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RESUMO

O presente trabalho tem como propósito a investigação das transformações coreográficas da 
Quadrilha Junina de Belém do Pará, apresentadas desde 1960 à atualidade. A pesquisa trata de um 
levantamento histórico-descritivo-analítico de abordagem qualitativa para explicar todo o processo 
de transformação por que passou a Quadrilha neste período. Para isso, traçou-se o percurso histó-
rico das danças de salão na Europa para se chegar à Quadrilha, apresentando, assim, a coreografia 
original e o seu desdobramento em outras modalidades de danças e de quadrilhas, devido ao seu su-
cesso no século XVIII e XIX. No Brasil, mostra-se que esta dança passou por várias adaptações em 
cada região, chegando a ramificar-se em outras modalidades, entre elas a Quadrilha Caipira, consi-
derada como uma dança popular muito apreciada tanto em Belém, como em todo o Pará, até 1960. 
A partir deste decênio, apresenta-se um panorama das quadrilhas, revelando a evolução coreográ-
fica de quatro décadas, que decorreram com o desejo de inovação e com a influência do contexto 
político, econômico e sociocultural, decorrente da modernidade que chegava à Amazônia. No pro-
cesso das modificações coreográficas da quadrilha, desvela-se a criatividade, a importância do co-
reógrafo, o surgimento das quadrilhas modernas que se tornam espetáculo. As mudanças trazem 
as questões da tradição e do moderno, assim como a dos concursos de quadrilha. Esta dança che-
ga à atualidade sob uma nova configuração e características que a diferenciam da tradicional, mas 
sem deixar de conciliar tradição e modernidade. Finalmente, para elucidar a Quadrilha Roceira 
Moderna, descreve-se a coreografia, de 2003, do grupo Encanto da Juventude, para análise deste es-
petáculo coreográfico.

Palavras Chaves: Quadrilha, Coreografia, História, Modernidade. 



ABSTRACT

This dissertation intends to investigate the coreographic transformation in the quadrilha junina. 
The term, in portuguese thanks to the inexistence of specific translation to the english, reffers to a 
kind of popular dance from Belém, Pará. The research that gives origin to the dissertation is char-
acterized as an historic-descriptive-analitics observation with qualitative used approach to explain 
the whole transformation process of the quadrilha since 1960 untill nowadays. There was made 
an historic trajectory of the ballroom dances in Europe in order to achieve the quadrilha and fi-
nally present the original coreography and its display in other dances and quadrilhas’ modalities, 
which happened thanks to its success in the VIII and XIX centuries. The research shows that in 
Brasil this dance has suffered various adaptations in each region, getting ramified in other modali-
ties and, to be detached between them, the rustic quadrilha, considered a very appreciated popular 
dance in Pará and Belém untill 1960. From these ten years on, there is noticed another quadrilha’s 
panorama, revelling four decades of coreographic evolution originated from the innovation desire 
and also from the politics, economics, social and cultural context, occurred because of the moder-
nity which arrived to Amazônia. In the quadrilha coreographies’ modification it is possible to no-
tice elements like the criativity, the importance of the coreographer and the appearance of modern 
quadrilhas that became spectacle. The changes bring questions like tradition and modernity and 
also the quadrilha competition. This dance achieves the present with another configuration and 
other characteristics that make difference between the new kind of quadrilha and the traditional 
ones, but without forget to conciliate tradition and modernity. To clear the understanding about 
modern quadrilha roceira we analised and described the 2003’s coreography from a group named 
Encanto da Juventude.

Keywords: Quadrilha, Coreography, History, Modernity.
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APRESENTAÇÃO 

O ESPETÁCULO VAI COMEÇAR

No Brasil, durante o mês de junho ou julho, são realizadas as festas Juninas que homena-
geiam três santos: Santo Antônio, São Pedro e São João. Essas festas possuem características pró-
prias em cada região do país, porém são observados alguns aspectos comuns, tais como fogueiras, 
adivinhações, comidas regionais e danças populares. Dentre esses, o que se tornou mais popular, de 
Norte a Sul do Brasil, foi a Quadrilha Junina ou Julhina, porque a festa também ocorre em julho, 
na região Sudeste, tornando-se um dos pontos mais relevantes da festividade.

Atualmente, as quadrilhas destacam-se no Norte e Nordeste, em razão da mobilização que 
atingiu os jovens destas regiões. A grande movimentação veio em circunstância da transformação 
que aconteceu na coreografia e nos demais elementos que compõem a dança, como a presença do 
marcador e do próprio traje. A junção desses elementos tornaram a quadrilha um espetáculo popu-
lar e singular entre as manifestações populares de Belém do Pará.

Este estudo versa sobre a história da transformação coreográfica da quadrilha, guardada na 
memória dos brincantes o que desencadeou a sua evolução no Município de Belém. 

Contar a história vivenciada pelos belenenses que moram nos bairros periféricos desta cida-
de, é tornar presente um passado nada remoto, que precisa ser exposto pela riqueza de detalhes cons-
truídos pelos produtores desse espetáculo junino.

A investigação e a elucidação são o propósito deste trabalho, que pretende deixar claro todo 
o processo de transformação pelo qual passou a quadrilha, e que não consta em nenhum documen-
to ou texto literário. Para falar da coreografia desta dança, torna-se necessário historiar e contextua-
lizar o meio social e cultural ao qual a Quadrilha está inserida, e que, de algum modo, interfere na 
transformação/evolução desta

Diante das mudanças que aconteceram, e que continuam ocorrendo, sem documentos e 
textos científicos sobre o assunto, este trabalho passa a ser uma referência para o ensino médio, 
para os mobilizadores da quadrilha e para várias áreas de conhecimento, seja na Sociologia, na 
Antropologia, nas Artes Cênicas ou na Educação.

