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O Festival Gaúcho de Danças (FEGADAN) 
tem por finalidade a preservação, valorização 
e divulgação das danças tradicionais 
Gaúchas, 
primando pela espontaneidade no bailar,
baseando-se nas obras(ensinamentos) 
publicadas por  João Carlos Paixão Côrtes e 
Luiz Carlos Barbosa Lessa.



O Festival tem por objetivo:

Valorizar  as  pesquisas de João Carlos Paixão 
Cortês e Luiz Carlos Barbosa Lessa, que 
resultaram em uma  série de obras que 
descrevem o bailar, o vestir e a forma de tocar 
e cantar as músicas das danças tradicionais 
gaúchas;



...Aquele que desejar de forma correta, 
ensinar os motivos 

enumerados(...),deverá louvar-se de 
documentação fundamentada, 
coreografia original, fidelidade 

interpretativa e de conhecimento 
cultural...

70 Danças e a Mesmice
J.C.Paixão Cortês



O que é FOLCLORE?



...numa visão de sentido popular, o folclore vem 
sendo divulgado, como aquele motivo que “se 
origina do homem, da terra e da tradição: o homem 
cria valores, difunde-os, reformula-os, de acordo 
com suas concepções; a terra dá o ambiente, 
adapta as ideias universais e às formas regionais.
A tradição é recriada aqui, adaptada e elaborada, 
não o que é do passado, mas o que é conservado 
em sua forma e reinterpretado em suas 
características. Só é folclore o que o povo aceita; só 
se torna tradição o que o povo acolhe e difunde. 
Este é o que cria, recria, transforma”.



Conceito Universal 
de Harmonia

s. f., Conjunto de sons que constituem acorde 
musical, Arte de ordenar os acordes musicais, 
Boa disposição (no conjunto), Proporção, 
ordem agradável à vista,  Paz e amizade (entre 
pessoas), Concórdia, Conformidade, 
Coerência, União por engrenagem.



Um elemento que tem harmonia estará 
disposto de forma equilibrada e justa 
entre as partes DE UM TODO. 

Cada grupo tem sua linguagem de 
harmonia  e tem a oportunidade de 
levar isso a palco. 



CORREÇÃO 
COREOGRÁFICA

São todos os passos fundamentais 
realizados corretamente ,assim 
como as figuras descritas para cada 
tema coreográfico;



Quando ocorrer de  50% do grupo estar 
realizando movimentos não descritos ou 
incorretos, sua nota  para este quesito será 
penalizada em -0,02; e quando o percentual 
ultrapassar 50% essa penalidade, passará a 
-0,05. (por figura).

DESCONTO EM 
COREOGRAFIA



* O dançar gauchesco envolve a conquista do par, 
atenção para com este;
* A expressão gestual, facial e corporal realizada em 
cada parte das danças, com as características da 
sua geração coreográfica. 
*É a arte de expressar de certa forma teatralmente 
o tema proposto;
* A transmissão de um sentimento frente ao tema;
* As  danças tem crescente  conforme as 
características da mesma; 

INTERPRETAÇÃO



A noção de Territorialidade na dança é tomada pela 
distância entre o cavalheiro e a dama na formação de 
um par, ou disposição conveniente do grupo de 
dançarinos nos temas de conjunto no salão.
É de capital significado para a adequação harmônica 
das figuras coreográficas.
...A territorialidade entre um par no ciclo das danças de 
pares enlaçados, com certeza é diferente nos ciclos do 
fandango, minueto e contradanças.

Paixão Cortês
Picoteios & Saracoteios
abril/2003

TERRITORIALIDADE



Sapatear
“Dominantemente , é uma expressão calada, 

de uma viril elegância, de hábil agilizar 
teatralizado,no,qual, o bailarino gaúcho, se 
apresenta e “conversa” coreograficamente, 
através dos pés de forma nativa e , quando em 
companhia do par (sua prenda), numa 
expressão de respeitável envolvimento 
conquistador e amoroso”

Danças e Dançares



“ ... Sapateador que se presa, não entra “chão a 
dentro”, fazendo barulho, ”se eleva “ do solo, “se 
desprende”, de forma  sublime e máscula, sem 
perder a sonoridade firme e límpida dos 
correspondentes tempos fortes, e fracos  de uma 
música, entre batidas marcantes e tênues, vibrantes 
e suaves , fugindo , outrossim, de “ pisar em ovos” 
ou “ em flores". Outrossim , existem muitos 
“virtuosos” sapateadores destituídos de qualidade 
interpretativa, que “ enchem” uma coreografia com 
complicados e exagerados “floreios”, sem nenhuma 
ARTE.”



