aconteciam imprevistos que faziam com que os 

bailarinos não pudessem seguir no projeto. 

                                                
18 Bombo legueiro é um instrumento argentino de precursão. Esse instrumento é produzido de um 

tronco oco as duas extremidades coberta com couro de gado com pelos.   
19 Vestimenta de proteção contra as intemperes do tempo, um grande tecido parecido e utilizado 

como cobertor. 
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As primeiras pessoas convidadas, eu havia conhecido durante o estágio, 

porém apenas uma fez parte do projeto a bailarina do sapateado americano, Leticia 

Conter que atualmente é estudante do Curso de teatro licenciatura da UFPel. 

Na cena do sapateado americano as coisas aconteceram naturalmente com o 

João e a Letícia. Letícia foi minha aluna no estágio no Sinuelo, ensaios deles foram 

sempre na sexta-feira no núcleo de teatro da Universidade Federal de Pelotas. 

No projeto, na célula coreográfica da chula seria apresentado um casal com o 

peão vestido de prenda20, com o rosto coberto já com as luvas e a prenda vestida de 

peão para que fosse descoberto somente no final se os bailarinos eram homem ou 

mulher, procurando quebrar com o paradigma de que a dança da chula é executada 

somente por homens. Assim muitas pessoas foram convidadas para participar desse 

projeto, mas por um motivo ou outro acabaram ficando de fora. Nesse novo cenário 

eu busquei durante dois meses até encontrar outro bailarino que começou a ensaiar 

e neste momento eu havia mudado essa primeira concepção. 

Com esse bailarino fazíamos encontros semanais em que estudávamos a 

chula e criávamos passos de maneira colaborativa e pensando vários aspectos 

musicais. Com pouco tempo até o espetáculo o bailarino teve que parar  

Na cena da dança flamenca no projeto um trio, mas acabou sendo um solo e 

entre os motivos é que as pessoas convidadas diziam que o flamenco é muito difícil. 

Assim que assumiu o posto foi a Carolina Portela, também acadêmica do curso de 

dança. 

No malambo tivemos a mesma dificuldade de encontrar elenco, um bailarino 

começou, porém, saiu um mês antes da estreia do espetáculo deixando pouco 

tempo para o substituto aprender as coreografias, desta forma o Thobias Amorim foi 

chamado e deu seu melhor para o espetáculo. Eu conheci o Thobias como 

dançarino da Abambaé CIA de danças brasileiras.  

Por tantas desistências a metodologia de ensino das coreografias foi se 

modificando de acordo com a necessidade. Para os que começaram no início as 

aulas eram colaborativas e pouco expositivas, para os que chegaram durante o 

processo as aulas ficaram mais expositivas de acordo com que a data de 

apresentação se aproximava. 

                                                
20 Peão é como é chamado o empregado rural. Prenda é a mulher gaúcha. 
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No dia do espetáculo fomos pela manhã para o museu, para arrumar o 

cenário recortar as senhas. Na parte da tarde fizemos um ensaio geral como os 

músicos Flávio Mendes21, William Kinka22 que realizaram as trilhas do espetáculo ao 

vivo. Após o ensaio fizemos preparações corporais para a cena.  Já com os figurinos 

fizemos uma seção de fotos com o Marcel Ávila23 que fotografou o espetáculo 

também. 

 

 

Imagem 6 Músicos tocando instrumentos alternativos cena do flrameco. FONTE: Acervo pessoal 

 

O público foi recebido na recepção do prédio algum tempo antes do 

espetáculo começar, onde foram distribuídas as senhas e programas. Havia também  

café e chá, para todos, pois era um dia muito frio. Enquanto isso os dançarinos 

estavam em outra sala esperando a hora de começar. Quando começou, o público 

foi convidado a entrar e durante essa entrada os dançarinos estavam totalmente 

imóveis, até o momento que o Thobias começa a tocar o bombo legueiro, e o João 

fala sobre as características desta dança. Em seguida começa o acompanhamento 

musical, e assim a cena foi apresentada com sapateio e violão, ao final foi o bailarino 

volta a ficar estático e começa a cena da Espanha. 

Em cima de uma mesa a ‘espanhola’ começou a sapatear e enquanto isso 

alguns acompanhamentos começaram a surgir com os elementos que estavam na 

cena, com uma colher e a garrafa de anis e o pilão de tempero... Pausa... O guia 

                                                
21 Flávio Mendes é professor de Música graduado na UFPel 2017 

22 William Kinka é professor de Música graduado na UFPel 2017 

23 Marcel Ávila fotografo jornalista, graduado em jornalismo pela Universidade católica de Pelotas. 
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explica características do flamenco e sua origem o que se sabe. A bailarina volta a 

dançar e passa a reger os tocantes com seu sapateio. 

