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RESUMO  

 

As Manifestações culturais da cidade de Poço de José de Moura, nasceram das origens do seu 

descobrimento, por interesses religiosos para animar as programações sociais, através de 

danças folclóricas, habituais em diversos contextos sociais e culturais. No entanto, A 

Associação Cultural Pisada do Sertão da referida cidade, atua numa perspectiva de educação 

integral, visando o desenvolvimento dos sujeitos, interagindo com o contexto histórico-

cultural local e regional. Assim, há possibilidade de contribuir com o contexto educacional e 

comunitário através da cultura por meio das danças, buscando favorecer o indivíduo e toda a 

localidade que está inserido. No entanto, São intencionais apresenta-las como ferramentas de 

empoderamento que busca construir um olhar amplo, crítico e criativo para o 

desenvolvimento dos participantes, ampliando os conhecimentos e aprendizagens oriundos do 

seu povo. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo analisar como as ações culturais e as 

vivências das danças folclóricas presentes na Associação Cultural Pisada do Sertão pode 

expressar um empoderamento artístico-cultural e educacional no alto sertão Paraibano? Para 

esta investigação foram utilizados alguns critérios evidentes que favorecem os envolvidos 

Como participantes do estudo. Delineia-se uma amostra composta por 05 bailarinos da 

Companhia de Danças Folclóricas Pisada do Sertão, 05 educandos entre 8 e 14 anos de idade 

atendidos pela Organização da Sociedade Civil (OSC) e a coordenadora geral da Associação. 

Nesse contexto para a coleta de dados foi realizado questionário estruturado direcionado aos 

educandos e bailarinos, consulta a fontes documentais - representadas por atos legais e fotos 

de aulas da organização e apresentações artístico-culturais da Companhia de Danças 

Folclóricas Pisada do Sertão e um registro descritivo da história oral. Tudo isto, com a 

realidade das vivências com os envolvidos da pesquisa. Assim comprovo a transformação 

ocorrida na realidade de cada participante da Pisada do Sertão. Em suma, fomenta grandes 

impulsos, causando grandes impactos na vida social e educacional dos indivíduos, 

possibilitando a expressão do pensamento crítico e autônomo. 

 

Palavras- Chaves: Danças folclóricas; Empoderamento; Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The cultural manifestations of The José de Moura were born from the origins of land, by 

religious interests in animating their social programs, through folk dances, usual in various 

social and cultural contexts of our generations. However, Wells Trough of the Sertão Cultural 

Association acts from a perspective of integral education, aiming at the development of the 

subjects, interacting with the local and regional historical-cultural context. Thus, it is possible 

to contribute to the educational and community context through culture through dances, 

seeking to favor the individual and all the locality that is inserted. However, they are 

intentional to present them as empowerment tools that seek to build a broad, critical and 

creative look at the development of participants, expanding the knowledge and learning from 

their people. Thus, this study will aim to analyze how the cultural actions and experiences of 

folk dances present in the Pisada do Sertão Cultural Association can express an artistic-

cultural and educational empowerment in the highland Paraibano? For this investigation we 

used some obvious criteria that favor those involved as study participants. A sample 

consisting of 05 dancers from the Pisada do Sertão Folk Dance Company and 05 students 

aged 8 to 14 years attended by the OSC are outlined. In this context for data collection was 

conducted a structured interview directed to students and dancers, consultation with 

documentary sources - represented by legal acts and photos of classes of the organization and 

artistic-cultural presentations of the Pisada do Sertão Folk Dance Company, notes made in the 

field journal. All this, hoping to describe the reality of the experiences with those involved in 

the research. Thus we will be able to prove the transformation that occurred in the reality of 

each participant of Pisada do Sertão.  In short, it promotes great impulses, causing great 

impacts on the social and educational life of individuals, enabling the expression of critical 

and autonomous thinking. 

 

Keywords: Folk dances; Empowerment; Culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Foto 1. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão- Na caraterização da dança 

do Caboclinho. 

11 

Foto 2. Sede da Associação Cultural Pisada do Sertão. 13 

Foto 3. Apresentação dos Grupos no Festival Internacional das Culturas 

Populares do Alto Sertão Paraibano- Rota do Sol 

14 

Foto 4. Evento do Pocicultura/Sala de reboco, apresentações culturais de 

danças folclóricas, música e festa dançantes, com bandas de forró no ritmo de 

pé de serra. 

15 

Foto 5. Aula de dança folclórica, educando ministrando a aula sobe o auxílio do 

educador, no espaço centro de criatividade Ana Neiry de Moura Alves, da 

Associação Cultural Pisada do Sertão. 

19 

Foto 6. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão em momento de motivação 

grupal. 

19 

Foto 7. Localização Geográfica do Município de Poço de José de Moura - PB. 22 

Foto 8.  José Alves de Moura. 24 

Foto 9. Burrinha do meu amo e damas- Personagem do grupo de Reisado Zé de 

Moura. 

25 

Foto 10. Galantes e Damas- Personagem do grupo de Reisado Zé de Moura. 26 

Foto 11. Sede da Associação Cultural Pisada do Sertão 28 

Foto 12. Grupos de xaxados da Associação Cultural Pisada do Sertão 29 

Foto 13. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão – Xaxado 30 

Foto 14. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão na caracterização de várias 

danças 

31 

Foto 15. Apresentação dos Grupos na Rota do Sol. 32 

Foto 16. Apresentação na Rota do Sol. 33 

Foto 17. Aula de dança folclórica em praça pública (O Juareizão), da cidade de 

Poço de José de Moura - PB, educandos da Associação Cultural Pisada do 

Sertão na ação “Esporte em minha rua” 

35 

Foto 18. Aula de dança folclórica, os educandos estão expressando a diversão e 

representação de cada assessório que estão utilizando, na sala de dança David 

Alves de Morais, da Associação Cultural Pisada do Sertão.. 

35 

Foto 19. Aula de dança folclórica, educandos ensinando ao outro, no espaço 

centro de criatividade Ana Neiry de Moura Alves da Associação Cultural Pisada 

do Sertão. 

36 

Foto 20. Aula de dança folclórica, roda de conversa, disseminando e colhendo 

conhecimentos, na sala de dança David Alves de Morais da Associação Cultural 

Pisada do Sertão. 

38 

Foto 21. Aula de dança folclórica, educandos demonstrando o seu 

conhecimento e domínio corporal através da dança, no centro de criatividade 

Ana Neiry de Moura Alves da Associação Cultural Pisada do Sertão. 

39 

Foto 22. Aula de dança folclórica, educando ministrando a aula sobe o auxílio 

do educador, no espaço centro de criatividade Ana Neiry de Moura Alves, da 

Associação Cultural Pisada do Sertão. 

40 

Foto 23. Aula de dança folclórica, educandos explanado os seus conhecimentos 

através de assessórios de cada dança, na sala de dança David Alves de Morais 

da Associação Cultural Pisada do Sertão. 

41 



Foto 24. Apresentação de Boi Bumbá, pelos educandos da Associação Cultural 

Pisada do Sertão na ação “Comunidade Leitora” da ACPS. 

42 

Foto 25. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dançando Xerém, no evento 

cultural Sala de Reboco. 

44 

Foto 26. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dança Ciranda, no evento 

cultural sala de reboco. 

45 

Foto 27. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dançando Xerém, no evento 

cultural Sala de Reboco. 

46 

Foto 28. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dançando Ciranda, no 

evento cultural Sala de Reboco.. 

49 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas e Técnicas 

ACPS Associação Cultural Pisada do Sertão 

CEC Centro de cultura, esporte e cidadania. 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente. 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

OSC Organização da Sociedade Civil 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

SGD Sistema de Garantia e Direitos de Crianças e Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



SUMÁRIO  

 

 

1 INTRODUÇÃO 6 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 8 

2.1  AS DANÇAS FOLCLÓRICAS E SUAS RELAÇÕES COM A 

EDUCAÇÃO 

8 

2.2 A ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO E A 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

13 

2.3  A PISADA DO SERTÃO, AS DANÇAS FOLCLÓRICAS E O 

EMPODERAMENTO EDUCACIONAL E ARTÍSTICO-

CULTURAL LOCAL E REGIONAL 

 

19 

3 METODOLOGIA 21 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 24 

4.1 A PISADA DO SERTÃO, A CIDADE E A CULTURA POPULAR: 

RELATOS DE UM EMPODERAMENTO EDUCACIONAL E 

ARTÍSTICO-CULTURAL 

24 

4.2 DANÇAS FOLCLÓRICAS: UMA FERRAMENTA DE 

EMPODERAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL E 

EDUCACIONAL NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO 

SERTÃO 

 

34 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 51 

 

 REFERÊNCIAS 54 

 

 ANEXOS 58 

 ANEXO A 58 

 ANEXO B 61 

 ANEXO C 62 

 

 



6 
 

 1 INTRODUÇÃO 

 

 

As danças folclóricas surgem no meio social através de vivências que são evidenciadas 

por costumes, crenças e tradições. É a partir dessas experiências sociais, junto com histórias 

contadas e experiências de vida, que surge a arte popular como meio de expressão, e o corpo 

servindo como uma das ferramentas mais presentes dessa manifestação, já que o movimento 

corporal pode ser compreendido como um elemento de comunicação que expressa emoções e 

revela as tradições históricas e culturais de um povo. 

Ao se tratar de tradições, crenças, costumes e cultura, citamos aqui como referência de 

uma entidade que valoriza as vivências, saberes e fazeres de seu povo em uma perspectiva de 

empoderamento artístico-cultural e educacional, a Associação Cultural Pisada do Sertão, 

localizada no município de Poço de José de Moura. 

O município é conhecido como a “Terra da Cultura” por seu potencial artístico e 

cultural na região do Alto Sertão paraibano, através de grupos culturais como a Cia de Danças 

Populares Pisada do Sertão e o Grupo de Reisado Zé de Moura - que ganham destaque e 

representatividade dentro e fora deste município, apontados como autênticos representantes da 

cultura local e sendo estes, os principais responsáveis pela criação de uma nova identidade 

cultural para o município, identidade esta, que se rompe com o imaginário criado sob a figura 

do místico Zé de Moura, fundador da cidade, quando trouxe à tona e pôs em destaque novos 

personagens/atores sociais que saíram do anonimato ao qual a historiografia tradicional havia 

os relegado, dando-lhes evidência e apontando-os como símbolos desta nova identidade. 

Nesse contexto, a Associação Cultural Pisada do Sertão
1
 se destaca, pois busca atuar 

na valorização dos saberes e fazeres do território local e regional, considerando a arte e a 

cultura como eixos norteadores para o desenvolvimento do sujeito em diferentes aspectos e as 

danças folclóricas como a expressão que mais representa o fazer artístico, a expressividade e a 

identidade da organização. 

Essa organização atua com crianças, adolescentes e jovens da comunidade local por 

meio da oferta de ações socioeducativas e culturais que partem dos fundamentos da educação 

popular e da valorização dos saberes através do processo de socialização, troca e construção, 

visando à transformação social (PISADA DO SERTÃO, 2019). A sua metodologia apresenta-

se de forma dialógica, motivacional e afetiva, buscando desenvolver as potencialidades dos 

                                                 
1 As manifestações artístico-culturais mais evidenciadas na cidade são as danças folclóricas, que se expressam 

através do trabalho da Associação Cultural Pisada do Sertão, do grupo de Reisado Zé de Moura, que trabalha a 

dança, o teatro e a poesia- e as bandas musicais, como a pioneira Banda Cabaçal, e a Filarmônica São Geraldo 

Magela. 
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sujeitos e tendo como referência os pilares da educação: aprender a ser, aprender a conhecer, 

aprender a conviver e aprender a fazer (DELORS, 2010). Essas aprendizagens são articuladas 

a partir do trabalho em parceria com a educação formal e a informal, com intencionalidade 

educativa perfazendo todo o processo de desenvolvimento humano. 

Nessa perspectiva, o aspecto educacional desenvolvido através da arte e da cultura faz 

emergir o seguinte problema: como as ações culturais e as vivências das danças folclóricas na 

Associação Cultural Pisada do Sertão podem expressar o registro de empoderamento artístico-

cultural e educacional no Alto Sertão paraibano? 

Diante dessa problemática, apresentamos uma visão geral das principais inquietações 

que pretendemos mostrar com esta pesquisa. Desse modo, temos como objetivo geral analisar 

como as ações culturais e as vivências das danças folclóricas apresentadas na Associação 

Cultural Pisada do Sertão podem expressar o empoderamento artístico-cultural e educacional 

no Alto Sertão paraibano. E de modo detalhado, há como objetivos específicos: entender as 

relações entre as danças folclóricas e a educação não formal; contextualizar o trabalho 

artístico-cultural e educativo com o cenário das danças folclóricas na Associação Cultural 

Pisada do Sertão; e compreender como são estabelecidas as relações entre as danças 

folclóricas e a promoção do empoderamento artístico-cultural e educacional diante das ações 

promovidas pela Associação Cultural Pisada do Sertão. 

Diante desse posicionamento, e considerando que o empoderamento artístico-cultural 

das ações educativas promovidas pela Associação conseguem disseminar, pelos sentidos e 

significados da arte, a amplitude do poder que a cultura tem em (se-)transformar (n)o meio em 

que se encontra, buscamos perceber os benefícios que esse tipo de empoderamento oferece 

aos sujeitos e à coletividade local e regional, bem como a importância das danças folclóricas 

para a transformação humana e o reconhecimento de sua própria identidade genealógica no 

âmbito cultural. 

 Também aqui se faz menção à possibilidade deste estudo se tornar referência para 

outras pesquisas acadêmicas, de modo a contribuir com o resgate do trabalho com a cultura 

popular e a ampliação do cenário de conhecimentos acerca dos saberes populares, artísticos e 

educacionais da dança.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. AS DANÇAS FOLCLÓRICAS E SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL  

 

A educação não se restringe somente ao ambiente escolar, visto que ela está presente 

em todos os contextos da vida de um ser humano. De alguma forma, adquire-se conhecimento 

em diferentes situações para além da escola: seja no espaço familiar, nos contos, nas lendas, 

na comunidade ou em uma conversa com amigos. Acontece, assim, uma troca de saberes, pois 

estamos imersos em um processo educativo constante desde o nascimento.  

De acordo com Brandão (1993, p. 11):  

 

[...] A educação ajuda a pensar tipos de homens, mais do que isso, ela ajuda a criá-

los, através de passar uns para os outros o saber que o constitui e legitima. Produz o 

conjunto de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as 

trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto constroem tipos de sociedades. 
 