Palavra que vem do espanhol “sarandeo” o gracioso 
movimento que a dama executa(...) segurando a saia, 
enquanto o cavalheiro sapateia.
É o elemento coreográfico que tem por finalidade 
explorar a graça feminina.
Assim sendo, os “passos” do sarandeio não se limitam 
por esquemas ou explicações pormenorizadas, sendo 
que o limite do sarandeio é a própria graça da 
gauchinha.
Desenvolvendo-se livremente de acordo com as 
possibilidades individuais e a característica de cada 
dança.

Sarandeio



MENEIOS
Movimento do corpo ou 

parte dele, gesto ou 
trejeito

Danças e Andanças da Tradição Gaucha,1975



GERAÇÕES 
COREOGRÁFICAS 



Geração Coreográfica é o conjunto 
de danças que conserva as mesmas 
características principias, durante um 

período mais ou menos longo, até 
que essa moda “canse” e surjam 

outras danças com características 
bem inovadoras.

Bailes e gerações dos bailares campestres,2002.



Danças e sua classificação nas 
Gerações 

Bailes e Gerações dos Bailares 
Campestres.2002



Danças Profanas
Danças com influências da

1ª GERAÇÃO

Tirana do Lenço
Tatu com volta no meio

Tirana-do-Ombro (criação)



Continentinos
Fandangos e Bailes 

Antigos



Geração  com características de graciosidade 
e sedução, destacando-se os meneios 
femininos e o sapateio galanteador do 
homem. 

Predomina as danças de pares 
SOLTOS -INDEPENDENTES. 

Os peões e as damas as vezes se 
aproximam, as vezes fogem, simulando 
negaças de namoriscos, e trocando entre si 
uma linguagem mímica de conquista 
amorosa, sem que os corpos se toquem.



Não há diálogos de palavras entre os 
dançarinos. 
A “fala” era feita e ouvida através de 
expressões corporais, “manuelagem” 
sapateios, sarandeios, roseteados, e 
conversas de olhar, principalmente.

O peão chama a atenção para si, com 
adequados sapateios, sem ser brutal nem 
barulhento, porém sem pisar em ovos.



Já a prenda realizava airosos movimentos 
corporais com singeleza, através de 
sarandeios recatados, sem exageros, com 
meneios graciosos, pudorosos, 
correspondendo aos sapateios de seu par. 

Batidas de palmas e castanholar de dedos 
são frequentes (tendo quase a mesma 
função entre si), de acordo com a 
mensagem da dança.



A música é bem rasgada e a cantoria algo “chorosa”, 
onde a viola  predomina, em dueto com “rabecas”. 

Portanto, as cordas são afinadas pelo cantor, e o cantor 
é a  maior  expressão melódica e interpretativa do 
“Musical”. 

Sapateios cadenciados são feitos, onde a batida da 
viola é  rasgada (para baixo) imitando os tempos dos    
sapateios ( hoje a gaita realiza  na baixaria esses   
mesmos rasgados, nos mesmos tempos).

Levantes são rasgados e interpretados ao máximo pelo 
cantor.



TATU COM VOLTA 
NO MEIO

(1º Geração)



- Movimento da prenda realizado com 
passos de marcha alternados com 
polca;

- Utilizar todo tempo musical para a 
realização dos giros (prenda);



TIRANA DO LENÇO
(1º Geração)



1ª figura
- A finalidade desta figura é fazer com que, além 
de se cumprimentarem com donaire e elegância 
os dançarinos adotem novas posições; 
- Durante o 1º  sapateio e sarandeio peão e 
prenda trocam-se cumprimentos respeitosos; 
Nos passos de marcha continua o caráter 
cerimonioso entre o par e na parte dos sapateios 
e sarandeios continuados,...ambos entrementes, 
guardam um ar comedido e respeitoso;
- Já nos passos-marcha em curva ...já então 
mais alegre e cheio de promessas;



2ª figura
- Durante os sapateios e sarandeio, frente á 
frente, ...olham-se com altivez, como se em 
desafio.
- Já nos passos de marcha em curva, A mulher 
sorri brejeiramente para seu companheiro, 
enquanto lhe foge à perseguição. 
- Nos movimentos continuados, ...num sapateio 
continuado bastante vivo, a mulher...sarandeia 
vivamente. 



