
1 

 

 

 

 

REVISITANDO AS DANÇAS POPULARES NA ESCOLA A PARTIR DE 

UMA LINGUAGEM CÊNICA:AS ESCOLAS DE LARANJEIRAS COMO 

PALCO 

 
 
 
Franciane dos Santosi 

Jussara da Silva Rosa Tavaresii 

Eixo: Arte,Educação e contemporaneidade 

 
RESUMO: Este artigo expõe conclusões do Programa Especial de Inclusão em 
Iniciação Científica (PIIC) com o projeto intitulado Revisitando as Danças Populares 
na Escola a partir de uma linguagem cênica: As escolas de Laranjeiras como palco.  
Buscou-se refletir sobre o trato pedagógico que é dado a dança nas escolas de 
Laranjeiras, mais especificamente as danças populares. Esta pesquisa foi 
desenvolvida em três escolas estaduais da cidade, participando da mesma alunos e 
professores.As escolas da cidade de Laranjeiras têm de certa forma negligenciado 
no trato com a cultura popular. As danças quando aparecem nas escolas entram 
pelo portão do calendário festivo. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Danças folclóricas; Cultura; Escola. 
 
ABSTRACT:This paper presents findings of the Special Programme for Inclusion in 
Undergraduate Research (PIIC) with the project entitled Revisiting the Popular 
Dance School from a scenic language: Schools of Orange as a stage. We tried to 
reflect on the pedagogic treatment that is given to dance in the schools of Laranjeiras 
more specifically the popular dances. This research was conducted in three state 
schools in the city, attending the same students and teachers. The schools of the city 
of Laranjeiras have somehow overlooked in dealing with popular culture. The dances 
appear when schools enter the gate of the festival calendar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em desenvolver esta pesquisa, surgiu por meio do contato 

diretocom o objeto de estudo, uma vez, que enquanto acadêmica do curso de 
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Licenciatura em Dança pela UFS durante os estágios supervisionados, em que foi 

perceptível que as danças populares na maioria das escolas tem aparecido apenas 

para cumprir o calendário de eventos festivos das mesmas, a exemplo da semana 

do folclore. 

Laranjeiras município do estado de Sergipe reconhecida com um titulo 

incontestável por sua diversidade de manifestações folclóricas e populares 

comoCapital da cultura popular, e que chama atenção de tantos pesquisadores, 

professores, bailarinos, coreógrafos, foi apresentada como palco para realização da 

pesquisa. 

Sabendo, do celeiro cultural que é Laranjeiras, pensamos: e nas escolas do 

município como a capital da cultura popular atua? De que forma as danças 

populares vêm sendo desenvolvidas nas escolas publicas de Laranjeiras? Além 

disso, como os docentes e discentes têm se relacionado com as danças? Será que 

a cultura local tem chamado a atenção dos alunos? E quais são as possibilidades 

pedagógicas a partir de uma linguagem cênica que os professores têm para o 

ensino das danças populares? 

Partindo desses questionamentos, entendemos que trazer as danças, mas 

especificamente às danças populares para o âmbito escolar, é fazer um 

reconhecimento a cultura e identidade local, oportunizando os alunos de conhecer, 

apreciar, entender à sua própria cultura, promovendo dessa forma a possibilidade de 

(re) criação da mesma pelo viés artístico.  

UM CELEIRO CULTURAL A CÉU ABERTO CHAMADO LARANJEIRAS 

Laranjeiras é um município de Sergipe situada à margem do Rio do 

Cotinguiba. 

Existem muitas suposições sobre o seu surgimento. Em documentos 

datados de 1799, Laranjeiras teria surgido de uma feira que tinha no porto fluvial da 

Barra do Cotinguiba, e para outros, ela teria nascido de uma flor, pois, havia um pé 

de Laranjeira nas margens do rio do Cotinguiba, onde muitos viajantes 

descansavam e cantavam suas canções de amores, aguardando o momento de 

partiram (SILVA; NOGUEIRA, 2009). 