O guia começa a sapatear e atravessa a sala demonstrando o sapateado 

americano, depois explica a origem e a bailarina dança ao som de Singn’ in The 

Rain, depois o guia fala sobre características e a cena é finalizada com um solo da 

bailarina. Essa cena foi uma das mais interessantes do espetáculo, pois o 

coreografo, professor e bailarino Jão Cruz que teve a ideia, mas nós não sabíamos 

onde as pessoas estaria colocadas, e a forma como elas foram dando espaço para 

que ele executasse o sapateado foi impressionante.  

 

 

Imagem 7 Jão conduzindo o público para a cena do Sapateado Americano. FONTE: Acervo pessoal 

 

Passamos para a cena da chula onde o bailarino (eu) começa a se 

movimentar para demonstrar alguns passos, um com oito compassos e outro com 

doze compassos.  

As características da dança da chula gaúcha é a realização de passos do 

sapateado de um lado e outro lado de uma haste de madeira colocada ao chão. Os 

passos realizados devem respeitar a métrica de 8 ou 12 compassos. 

Os passos criados foram para um bailarino, que não pôde participar, sendo 

assim foram realizados por mim, que tive certas dificuldades na sua execução, por 

conta da falta de prática com a máscara, que os bailarinos já haviam testado antes. 

Após a execução da chula os bailarinos começam a se mexer fazendo o 

passo básico da chula, e dirigindo-se para o centro da sala onde apresentam uma 

soma de movimentos criando uma partitura rítmica. Logo após a plateia é convidada 
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a substituir os bailarinos nessa partitura, um a um. Cada bailarino substituído volta 

para o seu lugar. 

 

 

Imagem 8 Mosaico com as trocas dos bailarinos pelo público. FONTE: Acervo Pessoal 

 

Ao final todos executam o sapateado básico de cada uma das técnicas 

enquanto o bailarino desta técnica específica faz um solo, e retira a máscara ao final. 

Assim foi a primeira edição do espetáculo Museu do sapateado que tinha o 

intuito de para além de uma apresentação artística contar características e 

curiosidades sobre as técnicas apresentadas. dessa forma a pretensão é realizar 

temporadas com este espetáculo pois ele é fácil de ser transportado e tem uma 

estrutura simples, podendo ser adaptado para outros espaços. 

Este espetáculo teve importância crucial para minha formação acadêmica, 

pois me revelou as dificuldades de gerenciar pessoas e dificuldades como: marcar 

ensaio, acompanhar ensaios, montar coreografia, ver disponibilidade de espaços, 

montar figurinos, encontrar os elementos cênicos, foram experiências adquiridas 

nesse processo. Porque geralmente nós bailarinos e professores termos o papel de 

ensinar a coreografia ensaiar e esses outros aspectos são poucos desenvolvidos. 
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4. CARACTERISTICAS DAS DANÇAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL  

 

  

  

As características de sociedades presentes no comportamento humano estão 

refletidas e ligadas à cultura. Marques e Ribeiro (1989) colocam a cultura como a 

forma na qual as similaridades de usos e costumes refletem grupos peculiares em 

uma sociedade. Costumes, moral, artes, religiões, culinária, modos de vestir-se são 

aspectos culturais, ou seja um modo não natural mas sócio-cultural. Segundo 

Marques e Ribeiro: “Os fatos de Cultura espontânea dizem respeito à ciência do 

Folclore [...]” (p.10). 

 Depois do essencial, alimentar-se, hidratar-se, reproduzir-se o ser humano 

procurou comunicar-se, produzindo música, e expressão através do movimento, 

assim como expressões plásticas em seus registros. A cultura é erudita nas escolas, 

cinema, universidades, organizações intelectuais, de acordo com Marques e Ribeiro, 

e na vivência entres os indivíduos da sociedade a que ele pertence a cultura é de 

massa. 

 
Sendo expressão de cultura popular o folclore envolve todos os campos da 
atividade humana, tanto materiais como espirituais com seus ritos e lendas, 
histórias, provérbios, adivinhas e parlendas; danças, artes e artesanato 
crenças e crendices (MARQUES; RIBEIRO, 1989 p.10). 

 

 

O Brasil tem diversas formas culturais, que estão diretamente ligada a sua 

região, pelo fato de seu grande espaço territorial existem produções distintas como o 

seringueiro da Amazônia, pescador Nordestino e o Rio Grande do Sul pastoril. Estas 

características se relacionam intimamente com as culturas produzidas em cada 

região. 

Ainda assim existe um ponto de ligação entre essas distintas regiões, pelas 

características de colonização e miscigenação dos povos que aqui se encontraram. 