3ª figura
- Sapateio do homem ...agitando o lenço 
elegantemente;
- Durante os passos de marcha o homem vem 
...trazendo sua companheira “presa” ao lenço;
- Face  a face e “presos” pelas extremidades do 
lenço,eles dançam vivamente sem porém se 
afastarem praticamente do mesmo lugar; 
“ Arrependida”, a mulher se desprende do lenço 
e foge...; 
- Ele ...enquanto isto, surpreendido e desolado 
pela fuga da jovem limita-se a marcar ...;



Agitando vivamente seus lenços, o homem e a 
mulher vão ao centro encontrar-se;
E os compassos seguintes – ao contrário do que 
se verificou nas figuras anteriores – são todos 
empregados num gracioso sarandeio, pela 
mulher, e em passos livres ( sapateios, floreios, 
etc.) pelo homem. Ambos são soltos (não 
tocando-se nem pelo lenço), a não ser no último 
compasso, encerrando a dança aproximando-se 
para um encontro final vivo e romântico!!



Contudo, segundo o Sr. Paixão 
Côrtes, a liberdade criativa não 
deve ser limitada. 

Levantes:  pode-se interagir a 
audição dos dançarinos aos 
músicos;



Tirana do ombro
(1º Geração)



- A Tirana do Ombro está classificada, 
segundo Paixão Côrtes, na 1ª Geração 
Coreográfica, dança criada; 
- Na Tirana do Ombro os dançantes não 
se utilizam de lenço; 
- As quadrinhas utilizadas como 
“levantes” para a Tirana do Ombro são, 
de modo geral, quadrinhas de “Tirana”, 
podendo ser executadas também para a 
Tirana do Lenço. 



Inicia-se com bate-pé ou sapateio, não 
podendo misturar estes movimentos;
Destacar os ombros, quando forem  
esquerdo/esquerdo, direito/direito;
Os movimentos das damas que 
correspondem aos sapateios 
continuados devem ser somente em 
passos de marcha, contendo algo 
saleroso (certo ar de desafio e  donaire 
na postura da prenda);



- Na 2º e 3º figuras, todos movimentos da dançatriz 
são em diagonais com passos cruzados;
- Durante os levantes, a aproximação dos ombros 
(sem girar o tronco), na primeira parte, tanto peão 
como prenda, iniciam o movimento com o pé direito, 
enquanto que na segunda é realizada com o 
esquerdo. 
- No girar da prenda, peão faz um passo de 
aproximação de auxilio ( uma espécie de faz que vai 
mas não vai);
- No último movimento é executado de forma livre,   
cuidando do espaço que vem usando.
- Tesouras não são obrigatórias.



Danças com influência da
2ª GERAÇÃO

Caranguejo
Queromana

Queromaninha (Mariquita)



“...gestos comedidos, refinados de todo 
conjunto. Homem e mulher tomavam-se 
suavemente pelas mãos, executam lentos 
giros, faziam reverências. Era assim o 
minueto.....”

Bailes e Gerações dos bailares 
campestres; 
João C. D. Paixão Côrtes, 2002.



2ª Geração 
Danças de Etiqueta

Minuetos



(2º Geração)



Os pares ao som da melodia introdutória, 
buscam seus lugares em uma fileira...

Para postar-se na posição inicial, 
geralmente, o mestre da dança é quem 
mostra com seus gestos e passos o 
posicionamento e procedimentos da 
mesma;



Quando for realizado o giro, este, pode 
ocorrer ao final da 1º ou 2º partes do 
passeio na sequência coreográfica, 
concluindo-o em diagonal;

O retorno das marcações pode ser 
realizado em diagonal, ou para traz, 
reto.



- O movimento de ombro nos 
bate-pés são inerentes ao 
movimento que o dançante este 
realizando com seus pés;

- Final dos bates -pés o último 
passo de juntar é no 
prolongamento da nota; 



CARANGUEJO
(2º Geração)



Posição Inicial
- Os pares, ao som da melodia introdutória  
se dispõem em circulo, homem e mulher, 
face-a-face, inteiramente soltos.
- O que realmente ocorre, pois é a formação 
de dois círculos, um dos rapazes por fora, e 
outro menor, ao centro, constituído pelas 
moças

Manual de Danças Gauchas
Paixão Cortês/Barbosa Lessa



- Ao preparar-se para a troca de pares, o 
peão deve girar seu tronco em 1/8 de 
volta, sentido horário, e, somente 
depois iniciar o movimento com os pés.

- Ao final da troca de pares, no 4º passo 
de juntar, primeiro os dançantes – peão e 
prenda giram seu tronco 1/8 no sentido 
horário, para depois iniciarem o 
movimento de meio giro.



Não coreografar os bate palmas. Se iniciar à direita 
executá-los e terminar á direita.

- A marcação das prendas deve ser executada de 
meia planta, à frente, com o pé direito, e, não com 
a  ponta do pé (este é um movimento singular, que 
só se percebe, neste tema musicoreográfico). 