Dessa forma, percebemos que a ação de educar existe em todas as instituições, mesmo 

tendo a escola como o local onde se é priorizada a sistematização, o ensino e o que é de 

responsabilidade dos direcionadores é a dinamicidade que pode facilitar a aprendizagem no 

fazer com conhecimento. 

Nesse sentido, Assis e Rocha (2017, p. 10) destacam que “existem pelo menos três 

categorias de educação com delimitações próprias: educação informal, não formal e formal”. 

Esse contexto conduz a diversidade educacional quanto à construção de saberes. 

Para uma melhor compreensão conceitual das diferenças entre essas três categorias 

educacionais, Gohn (2006, p. 28) esclarece que: 

 

Educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 

demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu 

processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de 

valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação 

não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos 

cotidianos. 

 

Em referência a esta última, observa-se que a educação não formal vem contribuindo, 

muitas vezes, de forma complementar, no processo de ensino-aprendizagem da educação 

formal dos sujeitos da ação, e “[...] embora não tenha esse objetivo, acaba, muitas vezes, 

complementando lacunas deixadas pela educação escolar” (ibidem). E corroborando com essa 

afirmação, Lopes e Tenório (2011, p. 26) apud Assis e Rocha (2017, p. 11) mostram que a 
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educação não formal “[...] é acima de tudo um processo de aprendizagem social, centrado no 

formando/educando, através de atividades que tem lugar fora do sistema de ensino formal”.  

Compreendemos que o complemento da aprendizagem social está inserido nas suas 

vivências de educação não formal. No entanto, a complementação da educação formal com a 

não formal dá ênfase às Organizações da Sociedade Civil (OSC), de modo a conseguirem 

completar o processo de desenvolvimento do educando. 

Assim, a cultura da aprendizagem acaba contribuindo na formação do educando por 

meio de contos, lendas, histórias e costumes de seu povo, construindo no sujeito uma nova 

educação e onde são voltados a valores e crenças de sua cultura (ASSIS; ROCHA, 2017).  

Este contexto abre a possibilidade de atuação autônoma dos participantes construírem e 

socializarem o seu protagonismo, dando sentido aos valores e às crenças culturais do seu 

meio.  

É notável a importância da educação não formal na formação do educando, uma vez 

que “quando presente na fase de escolarização básica de crianças, adolescentes/ jovens e 

adultos, [...] ela potencializa o processo de aprendizagem, complementando-o com outras 

dimensões que não tem espaço nas estruturas curriculares” (GOHN, 2006, p. 42). 

Assis e Rocha (2017, p. 11) salientam que na educação não formal há “atividades 

preparadas e aplicadas por educadores revestidos da intenção de ensinar” e que, embora esse 

tipo de educação esteja presente em diferentes ambientes sociais, não apresenta um currículo 

único, o que não significa que não se tenha um processo de aprendizado estruturado, apenas 

não apresenta a mesma sistematização do saber do currículo escolar. 

É nesse espaço que a dança pode ser usada como ferramenta de ensino-aprendizagem, 

compreendendo ações corporais, posições, avanços e recuos em um ritmo que todos os corpos 

sintonizam uma mesma harmonia, do sentir e agir e do atuar em um contexto que repassa uma 

mensagem a quem assiste.  

Frade (1997) expõe a dança como atividade que desenvolve as habilidades físicas, 

cognitivas e emocionais nos sujeitos, expressas através de músicas distintas, além de figurinos 

e cenários representativos, mas também como um momento que oportuniza a integração, a 

inclusão, a socialização e o respeito às diferenças dentro de um mesmo grupo. 

Já Marques (2012, p. 5) afirma que “a dança, enquanto arte, tem o potencial de 

trabalhar a capacidade de criação, imaginação, sensação e percepção, integrando o 

conhecimento corporal ao intelectual”. Desse modo, no processo de ensino-aprendizagem e na 

concepção de múltiplos sentidos, a dança é capaz de proporcionar uma rica contribuição na 

formação integral dos indivíduos que nela se envolvem.  



10 
 

Em espaços não formais, é importante compreender essa formação além das práticas 

corporais, como critica Marques (2012, p. 142): “Frequentemente, projetos sociais incluem a 

dança em seus programas, mas não necessariamente a compreendem como forma de 

linguagem e conhecimento em si. A dança torna-se passagem, atividade meio para se alcançar 

algum objetivo mais pragmático e mais funcional”.  

É nesse sentido, de utilizar a dança como uma linguagem do ser humano, que os 

educadores de dança devem tomar como postura crítica sobre sua prática, para que possam 

explorar as habilidades dos seus educandos através da dança, auxiliando na sua formação 

enquanto cidadãos autônomos, construtores de sua própria história de vida e conhecedores da 

importância da cultura para a sua formação profissional/pessoal.  

Esse mesmo pensamento se encontra em Freire (1996, p. 12) quando alerta que “a 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática [...]”. Ligadas 

a uma educação voltada a valores culturais, a teoria e a prática se tornam uma exigência no 

processo de formação do sujeito da ação, ou seja, uma prática efetiva de transformação da 

realidade. 

 O ser humano está inserido em um contexto cultural desde a sua origem, e por meio 

da cultura, um produto da sociedade, o educador de dança dá sentidos de percepção e de 

autonomia de ação, quando o participante torna-se capaz de superar todas as expectativas, 

construindo um novo conceito sobre a sua prática, dando o entendimento de empoderar-se, 

construir autonomia e ser protagonista em suas ações (BRASIL, 1997). Nesse sentido, pode-

se dizer que, a dança, enquanto produto cultural, está relacionada diretamente com a formação 

do indivíduo e consequentemente faz parte do seu processo de aprendizagem social. 

A cultura se refere à dimensão simbólica presente nos significados compartilhados por 

um determinado grupo. “Cultura é aqui concebida como prática social, não como coisa ou 

estado de ser” (SBORQUIA; NEIRA, 2008, p. 81). Dessa forma, observa-se que a cultura é o 

produto de um povo e está intimamente ligada à educação, e a dança, por meio de inúmeros 

processos de conhecimento, representação e ressignificação, acaba por refletir suas interações 

e seus valores, bem como construir aprendizagens com/pelo/para/através do corpo. 

Ferreira (2005) apud Silva & Borges (2013) afirma que é na dualidade entre cultura e 

educação que as danças folclóricas se apresentam aos educandos a importância de se 

ter/conceber o patrimônio histórico e artístico-cultural. Aliás, para Frade (1997, p. 35), as 

danças folclóricas são vistas como “expressões populares”, desenvolvidas em conjunto ou 

individualmente, que têm na coreografia o elemento definidor”, definidas ainda como meio de 

expressão natural e espontânea em que o corpo, integrando o ritmo corporal e a música, ocupa 

a dimensão espaço-temporal. 
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Para Bregolato (2006), então, as danças folclóricas são praticadas desde o surgimento 

dos povos mais remotos, expressando o cotidiano das civilizações em seus costumes e suas 

crenças, sendo representadas pela linguagem corporal e através de movimentos semelhantes a 

suas rotinas diárias. Nanni (2001), complementa com os prováveis elementos que 

caracterizam esse tipo de dança: dança livre, mobilidade do corpo, gestos, posturas, evoluções 

no espaço, construção de pensamentos de indivíduos/coletividades e afetividade/conteúdo 

emocional, em seus laços culturais e resultantes de um longo convívio - transmitidos de 

geração a geração - e das trocas de experiências.  

 

Foto 1. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão na caraterização da dança do Caboclinho 

 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/apisadadosertao/photos/a.1575520779188536/1575528755854405/?type=3&theater

> Acesso em:17/09/2019. 

 

O Brasil é formado por uma imensa diversidade cultural e as danças folclóricas reflete 

essa característica, sendo elas “[...] uma de suas expressões mais significativas, constituindo 

um amplo leque de possibilidades e aprendizagem” (BRASIL, 1997, p. 39). Nesse contexto 

de diversidade cultural, acaba sendo importante destacar que um dos objetivos orientados para 

a dança seja “conhecer, valorizar, respeitar, e desfrutar da pluralidade de manifestações de 

cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-os como recurso valioso para a integração 

entre pessoas e entre diferentes grupos sociais” (idem, p. 33). 

É evidente que as manifestações folclóricas devem ser praticadas, seja na escola ou em 

espaços de educação não formal, a fim de promover a valorização da diversidade cultural 

brasileira, tendo em vista que elas acrescentam aos educandos, conhecimentos culturais e 

https://www.facebook.com/apisadadosertao/photos/a.1575520779188536/1575528755854405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/apisadadosertao/photos/a.1575520779188536/1575528755854405/?type=3&theater
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podem expressar formas de conscientização de diversos aspectos, desde a construção corporal 

até a historicidade local e regional. 

 

Por meio das danças [...] os alunos poderão conhecer as qualidades do movimento 

expressivo como leve/pesado, forte/fraco, rápido/lento, fluido/interrompido, 

intensidade, duração, direção, sendo capaz de analisá-los a partir destes referenciais; 

conhecer algumas técnicas de execução de movimentos e utilizar-se delas; ser 

capazes de improvisar, de construir coreografias, e, por fim, de adotar atitudes de 

valorização e apreciação dessas manifestações expressivas. (BRASIL, 1997, p. 39) 

 

Sborquia e Neira (2008) ainda observam que a linguagem corporal inserida nas danças 

folclóricas constitui-se como manifestação lúdica, dada a sua finalidade comunicativa das 

emoções, sentimentos e ideias que são extravasadas através dos movimentos carregados de 

sentido. Em outras palavras, as danças folclóricas representam as tradições e a cultura de um 

povo, ao mesmo tempo em que proporcionam a descoberta de um corpo sensível, criativo e 

expressivo.  

Porém, para que isso aconteça nos espaços de educação não formal, há a necessidade 

de ensinar seguindo o pressuposto das danças folclóricas como uma ferramenta significativa 

para essa transformação. 

 

Sabemos que não é qualquer ação sobre a dança, qualquer experiência corporal ou 

qualquer aula de dança que faz fluir e ramificar esse potencial transformador da 

dança (linguagem, arte, corpo). As propostas metodológicas, os caminhos e as 

trajetórias de ensino – o „como‟ se ensina e se aprende - são determinantes nos 

processos de educação e de transformação. (MARQUES, 2010, p. 138) 

 

Neste sentido, a metodologia adotada determina uma experiência transformadora para 

os indivíduos e/ou os grupos, ou seja, a transformação das informações técnicas e contextuais 

é fundamental para que a dança seja uma ferramenta de transformação na vida dos sujeitos 

que venham a praticar. 

Essa relação da dança com a educação e a cultura identifica-se nas ações propostas pe-

la Associação Cultural Pisada do Sertão, de modo a não explorar apenas os movimentos ex-

pressivos, mas explorar a diversidade cultural local e regional, dando ênfase ao conhecimento 

construído pelos educandos, o que valorizam e respeitam enquanto as diversas expressões 

corporais através das danças folclóricas. Por meio da proposta de uma educação integral, es-

sas ações se propõem a favorecer a valorização das expressões culturais e o desenvolvimento 

individual/coletivo, servindo como meio e fim para um empoderamento comunitário. 

 

2.2. A ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO E A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 



13 
 

A Associação Cultural Pisada do Sertão (ACPS) é uma organização da sociedade civil 

sem fins lucrativos, fundada em maio de 2007 e regulamentada no mesmo ano, sendo 

atualmente formada por 30 jovens (PISADA DO SERTÃO, 2019). 

A história da ACPS remota ao início no ano de 2004 onde um grupo de adolescentes se 

congregam ao objetivo de montar uma apresentação cultural para a festa religiosa da cidade 

de Poço de José de Moura. A apresentação formada teve uma boa aceitação por parte do 

público se tornando o carro-chefe para despertar o interesse desse grupo a dar continuidade 

pelo fazer cultural, um novo começo na construção de sua identidade sociocultural, voltado 

aos pilares da educação e às vivências comunitárias, e aliado a espaços de discussão, 

elaboração e acompanhamento de ações integrantes no sistema de garantia dos direitos sociais 

da criança e do adolescente. 

 

Foto 2. Sede da Associação Cultural Pisada do Sertão 

Fonte: Arquivo privado. 

 

 

A Associação Cultural Pisada do Sertão, por ser uma Organização da Sociedade Civil 

(OSC), atua através de projetos sociais com finalidade pública. Dessa forma, também é 

classificada como uma instituição do Terceiro Setor, já que não possui fins lucrativos. Ela 

busca fundamentar a sua prática a partir dos princípios de educação integral, articulada ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e à educação popular (saberes e vivências do seu 

povo), e como processo multidimensional, as práticas dessa OSC também são orientadas 

pelos princípios da emancipação e da autonomia, pela garantia de direitos e pela apropriação 

dos saberes e fazeres do território em que se configuram como processo de desenvolvimento e 

ampliação do olhar para a transformação social (PISADA DO SERTÃO, 2019). 
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Nessa vivência tem despertado ideias que são postas em prática pela comunidade e 

região sertaneja. Um grande exemplo é a Rota do Sol
2
 (representada na figura 3), que 

mobiliza a comunidade do Alto Sertão paraibano durante os 10 dias de evento, para evidenciar 

as suas práticas culturais em escolas, museus e em outras cidades vizinhas. 

 

Foto 3. Apresentação dos Grupos no Festival Internacional das Culturas Populares do Alto 

Sertão Paraibano - Rota do Sol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:< https://www.pisadadosertao.org/copia-radio-central-jovem. > Acesso em:17/09/2019. 
 

Além de realizar a Rota do Sol, a organização também contribui no Festival de 

Cultural Popular Pocicultura (foto 4). Este é um projeto criado e desenvolvido pela 

Associação de Reisados para expor os talentos e as diversas manifestações culturais de Poço 

de José de Moura e região sertaneja. Abrindo espaço às manifestações culturais, divulga a 

arte, a música e as danças tradicionais, além de ser um espaço para a exposição da culinária 

regional, garantindo entretenimento e conhecimento à comunidade e aos visitantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2. 