Considerada no século XVIII como a povoação mais rica da província de 

Sergipe, por causa do cultivo da cana-de-açúcar nos engenhos espalhados pelos 
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terrenos de massapê do vale do Cotinguiba, tornou-se o maior porto de exportação 

naquela época. Por motivo da produção canavieira, a população em grande parte 

era negra e escrava (DANTAS; DANTAS, 2009). 

Por Decreto Governamental nº. 2048, de 12 março de 1971, a cidade foi 

elevada à categoria de Cidade Monumento e desde 1996 possui o seu conjunto 

histórico e artístico urbano tombado (SANTOS, 2009). 

No que diz respeito ao seu vigor cultural, Laranjeiras/SE foi denominada 

de“Museu a céu aberto”, “Berço da cultura negra sergipana”, e nos dias de hoje com 

um título incontestável de “Capital da Cultura Popular”. 

Laranjeiras/SE atualmente abriga uma multiplicidade de expressões de 

caráter popular, se tornando um grande palco onde desfilam essas expressões com 

diferentes ritmos, cores e plasticidade (BONFIM, 2009). 

Atualmente é realizado no município o Encontro Cultural de Laranjeiras, em 

que reúne as mais diversas manifestações artísticas da cidade como: Samba de 

pareia, São Gonçalo, Cacumbi, Samba de Coco, Reisados, Guerreiro, Chegança 

entre outros, e demais manifestações do estado de Sergipe. 

O primeiro Encontro Cultural de Laranjeiras teve sua concepção em 1975, 

tendo como foco “Uma política de defesa e proteção do Patrimônio Cultural”, que foi 

o primeiro tema do Encontro. Esse ano a temática da 37ª edição foi “Patrimônio 

Cultural, Consciência da Preservação”, proporcionando um retorno às idéias 

originais do encontro. 

Laranjeiras/SE continua sendo objeto de estudo para muitos pesquisadores, 

por causa da história, monumentos arquitetônicos tombados e suas manifestações 

artísticas, ou seja, por conta do seu patrimônio material e imaterial. 

CULTURA, CULTURA POPULAR, TRADIÇÃO NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO 

Cultura está relacionada ao modo de vida, padrões de comportamento, 

sistema de crença e outros valores espirituais e materiais transmitidos 

coletivamente, que são característicos de uma sociedade ou de uma comunidade, 

porém, em constante processo de transformação (ARAÚJO, 1973). 
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Na cultura popular brasileira, por sua vez, percebemos a existência de várias 

culturas que se manifestam numa mesma sociedade, por sermos um povo 

miscigenado. 

Nisso, notamos as mais diversas manifestações artísticas em todo o país, 

que durante o tempo sofrem com o processo de transformação que a sociedade 

passa, devido, a globalização, permitindo a aquisição de novos elementos culturais e 

abandono de outros (SEMEC, 2000). 

De acordo com o livro Folguedos Natalinos escrito por Theo Brandão em 

1973, as manifestações artísticas em Alagoas vem sofrendo ao longo do tempo 

adaptações e esquecimentos, chegando a alcançar até mesmo a falta de 

valorização. 

Desse modo, o autor relata: 

E bem verdade que nos últimos anos vinham-se notando um certo 
abandono dos autos e folguedos nas ‘Festas’ mais centrais e 
concorridas. Os contratantes e empresários das ‘Festas de Natal’ 
recusavam-se a contratar permanentemente os Guerreiros e 
Baianas, Cheganças e Fandangos, que não davam renda e 
cobravam entrada, mantendo apenas muitas vezes somente os 
Pastoris que eram e são fontes de lucro certo e direto para os 
organizadores (BRANDÃO, 1973, p. 26). 

Pode-se dizer que o mesmo tem ocorrido em outros Estados brasileiros, e 

com Laranjeiras não tem sido diferente. Atualmente observa-se que grupos de 

danças populares acabam por não terem patrocinadores para mantê-los, restando 

somente quem conte sobre eles, e os que ainda resistem ao tempo, tem encontrado 

bastante dificuldade para se manter.  

Num mundo globalizado em que é cada vez mais comum ver que as 

identidades culturais estão suspensas em transição e em diferentes posições, pois 

são produtos de complicados cruzamentos e misturas culturais. A identidade cultural 

na era da globalização está destinada a acabar em qualquer lugar ou retornar a seu 

local de origem, ou até mesmo desaparecendo (HALL, 2006). 

