
GRUPO DE DANÇA TRADICIONALISTA DO IFC – CÂMPUS VIDEIRA

Gustavo  Andres  Guzzi;  aluno  do  curso  Técnico  em  Agropecuária  –  Instituto  Federal 
Catarinense - Câmpus Videira; 
João  Victor  Lippert;  aluno  do  curso  Técnico  em  Agropecuária  –  Instituto  Federal 
Catarinense - Câmpus Videira;
Danieli Viecelli; orientadora do Projeto – Instituto Federal Catarinense – Câmpus Videira; 
Angela Maria Crotti  da Rosa; co-orientadora – Instituto Federal Catarinense – Câmpus 
Videira; 
Matias Marchesan de Oliveira; co-orientador – Instituto Federal Catarinense – Câmpus 
Videira; 

A proposta desse projeto surgiu após a participação dos alunos do IFC no XX Encontro 
Cultura e Tradicionalista dos Institutos Federais da Região Sul, que ocorreu em novembro 
de 2011 na cidade de Santa Rosa do Sul e em Sertão-RS no ano seguinte. Depois de 
dias de envolvimento onde os alunos vivenciaram a cultura gaúcha o retorno foi rodeado 
de ideias. Podemos perceber a satisfação desses alunos em participar desse encontro e a 
disposição para participar  de todas as atividades propostas pela escola.  Proporcionar 
esse grupo de dança a esses alunos é uma alternativa para que o envolvimento deles 
aumente e consequentemente, o interesse pelos estudos. Com o intuito e valorização das 
questões da cultura regional foi construído um projeto de cunho artístico e cultural visando 
a integração das mais variadas manifestações artísticas através da dança. Desse modo, a 
dança tradicionalista gaúcha surge como opção de difundir a cultura do sul do país que ao 
mesmo tempo configura uma expressão cultural que ultrapassa fronteiras e cabe dentro 
das  instituições  de  Ensino  que  estão  abertas  a  possibilidade  de  criar  manifestações 
culturais na comunidade acadêmica. O objetivo geral é integrar, valorizar e divulgar as 
manifestações da cultura popular da Região Sul do Brasil através de um grupo de Dança 
Tradicionalista Gaúcha no IFC – Câmpus Videira. O grupo iniciou suas atividades no mês 
de abril de 2013, com a seleção dos alunos e logo em seguida tivémos o início das aulas.  
Os ensaios são realizados no ginásio do IFC - Câmpus Videira e exporadicamente no 
CTG do IFC câmpus Concórdia, grupo que se disponibilizou para repassar as danças 
tradicionalistas  aos estudantes  de Videira.  As apresentações acontecem nos espaços 
disponibilizados  nos  eventos  que  o  grupo  participará,  como  festas  juninas,  eventos 
culturais da região, e encontro tradicionalista da região sul. Quanto ao grupo espera-se 
que este seja capacitado para realizar apresentações de forma correta e encantadora, 
sempre de acordo com os eventos em que participar representando a instituição. Quanto  
aos alunos bolsistas, espera-se que estes sejam os articuladores dos ensaios bem como 
das coreografias desenvolvidas para as apresentações.