No Rio Grande do Sul os indígenas, europeus e africanos formaram a base 

dos costumes vivenciados atualmente. Todas estas influências são parte da cultura 
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gaúcha. No entanto, o folclore gaúcho tradicionalmente sedimentou suas bases 

sobre as culturas europeias, procurando identificar-se mais com esta cultura, de 

elite, buscando propagar essa como sendo a “verdadeira cultura gaúcha”.  Na 

estância, vemos as características de povo, sul rio-grandense, de forma pastoril 

tendo o cavalo um elemento muito representativo.  

Dentro deste contexto, Portugal foi para o Brasil uma vertente cultural 

relevante, por muitas vezes imposta e dominante. No Rio Grande do Sul as danças 

tradicionais/folclóricas carregam muitas características portuguesas.  Como 

exemplo, da influência portuguesa na danças tradicionais, vemos por exemplo no 

livro Danças Populares Portuguesas, (1982) de Thomas Ribas, que boa parte das 

danças, contidas no manual, tem influencias diretas com a cultura portuguesa. 

 

 
 

Imagem 9: Tabela com características das danças portuguesas (RIBAS, 1982 p.54) 
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Pensando o folclore gaúcho enquanto identidade cultural, João Carlos Paixão 

Cortes e Luiz Carlos Barbosa Lessa, empreenderam uma pesquisa sobre as danças 

tradicionais no Rio Grande do Sul, assim como as músicas e os costumes, hoje 

cultuados nos chamados CTGs (Centro de Tradições Gaúcha) estes 

regulamentados pelo MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho). Este trabalho de 

registro folclórico se baseou na pesquisa de ambos entre os anos de 1950 e 1957, 

dando origem ao livro Manual de Danças Folclóricas, originalmente publicado em 

1957. 

As danças tradicionais gaúchas foram organizadas no manual, contendo 25 

danças no total. De acordo com Karen Rodrigues: 

 

Publicado pelos dois pesquisadores, em 1957, já como uma segunda 
edição [...]. Consta no manual: Ensinamentos Gerais - noções sobre a 
formação das danças populares; indumentária, instrumentos e saudação; 
conceitos indispensáveis; os sapateados; o sarandeio, pela dama. Primeira 
Parte: Danças sem sapateado – Chimarrita, Pezinho, Caranguejo, Cana-
Verde, Maçanico, Quero-mana, Rilo, Meia-Canha (Polca de Relação), 
Pericom, O Chote, Chote de Duas Damas, Rancheira, Rancheira de 
Carreirinha, Terol e Pau de Fita. Segunda Parte: Danças com sapateado – 
Tirana do Lenço, Anu, Balaio, Tatu, Chimarrita Balão, A Chula. Suplemento 
Musical e Ilustrativo – com listagem de todas as danças.” Com essa 
formatação as danças tradicionais são bem regradas tendo cada, uma 
forma de ser dançada (RODRIGUES, 2016 p.41). 

 

 

Atualmente existem diversos centros, departamentos e núcleos que cultuam 

as tradições gaúchas (centro de tradições gaúchas, departamentos de tradições 

gaúchas), que utilizam como principal inspiração e referência teórica os preceitos de 

Luiz Carlos Barbosa Lessa e João Carlos Paixão Cortes. Os grupos que praticam 

essas danças, ditas danças tradicionais gaúchas são chamados de invernadas 

artísticas. Com o crescimento do MTG houve o aparecimento de diversas invernadas 

artísticas, nos CTGs, assim passou a ter diversos concursos de danças tradicionais 

e costumes como um todo. Hoje o maior concurso de danças tradicionais é o 

ENART (Encontro de Artes e Tradições) realizado anualmente em três etapas, 

regional, inter-regional e a final na cidade de Santa Cruz do Sul. No ENART 

acontecem várias competições sendo as danças tradicionais. Nesta competição 

artística existem duas categorias: a força A (a mais importante) e a força B (divisão 

de acesso). Também acontecem, nesse festival, competições de música (canto, 

violão, gaita-ponto, gaita de boca, sanfona, rabeca e violino), poesias (declamações, 
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trovas, pajadas) e danças em conjunto as forças A e B, as em par (dança de salão) e 

individual (chula)  

4.1. CHULA 

A chula é um ritmo do folclore português que tem em si uma forma de dançar 

que distinta com a desenvolvida no nosso estado. De acordo com Ribas: 

 
CHULA ― A chula, ou xula, é uma dança popular portuguesa muito antiga. 
Gil Vicente refere-se a ela numa das suas peças ou autos teatrais. É uma 
dança que tem cantador, ou cantadeira, ao desafio, mas o seu estribilho, ou 
refrão, é só instrumental. 
Baila-se a chula ― que é uma dança tipicamente nortenha ― do Minho à 
Beira Alta setentrional. Porém, a chula do Alto Douro tem instrumentos 
especial maneira de se bailar. Tal como o malhão, a canaverde e o vira, a 
chula pode acompanhar-se apenas pelo ritmar da viola ramaldeira e, tal 
como aquelas, que são danças típicas do Minho e do Douro, pode ser 
acompanhada pela «ronda minhota» (espécie de pequena orquestra 
campesina composta de clarinete, rabeca, harmónica, cavaquinho, viola, 
violão, bombo e ferrinhos) ou pela «festada duriense» (que é constituída 
pelos mesmos instrumentos, menos o clarinete, que é substituído pelas 
canas) (RIBAS 1982 p.91). 