Tanto o folclore como a cultura popular têm como foco as tradições, a cultura 

anônima, coletiva, feita pelos comuns nos espaços públicos de forma espontânea. 

Trazem fortemente, também, a ideia de “coisa do povo”, feita no meio popular, 

especialmente o rural, em contraposição ao feito na cidade, pelo urbano,através de 

uma cultura letrada, erudita, científica. No entanto, falar de cultura popular é 
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reconhecer também as produções das cidades, desse povo que se faz no dia a dia 

contemporâneo (BRASILEIRO, 2010). 

Muitas vezes pessoas de vínculos fortes em seus lugares de origem e suas 

tradições, que são obrigadas a negociar com novas culturas em que vivem, sem 

serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. Porém, 

as coisas do povo precisam ser vistas como um bem cultural de um determinado 

grupo social, nesse sentido, a cultura popular é a caracterização de um determinado 

povo, e enquanto tal merece respeito (ARAÚJO, 1973). 

 A cultura popular necessita transcender o campo do grotesco, pitoresco ou 

até mesmo exótico. 

CULTURA POPULAR NO CHÃO DA ESCOLA 

A falta de valorização que o povo mostra ter pelas manifestações populares, 

e no caso do nosso objeto de estudo sobre as danças populares, também é 

encontrada nas escolas, provavelmente pelo fato da escola ter valorizado por 

determinado tempo o saber erudito em detrimento do popular. Quando o saber 

popular adentra o espaço da escola normalmente é via o calendário festivo, 

dissociado de qualquer reflexão sobre o mesmo.  

Segundo Brasileiro (2010) as danças populares mostram nas festas 

escolares uma realidade colorida e festiva, aparecem, enfeitam e divertem, mas, 

sem nenhuma organização para seu estudo efetivo, sendo consideradas como 

“coisas efêmeras”.  

A responsabilidade de ensinar as danças populares na escola está 

normalmente sobre os profissionais da área de Educação Física. Muitos elaboram 

uma sequência de passos aleatórios que devem ser memorizados e reproduzidos 

pelos alunos. 

Desse modo, a autora comenta que “a dança, dessa forma, não se coloca 

como conhecimento fundamental para a formação de crianças e adolescentes, 

porém se constituindo como imprescindível nas festas escolares”(BRASILEIRO, 

2010, p.148). 

Podemos observar que nessa forma de ensino, o que vale é o produto final e 

não processo de construção de conhecimento. Para a autora Isabel Marques (1999, 

p.107), “O professor, desamparado, e muitas vezes altamente despreparado, exige 
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dos alunos que reproduzam, copiem e sigam aquilo que arduamente criou ao 

assumir suas funções impostas de diretor-coreógrafo”.  

A fim de atender as exigências do calendário festivo escolar, é que muito 

dos professores tem feito a opção em trabalhar com os repertórios de dança, e 

nesse sentido, as danças populares são danças de repertórios prontos. Em relação 

a esse aspecto Marques (1999), critica a forma como as danças populares vêm 

sendo trabalhada nas escolas, pois a mesma não vê sentido em trabalhar com a 

reprodução dessas danças, uma vez que somente faz sentido para a comunidade 

que a criou. 

Para Góis (2012, p. 6): 

O corpo que se expressa numa dança, vive e produz outros corpos. 
Possuem perspectivas, evidenciam sua corporeidade, ou melhor, sua 
própria existência. Assim, entendemos o fenômeno corporeidade por 
meio da capacidade de existir, viver, aprender, apreender e de 
reaprender com o saber, com a cultura, com o corpo. 

 A dança na escola deve proporcionar o espaço da criação, recriação e 

reinterpretação inclusive das danças populares. Compreender o contexto histórico 

de cada dança é imprescindível para um processo de construção de novos saberes.  