- Na troca de lugar, de pares, os cumprimentos são 
cerimoniosos, maneirosos, quase uma reverência, 
ao realizar a troca pode ser realizado troca de 
olhares entre os pares;
. 



QUEROMANINHA



- Respeitar o raio de ação durante 
as marcações;

- Tendência de roda;



3ª Geração
CONTRADANÇAS 

VIVAS



“...danças inspiradas nos camponeses 
da Inglaterra e caracterizadas por 
evoluções vivas, descontraídas. ...com a 
contradança, o homem “deu o braço” à 
mulher.”

Bailes e Gerações dos bailares 
campestres; 
João C. D. Paixão Côrtes, 2002.



RILO
(3º Geração)



- Formar mais rodas  quando houver  
espaço em que se bailará sem prejuízo 
a dança. 

- Após as quebradas do rilo os 
dançantes, peão e prenda  não devem 
ficar mais que um breve instante 
soltos. * Apenas o suficiente para 
caracterizar a “quebrada” do Rilo. 



- A tomada de mãos da figura do singelo 
deve, ser executada com os braços 
erguidos mais ou menos à altura dos 
ombros, e o soltar de mãos, mais ou 
menos à linha dos ombros ou cintura;

- Ao final da dança sempre homens para 
fora e mulheres para dentro; 
- O passo fundamental é reles chão, 
com taconeio de passagem;



Comandos realizados na evolução do bailar:

1- Passeio pela direita, cada um com seu par!
Agora e se foi!
2- Formar a roda, e venha o rilo singelo!
Com o par da frente! Com o de trás...

E siga prá frente!...
3- ...”rilo singelo”...” e siga prá frente!”
4- Ao chegar a seu par, quebrar o rilo! 
Agora e se foi!



5- E siga o rilo dobrado, pra frente 
sempre!
6- Ao chegar ao seu par, quebrar o rilo!
7- E siga o rilo singelo, prá frente 
sempre!
8- Quebrada final;



CANA VERDE
(3º Geração)



- Os dançantes só cantam quando os músicos 
cantarem. Isto é uma característica geral das 
danças gaúchas.

- Na figura de aproximação, os grupos , devem 
optar pelos passos de marcha ou pela 
marcação no lugar sem entrar chão a dentro. 
(Dependendo da disponibilidade de espaço)



- A dança pode iniciar tanto em roda 
quanto em cordão. 

- Contudo, os grupos não devem 
coreografar o giro saudação, 
desfigurando-o; buscando manter a 
característica do mesmo, conforme 
descrição do Manual de Danças de 
Barbosa Lessa e Paixão Côrtes. 



CHIMARRITA
(3º Geração)



- Quando os músicos cantam não ocorre  
resposta dos dançarinos;

- O passo da troca de lugares deve conter 
um natural deslocamento em avanço;

- Para a figura do caminho da roça, a 
preparação deve ser infletindo em três 
tempos.



- Esta dança, o par a termina, sempre de 
mãos dadas.

- Último passo de polca, o par deve 
buscar  aproximar-se, portanto, o primeiro 
movimento do passo de polca 
(marcação), é em diagonal, à frente, e os 
dois últimos movimentos no lugar. 



MAÇANICO
(3º Geração)



- Executar os passos da dança de 
forma vibrante (característico do 
pássaro);

- Na segunda figura (giros) o 
quarto movimento é de juntar, 
ficando  peões e prendas de pés 
juntos. 



PEZINHO
(3º Geração)



Ao reiniciar a figura de marcação ocorre 
duas batidas de pé – marcantes;

Os cumprimentos ao final de cada um dos 
giros fazem parte da coreografia, 
portanto, o último cumprimento da dança 
dever ser executado ao final do último giro, 
juntamente com o passo de juntar 
(8º movimento). 



VINTE E QUATRO
(3º Geração)



A dança inicia na melodia de uma marcha.
O tema apresenta 3 figuras distintas: 
pêndulos, as tesouras e os giros.  

1ª FIGURA

- Parte do namoro, onde peão e prenda, 
iniciam uma movimentação de cabeças-
pêndulos  (peão /prenda para esquerda e 
após para o outro lado); lembrando que são 
movimentos de interpretação “amorosa”, 
portanto cuidado com a velocidade!

Apresentador
Notas de apresentação
Olha a forma com que coloquei a descrição da interpretação, veja se está bom desta maneira.



2ª figura

Tesouras: o par executa tesouras, 
iniciando com pé esquerdo, levando o 
pé direito à frente, num total de 14 
vezes e terminando com um passo de 
arremate com pé esquerdo.