  

 

A chula surge como passatempo dos trabalhadores do campo, no Rio Grande 

do Sul, com os tropeiros também conhecidos como birivas. 

 

Chula, dança [...] em desafio, na qual dois ou mais bailantes se confrontam, 
cada um querendo mostrar suas habilidades coreográficas, através de 
movimentos gestuais e sapateios, de ambos os lados de uma aste de 
madeira colocada no chão. [...] (SECCHI, 2013, p. 20) 

  

 

Essa dança foi recolhida pelos folcloristas Barbosa Lessa e João Carlos 

Paixão Côrtes em entrevista com Manuel Agostinho e publicado no Manual de 

Danças Gaúchas de 1997.  No universo das danças tradicionais existem diversas 

danças que incluem sapateio. A chula é uma dança que se compõe de interpretação 

e sapateio. 

A chula é uma dança de desafio em que os sapateadores tem 12 compassos 

para executar o seu passo indo e voltando em um bastão de madeira, o melhor 
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chuleador é aquele que consegue executar os seus passos sem tocar neste bastão 

e respeitando os tempos e compassos musicais. Existe também a chula de oito 

compassos, porém a mais utilizada em competições é a de doze compassos.  

Pensando na relação intrínseca entre a música e a dança, entre os passos e 

a estrutura musical que acompanha está manifestação. Sendo assim a chula é 

música e movimento em uma execução paralela, mostrando o bailarino-músico um 

morador de uma das ‘fronteiras’ entre as artes. 
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5. ENSINO DA DANÇA DA CHULA GAÚCHA E DOS MÉTODOS ATIVOS: UMA 

VIA DE MÃO DUPLA 

 

 

 Os sapateados, de modo geral, são técnicas que juntam dança e música 

porém geralmente, no ensino do sapateio gaúcho é levado em consideração apenas 

a coreografia deixando de mencionar, de forma consciente os elementos musicais ali 

impregnados. Sendo assim me autoquestionava: De que maneira ensinar música 

para o dançarino? Descobri que a resposta dessa pergunta é ‘não ensina’. Entendi 

então que não estava fazendo a pergunta correta que seria: Como mostrar para o 

dançarino que ele é músico? Acredito que certas coisas não devem ser ensinadas 

somente destacadas, colocadas em evidencia.    

 Para a organização, desse capitulo, divido em duas partes. No primeiro 

descrevo um breve histórico sobre os métodos ativos, e seus principais percursores, 

Entre eles estão Emile Jaques Dalcroze (1865-1950), Zoltán Kodály (1882-1967), 

François Delsarte (1811-1871) e Villa-Lobos (1887-1659).  

 Na segunda parte relaciono os métodos ativos da educação musical com a 

dança da chula gaúcha propondo uma ‘via de mão dupla’. Podendo assim ensinar a 

chula, ou a parti dessa, ensinar conteúdos da Dança ou da Música. Como exemplo 

sugeri oito atividades que criei e utilizei durante as experiências relatadas acima. 

  

5.1. OS MÉTODOS ATIVOS 

A metodologia de ensino que utiliza dos conhecimentos dos alunos para 

construir novas experiências são chamados de Métodos Ativos. Assim os 

professores podem ensinar conteúdos relacionados a qualquer área do 

conhecimento. Por exemplo o professor de matemática ensinando geometria pode 



44 

pedir para o aluno medir seu quarto, ou o professor de português pode selecionar 

erros gramaticais de redes sócias e pedir para que os alunos achem e reconheçam 

para uma próxima aula. Segundo Moran: 

 

Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida [...] 
enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e 
semiestruturadas, em todos os campos (pessoal, profissional, social) que 
ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas 
mais libertadoras e realizadoras. A vida é um processo de aprendizagem 
ativa de desafios cada vez mais complexos. (2018, p.2)  

 
 

  Os métodos de ensino, seja na música, na dança ou na matemática, têm 

suas tradições históricas. Porém os modos de ensino não são estáticos e tendem a 

se transformar, já que cada educador, cada contexto, cada ideia podem originar 

novas formas de ensinar. Neste trabalho não tenho a pretensão de julgar os 

métodos de ensino colocando-os como certo ou errado. Mas sim comentar sobre os 

métodos ativos uma forma relacional de ensino e aprendizagem.  