São várias autoras que tem apontado para uma proposta de ensino da 

dança na escola, dentre elas Marques (1999), Brasileiro (2010), Fiamoncine (2003) 

Verderi (2009), Barreto (2004), Góis (2004). Todas elas comungam de um mesmo 

pensamento no que diz respeito a um ensino em que se valorize a criação, a 

autonomia, a expressividade.       

Para Barreto (2004, p. 105):  

A metodologia para o ensino da Dança na escola poderia, de forma 
abrangente, visando à autonomia, à liberdade e ao potencial criador 
dos educandos, incorporar métodos de ensino de Dança que 
promovessem experiências em que vivenciassem aspectos da sua 
própria realidade, e que os permitissem transcender a ela, recriando-
a e transformando-a. Uma metodologia que possibilitasse aos 
educandos vivenciar a cooperação e a competição em suas 
experiências de dança; a solidariedade e individualidade; a 
pluralidade de linguagens corporais construídas por diferentes 
abordagens técnicas e características estéticas, sendo capazes de 
inventar e construir a sua própria; a apreciação e o conhecimento de 
diferentes estratégias como instrumentos e propostas de ações 
pedagógicas, no campo da dança. 
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Desse modo, o ensino das danças populares na escola pode contribuir para 

a cultura popular e formação do aluno, possibilitando assim, a transformação verbal 

e corporal dos mesmos, em que encontrará nessas danças material riquíssimo para 

a pesquisa de movimento, facilitando e proporcionando processos coreográficos 

mais significativos e criativos numa relação mútua de educação co-participativa 

entre professor e aluno. 

 
METODOLOGIA 

O interesse em pesquisar questões a respeito das danças populares na 

escola surgiu pelo contato direto com o objeto de estudo, uma vez, que enquanto 

acadêmica do curso de Licenciatura em Dança pela UFS, tenho percebido durante 

os estágios supervisionados que as danças populares na maioria das escolas têm 

aparecido apenas para cumprir o calendário de eventos festivos das mesmas, ou 

seja, na semana do folclore. 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e de 

campo com caráter exploratório, por melhor se adequarem ao problema desta 

pesquisa, que tem como objetivo analisar a forma como as danças populares vêm 

sendo desenvolvida nas escolas públicas de Laranjeiras/SE, buscando assim, 

entender como docentes e discentes de Laranjeiras se relacionam com as danças 

populares no ambiente escolar, pretende ainda apontar possibilidades pedagógicas 

para o ensino das danças populares na escola. 

A opção pela abordagem qualitativa de pesquisa em Ciências Sociais se dá 

pela razão de estas trabalharem com o estudo das motivações, atitudes, valores, 

crenças, tendências e significados, correspondendo a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. A pesquisa qualitativa caracteriza-se por tentar 

compreender detalhadamente os significados e características situacionais na 

realidade apresentada pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas específicas ou de comportamentos (MINAYO, 1996; TRIVIÑOS, 1987). 

Para isso, recorremos à análise de conteúdo que se constitui como um 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens que permitam a 
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inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das 

mensagens” (BARDIN, 1977, p. 21). 

Fizeram parte deste projeto alunos e professores das Escolas Estaduais do 

Município de Laranjeiras/SE, para tanto foi realizada uma entrevista semi-

estruturada no intuito de responder o problema desta pesquisa. A opção por esta 

técnica de pesquisa se dá por que: 

[...] visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais 
relevantes de determinado problema: suas descrições de uma 
situação em estudo. Por meio de uma conversação guiada, pretende-
se obter informações detalhadas que possam ser utilizadas em uma 
análise qualitativa. A entrevista não estruturada procura saber que, 
como e por que algo ocorre, em lugar de determinar a freqüência de 
certas ocorrências, nas quais o pesquisador acredita 
(RICHARDSON, 1999, p. 208). 

Neste estudo o tratamento dos dados seguiram os princípios do método da 

análise de conteúdo, a qual consiste em uma técnica de pesquisa com suas 

características metodológicas: objetividade, sistematização e inferência (BARDIN, 

1977). 

