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Cateretê 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3   

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo levar os estudantes a compreender e contextualizar 

o cateretê, manifestação cultural encontrada principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

Além disso, os estudantes experimentarão essa prática que envolve uma dança de palmas e sapateados 

e que hoje está presente em todo o País. Assim, ampliarão seu repertório cultural. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma sugestão. 

Você pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou com os quais se 

identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o 

encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Contextualizar e caracterizar o cateretê. 

• Experimentar os elementos dessa manifestação tradicional brasileira. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança 

Contextos e práticas 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 

representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando 

composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros 

de diferentes épocas.  

Processos de criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de 

improvisação e criação do movimento como fonte para a construção 

de vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras 

práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como 

referência para a criação e a composição de danças autorais, 

individualmente e em grupo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Contextualizando o cateretê  

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio. 

Organização dos estudantes: espalhados pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet; caixas de som acústicas. Músicas e vídeos  

de cateretê ou catira, pesquisadas previamente. 

Atividade 1 – Roda de conversa (5 minutos) 

Organize os alunos em roda e comece a aula com uma conversa sobre o cateretê, ou catira 

como é também conhecida a dança. Você pode iniciar a conversa com as perguntas a seguir: Você 

já ouviu falar em cateretê? E catira? Já participou dessa manifestação tradicional brasileira? Como foi?  

Com base nas falas, explique que o cateretê, ou catira, é uma dança rural, encontrada 

principalmente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, com 

menor incidência no Sul e Nordeste. Mencione também que, segundo Luis da Câmara Cascudo (1898-

1986), no Dicionário do folclore brasileiro, esta dança coletiva de palmas e sapateados conduzida pelo 

ritmo das violas é observada desde os tempos que o país era colônia de Portugal. Comente que sua 

origem é controversa, com hipóteses indígena, africana e ibérica, com diferentes combinações entre 

essas culturas. Mas que de fato hoje encontra-se difundida pelo país.  

Atividade 2 – Vídeos de cateretê (10 minutos) 

Explique que tradicionalmente o cateretê é praticado por grupos de homens ou mulheres de seis 

a dez integrantes, cuja característica comum entre as práticas é o fato de os dançarinos acompanharem 

o ritmo das violas com palmas e sapateados. Nesse sentido, pode-se construir uma sequência de 

movimentos usando apenas esse princípio, afastando de certo modo a ideia de coreografia.   

Faça uma pesquisa na internet de vídeos na internet e apresente o resultado aos estudantes.  

Atividade 3 – Exploração do cateretê (20 minutos) 

Em seguida, proponha à turma uma atividade em grupo. Oriente todos a ficarem de pé e em 

roda. Reproduza a música do cateretê e peça que tentem acompanhar as batidas da música com os 

pés. Explique que a dança é realizada apenas na parte instrumental da música. Você pode sugerir  

algumas sequências como, duas pisadas com o pé direito e duas com o pé esquerdo e um salto, ou 

quatro palmas e uma batida de pé. É importante nesse momento que os estudantes explorem o ritmo 

com o corpo para se familiarizar. Peça então que eles criem uma sequência livremente.  

Atividade 4 – Roda de conversa (10 minutos) 

Antes de a aula terminar, convide os estudantes para uma conversa sobre a introdução a essa 

manifestação tradicional. Você pode conduzir a conversa com as perguntas a seguir: “Como você se 
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sentiu dançando o cateretê?”; “Você considerou fácil ou difícil acompanhar o ritmo do violão?”; “Você 

conseguiu superar as dificuldades?”; “Foi divertido aprender o careretê?”.   

Lembre-se de filmar a prática dos estudantes e anotar o andamento dessa aula no diário de bordo. 

 

Aula 2 – Dançando o cateretê  

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, quadra ou pátio. 

Organização dos estudantes: espalhados pelo espaço reservado para a atividade 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet; caixas de som acústicas. Músicas e vídeos  

de cateretê ou catira, pesquisadas previamente. 

Atividade 1 – Roda de conversa (5 minutos) 

Organize os estudantes em roda e inicie uma conversa recordando as informações sobre o 

cateretê apresentadas na aula passada, que é uma dança rural que se caracteriza por acompanhar 

o ritmo das violas com palmas e sapateados. Diga também que ela é encontrada nos Estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, com menor incidência no Sul e no Nordeste.  

Atividade 2 – Dançando o cateretê em grupos (20 minutos) 

Em seguida, solicite aos estudantes que se organizem em grupos de seis a dez integrantes e 

peça que desenvolvam uma coreografia de até três sequências de movimentos. Dê um exemplo de 

sequência: duas palmas, três batidas com um pé, duas batidas com o outro e mais duas palmas. Eles 

devem se organizar as três sequências e propor uma pequena coreografia. Você pode ainda sugerir que 

explorem a relação com os colegas que estão diante deles, em relação à dança e ao ritmo. Peça também 

que realizem os movimentos sincronizados com a música. Para isso, escolher uma música para todos os 

grupos pode facilitar.  

Se considerar produtivo, pode mostrar mais uma vez os vídeos da primeira aula para inspirar 

os alunos.  

Atividade 3 – Apresentação (10 minutos) 

A seguir, solicite aos estudantes que apresentem as sequências que criaram aos colegas. 

Atividade 4 – Roda de conversa (5 minutos) 

Antes de a aula terminar, convide os estudantes para uma conversa sobre o cateretê. Você 

pode conduzir a conversa com as perguntas a seguir: Quais as diferenças você percebeu entre a prática 

na primeira aula e nesta aula? Você considerou fácil ou difícil propor uma sequência de movimento? 

Foi divertido aprender o cateretê?  

Lembre-se de filmar a prática dos estudantes e anotar o andamento dessa aula no diário de bordo. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há dois aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nessa 

sequência: 

• que os estudantes sejam capazes de reconhecer e caracterizar o cateretê. 

• que os estudantes experimentem a dança do cateretê. 

Para isso, durante a sequência didática, o professor deve guiar suas observações por meio  

das seguintes perguntas: Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma? Os 

estudantes deram atenção às instruções das atividades? Os estudantes respeitaram a produção dos 

colegas? Os estudantes participaram de atividades de dança com palmas e sapateados? De que forma? 

Os estudantes ficaram satisfeitos com as próprias produções? Usaram os conceitos apresentados para 

observar os próprios trabalhos e os dos colegas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual as principais características da dança do cateretê?  

2. Qual origem do cateretê? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes elaborem com as próprias palavras que o que caracteriza o cateretê 
é a sequência de movimentos que acompanha o ritmo das violas com palmas e sapateados.  

2. Espera-se que os estudantes se recordem que é controversa a origem do cateretê, podendo 
combinar danças das matrizes indígenas, africanas e ibérica. 