3ª figura 

Molinetes: o par realiza um molinete 
enganchados   pelo braço direito do peão e
da  prenda (sentido horário);
- Iniciando com o pé esquerdo são executados 7 
passos de marcha e o 8º passo de juntar. 
Tem-se o retorno pelo mesmo  trajeto, só que 
agora trocando os braços (sentido anti-horário).
- Ao final do 2º molinete um cumprimento 
simultâneo ao passo de juntar;
-A dança se repete a bel prazer do mandante.



4º GERAÇÃO
PARES ENLAÇADOS



“...danças vivas, espontâneas, de pares 
independentes, soltos, sem comandos, 
enlaçados...”

Bailes e Gerações dos bailares 
campestres; 
João C. D. Paixão Côrtes, 2002.



MAZURCA 
GALOPEADA

(4º Geração)



-Os pares dançam livremente pela 
sala,  em sentido anti-horário, 
à moda tradicional. 

-Os pares podem girar, mas sem 
exageros. 



-A figura da “carreirinha” é executada 
com seis passos em linha reta e um 
giro, que o par o executa deslocando-se 
do lugar.

-Ao final de cada um dos passos de 
juntar da carreirinha a dama deve 
sempre juntar os pés, para o devido 
arremate. 



MAZURCA
MARCADA

(4º Geração)



- Os pares dançam de forma 
independentes na sala. 
-Com duas figuras distintas, uma 
marcada, que se repete, e uma para os 
giros (vez no sentido horário e vez no 
sentido anti-horário).
- Cuidado!! O passo de Mazurca não 
permite tanta liberdade quanto o de 
rancheira, por exemplo.



-A mazurca não tem marcação, como a 
rancheira. 

- Desloca-se, avançando em diagonal, à 
frente, no primeiro movimento, aproxima 
o pé ( sem juntá-lo), no segundo 
movimento, em meia planta, e o terceiro 
movimento é no lugar. 



A mazurca se toca “picadinho”, como bem 
ensina o mestre Paixão Côrtes, em 
bibliografia, palestras e cursos,...Se dança 
por diante, não se dando muito a giros, 
embora possa executar um ou outro girar.



MAZURCA DE 
CARREIRINHA

(4º Geração)



-O carreirinho deste tema não tem 
giros, e deve sempre ser executada 
duas vezes – ida e volta mais 
ida e volta.

-Duas figuras distintas: uma para se 
dançar a mazurca e outra para se 
dançar o carreirinho;



CHOTE DO DEDINHO
(4º Geração)

Apresentador
Notas de apresentação
QUAL A GERAÇÃO? 4º, JUNTO COM CHOTES??????????



- Ao final da valseadinha da “figura do 
dedinho” há sempre um arremate;
- A figura do dedinho deve ser executada 
e repetida  para ambos os lados, depois 
dança-se o chote enlaçado; 
- A parte enlaçada inicia-se sempre com o 
pé esquerdo do peão, direito da dama.  
- Dedo direito com dedo  direito, e 
esquerdo com esquerdo;



HAVANEIRA MARCADA
(4º Geração)



- Observar os passos de recuo das 
prendas; 

- Durante a parte em que os pares 
deslocam-se pela sala deve ocorrer 
a lateralidade, ou seja, o tradicional 
“dois pra lá e dois pra cá”. 



CHOTES 
CARREIRINHO

(4º Geração)



- O peão enlaça sua dama ao final da 
musica introdutória;

- Pião duplo: utilizar todo tempo musical 
para a figura.
Observa-se  que, ao final de cada 
“valseadinha” pode haver uma mudança de 
direção, para um novo carreirinho.
-Lembramos  que as quadrinhas deste tema 
são de criação do folclorista J. C. Paixão 
Côrtes.



CHOTES DAS 7 VOLTAS
(4º Geração)



-Durante a figura do “descanso” a 
música deve ser menos intensa, pois a 
intensidade e vibração musical 
destacam-se nas “sete voltas”
-Ao final de cada “valseadinha” o par 
pode buscar uma nova direção para o  
fundamental. 
- Procurar distribuir os passos ao longo 
das voltas, para que a velocidade não 
seja alterada bruscamente.