A objetividade diz respeito à explicitação das regras e procedimentos 

utilizados em cada etapa de análise de conteúdo. Requer que essas descrições se 

baseiem em conjunto de normas, para minimizar a possibilidade de que os 

resultados sejam mais um reflexo da subjetividade do pesquisador do que uma 

análise de conteúdo. Portanto, análise de conteúdo obedecerá aos seguintes 

requisitos: a) não misturar critérios de classificação; b) exaustividade: classificar a 

totalidade do texto; c) exclusão: um mesmo elemento do conteúdo não pode ser 

classificado em mais de uma categoria; d) objetividade: codificadores diferentes 

devem chegar aos mesmos resultados. 

A sistematização se refere à inclusão ou exclusão da categoria de um texto 

obedecendo às regras consistentes e sistemáticas. 

A inferência se refere à operação pela qual se aceita uma proposição em 

virtude de sua relação com outras proposições já aceitas como verdadeiras. A 

inferência pode partir das informações que fornece o conteúdo da mensagem ou de 

premissas que se levantam como resultado do estudo dos dados que apresenta a 

comunicação. Em ambas as situações, a informação surge da apreciação objetiva 
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da mensagem. Partindo da inferência, buscamos a compreensão simbólica da 

realidade estudada. 

A análise de conteúdo constitui-se em um método que pode satisfazer 

aqueles que estão preocupados em introduzir uma ordem, segundo certos critérios, 

na desordem aparente. 

Para encontrar essa ordem torna-se necessária a escolha dos critérios de 

classificação daquilo que se procura ou se espera encontrar, pois, como afirma 

Bardin (1977, p. 44): “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por 

trás das palavras sobre as quais se debruça”. 

Utilizamos como técnica da análise de conteúdo, a análise temática, porque 

como diz Richardson (1999, p. 243): “consiste em isolar temas de um texto e extrair 

as partes utilizáveis, de acordo com o problema pesquisado, para permitir sua 

comparação com outros textos escolhidos da mesma maneira”. 

Por meio desta técnica é possível extrair os significados inerentes às 

entrevistas. A análise temática possibilita as relações entre o tema e os núcleos de 

sentido inerentes às entrevistas, em que a presença ou freqüência de frases, 

parágrafos ou ideias, significaram alguma coisa para o objetivo analítico visado. 

Foi realizada nas escolas públicas de Laranjeiras/SE uma pesquisa por meio 

de questionários estruturados, participaram dos mesmos professores e alunos. Entre 

os que responderam os questionários participaram 35 alunos e 2 professores, 

totalizando assim, 37 pessoas. 

Os discursos dos alunos 

 O questionário desenvolvido nas escolas trazia em seu conteúdo questões 

sobre as danças folclóricas na escola, se são trabalhadas e quem é que às 

lencionam, perguntamos também sobre as festas comemorativas que são realizadas 

durante o ano letivo nas escolas se há uma construção e a troca de saberes no 

momento em que são trabalhadas. 

No que consta as danças folclóricas na escola 61% responderam que não 

tem, 7% falaram que nem sempre no entanto 32% disseram que há danças 

populares/folclóricas na escola. Ainda questionamos se eles gostariam que tivesse 

as danças populares/folclóricas na escola, 4% acham que é importante, 68% 
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comenta que falta profissional, entre outras respostas positivas que obtevemos, foi 

possivel notar que os alunos se interessam pelas danças, não somente as folcloricas 

como também outras danças. 

Como dito anteriormente sobre Laranjeiras que é a Capital da Cultura 

Popular,perguntamos, se nas escolas existiam algum projeto em pró ao incentivo e 

preservação à cultura e qual seria, 66% responderam que não, enquanto 34% 

relacionaram o projeto as gincanas realizadas durante o ano letivo. Porém, os 

alunos relatam que setivesse as danças folclóricas/populares na escola seria 

importante para o incentivo de manter a cultura viva, e aprenderiam mais sobre a 

própria cultura. Pois tem muitos alunos que nasceram e vivem em Laranjeiras, 

porém não conhecem os passos das típicas danças da cidade e na maioria das 

vezes não se identifica com as mesmas. 

 Pedimos a opinião dos alunos em relação as festas comemorativas, se elas 

tem proporcionado a construção e troca de saberes,19% comentaram que elas 

trazem mais conhecimento, que é interessante, 23% afirmam que é legal porque 

aprende sobre o folclore e a cultura da cidade, mas 6% falaram que seria bom, mas 

na escola não há essa troca e construção de saberes. 