  Na música é comum um ensino técnico, em que o professor leva exercícios e 

o aluno os pratica até ‘dominar’ aquele exercício e passar para o próximo. Essa 

maneira de ensinar música é uma herança europeia, mas não é a única maneira de 

ensinar/aprender. Na transição do século XIX para o XX, houve um movimento de 

compositores e educadores que, insatisfeitos com os sistemas de ensino da época, 

propuseram novas formas de ensinar música.  

 Dalcroze pensou e desenvolveu um trabalho em educação musical partindo 

do movimento corporal e da escuta, com o foco de criar experiências que ligavam o 

indivíduo com a música. O método de Dalcroze utilizava a voz cantada como 

instrumento, o movimento corporal e o espaço. Esta metodologia rompia com 

paradigmas vigentes no século XIX, como a ideia da música como uma 

manifestação do espírito, propondo uma aprendizagem musical baseada no corpo. 

Segundo Fabio Cintra (2006), Dalcroze “propôs um ser humano integrado em si e 

consigo mesmo” (p.71), indo contra esta separação entre corpo e espirito.  

 A proposta de Zoltán Kodály, músico e pesquisador húngaro, contribuiu para 

a educação musical partindo da revalorização da música folclórica húngara criando 

um sistema de educação musical democrático. Assim como para Dalcroze, a 

experiência é a chave para o desenvolvimento do seu método. Sendo assim Kodály 
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é pioneiro em algo ainda atual, que é “unir o ensino da música ao contexto cultural” 

(CINTRA, 2006 p. 80). 

 Na virada do século XX ocorreram mudanças nas artes, um pouco antes da 

consolidação desse movimento, o cantor pedagogo e teórico François Delsarte 

“desenvolveu uma teoria sobre expressividade humana conhecida como Estética 

Aplicada” (MARIANI, 2011 p.29) que influencia diretamente a dança moderna, e de 

forma indireta influenciou os princípios da Rítmica elaborado por Dalcroze. 

 Criar ou usar experiências é uma característica nos métodos ativos. Em Notas 

sobre a experiência e o saber de experiência (2002), o filósofo e educador Jorge 

Larrosa Bondía contextualiza: “experiência é o que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca. [...] A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece” (p.2). Perceber as experiências no cotidiano é difícil, por 

diversos fatores, excesso de informação, excesso de opinião e excesso de trabalho. 

Sendo assim: 

  

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço (BONDÍA, 2002, p.24). 

 

 

 Um dos princípios de Dalcroze de acordo com Cintra era que a “experiência 

física forma a experiência musical" (2006, p.72). Assim o educador que utiliza dos 

métodos ativos mostra conteúdos a partir do conhecimento do aluno, no intuito de 

que esses conteúdos/conhecidos criem novos significados e gerem experiências.   

  Os ensinamentos de Dalcroze perpassavam pelo sentir, viver analisar e 

intelectualizar, tendo no movimento corporal a base para o desenvolvimento musical. 

De acordo com José Fernandes, "em seu método a prática musical antecede ao 

aprendizado da teoria, da mesma forma como uma criança aprende a língua 

materna” (FERNANDES, 2010, p.3). Sendo assim primeiro vem a experiência e em 

segundo a reflexão sobre o que foi feito. Com isso Dalcroze possibilitou novas 
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relações com o ensino da música, pois esta experiência pode ser individual ou 

coletiva permitindo outras interações com o aluno, utilizando o corpo como um todo. 

 Kodály buscava valorizar, através das práticas musicais, a individualidade e 

criatividade dos alunos. Isso com um material acessível a todos, que eram as 

músicas folclóricas da Hungria, propondo este processo de musicalização com base 

no canto coral.   

 No Brasil, Villa-Lobos criou o projeto do Canto Orfeônico24, que foi utilizado 

em todos o país, tendo evidente referência no trabalho de Kodály (CINTRA, 2006). 

De acordo com Ricardo Goldenberg, existem alguns pontos em comum como: 

 

1. A música é um direito de todos.  
2. A educação musical é necessária para o desenvolvimento pleno do ser 
humano.  
3. A voz cantada é [...] instrumento porque é acessível musical. 
4. Música folclórica [...] deve ser utilizada no ensino musical. 
5 O aprendizado musical é mais significativo quando realizado em um 
contexto de experimentação. 
6. Os professores de música devem ser especialmente preparados para a 
árdua tarefa da educação musical. (2002, p. 2-3) 

 
 
 José Fernandes, no artigo o Método Dalcroze: perspectivas de aplicação para 

o Canto Coral (2010) apresenta processos de educação musical a partir de 

Dalcroze. Construindo uma síntese sobre os métodos por eles utilizados, como a 

rítmica, solfejo e improvisação, que eram as matérias básicas trabalhados por 

Dalcroze. 