A Rota do Sol é um evento cultural identificado como roteiro cultural do Alto Sertão paraibano, que reúne 

elementos culturais internacionais, regionais e locais nas manifestações de danças, músicas, poesias, palestras, 

oficinas, feiras, entre outras ações, idealizado pela Associação Cultural Pisada do Sertão e realizado junto à 

comunidade, ao Poder Público, à esfera privada e à sociedade civil de seis cidades: Bernardino Batista, 

Cajazeiras, Joca Claudino, Triunfo, Poço de José de Moura e Uiraúna. 

https://www.pisadadosertao.org/copia-radio-central-jovem


15 
 

 Foto 4. Evento do Pocicultura/Sala de reboco, apresentações culturais de danças folclóricas, 

música e festa dançantes com bandas de forró no ritmo de pé de serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

É nesta perspectiva que surge a metodologia da Pisada do Sertão, a partir das relações 

com as vivências em pequenos e grandes grupos e ações culturais, através das experiências do 

cotidiano oriundas da família, escola, igreja e da comunidade, considerando seus diferentes 

contextos para a construção de princípios e valores que conduzem a vida social dos seres 

humanos. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em 

seu artigo 1º, “a educação abrange todos os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL, 1996, on-line). Nesse sentido, a Pisada do Sertão vem 

revelando e desenvolvendo habilidades, multiplicando-as nos mais variados espaços da 

comunidade, de forma a integrar e articular os saberes e fazeres produzidos através de uma 

metodologia dialógica de trabalho em rede, na qual se consolida através das parcerias com o 

Sistema de Garantia e Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD), a escola, as famílias e a 

comunidade como um todo. Assim, reconhecer e articular os diversos saberes dos sujeitos 

atendidos, das famílias e da comunidade é o ponto de partida para consolidar uma 

metodologia de trabalho na perspectiva de educação integral em rede. 

 

Considerando que a educação integral é uma concepção onde compreende que a 

educação deve promover o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas 

dimensões, é preciso buscar promover a corresponsabilidade no ato de educar entre 

escola, família e comunidade. (BANDEIRA, s. d., p. 10) 
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 Com a proposta de educação não formal na perspectiva de educação integral, a Pisada 

do Sertão oferta ações socioeducativas e artístico-cultural pautadas em uma metodologia 

dialógica, motivacional e de caráter afetivo, e que, através de uma intencionalidade educativa 

que perfaz todo um processo de desenvolvimento humano, busca desenvolver potencialidades 

por meio de uma prática que seja capaz de refletir na construção de aprendizagens 

significativas e na formação integral dos sujeitos envolvidos (PISADA DO SERTÃO, 2019). 

No que se refere à educação integral, ela 

 

[...] diz respeito à integralidade do sujeito, ou seja, ela propõe trabalhar com o ser 

humano de forma mais ampla. O conceito de educação integral vai além dos 

aspectos da racionalidade ou cognição. Ele dá importância também ao olhar, às 

artes, à estética, à música, significa desenvolver as dimensões afetivas, artísticas, 

espirituais, os valores, a saúde, o corpo. O ponto principal que o envolve tem a ver 

com uma outra lógica de aprendizagem. A gente não aprende só na escola, 

adquirimos cada vez mais conhecimento durante toda a vida. (CASTRO, 2013, s. p.) 
 

Complementando a esse ponto de vista, a educação integral também considera o 

sujeito em condição multidimensional: 

 

Não apenas na sua dimensão cognitiva, como também na compreensão de um 

sujeito que é sujeito corpóreo tem afetos e está inserido num contexto de relações. 

Isso vale dizer a compreensão de um sujeito que deve ser considerado em sua 

dimensão biopsicossocial. Acrescentamos ainda, que o sujeito multidimensional é 

um sujeito desejante, o que significa considerar que além da satisfação de suas 

necessidades básicas, ele tem demandas simbólicas, busca satisfação nas suas 

diversas formulações de realização tanto nas atividades de criação quanto na 

obtenção de prazer nas mais variadas formas. (GONÇALVES, 2006, p. 3) 

 

Nessa concepção, a integralidade se constrói através de diferentes linguagens/saberes, 

e em diferentes tempos e espaços, proporcionando o desenvolvimento humano nas dimensões 

afetiva, cognitiva, social, cultural. 

Em outras palavras, a educação integral acaba se constituindo diante de uma 

perspectiva multidimensional e em um contexto de relações, proporcionando a ampliação dos 

espaços e das múltiplas oportunidades de aprendizagem com base na concepção do 

desenvolvimento pleno do ser humano. 

 

Para se trabalhar com educação integral buscando ressignificar as práticas 

pedagógicas, o educador precisa conhecer a realidade dos educandos e da própria 

comunidade com um olhar direcionado a construção de uma sociedade de 

aprendizagem atribuindo sentido aos objetos, aos conhecimentos e interações. 

(GONÇALVES, 2006) 
 

A educação integral, em sua metodologia de ensino, trabalha de forma criativa, lúdica 

e inovadora, utilizando-se de práticas que reconheçam a realidade/bagagem educacional do 

educando, favorecendo e contribuindo com as novas aprendizagens. Dessa forma, torna-se 
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necessário manter o equilíbrio entre a produção desses conhecimentos e a sua sistematização, 

visando promover a disseminação dos saberes construídos ao longo do processo formativo. 

A Associação Cultural Pisada do Sertão é considerada como um eixo articulador do 

processo de ensino-aprendizagem da educação integral, no que se refere ao desenvolvimento 

de um trabalho a partir da inserção de novas formas de fazer, através de práticas inovadoras 

que busquem reconhecer o sujeito em sua totalidade e assim promover o seu 

desenvolvimento. Este trabalho é fortalecido com ensino de danças folclóricas como parte de 

currículo desenvolvedor dos movimentos corporais como integração do corpo e mente para 

aprendizagem e conciliação das atividades escolares agregando o espaço cultural do ensino 

dentro da educação integral. 

 

A dança é arte e movimento, aprender arte envolve, além do desenvolvimento das 

atividades artísticas e estéticas, apreciar o belo, situar a produção artístico-social 

de todas as épocas nas diversas culturas, estabelecer relações entre trabalhos 

artísticos individuais e grupais, assimilar e perceber correlações entre o que se faz 

na sociedade local, regional, nacional e internacional. Considera-se a Dança uma 

expressão representativa de diversos aspectos da vida do homem. (FERREIRA, 

2009, p. 15) 

 

Logo, as danças folclóricas acabam sendo um meio de expressão cultural que desperta 

nos sujeitos que as praticam vários sentimentos, fazendo-os refletir sobre si e sobre a sua 

comunidade, conhecendo a sua identidade cultural, o seu potencial e as inúmeras 

possibilidades de transformação social. 

Atualmente, a Pisada do Sertão atua nas áreas de educação não formal, cultura e 

direitos humanos, com áreas que dialogam entre si de forma transversal, a partir de suas 

vivências e a valorização dos contextos histórico, artístico e sociocultural dos sujeitos da ação, 

visando à formação integral, ao exercício da cidadania e ao respeito às diversidades. 

 

2.3. A PISADA DO SERTÃO, AS DANÇAS FOLCLÓRICAS E O EMPODERAMENTO 

EDUCACIONAL E ARTÍSTICO-CULTURAL LOCAL E REGIONAL 

 

Em tempos de lutas e buscas por espaço e voz das minorias sociais, observa-se o uso 

recorrente de algumas expressões. Uma delas é a palavra empoderamento. Leite (2013) relata 

que a sua origem deriva da palavra em inglês empowerment, e que, de acordo com Baquero 

(2012, p. 2), esse termo significa “obtenção, alargamento ou reforço de poder”. Já para Brites, 

Souza e Lessa (2008, p. 259), empoderamento indica que “toma emprestadas as noções de 

distintos campos de conhecimento, como as ciências sociais e da saúde, e está associado a 

formas alternativas de trabalho com as realidades sociais”. 
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Baquero (2012) ainda enfatiza que empowerment é um conceito que tem suas raízes na 

Reforma Protestante, iniciada por Lutero no século XVI, na Europa, num movimento de 

protagonismo na luta por justiça social, e ao longo do tempo teve o seu desenvolvimento em 

diferentes áreas de conhecimento: 

 

Contemporaneamente, se expressa nas lutas pelos direitos civis, no movimento 

feminista e na ideologia da "ação social", presentes nas sociedades dos países 

desenvolvidos, na segunda metade do século XX. Nos anos 70, esse conceito é 

influenciado pelos movimentos de autoajuda, e, nos 80, pela psicologia comunitária. 

Na década de 1990, recebe o influxo de movimentos que buscam afirmar o direito 

da cidadania sobre distintas esferas da vida social, entre as quais a prática médica, a 

educação em saúde, a política, a justiça, a ação comunitária. (p. 174-175) 

 

Apropriando-se da concepção do educador Paulo Freire, Valoura (2011, p. 1) observa 

que o termo empoderamento ganha um sentido transformador, uma vez que “a pessoa, grupo 

ou instituição empoderada é aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a 

levam a evoluir e se fortalecer”. Dessa forma, mostra que, com o educador, inaugura-se um 

novo significado para a palavra, já que, em seu sentido original, o sujeito receberia o poder de 

alguém de forma passiva. A pesquisadora concluiu que o empoderamento definido por Paulo 

Freire não é “um movimento que ocorre de fora para dentro, como o empowerment, mas 

sim internamente, pela conquista” (idem, p. 2), sendo ele de forma ativa. 

Então, compreende-se que o processo de empoderamento do sujeito está ligado à ideia 

de autonomia, ao mesmo instante da sua formação crítica como cidadão diante das relações de 

poder existentes na sociedade. 

Corroborando com essa ideia, Penteado et al. (2014, p. 10) afirmam que “empoderar 

significa não somente „transferir‟ ou „tomar posse‟, mas fornecer subsídios a estes [sujeitos] 

para que possam ultrapassar os limites da consciência ingênua, tornando-se cidadãos críticos e 

conscientes de sua posição enquanto indivíduo”. 

Na obra Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, Paulo Freire 

(1996, p. 12) destaca que o formando da educação deve se assumir como sujeito da produção 

do saber e ter a compreensão que “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar 

possibilidades para sua produção ou a sua construção”, ou seja, o educador, em seu processo 

de formação que é constante, deve atentar-se como responsável não só da transmissão de 

conteúdo, mas se ver como um instigador para que o educando desenvolva seu conhecimento 

e se assume como sujeito ativo no processo de aprendizagem. 

É nesse sentido, de fornecer subsídios para a formação crítica e autônoma do sujeito, 

que a cultura (especificamente por meio da promoção de expressões corporais advindas das 
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danças folclóricas) pode ser utilizada como ferramenta no desenvolvimento de habilidades 

pessoais e sociais. 

Concordando com o autor, pode-se afirmar que esse misto de sentimentos ocasiona o 

empoderamento em certos aspectos: artístico-cultural, educacional e comunitário. Ou seja, 

existe aí um sentimento de pertencimento por parte dos sujeitos, da sua própria identidade 

como também do todo cultural. 

Foto 5. Aula de dança folclórica, educando ministrando a aula sob o auxílio do educador no 

espaço centro de criatividade Ana Neiry de Moura Alves, da Pisada do Sertão 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

Foto 6. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão em momento de motivação grupal 

 

 

Fonte: 
<https://www.facebook.com/apisadadosertao/photos/a.375825595824733/739819206092035/?type=3&theater> 

Acesso em:17/09/2019 

https://www.facebook.com/apisadadosertao/photos/a.375825595824733/739819206092035/?type=3&theater
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Essa ideia de empoderamento no fazer artístico-cultural perpassa á 1 década na Pisada 

do Sertão, desde as primeiras ações culturais idealizadas e realizadas pela OSC, despertando 

na comunidade local e nas cidades vizinhas a importância do fazer cultural em todo o Alto 

Sertão paraibano, o gosto pelas manifestações culturais de forma inspiradora. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Sabendo que a pesquisa possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade 

a ser investigada, é preciso compreendê-la como um processo permanente e inacabado que 

fornece os subsídios necessários para uma intervenção na realidade social investigada. Assim, 

a pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso realizado com o 

objetivo de resolver um problema recorrente a procedimentos científicos (Lehfeld ,1991). 

 Para desenvolvermos a presente pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa, já que 

esse tipo de pesquisa “procura entender e interpretar fenômenos sociais inseridos em um 

contexto” (BARTOINI-RICARDO, s.d. apud WITTKE, 2008, p. 34), e de base exploratória, 

objetivando “proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” 

(GIL, 2008, p. 27) - no caso, a expressão do empoderamento artístico-cultural e educacional a 

partir das ações culturais e pedagógicas das danças na Associação Cultural Pisada do Sertão. 

 Foi necessário o apoio das ferramentas da pesquisa documental quando da utilização 

de registros fotográficos da referida associação. Gil (2012) ressalta que este tipo de pesquisa 

consiste na exploração das fontes documentais, ofícios, reportagens de jornal, cartas, filmes, 

fotografia e outros, no sentido de “[...] ampliar o entendimento em objetos cuja compreensão 

necessita contextualização histórica e sociocultural” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 

2009, p. 2). Também foram utilizados recursos da história oral que, de acordo com Harres 

(2008, p. 103), “utiliza uma fonte de caráter memorial, produzida, normalmente, pelo 

pesquisador em dialogo e interação com os entrevistados”.  

 Assim, para reconstituir a história da Associação Cultural Pisada do Sertão e da cidade 

de Poço de José de Moura, além dos documentos foi necessário ouvir a voz de alguns 

populares sendo representada na voz da coordenadora geral da OSC Ana Neiry de Moura 

Alves. Também se optou por uma pesquisa de campo que, segundo Gil (2008, p. 52), “é 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo, estudo e de entrevista, 

com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo”, sendo 

configurada enquanto de tipo etnográfica.  

 Para Severino (2007, p. 199), a pesquisa do tipo etnográfica “visa compreender, na sua 

cotidianidade, os processos do dia a dia em suas diversas modalidades”. Ademais, para 

Moreira e Caleffe (2006), ela se caracteriza por dar foco no comportamento social em seu 

contexto, utilizando-se de instrumentos para entender a totalidade das interações humanas, 

representadas, aqui no estudo, pelos processos educativos que permeiam a associação. 

 Assim, o lócus desta pesquisa foi a Associação Cultural Pisada do Sertão, situada na 

cidade de Poço de José de Moura (PB), que está localizada no Alto Sertão paraibano, a 520 
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km da capital, João Pessoa. O município está incluído na área geográfica de abrangência do 

semiárido brasileiro, na Mesorregião Sertão Paraibano e na Microrregião de Cajazeiras. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2010, sua 

população era de 3.978 habitantes com área territorial de 100,971 km². 

 

Foto 7. Localização Geográfica do Município de Poço de José de Moura – PB 

 
Fonte:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7o_de_Jos%C3%A9_de_Moura> Acesso em: 06/09/2019 

 

 Participaram deste estudo 05 bailarinos da Companhia de Danças Folclóricas Pisada 

do Sertão e 05 educandos entre 8 e 14 anos de idade atendidos pelas atividades da OSC, na 

perspectiva de analisar como as ações culturais e as vivências das danças folclórica podem 

expressar um empoderamento artístico-cultural e educacional no Alto Sertão paraibano. 