Entendemos a partir das respectivas respostas que os alunos gostariam que 

as danças, mais especificamente as danças populares tivessem na escola, porém 

eles questionam a falta de profissionais e de incentivo para o desenvolvimento das 

mesmas. 

Os alunos falam ainda que a dança quando aparece na escola é somente 

por meio das gincanas enquanto uma atividade solicitada por alguém que pensou a 

gincana, e que para o desenvolvimento da referida tarefa, eles não contam com a 

colaboração dos professores para o desenvolvimento da dança e que na maioria das 

vezes contam com a colaboração dos grupos folclóricos da cidade para realizar a 

tarefa solicitada. 

Os discursos dos professores  

Na área urbana da cidade de Laranjeiras tem três escolas da rede estadual 

pública de ensino, em cada escola tem um professor um professor de Educação 

Física, porém apenas dois professoresdispuseram-se participar da pesquisa. 
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Algumas das questões utilizadas no questionário dos alunos foram também 

aplicadas no questionário dos professores. 

Partindo dos questionamentos, as respectivas respostas mostraram que as 

danças folclóricas são trabalhadas somente na semana do folclore, ou seja, apenas 

para cumprir o calendário de evento. Notamos também que ambos reconhecem que 

a dança faz parte do conteúdo da Educação Física e a importância que tem para 

cultura local. Mas,afirmam não existir projeto para o incentivo e preservação da 

cultura na escola. 

Ressaltam que é de fundamental importância manter a tradição, e as 

iniciativas não devem ser lembradas apenas nas datas comemorativas, mas ter uma 

continuidade, pois a escola é um espaço de (re)criação e reinterpretação. 

As festas comemorativas na escola éuma ‘porta’ em que deve proporcionar 

a construção e troca de saberes, sendo o canal viabilizador da dança, mas é 

necessario o incentivo, motivação e mobilização de todos que faz parte do corpo 

administrativo, discente e docente, ou seja, deve partir de todos na escola, para que 

projetos sejam criados e possibilite fazer reconhecimento a cultura e identidade 

local, oportunizando não somente os docentes, mas os discentes também de 

conhecer, apreciar e entender a cultura da cidade de Laranjeiras/SE.  

CONCLUSÃO 

Considerando que esta pesquisa objetivou analisar a forma como as danças 

populares vêm sendo desenvolvida nas escolas estaduais públicas de 

Laranjeiras/SE, buscando assim, entender como docentes e discentes de 

Laranjeiras se relacionam com as danças populares no ambiente escolar, além de 

apontar possibilidades pedagógicas para o ensino das danças populares na escola. 

Vimos que o ensino da dança, mais especificamente das danças populares, 

por se tratar de Laranjeiras/SE que tem uma riqueza em manifestações populares e 

folclóricas nas escolas estaduais públicas ainda é precário, pois não há espaço 

propício em algumas nem para as aulas práticas de Educação Física e há falta de 

recursos também para as atividades de dança, porém a precariedade vai além de 

uma questão de estrutura física, ela perpassa uma por uma falta de projeto 

educacional que tenha a cultura local como conteúdo significativo no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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 Alguns professores reconhecem a importância da dança na escola, 

acreditam que as danças populares mantém viva a cultura local e preserva a 

tradição, concordam que as festas comemorativas realizadas durante o ano letivo é 

uma forma de conhecer, rever os costumes, assim como é uma fonte de 

conhecimento tanto para que ensina como para que aprende.  

Então quando a dança adentra o espaço da escola pelas brechas das 

“festas”, muitas das vezes é apenas para cumprir o calendário de eventos. Mas a 

festa na escola precisa ir além do espaço da reprodução, para alcançar um espaço 

da reflexão, criação, autonomia, expressão. Pois, a festa é espaço de comunhão, 

celebração, contradição, cultura, logo, um espaço de construção e troca de saberes. 

E nesse sentido, que a dança na escola seja o canal viabilizador para esse “festar 

do corpo”. 
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