CHOTES DOS 7 PASSOS
(4º Geração)



Ao realizar a figura das marcações, 
os pares  podem ou não cruzar os 
pés durante a mesma; no entanto a 
característica do 1º pé é arrastado 
e do 2º é meia planta
Cuidado para não realizar um 
passo de juntar durante a 
realização da figura



Se os movimentos do passo fundamental de 
chotes, ir e vir, são em direção retilínea, no 
termino desta figura característica dos “ 7 
passos”, o par de dançarinos poderá tomar 
outra direção ,coadunante ao espaço físico 
entre os casais dançantes e passível de 
territorialidade do salão para um correto 
saracoteio

Picoteios e Saracoteios/
Folk Pampeano
J.C. Paixão Cortês



CHOROSA
(4º Geração)



- Os pares enlaçam-se  frente a frente;
- Peão afasta seu pé esquerdo, sem o arrastar, a 
uma  certa distância onde repousa a ponta do 
mesmo, ao fazer esse movimento ocorre uma 
flexão da perna de apoio, e juntamente o ato de 
movimentar a cabeça para observar o pé que 
está a se afastar;
Sendo executados juntos, todos os movimentos 
são desfeitos retornando a posição inicial. 
A prenda realiza os mesmos movimentos, no 
entanto, o pé a ser afastado será o direito;



- A figura “abre e fecha”, (recuo), repete-se, 
totalizando 2 para o lado esquerdo do peão e 
2 para o lado direito da prenda;
- Na sequência, os movimentos repetem-se 
para o lado oposto;
- Todos esses movimentos são repetidos 8x 
ao total, alternando os lados de 2 em 2x.
- Na segunda parte da dança, os pares 
desenvolvem o bailar com o passo 
característico



SARNA
(4º Geração)



-Deve ser executada em andamento 
allegretto, preferencialmente .
-Na segunda parte, percebe-se uma 
sequência na qual a música 
praticamente só executa 
marcações, essas, devem ser 
alegres e bem expressivas já que ai 
se figurarão as “coceiras”.



- Ambas figuras iniciam-se juntamente com a 
música. 

- O coçar faz-se no  vão dos dedos, dobras do 
braço, no pescoço, nas costas, nas dobras 
do corpo;

- Após o “coça-coça” há o arremate, peão 
com as mãos às costas e damas com as 
mãos à saia ou à cintura, para depois 
enlaçar-se. 



GRAXAIM
(4º Geração)



- O 5º, 6º e 7º compassos são 
repetições do 1º , 2º e 3º, sendo o 
8º repetição do 4º compasso, com 
a respectiva pausa. Dá-se assim 
os “Saltos do Graxaim”.

- Parte enlaçada é 
“polquinha limpa banco”



VALSA DO PASSEIO
(4º Geração)



-Passeio em passos de marcha, ambos com o 
pé esquerdo (31 mais o passo de juntar, fora da 
música). Podendo um ou outro casal executar a 
sua variante, tomados pelo “enganchar” dos 
braços (esq do peão e dir da prenda “ficando em 
lados opostos do cordão”), usando dos últimos 
passos para através de um giro da prenda 
ambos tomarem o seu lugar na “fileira de peões 
e prendas”, correspondentes.
- Pares enlaçados executando passos de valsa 
(8 passos giros anti-horários e 8 no sentido 
horário)



VALSA DA MÃO 
TROCADA

(4º Geração)



-Pares dançam dispostos livremente pela sala; 
-O grupo opta por fazer giros em 
8 ou 4 passos (1º parte);
-Os pares executam sete passos de valsa, em 
sentido horário, trocando de mãos, iniciando 
com a mão direita de ambos, e, no oitavo passo 
de valsa a dama realiza um giro, sob seu braço 
direito, em sentido anti-horário;

No retorno, repete-se a figura;



- Formada a roda, os dançantes avançam, 
peões em sentido anti-horário, damas em 
sentido horário, trocando pares a cada dois 
passos de valsa campeira, até encontrarem 
seus pares originais;
-Ao encontrar o par, executa-se meio giro 
por sob o braço da prenda, fazendo o 
retorno, repetindo-se os movimentos 
anteriores;
-Não há cadena;



- A dança pode ser finalizada em roda, 
com os pares espalhados livremente, de 
forma independente pela sala, ou ainda 
retirando-se do palco. 
- Não existe preparação para executar as 
figuras de troca de pares ou mãos;
- Cuidar passo fundamental 
(valsa campeira);



CHOTES DE RODA DE 
PAR TROCADO MODA 

SERRANA
(4º Geração)



Pode-se trocar o par entre uma marcação 
de chotes e outra, ou então direto, ligando 
as mesmas. Lembrando que para fazê-lo é 
necessário retornar ao par;

Para o movimento completo da figura da 
Meia lua, a dama gasta 
2 passos fundamentais, um para avançar 
e outro de retornar;



CHOTES DE RODA DE 
PAR TROCADO MODA 

LITORAL
(4º Geração)



- Esta dança era executada quando alguns 
casais, pares de maior intimidade entre si, 
se encontravam, realizando a mesma. 

- Peão sempre conduz a dama para a troca 
de par, e deve se destacar a “largadinha” da 
mão, por ele executada, para que a dama 
possa deslocar-se a outro par. 