 Como critérios de inclusão para compor essa amostra foram estabelecidos o seguinte: 

a) Crianças e adolescentes entre os 8 e 14 anos de idade e bailarinos pertencentes à 

Companhia de Danças; 

b)  Educandos e bailarinos com 2 ou mais anos de participação nas atividades de dança 

da Associação; 

c) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) pelos pais das 

crianças e adolescentes. 

  Já como critérios de exclusão foram levantados: 

a) Educandos que não se enquadram na faixa etária estabelecida e bailarinos que não 

pertençam mais à Companhia; 

b) Crianças, adolescentes e bailarinos com menos de 2 anos de participação nas 

atividades de dança na Associação; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poço_de_José_de_Moura
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c) Não assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais dos 

educandos. 

 Como instrumentos e procedimentos para a coleta de dados foram utilizados a consulta 

a fontes documentais (representadas por atos legais e fotos de momentos de aulas na 

Associação e apresentações artístico-culturais da Companhia de Danças Folclóricas Pisada do 

Sertão), a aplicação de questionário estruturado direcionado aos educandos e bailarinos 

(composto por perguntas relacionadas aos processos de conhecimento e empoderamento 

artístico-cultural e educacional) e o registro descritivo da história oral da realidade e das 

vivências da cidade de Poço de José de Moura e da Associação Cultural Pisada do Sertão com 

os envolvidos na pesquisa. 

Na totalidade foram aplicados questionários à dez participantes, na qual foi possível 

identificar que todos os participantes praticam a dança como atividade de lazer, recreação, 

esporte e disseminação da cultura local. O questionário I foi aplicado com perguntas 

norteadoras a 5 crianças entre 08 e 14 anos em horários livres para os educandos, fora do 

contexto da sala de aula. O questionário II foi aplicado com os bailarinos da CIA Pisada do 

Sertão com jovens de 18 a 30 anos durante os ensaios da Companhia de Dança. 

 Nessa pesquisa, a análise foi feita a partir do cruzamento entre os dados obtidos com o 

acervo documental encontrado na OSC e os questionários realizados com os envolvidos, 

observando e alinhando com o que foi encontrado na literatura pertinente à temática em 

discussão.  Além disso, a estruturação dos argumentos foi feita a partir dos conceitos e saberes 

emergentes, verificando-se os sentidos e significados atribuídos pelos sujeitos participantes da 

Pisada do Sertão quanto às danças folclóricas e à produção do empoderamento artístico-

cultural e educacional local e regional. 

Por se tratar de uma pesquisa no âmbito das ciências humanas e que envolve seres 

humanos, em consonância à Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

os dados da pesquisa foram encaminhados para a análise através da Plataforma Brasil, sendo 

aprovada com o número CAAE 14431619.9.0000.5185 por parte do Comitê de Ética do 

IFPB. Também ocorreu a expressão de autorização do estudo pela instituição por meio da 

Carta de Anuência (Anexo C), e da publicação dos dados levantados pelos sujeitos diante da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A), respaldando-nos de 

modo a garantir a dignidade e o bem-estar dos participantes e o direito de saberem sobre o uso 

das informações obtidas para fins acadêmicos. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. A PISADA DO SERTÃO, A CIDADE E A CULTURA POPULAR: RELATOS DE UM 

EMPODERAMENTO EDUCACIONAL E ARTÍSTICO-CULTURAL 

 

Conhecida como a “Princesinha do Sertão” e a “Terra da Cultura”, a cidade de Poço de 

José de Moura vem se destacando no Alto Sertão da Paraíba, tendo aproximadamente quatro 

mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 

de 2010. É uma cidade que respira cultura, onde conta com uma diversidade de manifestações 

e grupos culturais: danças, músicas, repentistas, poetas, artesãos, entre outros. 

Para compreender a atual conjuntura artístico-cultural do município se faz necessário 

voltar no tempo e analisar a situação da comunidade, principalmente na primeira metade do 

século XX, por meio dos documentos e relatos orais pronunciados pelos sujeitos da pesquisa. 

No início da década de 1920, o jovem José Alves de Moura, conhecido como Zé de 

Moura, apontou como referência do alto sertão, por suas ideias a frente de seu tempo. 

Dedicado à religião, soube como ninguém compartilhar essa cultura. Aos pouco mais de 30 

anos, era um místico que fazia referência a abordagens religiosas, filosóficas e espirituais 

orientadas para a elevação do espírito humano (SILVA, 2009). 

 

Foto 8.  José Alves de Moura (Zé de Moura) 

 

Fonte: 
<https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib5qa20unkAhWEHbkGHRqjAAMQ

jRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.caldeiraodochico.com.br%2Fcordel-homenagem-a-ze-de-

moura%2F&psig=AOvVaw3c3e_KEryCFw2236Sk5VnY&ust=1569420852493698> Acesso em:09/09/2019 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib5qa20unkAhWEHbkGHRqjAAMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.caldeiraodochico.com.br%2Fcordel-homenagem-a-ze-de-moura%2F&psig=AOvVaw3c3e_KEryCFw2236Sk5VnY&ust=1569420852493698
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib5qa20unkAhWEHbkGHRqjAAMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.caldeiraodochico.com.br%2Fcordel-homenagem-a-ze-de-moura%2F&psig=AOvVaw3c3e_KEryCFw2236Sk5VnY&ust=1569420852493698
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib5qa20unkAhWEHbkGHRqjAAMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.caldeiraodochico.com.br%2Fcordel-homenagem-a-ze-de-moura%2F&psig=AOvVaw3c3e_KEryCFw2236Sk5VnY&ust=1569420852493698
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Zé de Moura fazia muitas viagens para o estado do Ceará, e em uma das viagens à 

cidade de Juazeiro do Norte (CE), conhece uma manifestação cultural local que lhe chamou a 

atenção: o reisado. Ele observa o estilo, as músicas, as roupas e as personagens folclóricas, e 

quando retornou ao Sítio Poço, no município de São João do Rio Peixe (PB), decidiu fazer 

uma adaptação e criou o seu próprio reisado, com características de acordo com o seu ponto 

de vista. Reuniu jovens e adultos da comunidade e sítios vizinhos, e em dezembro de 1920 

saiu com o seu grupo de reisado visitando casas e fazendas de conhecidos. Segundo Pinheiro 

(2007), os integrantes vestiam roupas coloridas cheias de fitas, o rosto coberto e 

acompanhados de uma banda formada por um pífano, zabumba e caixa, dançavam e cantavam 

anunciando o nascimento do menino Jesus e a vista dos três reis magros. 

 

Foto 9. Burrinha do meu amo e damas - Personagem do grupo de Reisado Zé de Moura 

 

 

Fonte: 
<https://www.facebook.com/festivalrotadosol/photos/a.1571989339489049/1605099699511346/?type=3&theate

r> Acesso em:17/09/2019. 

  

Com o passar dos anos, esse grupo de reisado se fortaleceu através da Associação de 

Reisado Zé de Moura, buscando manter viva essa manifestação cultural que percorre ao longo 

dos anos levando a essência da cultura popular para toda a região do Alto Sertão paraibano. 

Em 1928 foi construída a primeira capela e realizada a primeira festa em homenagem 

a São Geraldo Magela, a quem é entronado como padroeiro do Sítio Poço. O visionário Zé de 

Moura mais uma vez surpreendeu e decidiu criar uma banda de música para animar a festa do 

padroeiro. Para isso, trouxe um maestro e sua esposa de Juazeiro do Norte, e em 7 de outubro 

de 1955, a banda que recebeu o nome do padroeiro fez a sua primeira apresentação, onde o 

marido tinha a função de maestro da banda e a sua esposa tinha a responsabilidade de ensinar 

https://www.facebook.com/festivalrotadosol/photos/a.1571989339489049/1605099699511346/?type=3&theater
https://www.facebook.com/festivalrotadosol/photos/a.1571989339489049/1605099699511346/?type=3&theater
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as mulheres cantarem músicas religiosas em latim, tendo um roteiro diferenciado das igrejas 

da região sertaneja. Atraía a população com a sua criatividade, diferenciando a rotina da igreja 

católica em novenas e missas, sempre eram acompanhados pela banda de pífano, e as missas 

eram cantadas em latim (por mulheres da roça analfabetas). 

 

Figura 10. Galantes e Damas - Personagem do grupo de Reisado Zé de Moura 

 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730192707417231&set=pb.100012795257952.-

2207520000.1568382987.&type=3&theater> Acesso em:17/09/2019 

 

Nos quase cem anos entre sítio e cidade de Poço de José de Moura, a religião sempre 

esteve lado a lado com a cultura, seja na música, no reisado, nas festas tradicionais, no 

xaxado, na vaquejada ou em outras manifestações culturais. 

De acordo com os relatos das pessoas, é o fato de uma pequena vila no interior da 

Paraíba possuía coisas que as cidades já construídas ainda não tinham naquela época quando 

foi construído um prédio e instalado o Cine São Geraldo, onde eram exibidos filmes para os 

habitantes locais, visitantes e romeiros. Apresentando algumas manifestações culturais que 

nasceram no Sítio Poço, atual Poço de José de Moura, fica mais claro entender o porquê do 

título “Terra da Cultura”. Essas foram as primeiras sementes culturais que germinaram e, 

hoje, algumas se tornaram as árvores que produzem e fazem com que esse povo viva a 

cultura. 

Mesmo com o incentivo, articulação, estudo e compartilhamento de saberes e fazeres 

de Zé de Moura, as manifestações culturais e os grupos culturais criados por ele no Sítio Poço 

só duraram até o seu último dia de vida. Com o falecimento do fundador, as famílias que ali 

residiam não tiveram ânimo para dar continuidade aos grupos culturais. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730192707417231&set=pb.100012795257952.-2207520000.1568382987.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730192707417231&set=pb.100012795257952.-2207520000.1568382987.&type=3&theater
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A religiosidade sempre apresentou uma forma de interagir com a cultura e a cultura 

sempre esteve presente na comunidade, não como hoje, mas para a época era o suficiente para 

dar ânimo e vida ao povo que vivia na localidade. Após a morte do místico Zé de Moura, as 

manifestações culturais tentaram se erguer, mas de forma pontual, sem tanta evidência.  

Com o passar do tempo surgiam animação em datas comemorativas - a exemplo da 

Semana Santa – que apresentavam danças e dramatizações dos costumes religiosos: os 

caboclos fizeram um movimento muito nas ruas do Poço, assim arrastavam muitas pessoas 

durante o período da pascoa e encerrava no último dia a matança de Judas, com uma interação 

entre o povo e os caboclos durante o sacrifício da morte, todos se reuniam para este momento. 

Também havia a apresentação dos “dramas” (movimento artístico inserindo dança e teatro), 

movimento esse que servia como divertimento para a comunidade, pois brincavam com as 

pessoas do local e fazia com que todos interagissem.  

Um acontecimento de globalização: a chegada da televisão na cidade adormeceu a 

cultura. Os dramas ficaram adormecidos, pois as pessoas ficaram encantadas com essa 

tecnologia, os jovens foram se distanciando dos movimentos da igreja, que, como forma de 

reduzir a evasão, resolveu dar mais evidência à cultura. 

Como em todos os anos, comemoram-se na cidade as festividades do padroeiro São 

Geraldo Magela, e no ano de 2004 não foi diferente: um grupo de danças populares foi criado 

através de uma proposta da igreja, a qual precisava de uma apresentação cultural; foi aí que 

uma professora que se destacava no meio cultural, por sua forma dinâmica de ministrar as 

aulas, Ana Neiry de Moura Alves foi convidada pelo então Pároco Walter Fernandes Anacleto 

para organizar uma apresentação cultural para a abertura das festas, o que resultou, sob muito 

esforço, na montagem de uma coreografia de xaxado e no reerguimento do reisado, com a 

participação de adolescentes que faziam parte do grupo jovem da paróquia.  

No ano 2004 foi uma época de muitas dificuldades, pois o preconceito pelo fazer 

artístico prevalecia na sociedade, era esperado que não houvesse o interesse e o envolvimento 

dos participantes do grupo na área artística, por justamente tratar-se de uma região muito 

pobre em relação aos espaços e ao fazer artísticos. Contudo o grupo de jovens foram 

determinados a participar ativamente das apresentações. Desta forma foi unificando o desejo 

de crescimento que fez unir os artistas para formar um grupo: a Cia de Danças Populares da 

cidade de Poço de José de Moura. Estes jovens sofreram preconceitos recebiam vários nomes 

pejorativos por estarem atuando artisticamente. Meses depois, a Cia de Danças, na época 

conhecido como Grupo de Xaxado Pisada do Sertão, se desligou da igreja e ampliou o seu 

campo de atuação incorporando também o teatro, com isso tivemos a primeira confecção do 

figurino do xaxado. 
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Como evento inaugural da Associação Cultural Pisada do Sertão em 2007 teve a 

realização do 1º Pisada do Forró, e teve reconhecimento por parte dos órgãos públicos 

municipais constando a documentação e regulamentação da Pisada do Sertão, além disso 

recebeu a honraria de utilidade pública municipal sendo inserida na educação municipal com 

atividades junto à crianças e adolescentes através de oficinas de dança.  

Neste mesmo ano houve a primeira apresentação ao vivo: O 1º encontro sertanejo de 

cultura popular que colaborou para aquisição de sanfona e a ampliação das danças. Seguido 

da aprovação do primeiro projeto da associação O Programa de intercâmbio e difusão cultural 

bem como a execução concomitante do primeiro projeto na zona rural o Ritmo do Sertão que 

trouxeram a aprovação nos prêmios FUNARTE entre os anos de 2008 a 2010. 

O ano de 2011 os trabalhos da ACPS foram divulgados, e aprovadas suas ações 

culturais por prêmios culturais, projetos aprovados e festivais realizados. Em 2012 teve a 

implantação do Centro de Cultura, Esporte e Cidadania (CEC) e o reconhecimento como 

utilidade pública estadual. Os sonhos da Associação foram se concretizando e a Cia de Danças 

se fortalecia, a aquisição de um novo figurino para o xaxado ocorreu nesta época.  

A ACPS nos anos de 2013 e 2014 teve momentos de sucesso: ocorreram as 

participações da Cia de Danças nos festivais internacional e teve a aprovação do CEC pela 

UNESCO - Criança Esperança. Em 2015 a ACPS teve um ano de projetos: Caminhos par 

Cidadania- Patrocinado pelo Petrobrás social ambiental; Projeto CEC – Fundação Itaú Social. 