O solfejo de acordo com Fernandes “utiliza a voz para desenvolver o sentido 

dos graus e suas relações entre diferentes tonalidades e reconhecimento de timbre” 

(2010 p.3). Improvisação é a etapa do autoconhecimento, desenvolvendo assim a 

expressão musical misturando as ideias de ritmo, melódicas e harmônicas. A rítmica 

tem como ferramenta o movimento corporal, buscando desenvolver os sentidos 

rítmico, corporal e auditivos.   

Para ilustrar, Fernandes, separa uma série de exercícios, dividindo em dois 

grupos, as atividades rítmicas, e as atividades melódicas. A seguir trago o primeiro 

exemplo de cada.  

 

                                                
24 O canto Orfeônico, instituído por decreto federal em 1932 é, talvez ainda hoje, a iniciativa de maior 

alcance em relação à educação musical no Brasil. (CINTRA, 2006 p.81) Numérica mente talvez. 
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Descontração muscular e respiração: deitar de costas, ficar atento à 
respiração, contrair um só membro, contrair dois membros, opor contração e 
descontração entre os dois membros do corpo. “Este estudo da 
descontração é a base de todos os exercícios deste método” (DALCROZE, 
1925, p. 97, tradução nossa). O aluno se dá conta de suas resistências 
musculares e elimina as inúteis. (FERNANDES, 2010 p.7) 
[...] 
Contração e descontração dos músculos do pescoço, dos músculos 
relacionados à respiração e ginástica pulmonar ritmada: experimentar vários 
ataques do som vocal e enunciação das consoantes acompanhados de 
movimentos opostos dos braços, ombros e diafragma. Sincronizar o ataque 
do som com o início da caminhada. Reconhecer as várias gradações de 
intensidade sonora. Relacionar a respiração com a emissão vocal. Perceber 
e estudar os registros da voz (FERNANDES, 2010 p.9) 

   

 

  A educação musical muitas vezes se restringe a um ensino estático. Este 

processo não leva em conta uma abordagem no qual se deveria “respeitar o 

processo individual de desenvolvimento musical dos alunos” (FERNANDES, 2010 

p.2). Os métodos ativos se mostram eficazes na democratização do ensino pois 

trabalham com conhecimentos acessados ou acessíveis para os alunos. Com 

atividades rítmicas ou melódicas desse método, as atividades podem ser adaptadas 

para o ensino de diferentes instrumentos musicais ou até mesmo no ensino da 

dança no intuito de que o bailarino tenha uma maior compreensão e vivência de 

conteúdos musicais. 

 

5.2. PENSANDO UMA PEDAGOGIA HÍBRIDA 

 Durante o curso de Dança - Licenciatura tive momentos disparadores, que 

foram relatados acima, começando na disciplina de Música e movimento, na qual 

experimentei os métodos ativos passando pelo Estágio II e Montagem de espetáculo 

II, quando busquei trabalhar com esses métodos. Esses trabalhos em muitos 

momentos foram oportunidades de testar propostas. Muitos dos conteúdos foram 

experiências, em aulas, com amigos. Por isso nesta parte relatarei alguns 

planejamentos, nos quais procuro relacionar métodos ativos com as atividades 

propostas.  
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 Selecionei a chula como o tema para essa reflexão por entender que essa é 

uma dança bem conhecida no Rio Grande do Sul, por mais que poucos a pratiquem 

de fato. Quando se fala sobre a dança da chula gaúcha é comum que se pense essa 

dança como uma espécie de brincadeira que se possa fazer colocando uma 

vassoura no chão e passando de um lado para o outro da haste de madeira, 

terminando com uma pose.  

A partir da lógica do Kodály podemos relacionar a música com o folclore 

gaúcho, e utilizá-lo como ferramenta para o ensino. Com isso pode ser ensinada a 

dança da chula gaúcha, ou com essa a partir da dança trabalhar conteúdos diversos 

da música e dança, sendo uma via de mão dupla.  Também a aplicabilidade dos 

preceitos de Dalcroze é facilmente adaptada para os mais diversos contextos de 

ensino e diferentes faixas etárias, podendo começar com a criança no início do 

desenvolvimento motor, assim como pode ser um adulto querendo aprender música 

ou a dançar chula. 

Os exemplos que trarei aqui foram realizados e planejados para no Estágio II 

e a Montagem de espetáculo II.  Esses trabalhos foram constituídos por gêneros de 

dança que incluem sapateios em suas composições, porém falaremos sobre os 

relacionados com conteúdos musicais e os do gênero da chula gaúcha. Penso estes 

exemplo como disparadores para possíveis trabalhos relacionando os métodos 

ativos com o ensino de danças tradicionais gaúchas. As atividades aqui 

apresentadas foram inspirados em minhas vivências. Segue abaixo uma lista com 

oito atividades. 

