
 

Danças Típicas Brasileiras 

A dança é uma das melhores expressões culturais existentes porque envolve o 

movimento, o canto e a dramatização. É a necessidade de se expressar que leva o 

homem a utilizar as artes e transformá-la em um símbolo de seu povo ou sua cidade. No 

Brasil, as principais danças típicas têm forte ligação com a religiosidade, as comidas 

típicas de uma região, a cultura de um povo e os fatores históricos. São ritmos alegres 

com roupas e cenários populares de cada região. A verdadeira dança típica é aquela que 

demonstra o melhor e o mais importante de uma localidade. 

 

Bumba-meu-boi: Dança dramática presente em várias festividades, como o Natal e as 

festas juninas, o bumba-meu-boi tem características diferentes e recebe inclusive 

denominações distintas de acordo com a localidade em que é apresentado: no Piauí e no 

Maranhão, chama-se bumba-meu-boi; na Amazônia, boi-bumbá; em Santa Catarina, 

boi-de-mamão; no Recife, é o boi-calemba e no Estado do Rio de Janeiro, folguedo-do-

boi. O enredo da dança é o seguinte: uma mulher grávida (cujo nome varia de acordo 

com a região do Brasil) sente vontade de comer língua de boi. O marido resolve atender 

a seu desejo e mata o primeiro boi que encontra. Logo depois, o dono do boi, que era 

seu patrão, aparece e fica muito zangado ao ver o animal morto. Para consertar a 

situação, surge um curandeiro, que consegue ressuscitar o boi. Nesse momento, todos se 

alegram e começam a brincar. Os participantes do bumba-meu-boi dançam e tocam 

instrumentos enquanto as pessoas que assistem se divertem quando o boi ameaça correr 

atrás de alguém. O boi do espetáculo é feito de papelão ou madeira e recoberto por um 

pano colorido. Dentro da carcaça, alguém faz os movimentos do boi. 

 

Forró: Essa dança típica brasileira é muito conhecida no país e tem suas raízes 

diretamente ligadas à região nordeste. O forró possui diversos aspectos retirados da 

cultura e do cotidiano desse povo e, por isso, passou a ser comum não só ali como em 

todo o país. A música que embala os dançarinos tem o mesmo nome da dança e é 

acompanhada de instrumentos musicais como a sanfona, zabumba e triângulo. Há 

indícios de que ela surgiu no século XIX e como era dançada em terrenos de chão 

batido, as pessoas dançavam com os pés arrastados para evitar que a poeira levantasse. 

Uma das características mais peculiares do forró é que os dançarinos arrastam os pés 

pelo salão e dançam bem colados, em pares. São diversas formas de dançá-lo: podem 

alternar entre lento, moderado e rápido. Há, ainda, a divisão entre forró eletrônico, 

tradicional, universitário, dentre outros. 

 

Questões: 

1) A danças típicas tem ligações com outros elementos sociais, quais são eles? 

2) Quais nomes o bumba-meu-boi recebe nas diferentes regiões do país? 

3) Qual o enredo da dança bumba-meu boi?  

4) Qual a característica peculiar do forró e qual a explicação histórica para isso? 

5) Quais instrumentos musicais acompanham o forró? 

 



Danças Típicas Brasileiras 

 

Quadrilha: A festa junina é um evento comum no Brasil nos meses de junho, julho e 

agosto. Essa festa possui uma dança bastante conhecida, a quadrilha. A dança evolui em 

duplas ao som do forró e pode alternar entre fandangos, catiras e valsas. São diversas 

evoluções e coreografias que são executadas pelos dançarinos ao som de músicas 

conhecidas como Pula Fogueira e Capelinha de Melão. Eles utilizam uma vestimenta 

característica dos caipiras, com chapéus de palha, vestidos de chita e camisas xadrez. 

Fandango: Dançado em várias regiões do país em festividades católicas como o Natal e 

as festas juninas, o fandango tem sentidos diferentes de acordo com a localidade. No 

Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até em São Paulo) o fandango é um 

baile com várias danças regionais: anu, candeeiro, caranguejo, chimarrita, chula, 

marrafa, pericó, quero-quero, cana-verde, marinheiro, polca, etc. A coreografia não é 

improvisada e segue a tradição. Nas festas juninas, as quadras dessa dança são 

geralmente improvisadas, podendo encarregar-se dessa tarefa tanto os violeiros como os 

próprios dançadores. No Maranhão, essa dança é executada de forma bastante 

semelhante à da quadrilha. 

 

Sertanejo: A população do sertão desenvolveu um ritmo musical conhecido como 

sertanejo, que apresenta influências das melodias caipiras e da moda de viola. Os passos 

que acompanham esse gênero e suas derivações têm as danças tradicionais 

brasileiras como principal inspiração. A composição do gênero sertanejo 

universitário dá créditos ao sertanejo de raiz, arrocha e da música brega. A coreografia 

dessa vertente musical carrega forte influência dos passos das suas inspirações e da 

música country, característica dos Estados Unidos. A região metropolitana de 

Campinas, no estado de São Paulo, é conhecida como ser um polo desse tipo de dança. 

 

Country: O gênero é usado para classificar a música folk da região de Nashville, no 

Tennessee, nos Estados Unidos. O ritmo é tão contagiante que é impossível ficar 

parado! Assim como o sertanejo, o country possui passos tradicionais. As coreografias 

country são conhecidas no mundo todo por sua agilidade e sincronismo. Estilos: Two-

Step ou Texas Two-Step (em pares, dois passos rápidos e dois mais lentos 

alternadamente ); Partner dance (em pares, fazendo rodopios e giros na pista); Single 

dance, Line dance ou Honky Tonk (sozinho, a coreografia consiste ficar em uma fila 

onde todos fazem movimentos curtos e alguns giros, é nesse tipo de dança que você 

costuma ver os dançarinos com os polegares dentro da calça). 

 

Questões:  
1) Quem trouxe a quadrilha para o Brasil? Como e quando isso aconteceu?  

2) Quais adaptações o povo brasileiro fez da em relação à dança francesa, a música e roupas 
utilizadas?  

3) Quais os instrumentos musicais mais utilizados na quadrilha?  

4) Qual a importância do narrador da quadrilha?  

5) Qual o tipo de quadrilha mais famoso no Brasil?  