 

Foto 11. Sede da Associação Cultural Pisada do Sertão 
 

 

Fonte: Arquivo privado 
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No ano de 2016 o sonho de espaço próprio se concretiza com a construção da sede 

própria e a implantação da Rádio Central Jovem. A sede foi inaugurada em 29 de Julho de 

2017, ainda no mesmo ano, a execução do projeto TEIA. No ano de 2018 teve a execução dos 

projetos Escola Integrada- Criança Esperança; Renovação do apoio pela Fundação Itaú Social 

para fomentar as ações já existentes a fim de alcançar a missão em três anos. 

O agente cultural da cidade é a Companhia de Dança Folclórica Pisada do Sertão. Essa 

Companhia de Dança é um grupo que expressa a arte das danças regionais, com destaque para 

o xaxado, ritmo que deu origem ao coletivo e que atualmente é vivenciado por crianças, 

adolescentes, jovens e mães de educandos que participam das atividades socioculturais da 

Associação, onde está sendo representada pela foto- 12, logo a baixo. 

 

Foto 12. Grupos de xaxados da Associação Cultural Pisada do Sertão 

 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/apisadadosertao/photos/a.376579959082630/1584013795005901/?type=3&theater> 

Acesso em:17/09/2019. 

 

Atualmente a Cia é formada por 30 membros, subdivididos por categorias: bailarinos, 

músicos e produção técnica, que realizam espetáculos de dança folclórica brasileira, dando 

ênfase às danças do Nordeste, uma viagem ao mundo encantado da cultura popular, com foco 

nos seus hábitos, trabalhos, lendas, costumes, crenças e também na riqueza dos saberes, nos 

quais integram e alimentam alma. 

Os espetáculos da Companhia são a união de um trabalho coreográfico e teatral 

elaborado a partir de pesquisas das danças folclóricas e vivências sertanejas, no intuito de 

torná-las vivas na memória dos seus agentes, sejam eles os bailarinos, que por meio de seus 

movimentos corporais expressam as marcas culturais, ou os espectadores, que, diante da 

https://www.facebook.com/apisadadosertao/photos/a.376579959082630/1584013795005901/?type=3&theater
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visualização/apreciação estética, compreendem e reconhecem os elementos da cultura local 

e/ou regional e que, por vezes, é desconhecido. 

Diante disso, é possível compreender que o trabalho realizado através da Companhia é 

uma homenagem aos artistas nordestinos, considerados ícones de majestosa autenticidade e de 

uma dimensão grandiosa do patrimônio artístico-cultural e da história do povo do Nordeste. 

Tem-se por característica sertaneja/nordestina danças específicas, representadas pela 

Cia de Danças Folclóricas Pisada do Sertão como o xaxado, dança que deu origem ao coletivo 

artístico e representada na foto- 13. 

Originado no agreste e no sertão nordestino, sobretudo no estado de Pernambuco, o 

xaxado evidencia a saga dos cangaceiros de Lampião, considerado como uma dança que 

mistura a guerra e o entretenimento. A sua forte característica, além da indumentária e da 

música marcada, é o barulho da sandália de couro no chão, expressando a força e a bravura de 

seu povo (CABRAS DE LAMPIÃO 2019). 

 

Foto 13. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão – Xaxado 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

Destacam-se também no cenário das danças folclóricas apresentadas pela Companhia: 

o bumba meu boi, representação dramática que tem em seu contexto histórico personagens 

humanos simulando animais fantásticos e sua trama baseada em torno da morte e ressurreição 

encarnada em um boi (DANTAS, 2019); o coco, dança de roda costumeiramente apresentada 

no litoral, acompanhada de cantorias/rimas de letras simples, executada em pares, enfileiradas 

e cuja representação dos movimentos evidencia os trabalhos indígenas e africanos (SILVA, 

2012); o frevo, dança tipicamente pernambucana, resultado da mistura da marcha, do maxixe 
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e de elementos da capoeira, caracterizada por ser um ritmo muito acelerado, com elementos 

visuais bastante coloridos e praticado com mais fervor durante o carnaval (PACIEVITCH, 

2016); e a quadrilha, uma das mais belas expressões próprias dos festejos juninos paraibanos, 

realizada por casais e marcada por um mestre (marcador ou puxador), sendo ela apresentada 

em dois estilos: quadrilha tradicional e quadrilha estilizada (PACHÊCO; PEREIRA, 2016). 

 

Foto 14. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão na caracterização de várias danças 

 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546822092057042&set=gm.432438286860336&type=1&theater> 

Acesso em:17/09/2019. 

 

No trabalho com grupos de danças folclóricas, os objetivos devem ser como afirma 

Marques (2010), na integração entre os participantes, na troca de conhecimentos e no resgate 

cultural na sua expressão. Para tanto, existe uma necessidade de sentimento de pertencimento 

àquela cultura, ou seja, os envolvidos precisam estar abertos a se autoconhecerem e 

expressarem a sua identidade e a identidade cultural local e/ou regional de forma efetiva a 

partir de processos de participação cultural.  

Para Marques (2003), a dança expressa conhecimento, vivência e recriação de valores, 

costumes e crenças, além de atribuir significados para as vivências corporais, temporais e 

espaciais individuais e coletivas na sociedade contemporânea. 

Esse posicionamento não difere das danças folclóricas vivenciadas na região, onde 

demonstram a construção de um contexto cultural, caracterizando fortemente a identidade de 

um povo por meio de diferentes mecanismos de reflexão das suas ações, acabando por gerar 

situações de empoderamento artístico-cultural. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546822092057042&set=gm.432438286860336&type=1&theater
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Nos dias atuais a Associação Cultural Pisada do Sertão tem despertado ideias que são 

postas em prática pela comunidade e região sertaneja. Um grande exemplo é a Rota do Sol, 

que mobiliza a comunidade durante 10 dias de eventos (cultural, educacional e social) para 

evidenciar as suas práticas culturais em escolas, museus e em outras cidades vizinhas, que 

está sendo representada pelas fotos -15 e 16. 

 

Foto 15. Apresentação dos Grupos na Rota do Sol 

 

 

Fonte: <https://www.pisadadosertao.org/copia-radio-central-jovem. > Acesso em:17/09/2019 

 

A Rota do Sol tem um olhar voltado ao fortalecimento da valorização, apropriação e 

reconhecimento da cultura sertaneja, empoderando os agentes culturais para o fazer cultural. 

Articulando diversas ações educativas e culturais, que fortalece todo o território 

sertanejo e envolvendo os diversos agentes culturais. Contribuindo para o fortalecimento e 

promoção das artes populares no alto sertão paraibano, estimulado sua disseminação e 

promover o turismo através da valorização da cultura popular, é realizado durante a rota do 

sol, apresentações culturais aberta ao público, trocas de aprendizados e vivências de várias 

culturas através da integração de grupos nacionais e internacionais, cursos e oficinas nas 

diversas linguagens artísticas em todas as cidades envolvidas na rota e intercâmbios cultural 

entre produtores, mestres, grupos, artistas, gestores e agentes culturais de outras regiões e 

países (PISADA DO SERTÃO 2019).  

    

 

https://www.pisadadosertao.org/copia-radio-central-jovem
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Foto 16. Apresentação na Rota do Sol 

 

Fonte: <https://www.pisadadosertao.org/copia-radio-central-jovem. > Acesso em:28/08/2019 

 

Desse modo, a apropriação cultural nordestina e o empoderamento artístico-cultural e 

educacional promovido com as ações culturais da Pisada do Sertão mostram-se interligados, 

de modo a manter viva a cultura local e regional, acreditando-se na transformação humana por 

meio da arte e da cultura. Com isso, a referida associação acaba contribuindo com a formação 

e transformação dos sujeitos que dela participam, tornando-os cidadãos conhecedores da sua 

própria história, culturalmente críticos e socialmente empoderados com o fazer cultural. 

 

5.2. DANÇAS FOLCLÓRICAS: UMA FERRAMENTA DE EMPODERAMENTO 

ARTÍSTICO-CULTURAL E EDUCACIONAL NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA 

DO SERTÃO 

 

As danças folclóricas surgem no meio social através de seus costumes e tradições. 

Com suas histórias, dá vida à arte através do movimento corporal, servindo como elemento de 

comunicação e liberando as emoções vivenciadas no contexto histórico de cada representação. 

Segundo Bregolato (2006), as danças folclóricas são praticadas desde o surgimento 

dos povos mais remotos, expressando o cotidiano das civilizações, seus costumes e crenças, 

sendo representadas pela cultura do movimento e pela linguagem corporal por meio de gestos 

e movimentos semelhantes a suas rotinas diárias. 

A arte da dança faz parte da cultura. A cultura do corpo que fala. O corpo fala com o 

poder do indivíduo. O poder de mudar a sua própria vida e a vida das pessoas da família e 

vizinhança.  

https://www.pisadadosertao.org/copia-radio-central-jovem
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A Pisada do Sertão busca que a dança seja uma ponte artística cultural para o 

empoderamento dos indivíduos que dela participam. Concomitante a isso Paulo Freire (1996) 

diz que “a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza, por si mesma, as 

mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer”. 

Nas atividades de danças trabalhadas no âmbito da Pisada do Sertão, o educador 

desenvolve ações de empoderamento através da dinâmica de expressão das emoções e em 

traçar o projeto de vida, assim, definindo a dança como meio da conquista de forma ativa e 

artística.  

Essa ideia de empoderamento no fazer artístico-cultural está intrínseca na história da 

Pisada do Sertão, desde as primeiras ações culturais idealizadas e realizadas pela OSC, 

despertando na comunidade local e nas cidades vizinhas a importância do fazer cultural em 

todo o Alto Sertão paraibano, o gosto pelas manifestações culturais de forma inspiradora. 

Diante das discussões acerca do empoderamento artístico chegou aos questionamentos 

sobre a influência da dança folclórica como empoderamento artístico cultural dos educandos 

da Pisada do Sertão, conforme o questionário apresentado abaixo. 

O primeiro questionamento diz respeito às motivações para escolha da aula de danças. 

Diante da pergunta “Por que você escolheu fazer aulas de danças folclóricas na ACPS?”, as 

respostas variam entre a vontade de dançar, diversão e relacionamento com os outros.  

De acordo com a resposta dos educandos, analisamos as motivações destes para a 

escolha de participação das aulas de dança. Foi perceptível que todos os participantes optaram 

pelas atividades de dança por gostar de dançar tendo em vista a diversão que a dança traz, 

além de contribuir no processo de interação e aprofundamento do conhecimento das danças.  

A dança é “uma força viva mesmo [...] eles que prolongam ou inventam os rituais de 

dança, a arte da vida, a arte do prazer [...]” (DUVIGNAUD, 1995, p. 64).  

Assim a dança pelo prazer de dançar de se unir em sincronia com outras pessoas no 

mesmo movimento corporal é uma expressão cultural é uma criação artística. A afirmação 

conclusiva aqui é que, as danças folclóricas são: “apresentações artísticas de um grupo e de 

cada indivíduo”. Como apresenta a imagem abaixo, a apreciação pelo ato de dançar é clara 

pelos movimentos e participação, explícita nos educandos na foto 17. 
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Foto 17. Aula de dança folclórica em praça pública (O Juarezão), da cidade de Poço de José 

de Moura -PB, educandos da Associação Cultural Pisada do Sertão na ação “Esporte em 

minha rua” 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

Conseguimos observar além do gosto pela dança que também é descrito pelas palavras 

dos educandos, uma melhor interação com o meio social, ativando um controle a timidez e 

movimentos dos corpos, no sentido desenvoltura e desenvolvimento de novas habilidades 

corporais. 

 

Foto 18. Aula de dança folclórica, os educandos estão expressando a diversão e representação 

de cada acessório que estão utilizando, na sala de dança David Alves de Morais, da 

Associação Cultural Pisada do Sertão 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 
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 No questionamento subsequente indagamos a respeito da aprendizagem: “O que você 

está aprendendo nas aulas de danças folclóricas na Associação?”. As respostas obtidas: 

 Educando 1 - “Estou aprendendo a interagir e lidar melhor com as pessoas, conhecer e 

desenvolver o meu corpo através da dança” 

 Educando 2 - “Aprendo a respeitar o outro, a tratar o outro bem e a dançar” 

 Educando 3 - “Aprendo as origens das danças, a ter um convívio melhor com meus 

amigos, a respeitar e muitas coisas legais” 

 Educando 4 - “Aprendo o significado das danças, a sua história e a dançar muito” 

 Educando 5 - “Aprendo a interagir melhor com as pessoas, conhecer o meu corpo e 

conhecer novas danças folclóricas” 

 Na segunda pergunta feita para os educandos no questionário voltado ao olhar das 

aprendizagens através do trabalho da ACPS conseguimos perceber a relação da dança aos 

valores da Associação Cultural Pisada do Sertão, que são: amor ao que se faz; 

responsabilidade social; desenvolvimento integral; união de propósitos; criatividade nas 

práticas metodológicas e pedagogia; qualidade nas ofertas e desenvolvimento das suas 

atividades; e valorização humana (PISADA DO SERTÃO, 2019). 

 

Foto 19. Aula de dança folclórica, educandos ensinando ao outro, no espaço centro de 

criatividade Ana Neiry de Moura Alves da Associação Cultural Pisada do Sertão 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

    

 Correlacionando as falas dos educandos e emoções expressadas no desenvolvimento 

das aulas demonstram um leque de sentimentos/aprendizagens, sendo retribuída através do 
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educando, complementado com o que diz Brasil (1997, p. 33): “conhecer, valorizar, respeitar, 

e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal do Brasil e do mundo, 

percebendo-os como recurso valioso para a integração entre pessoas e entre diferentes grupos 

sociais”. 

 Uma educação voltada a valores e costumes populares, construindo uma sociedade 

mais unida, com um olhar direcionado ao ser mais humano/afetivo e companheiro, onde se 

colocar no lugar é a essência para construção de uma comunidade mais homogênea.   

Dando continuidade aos questionamentos termos: “Há semelhanças entre o que você 

aprende na escola com o que você aprende nas aulas de danças folclóricas da Associação? 

