
CORPO BRINCANTE: DANÇAS, ENCANTOS E 
FESTEJOS DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA

COM GIOVANNA AGUIRRE LO BIANCO

Dias / Horário: sextas das 16h às 17:20h
Valor da mensalidade:  R$ 160,00

Release do curso:
Oficina de estudos teóricos e práticos com intuito de desenvolver as poéticas de um corpo 
dançante que se constrói no coletivo, no girar da saia, no  pisar no chão, no encontro, 
na umbigada, nos sons dos instrumentos e do canto, no ressoar da ancestralidade, no 
brincar. 
A gestualidade do dançar brasileiro é o coro, a resposta ao tambor, ao ganzá, a alfaia, 
ao trupé, ao chocalho, as palmas, as vozes agudas e graves..., aos mestres, aos espíritos 
guardiões, à natureza.
Nessa pisada, os pés são raízes profundas conectadas a ancestralidade brasileira dos 
povos indígenas, africanos e europeus.
O quadril é o elo, a ponte, o encontro com a corporeidade africana, conecta-nos à mãe 
terra, a fertilidade, sensualidade e criação. O quadril como lugar sagrado do gerar, do 
umbigar.
Pisamos na terra, no barro, no chão, dançamos descalços, para acordar a terra e não 
deixar o céu cair, na sabedoria do povo yanomami. O pisar também dialoga com o 
sapatear dos pés no chão para amassar o barro que construíam as casas no sertão.
Enquanto os membros inferiores apontam para a Terra, os membros superiores apontam 
para o céu. Construindo a conexão Terra-Céu. Portanto, somos a união da terra com o 
céu.
As aulas de Danças Brasileiras é um convite a experimentar o corpo pela poética 
afro-ameríndia, valorizando o aprender em roda, a movimentar o quadril, a construir 
bases sólidas e fluir no espaço com balanço e ginga, reconhecendo nosso corpo 
potente, vibrante e brasileiro, percebendo-nos como parte da natureza, parte do todo 
a transformar o cotidiano em festejo e danças. 
Se achegue no samba de coco, no jongo, no tambor de crioula, nas cirandas, maracatu, 
samba de roda e frevo!

Público alvo: Pessoas com interesse em atividade física com poética, 
pesquisadores, bailarinos, atores, educadores.
Número máximo de participantes: 25

CV breve da priofessora:
Graduada em Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 
Graduada em Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes - Dança. 
Universidade Candido Mendes - AVM Faculdade Integrada, UCAM - AVM, Brasil.  
Bailarina. Educadora corporal. Pesquisadora. Coreógrafa. Atua como Educadora 
de Danças Brasileiras, Dança Criativa para crianças e Poéticas do Movimento para 
adultos. Facilitadora de  círculos de mulheres. Brincante da cultura popular brasileira. 
Intérprete-criadora na Companhia Folclórica do Rio - UFRJ. Pesquisa as danças e 
folguedos brasileiros, a cultura afro- ameríndia e a descolonização da dança. 
É coautora do livro: A POTÊNCIA POLÍTICA DO CORPO. Expressão e trans-form-ação: 
arte e clínica com crianças e jovens na Mangueira. Editora CRV. 2017.