- O valseado é em três movimentos. 



- Ao encontrar o seu par e a música não 
encerrar no  fraseado musical, os pares, 
enlaçados agora desfazendo a roda,  
permanecem executando a valseadinha até 
o fim do mesmo. 



CHOTE DE PAR TROCADO 
MODA FRONTEIRA

(4º Geração)



- Os dois pares avançam defrontando-se 
através de uma marcação de chotes
fundamental;
- (marcando o 4º passo no ar), soltam-se, 
“trocando” de par, passando a executar a 
valseadinha em sentido horário.( 3 ou 5 
passos)
- Segue o chotes fundamental, ora fazendo 
novamente essa troca, encerrando a dança 
com o seu par.

Apresentador
Notas de apresentação
OBSERVAR LIVRO DÊ LHE CHOTES PARCEIRO---



CHOTES DE PAR 
TROCADO A MODA 

SERRANA
(4º Geração)



- Os dois pares avançam defrontando-se 
através de uma marcação de chotes
fundamental;

- Realiza-se a figura da meia-lua, soltando 
a prenda no final da mesma;

- Executando uma aproximação, mais os 
4 passos da valseadinha;

Apresentador
Notas de apresentação
OBSERVAR LIVRO E DÊ LHE CHOTES PARCEIRO--



HIBRIDISMO
“ Do que  chegou, do que estava 

e do que ficou”



“Considera-se híbrido a 
composição de dois elementos 
diversos anomalamente reunidos 
para originar um terceiro elemento 
que pode ter as características dos 
dois primeiros, reforçadas ou 
reduzidas”.



1º e 2º GERAÇÕES



ANÚ



- Cuidado: os passos não são largos, 
amplos, por se tratar de uma dança 
cerimoniosa; (durante os “passeios”). 
- Em sua segunda parte, os 
sarandeios e sapateios , são 
evidenciados no bailar;
- Cumprimentos e movimentos de saia 
são cerimoniosos;



- É a dança de par que mais lembra 
as danças do tropeirismo biriva;

- Na figura do “bamo embora” a fila 
de peões deve seguir, avançar 
sapateando, porem, sem figuras de 
joelho e de giros; Cara-volta 
substitui o olha o fogo.



1º e 3º GERAÇÕES



BALAIO



- Formação de roda por cordão ou direto;

- Cuidar movimentos exagerados durante o giro 
saudação; 

- 2ºfig Inicia-se com bate-pés/ sapateios /       
sarandeios mais simples, formando uma 
crescente ao longo da dança. 



-Durante os sapateios poderá ocorrer um 
natural deslocar-se, cuidando a 
territorialidade, evitando    “abrir e fechar” 
a roda.

-Giro da prenda do segundo sarandeio de 
cada repetição, é realizado pelo lado 
esquerdo;
-Não há giro de peões;



SARRABALHO



- Paixão Côrtes, em seus cursos e 
palestras, sugere que não ocorra, 
durante o bate pés, um deslocamento 
exagerado; 

- Na figura da porteira, ao realiza-la, as 
mãos não podem ultrapassar a linha da 
cintura do peão; Esse cuidado deve 
existir na ida  e no retorno;



Importante destacar que, os dois últimos 
passos, da figura da porteira, são 
movimentos que devem ser executados no 
lugar. Não há continuidade de deslocamento, 
pois são arremates;

Apresentador
Notas de apresentação
OBSERVAR ESSA LÂMINA



1º e 4ºGERAÇÕES



VANEIRÃO SAPATEADO



- Realizam, 7 passos de polca e o 
respectivo de juntar, bailando 
livremente no salão;

- Na parte do vaneirão a prenda 
inicia com o pé direito e cavalheiro 
com o esquerdo.



- No sapateio há uma aproximação do ombro 
direito do peão com o da dama, na ida, e do 
ombro esquerdo do peão com o esquerdo da 
prenda, na volta.
- Na ida, a dama gira, com sua mão direita 
tomada pela esquerda do peão, em sentido 
anti-horário em passo de polca. 
- No retorno também para arrematar a figura, 
ela gira, com sua mão direita tomada pela 
esquerda do peão, em sentido horário com 
passo de polca e o respectivo de juntar. 



