DANÇAS E FOLGUEDOS BRASILEIRAS

Carimbó (PA)

https://br.pinterest.com/pin/497366352573595560/

Dança de roda formada por homens e mulheres, com solista no
centro que baila com requebros, trejeitos, passos miúdos arrastados
e ligeiros. O apogeu da apresentação é quando a dançarina, usando
amplas

saias,

consegue

cobrir

algum

dançador,

volteando

amplamente a veste. Este gesto provoca hilaridade entre todos. Caso
jogue a saia e não cubra o parceiro, é imediatamente substituída. O
nome da dança deriva de um dos instrumentos acompanhantes, um
tambor de origem africana.

Ciranda (PE)

Foto: Ministério da Cultura

Dança

desenvolvida

por

homens,

mulheres

e

crianças.

Os

dançarinos formam uma grande roda e dão passos para dentro e
para fora do círculo, provocando ainda um deslocamento do mesmo
no sentido anti-horário. A música é executada por um grupo
denominado

“terno”,

colocado

no

centro

da roda, tocando

instrumentos de percussão - bumbo, tarol, caixa, ganzá - e de sopro pistons e trombone. As canções, tiradas pelo mestre-cirandeiro e
respondidas pelo coro dos demais, têm temáticas que refletem a
experiência de vida.

Coco (toda região Nordeste)

http://www.palmares.gov.br

Dança de roda ou de fileiras mistas, de conjunto, de par ou de solo individual.
Há uma linha melódica cantada em solo pelo “tirador” ou “conquista”, com
refrão respondido pelos dançadores. Um vigoroso sapateado denominado
“tropel” ou “tropé” produz um ritmo que se ajusta àquele executado nos
instrumentos musicais. O Coco apresenta variadas modalidades, conforme o
texto poético, a coreografia, o local e o instrumento de música. Os “Coco solto”,
“Quadras”, “Embolada”, “Coco de entrega”, “Coco de dez pés” são referidos pela
métrica literária; os “Coco de ganzá”, “Coco de zambê”, pela música; os “Coco de
praias”, “Coco de usina”, “Coco de sertão”, pelos locais; os “Coco de roda”, “Coco
de parelhas ligadas”, “Coco solto”, “Coco de fila”, “De parelhas trocadas”, “De
tropel repartido”, “Cavalo manco”, “Travessão”, “Sete e meio”, “Coco de visitas”,
pela coreografia. A umbigada é presente em muitas variantes. No Rio Grande do
Norte o Coco é chamado “Zambelô”, “Coco de zambê” e “Bamdelô”. Possui um
instrumental mais complexo, constituído por atabaques, pequenos tambores,
ganzá e afoxé ou maracá.

Frevo (PE)

https://br.pinterest.com/pin/541065342705504105/

https://br.pinterest.com/pin/545780048570514560/

Embora esteja praticamente em todo Nordeste, é em Pernambuco
que o Frevo adquire expressão mais significativa. Dança individual
que não distingue sexo, faixa etária, nível sócio-econômico, o frevo
frequenta ruas e salões no carnaval pernambucano, arrastando
multidões num delírio contagiante. As composições musicais são a
alma da coreografia variada, complexa, acrobática. Dependendo da
estruturação musical, os frevos podem ser canção, de bloco ou de
rua.

A

coreografia

recebe

denominações

específicas:

“Chã-debarriguinha”, “Saca-rolha”, “Parafuso”, “Tesoura”, “Dobradiça”,
“Pontilhado”, “Pernada”, “Carossel”, “Coice-de-burro”, “Abanando o
fogareiro”, “Caindo nas molas” etc.

Maculelê (BA)

http://www.palmares.gov.br/?page_id=34089

Bailado

guerreiro

desenvolvido

por

homens,

dançadores

e

cantadores, todos comandados por um mestre, denominado
“macota”. Os participantes usam um bastão de madeira com cerca
de 60 centímetros de comprimento. Os bastões são batidos uns nos
outros, em ritmo firme e compassado. Essas pancadas presidem
toda a dança, funcionando como marcadoras do pulso musical. A
banda que anima o grupo é composta por atabaques, pandeiros, às
vezes violas de doze cordas. As cantigas são puxadas pelo “macota” e
respondidas pelo coro.