 

1) Cumprimento. O cumprimento entre as pessoas é algo pessoal e 

comumente realizado. Dessa forma, organizados em fila, cada aluno 

demostra a sua maneira de cumprimentar para o colega a sua direita. Em 

roda, cada aluno mostra qual cumprimento mais gostou. Essa ação tão 

simples é carregada de conteúdos, em um aperto ou batida de mão, temos 

um elemento coreográfico, a partir da fala temos música. Selecionados os 

cumprimentos favoritos, adicionamos um tempo, para que o aluno vá até 

um colega e o cumprimente, o próximo a apresentar a sua sequência é 

esse colega assim sucessivamente. O interessante é estipular diferentes 

contagens, por exemplo de cinco em cinco tempos ou de oito em oito 



49 

tempos. Dessa forma é possível compor música e coreografia além de 

trabalhar noções de compassos.  

 

2) Sentindo o pulso. A partir de uma caminhada pelo espaço vamos 

determinar um pulso. Assim elegemos esse pulso como tempo, e nesse 

momento a caminhada deverá seguir esse pulso. Para marcar o 

contratempo pode-se pisar no chão duas vezes a cada pulso. Pode-se 

fazer um 'tempo dobrado', pisando uma vez a cada dois pulsos. Essa 

experiência serve para trabalhar o ritmo a partir do pulso.    

 

3) Soma de palavra e movimento. Este exercício serve par montar uma 

composição a partir de soma de ações. Para isso usamos uma brincadeira 

chamada ’Na mala da Vovó tem’. Essa brincadeira consiste em 

acrescentar objetos ou coisas na mala da vovó. Exemplo, um aluno diz ’Na 

mala da Vovó tem uma cadeira’ em seguida o segundo acrescenta diz ‘Na 

mala da Vovó tem uma cadeira e uma geladeira’ e assim sucessivamente 

até o momento em que alguém não consiga lembrar tudo que na mala. 

Essa brincadeira é realizada em roda. Para cada palavra pode ser incluído 

um movimento, assim somando as palavras e os movimentos. Outra 

alternativa é realizar a brincadeira com sons percussivos, exemplo o 

primeiro aluno bate uma palma, o segundo bate uma palma e bate o pé, 

construindo uma célula rítmica.  

 

4) Relacionando vogais com batidas do pé. Os sons percussivos que 

podemos emitir são infinitos. Porém estes sons podem ser relacionados 

com as vogais a-e-i-o-u. Esse exercício serve para explorar os sons. 

Geralmente pensamos os sons emitidos percursivamente com 

onomatopeias, pá, plá, tshi, tum, bum, te, ta, tom são alguns exemplos. 

Então para esse experimento podemos relacionar as onomatopeias que 

tiveram a vogal desejada. Por exemplo batendo o pé no chão de forma 

parecida com a vogal a. Em seguida se pode fazer essa exploração com 

todas as vogais. Com essa exploração podemos selecionar palavra, frases 

ou expressões e retirar sequências de passos. ‘Por exemplo’ nessa 

expressão temos as vogais oeeo dessa forma cada aluno fará a sua 
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sequência relacionando o movimento com as vogais. Esse exercício pode 

ser realizado com percussão de um modo geral e em instrumentos 

melódicos relacionando as vogais com as notas musicais.  

 

5) É tempo de trocar. Esse exercício é para pensarmos em tempo e 

compasso e consiste em trocar de posição.  Para isso o professor deverá 

montar locais utilizando dos materiais disponíveis. Neste exemplo foram 

cadeiras mas pode ser um x marcado no chão, bambolês, colchonetes 

qualquer elemento que marque uma posição. Começamos sentados em 

cadeiras e preparados para sair, quando for dado o sinal trocamos e 

vamos para uma outra cadeira. O seguimento desse exercício é adicionar 

um tempo para as trocas. Experimentado isso adicionamos compassos. A 

cada quatro trocas voltamos à posição inicial. O professor pode ser o 

regente desse exercício, porém o mais interessante é que os alunos tenha 

autonomia para dar os comandos para propor as mudanças. 

 

6) Criação com tabela. Para essa atividade vamos separar algumas ações, 

que podem ser geradas com o grupo ou propostas pelo professor. Pular, 

bater palma, assoviar, correr, gritar, são exemplos de ações. A tabela é 

uma ferramenta em que as ações estarão organizadas para realizar as 

sequências, o que pode ser feito na lousa ou escrito num papel que sirva 

como guia. Para a construção da tabela cada aluno sorteia uma ação e 

coloca dentro de um espaço nessa tabela.  

 

7) Desafio. Cada integrante da turma deverá realizar um movimento que 

inclua percussão corporal e ou sapateado. Em roda, cada integrante 

demostra o seu movimento e desfia o outro integrante para que repita a 

sua movimentação e desafie o outro, da mesma maneira.   