BALÃO CAÍDO



- O passo fundamental assemelha-se ao 
passo do bugio;

- Cuidar a característica “deslizar” no 
segundo movimento; 

- Os movimentos das prendas são 
realizados em passo de polca e “por 
diante”, evitando o exagero da 
lateralidade;

- Prenda e peão, ambos ao ajoelhar 
postam-se em diagonal;



CHICO SAPATEADO



- Cuidar para que os movimentos 
corporais não fiquem exagerados;
- Movimentos de polca livres no salão;
- Ao final do último passo de  polca 
fundamental deve haver um natural 
afastamento, para que peão e prenda 
fiquem numa adequada distância para a 
execução da figuras sapateio/giro;



- O sapatear é o movimento 
correspondente ao da dama, então  
devem ocorrer sempre  em círculos 
tanto num sentido quanto no outro;

- Durante a figura dos  giros das 
damas, estas, podem levar a sua 
mão solta à cintura, e/ou saia, com o 
cuidado para não bater no corpo do 
peão. 



CHIMARRITA BALÃO



-O último salto de polca deve ser 
arrematado com natural movimento de 
juntar os pés; 
-Durante os saltos de polca deve-se 
mostrar a lateralidade natural dos 
movimentos. 
-Saltos de polca independentes, sendo 
estes sempre no sentido anti-horário;



RANCHEIRA DE 
CARREIRINHA

(4º Geração)



- Dança de criação;

- O fundamental de rancheira, tem sua 
maior  característica  na lateralidade;

- A dança pode ser iniciada por um 
comando;



- Durante a introdução o grupo pode 
optar por  iniciar  sapateando, 
sarandeando ou rancheirando
(enlaçados ou soltos),contudo, se 
iniciar sapateando  os pares devem 
realizar a 1ª figura de mão dadas;

- Se optar por iniciar rancheirando , a 
1ª figura, deve ser enlaçados; 

- Não há prolongamento do passo na 
carreirinha;



2º e 4º GERAÇÕES



CHOTES INGLÊS



- Na 3º figura, simultâneo ao último 
movimento, os pares  iniciam 
marcações infletindo ¼ de volta;
- Ao final de cada marcação, ocorre 
um cumprimento ;
- Não existe pausa entre a 1º e a 2º 
figuras, assim como entre a 3º e 
novamente o chotes;



ESPECIAL



CHOTES DUAS 
DAMAS



- Ao finalizar cada figura deve-se 
arrematar;

- Cuidar para que as prendas ocupem 
todo o tempo musical disponível para 
as execuções das figuras;

- O ingresso do CARANCHO, não deve 
ser caricaturizado;



ENSAIADAS



JARDINEIRA 



- Os passos são de marcha  her-chão 
para toda dança, sem perder o balanço e 
sem “jogar” o calcanhar atrás; 
- O enlaçar na prenda somente pode ser 
feito pelo peão na ultima figura;
- Nas figuras de retornar a roda grande 
nem peão nem prenda devem dar as 
costas  para o mastro;
- Figura da “coroa”, cuidar caracterização 
da mesma;



-A figura de “todos ao centro” faz-se 2x 
-No “xadrez”, o peão é que passa por 
baixo do arco, executando dois giros, em 
sentido anti-horário, e dois sentido 
horário; 
-O final da dança é livre, podendo se 
finalizar em roda, meia lua, etc., e, até 
mesmo  saindo do palco; 
-O CUPIDO somente pode ser na figura 
final;



FACA MARUJA



-O movimento básico, do facão, é primeiro 
ascendente da direita para a esquerda, 
ascendente da esquerda para a direita, 
descendente da direita para a esquerda e 
finalmente descendente da esquerda para a 
direita. 
- Ao manusear o facão o peão o faz com a folha 
do mesmo de lado, nunca com o fio;
- Há nesta dança uma liberdade ao manuseio, 
onde o peão demonstra habilidade com a 
ferramenta. 
- A figura final é livre



PAU DE FITAS



- É necessário o desfazer de tranças e 
tramas (ou parte). Pois é neste,   que  
percebe-se a perfeição da mesma;

- Há que se observar a execução dos 
passos de rancheira e de terol. 

- Cuidado!! Pois a característica desta 
dança é o desenho formado pelas 
fitas!



“ A interpretação da dança é da 
maior importância e validade, pois 
traduz as características de uma 
época; a expressão de vida de uma 
coletividade; o desenvolvimento 
socio-cultural de uma comunidade, 
enfim, o Folk, que é o próprio sentir, 
agir e reagir natural do povo”

Danças e Dançares/2001
J.C. Paixão Cortês





"O desafio do artista é como manter um
alto nível de execução sem perder o
sentimento de espontaneidade de suas
ações, que confere vida e prazer ao que
estiver fazendo." É isso!!! É preciso ter
técnica para atingir um alto nível, mas
também precisa ter vida, sentimento e
prazer durante a execução, precisam ser
espontâneos, senão pode até ser bonito,
mas nunca será encantador!”
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