Caninha-verde

http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/caninha-verde-do-morro-da-vaca#prettyPhoto[pp_gal]/1/

Esta dança apresenta variantes no que se refere à cantoria, à
coreografia, à poética e à música. No Rio de Janeiro, é uma das
“miudezas” da Ciranda e uma dança com bastões. Algumas recebem
nomes variados; como Cana-verde de passagem (MG e SP),
Cana-verde simples (SP). A disposição dos dançadores varia entre
círculo

sem

solista,

fileiras

opostas,

rodas

concêntricas;

os

movimentos podem ser deslize dos pés, sapateios leves ou pesados,
balanceios, gingados, troca de pares. O movimento tido como
característico é a “meiavolta”, desenvolvida num círculo que se arma
e se desfaz com os dançadores deslizando, ora para dentro ora para
fora, ora em desencontro, ora em retorno à posição inicial.

Catira ou Cateretê (MG, SP)

https://br.pinterest.com/pin/360076932691849807/

É executada exclusivamente por homens, organizados em duas fileiras opostas. Na
extremidade de uma delas fica o violeiro que tem à sua frente o seu “segunda”, isto é,
outro violeiro ou cantador que o acompanha na cantoria. O início é dado pelo violeiro
que toca o “rasqueado”, para os dançadores fazerem a “escova”- bate-pé, bate-mão,
pulos. Prossegue com os cantadores iniciando uma moda de viola. Os músicos
interrompem a cantoria e repetem o rasqueado. Os dançadores reproduzem o bate-pé,
o bate-mão e os pulos. Vão alternando a moda e as batidas de pé e mão. Acabada a
moda, os catireiros fazem uma roda e giram batendo os pés alter-nados com as mãos: é
a figuração da “serra acima”; fazem meia-volta e repetem o sapateiro e as palmas para
o “serra abaixo”, terminando com os dança-dores nos seus lugares iniciais. O Catira
encerra com Recortado: as fileiras trocam de lugar, fazem meio-volta e retornam ao
ponto inicial. Neste momento todos cantam o “levante”, que varia de grupo para grupo.
No encerramento do Recortado os catireiros repetem as batidas de pés, mãos e pulos.

Fandango (SP)

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/83

Em São paulo há duas modalidades de Fandango: o do interior e o do litoral.
O primeiro revela influências do tropeiro paulista. Dançam somente homens,
em número par. Vestem-se com roupas comuns, chapéus, lenço ao pescoço,
botas com chilenas de duas rosetas, sem os dentes. Estas chilenas, batidas no
chão, funcionam como instrumento de percussão no acompanhamento das
“marcas”, como Quebra-chifre. Pega na bota, Vira Corpo, Pula sela, Mandadinho,
dentre outras. A música é a moda de viola comum. O palmeado e o castanholar
de dedos estão presentes no início e entre as “marcas”. O Fandango do litoral ou
Fandango Caiçara compreende uma série de danças de pares mistos, tais como:
Dão-dão,

Dão-dãozinho,

Graciana,

Tiraninha,

Rica

senhora,

Pica-pau,

Morro-seco, Chimarrita, Querumana, Enfiado, Manjericão, etc. Cada “marca”
apresenta coreografia própria, assim como são também particulares a linha
melódica e o texto poético.

Jongo (Sudeste)

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/Jongo-Foto-Acervo-FCPMinC.jpg

Dança de negros organizados em roda mista, alternando-se homens e
mulheres. No centro um solista, um jongueiro, que canta sua canção, o “ponto”.
Os demais respondem em coro, fazendo movimentos laterais e batendo palmas,
nos lugares. O solista improvisa passos movimentando todo o corpo. O
instrumental é composto por dois tambores - um grande, o Tambu, e um
menor, o Candongueiro; uma Puita - cuica, artesanal; um chocalho - o Guaiá,
feito de folha-se-flandres. As melodias são construídas com o uso de poucos
sons. A dificuldade reside no texto literário dos “pontos”, pois são todos
enigmáticos, metafóricos. Quando o solista quer desafiar alguém, canta o “ponto
da demanda”; este deverá decifrá-lo, cantando a resposta: diz-se então que
“desatou o ponto”. Se não for decifrado, diz-se que “ficou amarrado”. Neste caso,
o jongueiro “amarrado” pode passar por várias situações humilhantes e
vexatórias, como cair no chão e não conseguir se levantar, não conseguir andar,
etc.

