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ARTE – AULA 8 

 

Linguagem: Dança. 

Objetos do Conhecimento: Processos de criação. 

 

Danças folclóricas do Brasil 

 

As danças folclóricas representam um conjunto de manifestações da cultura brasileira, 

encontradas em todas as regiões, de norte a sul, e que surgiram a partir das misturas culturais e 

religiosas de diversas épocas da história brasileira. 

As danças folclóricas têm diversas funções, como comemoração de datas religiosas, 

homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais, manter viva as tradições, o convívio 

social da comunidade, etc. Veja algumas delas: 

 

Pau de fitas 

 

 

A dança trazida ao Brasil pelos portugueses e muito difundida no sul do país, é realizada em 

roda, em volta de um mastro com fitas amarradas em seu topo. Os dançarinos pegam uma fita cada 

e vão trocando de lugar entre eles, formando um trançado que pode ser visto por todos no pau de 

fitas.  

 

Se puder, assista à apresentação da dança, disponível em: 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SgQThUZoMYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=SgQThUZoMYQ
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Carimbó 

 

O carimbó é uma dança de roda típica do nordeste do Pará, estado da Região Norte do 

Brasil. Também chamado de pau e corda, samba de roda do Marajó e baião típico de Marajó, o 

carimbó é marcado por movimentos giratórios.  

A palavra “carimbó” é de origem indígena e significa “pau furado ou pau oco”. O nome faz 

referência ao curimbó, principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. O 

Carimbó do Pará é considerado um gênero de dança de origem indígena que, assim como várias 

manifestações culturais brasileiras, miscigenou-se, recebendo outras influências, principalmente da 

cultura negra. 

O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos 

trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor. 

Se puder, assista ao vídeo da dança “Carimbó”, disponível em: 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xXoGwUrRiQY 

 

Coco de roda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXoGwUrRiQY
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Dança e ritmo tradicional do nordeste do Brasil, o coco de roda tem sua origem na união da 

cultura negra com os povos indígenas brasileiros. Apesar de frequente no litoral, acredita-se que o 

coco surgiu no interior, provavelmente nos quilombos, a partir do ritmo originado da quebra dos 

cocos para a retirada da amêndoa. Com sua dança e tradição musical cantada, tornou-se um modo 

privilegiado de transmissão e manutenção do conhecimento e da tradição popular. 

Fonte: Texto Adaptado arte.seed.pr.gov.br | Acesso em 04/03/2021  

Imagens: averdade.org.br/2012/04/coco-de-roda-origem-e-resistencia | Acesso em 04/03/2021 

 

Observe as imagens das danças e responda: 

 

1-  As danças receberam influências de diversas culturas. Descreva aqui quais são as 

influências culturais de cada uma delas: 

 

Pau de fitas:   

  

 

Carimbó:   

  

 

Coco de roda:   

  

 

 

2-  Que tal aprender alguns passos da Ciranda de Coco? Se possível, acesse a seguir:   

 

Link: https://youtu.be/T18tbTP2u_o 
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Passo a passo 

 

 

• Inicie com os pés juntos. 

• Depois, siga o esquema demonstrado acima. 

• Repita algumas vezes o passo. 

• Coloque a música e divirta-se dançando. Não se esqueça de convidar quem estiver por 

perto para dançar com você. 

 