Se sim, o quê?”. Obtivemos respostas variadas e bem determinadas: 

 Educando 1 - “Não, pois a interação das aulas são totalmente diferentes, a gente viaja 

com as contações da origem das danças e na escola é muito parado” 

 Educando 2 - “Sim, porque na escola e nas aulas de dança eu aprendo o respeito e tratar 

o outro bem” 

 Educando 3 - “Não, na escola é muito chato, a gente segue faz a mesma coisa sempre, já 

nas aulas de dança, a gente aprende brincando, o professor é muito divertido, a gente 

dança e ele fala da história da dança, de onde ela vem e depois a gente volta a dançar” 

 Educando 4 - “Sim, aprendo que não pode excluir ninguém não importa cor tamanho, 

nada, tem que tratar todo mundo bem” 

 Educando 5 - “A semelhança é quase nada, as aulas da pisada a gente aprende mais 

coisas de nossa cultura” 

Os educandos apresentam as semelhanças e diferenças do que é ensinado na escola e 

na Associação Cultural Pisada do Sertão. Para os entrevistados, as aprendizagens adquiridas 

na OSC são mais fortes e significantes na prática comunitária, através da metodologia de um 

ensino lúdico, ressaltando os valores e crenças, que são evidentes nas respostas do segundo 

questionamento.  

É importante compreender essa formação além das práticas corporais, como critica 

Marques (2012, p. 142): “Frequentemente, projetos sociais incluem a dança em seus 

programas, mas não necessariamente a compreendem como forma de linguagem e 

conhecimento em si. A dança torna-se passagem, atividade meio para se alcançar algum 

objetivo mais pragmático e mais funcional”. 

 Quando os educandos não veem a relação dos saberes escolares com os saberes 

culturais demonstram que a escola ainda está a passos lentos no que se refere ao currículo e 

aos conteúdos relacionados ao movimento corporal e os alunos sentem falta desse 

relacionamento com a cultura, a arte  e a dança. 
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Foto 20. Aula de dança folclórica, roda de conversa, disseminando e colhendo 

conhecimentos, na sala de dança David Alves de Morais da Associação Pisada do Sertão 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

É nesse sentido de utilizar a dança como uma linguagem do ser humano que a Pisada 

do Sertão, nas aulas de dança, contribui na postura crítica sobre sua prática, para que possam 

explorar as habilidades dos seus educandos através da metodologia aplicada na dança, 

auxiliando na sua formação enquanto cidadãos autônomos, construtores de sua própria 

história de vida e conhecedores da importância da cultura para sua formação 

profissional/pessoal. E como alerta Freire (1996, p. 12) “[...] a reflexão crítica sobre a prática 

se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blá, blá, 

blá e a prática, ativismo”. 

A partir dessas discussões, compreendemos que a dança faz parte do processo ensino-

aprendizagem dos educandos da ACPS, fazendo com que possam reconhecer-se e se 

empoderar do fazer da cultura local, sertaneja, fazendo valer a missão da Associação, que é 

promover o desenvolvimento integral de crianças adolescentes e jovens por meio da cultura 

nordestina contribuindo para a transformação social do sertão paraibano (PISADA DO 

SERTÃO, 2019). 
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Foto 21. Aula de dança folclórica, educandos demonstrando o seu conhecimento e domínio 

corporal através da dança, no centro de criatividade Ana Neiry de Moura Alves da Associação 

Cultural Pisada do Sertão 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

Na quarta pergunta indagamos: “Você acredita que o que aprende nas aulas pode 

ajudar a preservar a arte e a cultura da cidade de Poço de José de Moura e até mesmo do 

sertão paraibano? Por quê?”. As respostas elencadas correspondem às falas dos educandos: 

 Educando 1 - “Sim, porque tudo o que aprendemos na pisada temos que ensinar aos 

outros que não estudam lá” 

 Educando 2 - “Sim, tudo que eu aprendo eu digo a papai e mamãe e aos meus irmãos” 

 Educando 3 - “Sim, porque faz com que as crianças possam para as outras pessoas e isso 

se espalhe, e todos ficam conhecendo a nossa arte, o que aprendemos” 

 Educando 4 - “Sim, porque eu aprendo muitas coisas sobre minha cidade e do sertão” 

 Educando 5 - “Sim, porque a gente consegue aprende e vai ensinando aos nossos amigos 

que não estudam na pisada, assim todos vão aprendendo e conhecendo a nossa cultura” 

 

Os entrevistados relataram a produção de conhecimentos adquiridos na Associação 

através de um ensino voltado a valores, competências, e complementação na educação formal, 

como estabelece Brandão (1993, p. 11): 

 

A educação ajuda a pensar tipos de homens, mais do que isso, ela ajuda a 

criá-los, através de passar uns para os outros o saber que o constitui e 

legitima. Produz o conjunto de crenças e ideias, de qualificações e 
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especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em 

conjunto constroem tipos de sociedades. 

 

A sociedade sem a arte morre por que não perpassa o conhecimento para gerações 

futuras. Assim faz parte da cultura fazer a arte, ensinar a arte e nesse caso considerar a arte de 

dançar, de dançar individualmente e de dançar em coletivo, consideramos que um corpo 

coletivo reflete expressa a cultura de um povo de um lugar. 

 

Foto 22. Aula de dança folclórica, educando ministrando a aula sobe o auxílio do educador, 

no espaço centro de criatividade Ana Neiry de Moura Alves, da Associação Cultural Pisada do 

Sertão 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

A partir dos dizeres dos educandos, compreendemos que a sociedade poçomourense 

perpassa sua cultura de geração em geração como uma forma de empoderamento o individual 

e  coletivo. A alegria, a diversão e o prazer dos educandos, ajuda no fortalecimento na cultura 

popular defendida pela Associação Cultural Pisada do Sertão, que assim, unida com a visão de 

desenvolvimento conseguem fortalecer a arte e a cultura nordestina.  

Para finalizar a entrevista foi norteada uma pergunta que questiona o conhecimento 

sobre danças folclóricas: “Que importância você atribui quanto ao conhecimento das danças 

folclóricas para a sua vida fora da Associação?”. Atendendo à questão: 

 Educando 1 - “Promoção de valores aprendidos nas aulas de dança” 

 Educando 2 - “Aprendo muitas coisas sobre o folclore a arte do dançar” 

 Educando 3 - “Aprendo ainda mais sobre minha cultura e consigo valorizar mais ela” 

 Educando 4 - “Fico por dentro de todas as danças que é muito bom” 



41 
 

 Educando 5 - “É muito legal aprender o pouco do que meus avós fizeram antigamente, 

está mostrando para as pessoas através da dança, isso é muito divertido” 

 

Foto 23. Aula de dança folclórica, educandos explanado os seus conhecimentos através de 

assessórios de cada dança, na sala de dança David Alves de Morais da ACPS 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

As danças folclóricas são consideradas como um meio de expressão cultural que 

desperta nos sujeitos que as praticam vários sentimentos e sensações, fazendo-os refletir sobre 

si e sobre a plateia que assiste ao espetáculo. Assim, o trabalho da ACPS reconhece a sua 

identidade, o seu potencial no âmbito da arte e da cultura e as inúmeras possibilidades de 

transformação social. 

É nesse sentido de transformação social e de fornecer subsídios para a formação crítica 

e autônoma do sujeito que a cultura (especificamente por meio da promoção de expressões 

corporais advindas pelas danças folclóricas) pode ser utilizada enquanto ferramenta no 

desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais na construção do ser. 

Para a maioria dos participantes desse projeto da ACPS que envolve o aprofundamento 

do conhecimento sobre as danças e a arte histórica e cultura que perpassa as gerações existe o 

trabalho dos valores e o resgate da tradição local, vivenciadas pelos seus antepassados. 

A música e a dança fazem parte da expressão integrando aquele que dança com aquele 

que toca, ou seja, materializando a relação entre dançar/cantar/tocar e constituindo uma arte 

coletiva e cultural. 
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Foto 24. Apresentação de Boi Bumbá, pelos educandos da Associação Cultural Pisada do 

Sertão na ação “Comunidade Leitora” da ACPS 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

A Cia de Danças Populares Pisada do Sertão é ícone na região como grupo artístico de 

apresentação de danças folclóricas por isso a importância de entrevistar os bailarinos deste 

grupo e avaliar as suas respostas pertinentes ao trabalho de ação da Associação Cultural 

Pisada do Sertão.  

As entrevistas seguintes focaram na expressão do empoderamento permitido pelas 

danças folclóricas aos indivíduos socioculturais. Indagou-se: “Por que você escolheu atuar na 

Companhia de Danças Folclóricas Pisada do Sertão?”. As repostas dos participantes foram 

as seguintes: 

 Bailarino 1 - “Sempre tive uma paixão enorme por dança, sempre me fez muito bem, 

atuar na companhia foi uma maneira que encontrei de expressar esse amor para o 

público” 

 Bailarino 2 - “Participar da Cia sempre foi um grande sonho, e o fato de gostar de dança 

me estimulou a ingressar ao grupo, além de que a Cia já era referência e foi no grupo 

que ganhei espaço de reconhecer minhas habilidades com a dança” 

 Bailarino 3 - “Eu era aluno da pisada do sertão logo no início e hoje já faço parte da 

Cia de Dança, isso me orgulha muito, porque eu amo dançar” 

 Bailarino 4 - “Sempre fui apaixonado pela dança, antes mesmo de entra na Cia, dançar 

para mim e liberar minhas energias, é entrar em um mundo onde esqueço todos meus 

problemas mim sentindo livre e liberto do mundo” 
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 Bailarino 5 - “Primeiramente pela dança, ela entrou na minha vida muito cedo, de uma 

forma inexplicável, e se tornou uma paixão. A Cia era nos meus olhos um sonho e 

objetivo, de chegar aquele nível, e que agora são em outros olhos de crianças e 

adolescentes da cidade e região, por ver o que a Pisada faz por eles e outros jovens, 

realizar sonhos. E foi aí que um dia eu cheguei e alcancei o meu, e vieram, mais e mais, 

por exemplo, cantar, e entre outros, que ainda espero vir muito mais” 

Para a maioria dos entrevistados, estar no grupo era a realização de um sonho; para 

outros a escolha se deu pelo gosto da dança, presente desde a sua infância, e as danças 

folclóricas se caracterizam por oportunizar a integração, a inclusão, a socialização e o respeito 

às diferenças. Sborquia e Neira (2008, p. 90) observam que “a linguagem corporal inserida 

nas danças folclóricas e populares constitui-se como manifestação lúdica, dada sua finalidade 

comunicativa das emoções, sentimentos e ideias que são extravasadas através dos 

movimentos”. 

Neste sentido, a Cia de Danças Pisada do Sertão se torna na vida dos jovens 

dançarinos, um projeto de vida pois a participação foi sentida e planejada desde quando eram 

crianças. Dentro deste enfoque podemos dizer que a cultura pela arte da dança está incutida 

no mundo dos munícipes de Poço de José de Moura através do empoderamento do seu faze 

cultural que se materializa de forma mais expressiva através da dança.  

Foi norteada uma pergunta na entrevista de como os bailarinos se sentem quando estão 

dançando. Obtidas as respostas: 

 Bailarino 1 - “Sinto muita diversão e alegria” 

 Bailarino 2 - “Através da dança posso transmitir minhas emoções, e dançar é poder me 

entregar totalmente a esses sentidos e sentir bate mais forte e corpo mais leve” 

 Bailarino 3 - “Eu retiro todo „peso‟ mental e físico, não existe cansaço, me sinto 

flutuando em cada passo é uma sensação de liberdade e muito amor pelos movimentos” 

 Bailarino 4 - “Consigo transmitir tudo o que estou sentido, liberando todas as minhas 

energias, dançar para mim é amar é amor” 

 Bailarino 5 - “Liberdade, literalmente. Liberdade de expressão, liberdade emocional, 

liberdade da realidade, onde eu posso esvaziar meu pensamento do mundo e colocar 

coisas boas, além de ser um lazer, até pra alma!”.  

 

 

Foto 25. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dançando Xerém, no evento cultural Sala 

de Reboco 
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Fonte: Arquivo privado. 

 

E nas diversas sensações que sentem quando dançam destacaram a liberdade, 

expressão de emoções, através do corpo livre e liberto quando estão dançando, bem como o 

que defende Marques (2012, p. 5): “a dança, enquanto arte, tem o potencial de trabalhar a 

capacidade de criação, imaginação, sensação e percepção, integrando o conhecimento 

corporal ao intelectual”. 

Na concepção de Sborquia e Neira (2008, p. 91), diversos sentidos e sentimentos são 

expressos pela arte do movimento folclórico, proporcionando uma rica contribuição na 

formação integral dos indivíduos que nela se envolvem, como colocado pelos entrevistados. 

A interação dos indivíduos no movimento da dança envolve a emoção e a sensação do 

pertencimento a um grupo a uma cultura. Assim pertencido, o indivíduo se torna capaz de 

mostrar os seus próprios sentimentos sem medo de ser apontado: a dança envolve o jovem, 

este jovem envolve com outros jovens que tem as mesmas afinidades e o grupo desenvolve e 

apresenta a arte cultural que foi aprendida de forma intrínseca e empoderada, gerando um 

movimento libertador. A dança movimenta e liberta o ser cultural e artístico.  

Para Laban (1990, p. 108), “quando criamos e nos expressamos por meio da dança, in-

terpretamos seus ritmos e formas, aprendemos a relacionar o mundo interior com exterior. As 

emoções sentidas na dança fazem com que o ser seja livre de suas “crenças”.” 

Sendo assim, é pertinente o discurso de que a dança promove liberdade de expressão e 

para termos liberdade é preciso ter uma relação interior com nós mesmos. Dançar, é uma for-

ma de comunicar-se consigo e com o mundo. 

Foto 26. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dança Ciranda no evento cultural Sala de 

Reboco 
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Fonte: Arquivo privado. 

 

Se a liberdade é algo tão bom para o ser individual, o sentimento de liberdade mútua 

pode ser melhor, assim sendo, dançar pode proporcionar este sentimento e essa liberdade, que 

é apresentada de forma artística, na qual se concretiza como cultura: a dança é minha, a dança 

é nossa, a liberdade é minha e a liberdade também é nossa.  