Quadrilha (todos os Estados)

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/publicacao/leiamais/191/0/

Própria dos festejos juninos, a Quadrilha nasceu como dança aristocrática,
oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil foi
introduzida como dança de salão que, por sua vez, apropriada e adaptada pelo
gosto popular. Para sua ocorrência é importante a presença de um mestre
“marcante” ou “marcador”, pois é quem determina as figurações diversas que os
dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações:
“Tour”, “En avant”, “Chez des dames”, “Chez des Chevaliê”, “Cestinha de flor”,
“Balancê”, “Caminho da roça”, “Olha a chuva”, “Garranchê”, “Passeio”, “Coroa de
flores”, “Coroa de espinhos” etc.
No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações: surgem
novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui
a música ao vivo, além do aspecto de competição, que sustenta os festivais de
quadrilha, promovidos por órgãos de turismo.

Siriri (MT)

https://br.pinterest.com/pin/417216352949667271/

Dança de pares soltos que se organizam em duas fileiras, uma de homens e
outra de mulheres. No meio delas ficam os músicos. O início é dado com os
homens cantando o “baixão”, acompanhados das palmas dos demais
participantes. A seguir um cantador “joga” uma quadra que é repetida por todos.
Neste momento um cavalheiro sai de sua fileira e se dirige à dama que lhe fica à
frente, fazendo-lhe reverência e voltando ao lugar inicial. A dama o acompanha
até o meio do caminho, quando então se dirige a outro cavalheiro retorna
também ao seu lugar inicial. Este cavalheiro repetirá a movimentação do
primeiro, e a dança assim prossegue até que todos os participantes tenham
feito este solo. Os passos não têm marcação rígida, isto é são individualizados. O
acompanhamento musical pode ser apenas rítmico, executado em tambor e
reco-reco; às vezes também apresenta instrumentos melódicos, como a sanfona
e a viola de cocho.

Fandango (PR, RS)

https://br.pinterest.com/pin/453315518714725304/

O termo Fandango designa uma série de danças populares chamadas “marcas”.
No Paraná, os dançadores, executam as variadas coreografias: Anu, Andorinha,
Chimarrita, Tonta, Cana-verde, Caranguejo, Vilão de Lenço, Xarazinho, Xará
Grande, Sabiá, Marinheiro, etc. O acompanhamento musical é feito com duas
violas, uma rabeca e um pandeiro rústico, chamado adufo. As coreografias das
“marcas” paranaenses constam de rodas abertas ou fechadas, uma grande roda
ou pequenas rodas fileiras opostas, pares soltos e unidos. Os passos podem ser
valsados, arrastados, volteados, etc., entremeados de palmas e castanholar de
dedos. O sapateado vigoroso é feito somente pelos homens, enquanto as
mulheres arrastam os pés e dão volteios soltos. No Rio Grande do Sul, o
Fandango apresenta um conjunto de vinte e uma danças, com nomes próprios:
Rancheiro, Pericom, Maçarico, Pezinho, Balaio, Tirana-do-lenço, Quero-mana,
Tatu, etc.
O acompanhamento musical é feito pelo acordeão, chamado “gaita”, e pelo
violão. A coreografia recebe nomes também distintos - “Passo de juntar”, “Passo
de marcha”, “Passo de recurso”, “Passo de valsa”, “Passo de rancheira”,
“Sapateio”, etc.

