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 O presente trabalho surgiu a partir de uma experiência vivenciada com os jovens 

que atuam dentro da Quadrilha Pisa na Fulô, que se localiza no bairro Alto da Brasília, 

município de Sobral no Ceará, no qual nos fez refletir sobre problemas que infelizmente 

tem um aumento de jovens relacionados às drogas, marginalização, preconceito e com 

isso percebemos a importância do trabalho que acontece na sociedade. O presente 

trabalho teve como objetivo compreender as influências da dança na formação e nas 

relações afetivas dos adolescentes. A Quadrilha busca através da dança inserir os 

adolescentes dentro de um contexto social, com atividades que proporcionem a 

integração dos componentes que formam a quadrilha juntamente com a comunidade 

onde está inserida, fazendo assim atividades lúdicas como jogos, brincadeiras e 

gincanas. É de grande importância também abordarmos sobre a questão do 

homossexualismo, pois nesse meio social há um grande respeito sobre a opção sexual 

das pessoas, na qual existem vários homossexuais, pais e mães de famílias que dançam 

na quadrilha. Outro aspecto que foi enfatizado durante a pesquisa de campo, não os 

componentes da quadrilha hoje, mas o que já fizeram parte, que muitos saíram da 

marginalização, das drogas por conta de dedicar-se a quadrilha. A pesquisa foi realizada 

durante o período março de 2011 a março de 2012, onde aconteceram visitas as reuniões 

do grupo, aos ensaios da quadrilha, aos eventos em que eram realizados pela quadrilha e 

as apresentações em festivais de quadrilha em toda a zona norte. Com essas ações, 

buscam construir um espaço de luta pelos direitos dos adolescentes e jovens, 

principalmente educação, saúde, cultura, esporte e lazer. Procura também discutir uma 

política onde o jovem possa ser o principal fundamento desta história. Essa 

característica ajuda a realizar intervenções sociais que permite aos jovens ter um futuro 

melhor, através destas iniciativas conseguiu atender a vários jovens em sua convivência 

social e participação política. 
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