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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Danças. 

Objetos do conhecimento: Danças do mundo. 

 

Danças Folclóricas Brasileiras 

 

 

As danças folclóricas são expressões populares desenvolvidas em conjunto ou individualmente. 

Existe grande número delas no Brasil. Assim como alguns costumes, brincadeiras, lendas, mitos, 

provérbios, parlendas e cantigas, as danças fazem parte da sabedoria popular de um povo, o 

chamado Folclore.  

Atualmente, o folclore é reconhecido como uma ciência, a ponto de tornar a cultura popular, 

instrumento de educação nas escolas e um bem protegido, chegando a ter elementos presentes no 

patrimônio histórico e artístico nacional.  

Para ser considerada uma dança folclórica, as manifestações precisam ser tradições de uma 

determinada região ou de um país e ser praticada por diversas pessoas ao longo do tempo. 

Fonte: Adaptação de portaldoprofessor.mec.gov.br Acesso em 20/08/2020 

 

Veja imagens de algumas danças folclóricas: 

Quadrilha 

 

A quadrilha, dança típica das festas juninas brasileiras, 

é carregada de referências caipiras e matutas. Mas 

sua origem vem da “quadrille”, uma dança de salão 

francesa composta por quatro casais. Ao longo dos 

tempos, a dança chegou e se popularizou no Brasil e 

diversas evoluções como troca do estilo musical e o 

casamento caipira que antecede a dança tipicamente 

brasileira foram incorporados. 
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Maracatu 

 

O maracatu também é um ritmo com dança bem típica, 

que une elementos culturais dos índios, europeus e 

africanos. O maracatu sofreu bastante influência da 

religião e da sociedade, já que a sua coreografia 

representa a sociedade do século 18, quando surgiu, 

com encenação de rei, rainha, duques e duquesas. 

  

Baião 

 

Originário do século 19, o baião é um ritmo marcado 

pelo acordeom, triângulo, viola e flauta doce. A dança 

é típica do nordeste brasileiro. A coreografia acontece 

com pares de homens e mulheres, com passos que 

lembram bastante o forró, com muita animação. 

  

Catira 

 

Um ritmo dançado com passos marcados, palmas e 

batidas dos pés, bastante antigo, que teria sido 

espalhado pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, 

Mato Grosso, Paraná e Goiás pelos peões 

bandeirantes. Normalmente, apenas 2 músicos tocam 

viola. 

Fonte: Grupoescolar.com/pesquisa/dancas-folcloricas Acesso em 20/08/2020 

 

Vocabulário: 

Matuto = Que ou aquele que vive na zona rural, tem pouca instrução e modos rústicos. 

Fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/matuto/ Acesso 26/08/2020 

 

1- Assim como as danças, o que mais pode ser considerado parte do Folclore Brasileiro, 

segundo o texto? 

  

  

  

  

  

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/matuto/
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2- O que faz uma dança ser considerada parte do folclore brasileiro? Circule a alternativa 

correta: 

 

a) As manifestações precisam ser tradições de uma determinada região ou de um país e ser 

praticada por diversas pessoas ao longo do tempo. 

b) As manifestações precisam ter instrumentos musicais e uma dança contagiante de origem 

europeia. 

c) A coreografia precisa representar o modo de vida da região e a música precisa ter 

instrumentos diferentes. 

d) As manifestações precisam representar a cultura local em seus costumes no plantio e cultivo 

da terra. 

 

 

3- Identifique e relacione as características com a dança correspondente: 

 

Os instrumentos acordeom, triângulo, viola e 

flauta doce fazem parte dessa típica dança do 

nordeste brasileiro. 

MARACATU 

É uma dança com passos marcados, palmas 

e batidas dos pés e apenas 2 músicos tocam 

viola. 

QUADRILHA 

A coreografia dessa dança representa a 

sociedade do século 18, quando surgiu, com 

encenação de rei, rainha, duques e 

duquesas. 

CATIRA 

A dança típica das festas juninas brasileiras, 

é carregada de referências caipiras e 

matutas. 

BAIÃO 
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4- Vamos dançar?  

A catira é uma dança realizada com as palmas das mãos, batendo o pé no chão e pulando.  

Se for possível, ouça a música: https://youtu.be/PE9YkPLu6KE e para aprender os passos, 

veja o vídeo a seguir: https://youtu.be/DmnjhRPdEAU 

 

O ritmo da dança é conduzido pelas batidas de mãos e pés dos catireiros, que são dispostos 

em duas fileiras, uma em frente à outra. Durante a prática da dança, os participantes 

intercalam as batidas de mãos e pés com pulos. 

 

A coreografia da catira: 

1) Na sua coreografia, comece batendo palmas 3x em um ritmo rápido. 

2) Em seguida, bata os pés, alternando o pé direito e o pé esquerdo. 

3) Retorne as batidas de palmas. 

4) Dê um pulinho e em seguida, alterne os pés e ao final bata mais uma vez as palmas 

3x. 

5) Treine a coreografia acima e vá impondo um ritmo mais acelerado, acompanhando 

o ritmo da catira do primeiro vídeo. 

https://youtu.be/PE9YkPLu6KE
https://youtu.be/DmnjhRPdEAU