 

8) A música na palma da mão. Explorar os sons batendo palmas: como 

bater palma e gerar um som grave? Como bater palma montando um som 

mais agudo? Uma ideia interessante de exercício é acompanhar o 

‘parabéns para você’, que todos conhecem. Nessa atividade podemos 

acompanhar canções ou músicas explorando a divisões rítmicas, batendo 
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palmas no tempo forte ou no tempo fraco, e experimentando em diversas 

configurações de compassos e tempos.  

 

 

Esses são alguns exemplos de atividades inspiradas nos métodos ativos. O 

modo tradicional do ensino da música parte da apreensão de símbolos e domínio de 

uma série de regras. Portanto “Dalcroze observou que os alunos utilizavam 

batimentos ou movimentos com as mãos, como apoio para a execução dos 

exercícios teóricos” (FERNANDINO, 2008 p.23), chegando à conclusão que o corpo, 

as articulações, criavam relações que ajudavam os alunos na musicalização. 

Os movimentos geram sons e os sons geram movimentos, desse loop existe 

possibilidades infinitas para o ensino da dança ou da música, em produções 

artísticas e para pesquisas acadêmicas. Ser um dançarino ou ser um músico às 

vezes é tão distante, por diversos motivos: por falta de dinheiro, por falta de tempo, 

ou pior por falta de oportunidade. Dessa maneira procura modos de aprender e 

ensinar Música e Dança de forma simples, de baixo custo é um desafio. A 

interdisciplinaridade traz o dobro de possibilidade de relacionar e mesclar essas 

práticas. Os métodos ativos democratizam o ensino demonstrando e valorizando o 

conhecimento que somos.  
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6. IDEIAS E APONTAMENTOS PARA MEU FUTURO COMO PROFESSOR  

 

 

O aprender é se deparar com possibilidades, como em uma degustação, 

gerando assim experiências. Em uma degustação de vinho, por exemplo, 

provaríamos diversas variedades da bebida, porém somente alguns desses vinhos 

iremos gostar e consumir futuramente. Sendo assim cada uma das experiências nos 

leva a descobrir conteúdos, pessoas e caminhos que nos levam a mais 

possibilidades e a mais experiências e mais descobrimentos.... Esse fenômeno 

ocorre de uma forma natural, porém a universidade é como um atalho em que 

pessoas que já degustaram diversas possibilidades nos apresentam as suas 

possibilidades favoritas, algumas das quais conseguimos aproveitar de maneira mais 

efetiva em nossa formação, e passando a ser consumidor ou até melhor um produtor 

dessa possibilidade.  

Dessas inúmeras possibilidades foram escolhidos para esse trabalho as 

experiências que foram significativas no meu percurso por serem ‘divisores de água’ 

tendo importância para a consolidação de vontades inerentes a mim durante o 

curso.  

As possibilidades que, em mim se fazem experiência, vivem nas relações. 

Pois relacionei uma disciplina com a outra, criando atividades, propostas, ideias, que 

me influenciaram de maneira a ficarem registradas em minha monografia.   

Relacionar Música e Dança... É, parece simples e até meio obvio, e de fato é, 

porém durante essa pesquisa aprendi o quão rico é pensar sobre o óbvio. O que é 

muito engraçado, pois geralmente a mágica acontece 'em baixo do nosso nariz’ 

talvez seja esse o meu encantamento por essas questões que no meu ponto de 

vista são obvias porém pode não ser para outras pessoas. Por isso a importância do 

professor/orientador/facilitador/mediador/educador, em criarem relações. 

Mais que uma pesquisa para mim, a partir dessa criei um projeto que 

concorreu a um edital da prefeitura para ensinar a dança da chula gaúcha nos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade de Pelotas. Isso faz 
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com que eu consiga levar a cultura e o folclore gaúcho para comunidades que talvez 

não tivessem essa oportunidade.  

 Essa pesquisa me incentiva a pensar em trabalhos artísticos e teóricos sobre  

música e movimento, democratização do ensino, dança folclórica. Assim como as 

disciplinas relatadas fizeram diferença para mim. Às vezes uma ação faz muita 

diferença para um aluno. 

Portanto esse Trabalho de Conclusão de Curso não tem como tema um 

objeto singular (como uma única montagem ou processo artístico, uma proposta de 

aulas, uma análise técnica ou estética). Ele é um relato e uma reflexão a partir de 

experiências e pensamentos que compuseram minha trajetória no curso de Dança - 

Licenciatura da UFPel. A reflexão trazida aqui é uma busca por encontrar fios 

condutores nesta trajetória que mostrem significados e caminhos para meu futuro 

como professor/artista/pesquisador. A partir dessa pesquisa espero deixar uma 

pequena contribuição para as reflexões no entrelaçamento das áreas de Dança e 

Música. 
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