Pau-de-Fitas (Sul)

https://br.pinterest.com/pin/19773685839115973/

Para seu desenvolvimento prepara-se um mastro com cerca de três
metros de comprimento, encimado por um conjunto de largas fitas
multicores, de maior tamanho. Os dançadores, em número par,
seguram na extremidade de cada fita e, ao som das músicas, giram
em torno do mastro, revezando os pares de modo a compor
trançados no próprio mastro, com variados desenhos. No Rio
Grande do Sul os trançamentos recebem os nomes: “Trama”,
“Trança”, “Rede de Pescador”. Em Santa Catarina há o “Tramadinho”,
“Trenzinho”, “Zigue-Zague”, “Zigue-Zague a dois”, “Feiticeira” e “Rede
de Pescador”.

Boi-bumbá ou Bumba-meu-boi (Norte e Nordeste)

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/Bumba-Meu-Boi-Foto-Geraldo-Furtado-Secretaria-de-Estado-d
a-Igualdade-Racial-MA.jpg

O enredo se refere ao boi que pertence ao Amo e, sob pretexto
fútil, é morto por Pai Francisco. O Amo chama o doutor para
ressuscitar o boi, que não consegue, apela para o padre que também
não logra fazê-lo. É chamado o pajé, que ressuscita o boi, havendo
então uma festa onde o boi é "repartido" entre as pessoas
presentes. Apresenta-se no ciclo natalino.
Com variações nominais e diferentes posições no calendário
(bumba-meu-boi AL, BA, PB, PE, SE), boi-de-reis (PB) boi calumba
(RN), boi surubi (CE), no ciclo natalino; bumba-meu-boi (MA) no ciclo
junino), os grupos recebem denominações segundo instrumentos
musicais acompanhentas: "Boi de matraca" e "Boi de orquestra".

Maracatu - (PE,CE)

http://portal.iphan.gov.br/galeria/detalhes/133

Cortejo derivado dos festividades da coroação do Rei Congo. Perdida a unção religiosa,
deslocou-se para o carnaval. Seus personagens principais são Rei, Rainha, Príncipe,
Princesa, Vassalos, Índios, Dama-do-paço. O ritmo contagiante é executado em variados
tambores e agogôs.
Os grupos de Maracatu de Baque Virado tiveram origem nas coroações de rainhas e
reis negros denominados Reis do Congo. Na atualidade integram os festejos
carnavalescos com um cortejo real negro ricamente trajado com sedas, veludos,
bordados e pedrarias, em referência à corte europeia. A música é composta por
batuques da tradição africana fundamentados no Candomblé.
Outra variante é Maracatu Rural ou Maracatu de Baque Solto é uma referência da
cultura pernambucana, no qual figuram os caboclos de lança. A maioria de seus
integrantes é de trabalhadores rurais, que também produzem as próprias fantasias,
guiadas, relhos e chapéus. Diferencia-se dos outros maracatus por seu estilo de
vestimentas e pela musicalidade própria. Enquanto no maracatu de Baque Virado os
tambores marcam a harmonia, os instrumentos de sopro dão a essência do Maracatu
de Baque Solto, conhecido ainda como Maracatu de Orquestra.

Folia-de-reis

http://www.palmares.gov.br/?attachment_id=35727

Organizados em pagamento de promessa, esses grupos, do ciclo
natalino, rememora a viagem dos três reis do oriente a Belém,
visitam casas de devotos onde cantam passagens bíblicas.
Autodenominados foliões, os componentes se organizam numa
hierarquia

composta pelo Mestra, Contramestre, Bandeireiro,

Músicos e Cantores. Há ainda os Palhaços, mascarados que
representam a parte profana deste ritual religioso e que não cantam,
mas declamam versos jocosos, memorizados e/ou improvisados.
No Rio de Janeiro os Palhaços costumam recitar poemas de folhetos
de cordel, de autoria própria ou não.

Capoeira (Todo território brasileiro)

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/228/

A Capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o
território brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais
e locais criadas a partir de suas “modalidades” mais conhecidas: as
chamadas “capoeira angola” e “capoeira regional”. Os principais
aspectos da capoeira, como prática cultural desenvolvida no Brasil,
são o saber transmitido pelos mestres, como reconhecidos por seus
pares, e a roda, onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se
realiza de modo pleno.
http://www.unicamp.br/folclore/Material/extra_dancas.pdf
http://www.palmares.gov.br/?page_id=34089

