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Resumo: 
A Dança de Salão é uma modalidade artística do folclore gaúcho vivenciada pela comunidade
do litoral norte e, por este motivo, oferecida aos alunos do IFRS do campus Osório. É uma
oficina do Ensino inserido no Projeto Oficinas de Dança, Visa inserir o tradicionalismo gaúcho no
âmbito educacional; incluir conhecimentos da dança e do folclore para alunos do ensino médio,
subsequente e superior, assim como desenvolver a criatividade e a capacidade de conduzir
novas coreografias a partir dos passos básicos de cada ritmo proposto. São realizados
encontros semanais com duração de uma hora (das 18h às 19h), nos quais são trabalhados
diferentes ritmos e passos; são conduzidos pelos bolsistas do projeto (PIBEN e voluntário), que
explicam aos alunos como cada passo deve ser executado: o peão dando ênfase na condução,
a prenda dando ênfase à firmeza ao ser conduzida. Cada oficina se inicia com uma música de
determinado ritmo (como chote, milonga, vaneira, rancheira, valsa, entre outros). No início de
cada encontro um ritmo é relembrado para retomar o que já foi trabalhado e em seguida é
realizada alguma atividade nova. Com o desenvolvimento da oficina pode-se citar a evolução
dos alunos presentes (tanto os iniciantes quanto os mais experientes) na noção de condução,
tempo musical e na origem de cada dança, assim como familiarizar estes alunos com o folclore
gaúcho, despertando interesse em outros aspectos do tradicionalismo além da dança de salão.
O projeto é desafiador pelo fato deste ser a primeira vez em que os bolsistas têm a
oportunidade de repassar as suas experiências, por ter de motivar colegas e alunos da
instituição a participar da atividade, já que não possuem conhecimento da modalidade e
precisaram abdicar de outros afazeres para participar desta. A oficina, desta forma, cumpre
seus objetivos por proporcionar aos estudantes do campus Osório contato com o
tradicionalismo através da dança.

Disponível em https://moexp-2018.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2018/Anais MoExP
2018.1447.pdf

https://moexp-2018.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2018/Anais MoExP 2018.1447.pdf


Anais da 8ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 25 e 26 de setembro de 2018. 
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2018

https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2018

	ISSN: 2526-3250
	OFICINAS DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO: inserindo tradicionalismo no campus Osório
	Anais da 8ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 25 e 26 de setembro de 2018.  https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2018