Quanto ao contexto histórico cultural apresentou-se a questão seguinte: “Na sua 

concepção, o espetáculo apresentado pela Companhia de Danças Folclóricas Pisada do 

Sertão tem alguma ligação com o contexto histórico e/ou artístico-cultural da cidade ou 

região? Por quê?”. Os participantes dançarinos responderam prontamente: 

 Bailarino 1 - “Tem, pois cada apresentação carregamos o nome da cidade, nossas 

danças em sua maioria são voltado para o sertanejo, o passo que precisa de “pisada‟‟ 

forte no chão isso é muito característico da região. As próprias músicas utilizadas 

demonstram isso, a cultura regional como base” 

 Bailarino 2 - “Sim, essa ligação se fez parte dentro da dinâmica do espetáculo da Cia 

que fez uma relação com a cultura nordestina, regional e local. Isso se usa dentro de seus 

blocos de apresentação” 

 Bailarino 3 - “Sim, no nosso espetáculo conseguimos mostrar à plateia as vivências dos 

nossos antepassados, o lado da diversão do trabalho da roça, de uma vida sofrida” 

 Bailarino 4 - “Sim, conseguimos mostrar para a plateia as vivencias dos antepassados, 

momentos marcantes de nossa história enquanto sertanejos” 

 Bailarino 5 - “De certa forma sim, por ser uma cidade que respira cultura a Cia. leva 

consigo essa marca, mas de certa forma esse contexto histórico e cultural muita das 
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vezes é visto pela população até sendo um grupo só, por ser o mais antigo talvez, o 

Reisado Zé de Moura, mas que a Pisada também carrega consigo um pedaço disso. 

Acredito tenha esse peso de cultura nos ombros também, por ter trago até aqui novidades 

digamos assim”. 

Nesta pergunta sobre os espetáculos apresentados e sua ligação com o contexto 

histórico e/ou artístico-cultural da cidade ou região, todos os participantes relataram que 

existe uma relação entre a arte e a cultura, na qual  a Cia de danças, representa a cultura no 

contexto da história do Brasil, da região do Nordeste e da comunidade poçomourense, pois as 

danças apresentadas pela Cia, retratam os costumes sertanejos e a identidade do povo 

nordestino. 

 

Foto 27. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dançando Xote no evento cultural Sala de 

Reboco 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

As danças folclóricas representam a identidade e cultura da região, o poder de 

pertencimento do grupo no que se refere ao contexto histórico e artístico da região vem de 

encontro a ideia de Bregolato (2006, p. 1), que diz:  

 

As danças folclóricas são praticadas desde o surgimento dos povos mais remotos, 

expressando o cotidiano das civilizações, seus costumes e crenças específicas de 

cada região, sendo representadas pela cultura do movimento expressada das suas 

linguagens corporais, através de movimentos semelhantes a suas rotinas diárias, 

sendo especificadas por cada dança, que são expressos na prática. Sendo exaltado 
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com uma semelhança em outras danças como: dança de salão, ballet, sapateado e 

entre outra.  

 

Partindo deste princípio, consideramos que a cultura nordestina, através das danças 

expressadas através dos ritmos, dos movimentos e da expressão dos integrantes da Cia de 

Danças Pisada do Sertão, revela a marca da liberdade de expressão, das labutas rotineiras em 

movimentos sincronizados e  o prazer em representar a identidade de um povo que mesmo em 

meio a tantas dificuldades, encontram na arte uma forma de diversão e comunicação.  

Quando perguntamos “Quais são/foram os aprendizados que você adquire/adquiriu 

durante o tempo de atuação na Companhia de Dança?”, obtivemos respostas envolventes: 

 Bailarino 1 - “Convivência e grupo, respeito, desenvolvimento pessoal e profissional, 

reconhecimento das habilidades, protagonismo e valorização a diversas culturas” 

 Bailarino 2 - “Além da melhor formação enquanto dançarina, em relação a postura, 

movimentos, aprendi muito sobre a relação grupal, busco sempre entender a opinião do 

autor sabendo me posicionar, além de compreender que estamos abertos para qualquer 

situação em festivais e eventos, nem tudo é como em sonho” 

 Bailarino 3 - “Além de conhecimento e habilidades artísticas, ter um bom convivo com 

outras pessoas” 

 Bailarino 4 - “Além das habilidades corporais e artísticas, consegui ser mais social, ser 

protagonista de minha própria história de vida, me apropriando de minha história/raízes 

e reconhecendo e respeitando a cultura” 

 Bailarino 5 - “Vários, mas a união é o primordial, de que com ela podemos mudar o 

mundo, de não ter medo das coisas e nem de realiza-las, sempre com esperança que vai 

dar certo, e se não der estamos em casa com a família e dando as mãos podemos seguir 

novamente de cabeça erguida” 

Na quarta pergunta fala-se sobre as aprendizagens adquiridas para os bailarinos, os 

cuidados com o corpo, a postura e uma melhor convivência como os maiores ensinamentos. 

Para eles, as apresentações permitem transmitir a paixão que eles tem pela dança/arte. 

A dança, proporciona a descoberta de um corpo sensível e ao mesmo tempo forte, que  

busca enfrentar as dificuldades da vida com confiança, como diz no relato bailarino 5. 

Podemos afirmar que, são inúmeras aprendizagens para além das técnicas da dança, que 

perpassam por questões de princípios, valores e crenças.  

Para tanto, há uma necessidade de se ampliar as discussões sobre as características de 

determinadas danças presente na cultura de um determinado povo, sendo que a forma como 

será “ensinada” a faz dela, uma ferramenta de produção de conhecimento, seja através de 
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vivencias, seja através de pesquisa, a compreensão multidimensional da dança é necessária 

para que possamos fomentar essa prática de forma educativa cada vez mais. 

  

Sabemos que não é qualquer ação sobre a dança, qualquer experiência corporal ou 

qualquer aula de dança que faz fluir e ramificar esse potencial transformador da 

dança (linguagem, arte, corpo). As propostas metodológicas, os caminhos e as 

trajetórias de ensino – o como ‟se ensina e se aprende - são determinantes nos 

processos de educação e de transformação. (MARQUES, 2010, p. 138) 

 

A forma como se é compreendida a dança, requer muita propriedade e conhecimento 

teórico e prático, segundo Marques (2010), a dança contribui para a transformação do 

indivíduo.  Assim se inicia o processo de empoderamento do sujeito,  que está relacionado à 

ideia de autonomia, pois o individuo construtor de sua própria identidade, nesse caso 

enquanto bailarino, pretende conceber a dança como uma ferramenta de transformação social. 

Desse modo, Penteado et al. (2014, p. 10) afirma que “empoderar significa não 

somente „transferir‟ ou „tomar posse‟, mas fornecer subsídios a estes para que possam 

ultrapassar os limites da consciência ingênua, tornando-se cidadãos críticos e conscientes de 

sua posição enquanto indivíduo”. Correlacionado aos trabalhos e ensinamentos pela Cia de 

Dança Pisada do Sertão, conforme apresentado pelos bailarinos, a dança desenvolve no ser, o 

sujeito protagonista/autônomo de sua própria história de vida. 

Em destaque sobre as aprendizagens, os bailarinos foram indagados sobre o seguinte: 

“Que aprendizagens você acha que consegue disseminar/transferir para quem observa as 

apresentações da Companhia? Considera isso importante? Por quê?”. Por sua vez, os 

dançarinos responderam: 

 Bailarino 1 - “Eu acredito que consigo, juntamente com o grupo, deixar as pessoas 

fascinadas, apaixonada por como realizamos com amor as danças, somos exemplos para 

o público mais novos que sonham em chegar na Cia. Isso é de extrema importância, pois 

assim mantemos a cultura local viva e estaremos marcados na memória de todos que já 

nos assistiram” 

 Bailarino 2 - “Através das apresentações podemos desenvolver o amor pela arte, fazendo 

com que as pessoas que ali assistem se empoderem e valorizem a sua cultura, a nossa 

cultura a cultura de todos” 

 Bailarino 3 - “Consigo disseminar todo o amor pela dança e expor a plateia toda a 

história que contamos no nosso espetáculo” 

 Bailarino 4 - “Com as apresentações consigo mostra ao público que nos assiste a 

importância da arte da dança da cultura nordestina, valorizando as raízes de nossa 

história e amor pelo o que fazemos no sendo exporto nos palcos” 
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 Bailarino 5 - “Aprendi a valorização da identidade e Reconhecimento da arte como 

instrumento de transformação social. É importante passar mensagem através do 

espetáculo, seja através de movimentos, música, adereços, figurinos. O espetáculo é 

pensado de forma ampla e considera todos esses aspectos e o mais importante, é quando 

apresentamos nossa cultura em outro estado ou região. Buscamos mostrar quem somos 

através da arte. Deixar a nossa marca, nossa „Pisada‟” 

Quanto à pergunta sobre a mensagem de aprendizagem, os bailarinos relatam que a 

disseminação das ideias culturais e artísticas do grupo é o ponto-chave das apresentações, pois 

a Cia apresenta espetáculos, fazendo com que a plateia se envolva, sinta que a dança, imagine, 

viaje no pensamento e nas emoções. 

Foto 28. Cia de Dança Folclórica Pisada do Sertão dançando Ciranda no evento cultural Sala 

de Reboco 

 

 

Fonte: Arquivo privado. 

 

Destacamos a fala de um dançarino ao dizer que “buscamos mostrar quem somos 

através da arte, deixar a nossa marca, nossa „Pisada‟”. O poder da arte em comunicar 

através da linguagem não verbal, desperta no público a consciência de valorização e respeito 

ao espetáculo. A dança sensibiliza o olhar de quem ver, vibra no corpo, o ritmo e o 

movimento além de promover o brilho nos olhos e a ampliação do olhar de quem faz 

acontecer, de quem está no palco, 

Segundo relato de bailarino: “Eu acredito que consigo, juntamente com o grupo, 

deixar as pessoas fascinadas, apaixonada por como realizamos com amor as danças, somos 

exemplos para o público”. A dança é o exemplo da liberdade e do empoderamento de que 
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outras podem fazer a arte que todos podem participar do fazer cultural, participar da história 

da cidade e essa história está sendo mostrada através da dança folclórica pela Cia de Danças 

Pisada do Sertão. 

Contudo, as danças folclóricas conseguem desenvolver o empoderamento com muita 

fluidez, esse empoderamento foi evidenciado pelos relatados dos bailarinos, tendo em vista a 

apropriação da cultura local, fortalecida e valorizada pelos grupos culturais que busca 

disseminar essas práticas para futuras gerações. Complementando a nossa ideia, para  

Marques (2003) “ a dança expressa conhecimento, vivência e a recriação de valores, costumes 

e crenças, além de atribuir significados para as vivências corporais, temporais e espaciais, 

individuais e coletivas na sociedade contemporânea.” Não sendo diferente, as danças 

folclóricas que estão presentes de forma efetiva no fazer cultural da Associação Cultural 

Pisada do Sertão de Poço de José de Moura são alicerçadas nos saberes e fazeres de seu povo, 

que valorizam suas raízes e fazem da cultura um instrumento de transformação social. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabendo que a dança folclórica surge no meio social, através de seus costumes e 

tradições, ela também é um elemento de comunicação, que libera as emoções vivenciadas 

pelo seu povo no contexto histórico, social, politico e cultural. 

As manifestações culturais da cidade de Poço de José de Moura, são fruto de 

interesses religiosos e sociais, que buscam dinamizar eventos, através de danças folclóricas. 

Essa ideia surge desde a época do fundador José Alves de Moura até o período de 

emancipação do município. Com a morte de seu fundador, ação cultural de Poço de José de 

Moura, torna-se fragilizada e pontual, passando a ser efetiva após o surgimento da Pisada do 

Sertão, na qual busca através do fazer cultural, transformar realidades. 

A partir de um trabalho centrado na cultura, esta tornou-se um produto de 

desenvolvimento territorial como instrumento de transformação social.  Com a disseminação 

de práticas culturais exitosas através da dança, a Pisada do Sertão passa a disseminar esse 

fazer, por meio da valorização da identidade do sertanejo, dos nordestinos, com um olhar de 

compreender os fazeres e os saberes do território. 

Para tanto, a Associação Cultural Pisada do Sertão representa hoje, uma grande 

referência, no trabalho com cultural popular, inspirando o surgimento de diversos grupos de 

danças de outras regiões sertanejas, não só do sertão paraibano, mas também das regiões do 

sertão do Ceará e Rio Grande do Norte, a partir de um olhar de reconhecimento e valorização 

da identidade cultural da população, refletindo no desenvolvimento e empoderamento do 

território. 

Baseado nos fatores apresentados e respostas da pesquisa, procedem que todos os 

entrevistados têm uma concepção conectada o conceito de dança folclórica. A vivência com  a 

dança, sentimentos despertados e aprendizagens construídas ficaram evidentes na pesquisa, 

reforçando a ideia do poder de transformação oriundo da arte. A relação do ensino da OSC 

com a escola, a relação das apresentações com o contexto histórico, a contribuição para o 

fortalecimento da cultura local, o conhecimento e a disseminação sobre danças folclóricas 

foram questões pertinentes que enriqueceram a pesquisa e deram subsídios necessários para 

que a discussão possa ser ampliada. 

A dança precisa ser reconhecida não apenas como um complemento à educação 

formal, mas como prática que busca proporcionar o reconhecimento e valorização do corpo, 

da comunicação e da expressão, considerando, sobretudo, sua importância ao despertar o 

empoderamento artístico-cultural nos sujeitos na qual a praticam. 

Na análise realizada, evidencia-se que, as maiorias dos entrevistados optaram pela 
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dança por gostar de praticá-la, tendo em vista a diversão e as sensações expressas que 

despertam quando estão dançando, destaco aqui, sobre a questão da liberdade e expressão das  

emoções através do corpo, na qual permite transmitir a paixão pela dança/arte. Além de  

compreender que a dança também favorece a realização de sonhos, em contribuir também, no 

processo de interação, aprofundamento do conhecimento e no fortalecimento da cultura 

sertaneja, compreendendo que as aprendizagens mais fortes e significantes na pratica 

comunitária está na valorização dos saberes e fazeres de seu povo. 

É evidente no relato dos entrevistados a disseminação das danças folclóricas como 

parte do fazer cultural e educacional do território, que se torna uma referência e empoderando 

cultural de toda a região do alto sertão, onde a cultura, as tradições e a  identidade vão 

promovendo o desenvolvimento a partir desta prática, assim, transborda-se a essência cultural 

não só de Poço de José de Moura, mas para toda região. 

Pode-se se dizer que este trabalho sobre as danças folclóricas desenvolvido na ACPS 

teve uma forte contribuição para a cultura popular, em especial no contexto das danças onde 

muitas vezes se encontram fragilizadas. 

Nas contribuições deste trabalho também ficou perceptível a importância do 

desenvolvimento de habilidades para o fazer cultural e artístico além  e em favorecer os 

valores de amor ao próximo. Hoje, o objetivo da pisada enquanto dança folclórica é valorizar 

as contribuições desses jovens, crianças para a cultura na cidade e na região proporcionando 

empoderamento individual para o desenho de seus projetos de vida levando em consideração 

a compreensão, a aceitação de si mesmo envolvendo a confiança e apoio de membros da 

família para resultados para a qualidade de vida futura aos participantes. 

É nessa margem, que as danças folclóricas transformam os indivíduos a serem 

empoderados com preparo para o meio social munido de informações e comunicação histórica 

e artístico-cultural expressado em seus movimentos e comportamentos em todo o contexto 

social. E nesse contexto, a apresentação dos resultados desta pesquisa deu-se em novas 

concepções que podem ser concebidas de forma instrucional. 

Concomitantemente o trabalho da ACPS e a concepção de teóricos enfocam a 

importância dança folclórica na formação do indivíduo, na construção do ser autônomo e o 

fortalecimento da identidade cultural de sua região. Assim as danças folclóricas estão 

presentes de forma efetiva na cultura de empoderamento dos munícipes de Poço de José de 

Moura, alicerçada nos saberes popular e no desejo de disseminar as boas práticas culturais 

vivenciadas pela sua população, sobretudo através da dança Pisada do Sertão. 

  



53 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Wanderson Ferreira. A formação de professores e as teorias do saber docente: 

contextos, dúvidas e desafios. São Paulo, 2007. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/ep/v33n2/a06v33n2>. Acesso em 08 de Agosto de 2019. 
 

ASSIS, Thiago Santos de.  ROCHA, Lucas Valentim. Referências conceituais para uma 

pedagogia da dança. Salvador: UFBA, 2017. 

 

BAQUERO, Rute Vivian. Empoderamento: instrumento de emancipação social? Uma 

discussão conceitual. Revista Debates, Porto Alegre: 2012. 173-187 p. v. 6. 

 

BORTONI, Ricardo; MARIS, Stella. O professor pesquisador: introdução à pesquisa 

qualitativa. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte: 2010. v. 10. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-

63982010000300016>. Acesso em: 20 dez. 2018. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 28. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

BREGOLATO, R.A. Cultura corporal da dança. São Paulo: Ícone, 2006. 

BRITES, Liara Saldanha; SOUZA, Ana Paula; LESSA, Alexandre Hundertmarck. 

Fonoaudiólogo e agente comunitário de saúde: uma experiência educativa - uma discussão 

conceitual. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia: São Paulo, 2008. 3 p. v. 13. 

 

CASTRO, Ana Emília. A educação integral deixa a escola mais humana. Porvir, São Paulo, 

21 de agosto de 2013. Entrevista concedida a Davi Lira. Disponível em: http://porvir.org/a-

educacao-integral-deixa-escola-mais-humana/. Acesso em: 29 de Julho de 2019. 

 

CUNHA, Nayana de Castro. À ferro e fogo - as danças folclóricas e a educação 

patrimonial no Instituto Tecnológico do Ceará: uma discussão conceitual, 2012. 

Disponível em: http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/4448/2766>. 

Acesso em: 23 dez. 2018. 

 

DANTAS, Tiago. “Bumba meu boi”; Brasil Escola. Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/folclore/bumbameuboi.htm>. Acesso em 16 de setembro de 

2019.   

 

FRADE, Cáscia. Folclore 3. 2ª ed. São Paulo: Global, 1997. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. 25. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª. Ed. São Paulo S.A,2008 

 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 

colegiadas nas escolas. Avaliação de Políticas Públicas Educacionais, Rio de Janeiro, v.14, 

n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006. 

 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v33n2/a06v33n2


54 
 

HEUSDEN, Barend van. Education Talks: Why cultural education, 2017. Disponível em: 

<https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/viewpoints/interviews/cultural_education_-

_prof_bar.htm>. Acesso em: 12 dez. 2018. 

 

______. IBGE. Censo Democrático. 2010. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/poco-de-jose-de-moura/panorama>. Acesso em 15 de 

setembro de 2019. 

 

LABAN, R. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone;1990. 

 

LEITE, Letícia Sepulveda Teixeira. Uma “arma” docente: escrita como reflexão, 

empoderamento e mudança. Rio Claro: UNESP/Rio Claro/SP, 2013. 33 p. v. -. Disponível 

em:<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/119598/000797001.pdf?sequence=1

&isAllowed=y.>. Acesso em: 22 dez. 2018. 

 

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamaso. Procedimentos 

metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Katál: 

Florianópolis, 2007. 37-45 p. v. 10. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/pdf/rk/v10nspe/a0410spe>. Acesso em: 23 dez. 2018. 

 

LOPES, Uaçaí de Magalhães; TENÓRIO, Robinson Moreira. Educação como fundamento 

da sustentabilidade. Salvador: Edufba, 2011. 

 

MARQUES, Isabel. Dançando na escola. São Paulo: Cortez Editora, 2012. 

 

MARQUES. A. Isabel. Linguagem da Dança: arte e ensino. São Paulo: Digitexto, 2010. 

 

MARQUES , Isabel A. DANÇANDO NA ESCOLA. Faculdade de Educação - UNICAMP - 

SP, v. 3, n. 1, 1 jun. 1997. Jornal, p. 1/9. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Educacao_fisi

ca/artigo/2_escola_danca.pdf. Acesso em: 27 out. 2019. 

 

MOREIRA, Herivelton; CALEFFE, Luiz Gonzaga. Metodologia da Pesquisa para o 

Professor Pesquisador . 2. ed. Rio de Janeiro: 2006. 

 

NANNI. D. Dança-educação: pré-escola à universidade. 3ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

 

OLIVEIRA, Vítor. Marinho de. O que é Educação Física? São Paulo: Brasiliense, 1983. 

(Coleção primeiros passos). 

 

OIT. Manual de capacitação e informação sobre gênero, raça, pobreza e emprego: guia 

para o leitor/ Organização Internacional do Trabalho. Brasília: 2005 

 

PACIEVITCH, Thais. Frevo. [S. l.: s. n.], 2010. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/danca/frevo/. Acesso em: 16 set. 2019. 

 

PACHÊCO, Ana Paula Ferreira; AMARAL PEREIRA, Maria do Carmo. Um olhar para a 

cultura junina a partir das projeções filmográficas: relato de uma experiência pibidiana no 

Sertão. XVII Encontro Estadual de História, Paraíba, v. 17, n. 1, p. 1/8, 10 jun. 2016. 

Disponível em: 

http://www.ufpb.br/evento/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3363/2702. Acesso em: 

16 set. 2019. 



55 
 

PENTEADO, Fernanda Camargo et al. Patrimônio cultural uma ferramenta ao 

empoderamento dos cidadãos. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, Franca, 2014. 

Disponível em: 

<https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/1294>. Acesso em: 

23 dez. 2018. 
 

PINHEIRO, Auricelia Gonçalves. OS SABERES DA DANÇA DO REISADO NO GRUPO 

ZÉ DE MOURA. Orientador: Me. Fábio Marques Bezerra. 2017. 39 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA) - INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, SOUSA, 2017. 

 

MARQUES , Isabel A; CASTRO, Caroline Konzen. LINGUAGEM DA DANÇA: ARTE E 

ENSINO. Editora Digitexto, BELO HORIZONTE, ano 2, v. 19, p. 1/3, 1 ago. 2013. 

Disponível em: file:///C:/Users/Rayssa/Downloads/5021-15189-1-PB%20(1).pdf. Acesso em: 

27 out. 2019. 

 

SBORQUIA, Silvia Pavesi; NEIRA, Marcos Garcia. As Danças Folclóricas e Populares no 

Currículo da Educação Física: possibilidades e desafios. Motrivivência. Florianópolis, 2008. 

p. 82-84 Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/viewFile/2175-

8042.2008n31p79/12957>. Acesso em: 23 dez. 2018. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientifico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

 

SILVA, Andrea R.; BORGES, Gustavo A. Os desafios da escola pública paranaense na 

perspectiva do professor - Danças folclóricas: conhecer, aprender e respeitar as diferenças. 

Paraná: [s.n.], 2013. v. 1. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2

013_unioeste_edfis_artigo_andrea_regina_da_silva.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2018. 

 

SILVA, Glício Máres Da. A DANÇA NA ESCOLA: UMA POSSIBILIDADE NAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Orientador: Me. Fábio Marques Bezerra. 2017. 44 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA) - INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, SOUSA, 2017. 

 

SILVA, Givanilda Gomes da. A importância do coco de roda na história de um povo: projeto 

Coco de Roda, encontro de gerações na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de 

Forte. II CONEDU - Congresso Nacional de Educação, Santa Rita - PB, 2014, p. 6/6, 5 

maio 2014. Disponível em: 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD4_SA9

_ID1679_02082015171127.pdf. Acesso em: 16 set. 2019. 

 

VALOURA, Leila de Castro. Paulo Freire, o educador brasileiro, autor do termo 

Empoderamento, em seu sentido transformador. [S.l.: s.n.], [2005/2006]. 1 p. v. -. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/303912423_Paulo_Freire_o_educador_brasileiro_a

utor_do_termo_Empoderamento_em_seu_sentido_transformador?fbclid=IwAR2hVpb2OHy1

j-oItJAWe2r0T9YdzuekxL3lvcfoSDwzUjteY4WlC9KQ-WQ>. Acesso em: 22 dez. 2018. 

 

  



56 
 

ANEXOS 

 

 
ANEXOANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA EDUCANDOS E 

BAILARINOS 

  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

– CAMPUS SOUSA 

COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA EDUCANDOS E BAILARINOS 

 

Esclarecimentos, 

Este é um convite para você participar da pesquisa Danças folclóricas: uma 

ferramenta de empoderamento artístico-cultural e educacional na Associação Cultural 

Pisada do Sertão, que tem como pesquisador responsável Cassio Cassimiro Gomes de 

Oliveira. 

Esta pesquisa pretende analisar como as ações culturais e as vivências das danças 

folclóricas presentes na Associação Cultural Pisada do Sertão podem manifestar a expressão 

de um empoderamento artístico-cultural e educacional no Alto Sertão paraibano. 

Este trabalho se justifica no sentido de, partindo dos princípios das danças e do 

empoderamento artístico-cultural e educacional no meio que está localizada, as ações 

promovidas pela Associação conseguem disseminar, pelos sentidos e significados das artes, a 

amplitude do poder que a cultura tem em (se-) transformar (n)o meio em que se encontra, 

transformando, dessa maneira, os sujeitos que dela participam. 

Caso você decida participar, será submetido a uma entrevista, com propósito de 

fornecer informações significativas sobre as vivências pessoais e experiências educacionais 

e/ou construtivo-coreográficas na Associação Pisada do Sertão, com um olhar apurado para 

possíveis evidências de empoderamento artístico-cultural local e regional. 

Assim como em toda pesquisa científica que envolva a participação de seres humanos, 

esta poderá trazer algum risco psicossocial ao sujeito, em variado tipo e graduações variadas, 
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tais como constrangimento, sentimento de imposição para participação na pesquisa, dentre 

outros, mas salientamos que sua participação é em caráter voluntário, isto é, a qualquer 

momento você poderá recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a 

pesquisadora ou com a instituição de ensino participante. 

O pesquisador garante o sigilo da identificação dos participantes e os dados que você 

irá fornecer serão confidenciais, sendo divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado particular que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local seguro e por um período 

de 5 anos. 

Você poderá tirar suas dúvidas ligando para Cassio Cassimiro Gomes de Oliveira, 

através do número (83) 99914-8708 ou pelo e-mail ic.cassio@hotmail.com. 

Qualquer dúvida sobre a ética desse estudo você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, telefone (83) 

3612-1226, e-mail: eticaempesquisa@ifpb.edu.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Cassio Cassimiro Gomes de Oliveira. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para a ciência e ter ficado ciente de todos os meus direitos, eu 

_______________________________________________, sob responsabilidade de 

___________________________________________________ (caso seja menor de idade) 

abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa Danças folclóricas: uma ferramenta de 

empoderamento artístico-cultural e educacional na Associação Cultural Pisada do Sertão, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Sousa, ______ de ______________________ de 2019 

 

_______________________________           _______________________________ 

    Testemunha 1 (responsável legal)                  Testemunha 2 (responsável legal) 

mailto:eticaempesquisa@ifpb.edu.br
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_______________________________          _______________________________ 

Pesquisador responsável                             Participante da pesquisa  
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ANEXO B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA BAILARINOS DA COMPANHIA DE DANÇAS 

FOLCLORICAS PISADA DO SERTÃO 

1) Por que você escolheu atuar na Companhia de Danças Folclóricas Pisada do Sertão? 

2) Quando você está dançando, o que você sente? 

3) Na sua concepção, os espetáculos apresentados pela Companhia de Danças Folclóricas 

Pisada do Sertão tem alguma ligação com o contexto histórico e/ou artístico-cultural 

da cidade ou região? Por quê? 

4) Quais são/foram os aprendizados que você adquire/adquiriu durante o tempo de 

atuação na Companhia de Dança? 

5) Que aprendizagens você acha que consegue disseminar/transferir para quem observa 

as apresentações da Companhia? Considera isso importante? Por quê? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA EDUCANDOS ATENDIDOS PELA 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO 

1) Por que você escolheu fazer as aulas de danças folclóricas na Associação? 

2)  O que você está aprendendo nas aulas de danças folclóricas na Associação? 

3) Há semelhanças entre o que você aprende na escola com o que você aprende nas aulas 

de danças folclóricas da Associação? Se sim, o quê? 

4) Você acredita que o que aprende nas aulas pode ajudar a preservar a arte e a cultura da 

cidade de Poço de José de Moura e até mesmo do sertão paraibano? Por quê? 

5) Que importância você atribui quanto ao conhecimento das danças folclóricas para a 

sua vida fora da Associação? 
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ANEXO C - CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

– CAMPUS SOUSA 

COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Eu, Cassio Cassimiro Gomes de Oliveira, graduando do Curso de Licenciatura em 

Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB), e meu orientador, Prof. Ms. Fábio Marques Bezerra, estamos realizando a pesquisa 

intitulada Danças folclóricas: uma ferramenta de empoderamento artístico-cultural e 

educacional na Associação Cultural Pisada do Sertão para a coleta de dados na Associação 

Cultural Pisada do Sertão, na cidade de Poço de José de Moura (PB). 

  Informamos que não haverá custos para a instituição e, na medida do possível, não 

iremos interferir na operacionalização e/ou nas atividades cotidianas da mesma. 

  Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição bioética para execução de 

qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em 

consonância com a resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

  Agradecemos antecipadamente o seu apoio e compreensão, certos de sua colaboração 

para o desenvolvimento da pesquisa científica em nossa região. 

 

 

Sousa, ______ de ___________________ de 2019. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do coparticipante 