Entre o universo particular da movimentação da quadrilha, aparece os concursos como 
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referência dos brincantes para as apresentações, por reunirem os grupos de quadrilhas e um públi-
co fiel que acompanha os espetáculos durante um mês. Os eventos de quadrilhas, promovidos por 
instituições ou pessoas do bairro, propiciam as mudanças que distinguem a quadrilha tradicional 
da quadrilha moderna, pois, por meios de critérios e de quesitos, direcionam as criações coreográ-
ficas e incentivam a competição.

As coreografias deram um salto qualitativo em razão das interferências acontecidas em cada 
década, mas o boom de 1980 derivou outras modalidades de quadrilhas, trazendo à baila questão 
do moderno, do tradicional e do novo, das influências culturais externas e da necessidade de ressal-
tar a cultura regional.



INTRODUÇÃO : CUMPRIMENTAR O PÚBLICO.

As disciplinas das áreas das ciências humanas, como a sociologia, a antropologia e a histó-
ria, enfatizam que as mudanças que ocorrem na vida do ser humano estão relacionadas ao contexto 
sociocultural de cada época. Assim sendo, todas as alterações que circundam a sociedade refletem 
na cultura e, conseqüentemente, nas manifestações populares.

Entre as manifestações populares temos a dança, forma de expressão presente e significativa 
na vida do ser humano, pois revela, por meio da configuração de padrões de movimentos, do ritmo, 
da utilização espacial, a cultura, a emoção, o sentimento e os valores de uma comunidade ou socie-
dade. A dança reflete as mudanças que ocorrem nos grupos sociais, por isso, está propensa às modi-
ficações causadas pelo meio em que está inserida, sobretudo as danças populares, pela relação direta 
com a dinâmica cultural e pelo franco processo dinâmico”, como diz Martins (2003, p. 8).

O envolvimento com a dança aconteceu no Curso de Educação Física – UEPA, período que 
houve um grande incentivo, pelos professores desta universidade, a estudá-la. O processo de um 
aprendizado, já na fase adulta, foi primordial para buscar o conhecimento teórico e prático da dança 
e de suas distintas modalidades. Desse modo, a realização de inúmeros cursos, a interação com gru-
pos de danças e, principalmente, com o Grupo Coreográfico da UFPA1 e sua diretora Eni Correa, 
que possibilitou a pesquisadora uma iniciação à pesquisa coreográfica, o ensino da dança, e a uma 
intensa produção artística na Escola de Teatro e Dança. Neste sentido, a amplitude do fazer coreo-
gráfico propiciou perceber que havia um diferencial nas coreografias das quadrilhas de Belém.

Em 1998, estava a quadrilha junina em um franco processo coreográfico. A dinâmica das 
frases elaboradas que apresentava chamou muito a atenção dessa professora, como público e jurada 
do concurso da Fundação Municipal de Belém – Fumbel. Ao mesmo tempo em que parecia estra-
nho algumas frases de movimentos, o espetáculo era encantador. Após um mês julgando o quesito 
Evolução, segundo os critérios do regulamento, os quais têm como especificidade observar o traça-
do do desenho coreográfico e seu desenvolvimento evolutivo, figurações, simetrias e disposições dos 
participantes dançarinos, no espaço da cena, caracterizando a quadrilha como um espetáculo pro-
gressivo. A curiosidade instigou muitas perguntas sobre esta dança: Como a coreografia havia che-
gado naquele estágio? Quem estava por trás daquela transformação? Os participantes eram dança-
rinos de escola de dança? Quem eram os coreógrafos? Quem organizava toda a produção necessária 
para aquela apresentação? 

1. UFPA Universidade Federal do Pará
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Essas primeiras perguntas desembocaram em outras. Entretanto, as evasivas respostas ins-
tigaram a investigação dessa quadrilha que se mostrava dinâmica, com tradição modernizada, com 
qualidades diferenciadas de espaço-tempo, incluindo objetos cênicos, assim como outros elementos 
que complementavam a composição coreográfica. Além disso, o traje e o marcador, o condutor dos 
passos da quadrilha, eram diferenciados dos padrões convencionais.

Em decorrência das primeiras pesquisas elencadas nas bibliotecas e em fontes de arquivos 
de jornais sobre as quadrilhas, percebeu-se que o assunto era eludido, por não ser considerado como 
uma manifestação específica da região, por haver um descaso sobre a movimentação da quadrilha e 
pela transformação incomodar os conservadores da cultura popular. O desinteresse velava um gran-
de movimento das quadrilhas e de seus participantes e um pequeno número de pessoas que acompa-
nhava e levava a sério o movimento, também apresentava desinformação sobre o percurso de trans-
formação da coreografia.

A situação deixava claro que um estudo tornava-se oportuno devido aos vários aspectos 
apresentados, destes os principais observados foram os seguintes: 

Investigar a história da quadrilha em Belém poderia esclarecer o processo dessa 
transformação;

Falar sobre coreografia no contexto da quadrilha em relação às mudanças era inusi-
tado e colaboraria para entender a concepção coreográfica atual e sua estrutura;

Ressaltar o desenvolvimento da quadrilha e quem movia essa produção revelaria os 
pincipais atuantes que organizavam, elaboravam e executavam esse espetáculo.

O fomento à quadrilha não ocorria somente em Belém. Em vários Estados do Nordeste esta 
dança se fez presente e com produção comparada à do carnaval. As revistas Veja, Época, entre ou-
tras, apresentavam artigos divulgando a quadra junina, comentando estudos na área de sociologia 
e antropologia sobre a profissionalização da quadrilha e de sua transformação, com análises sobre 
o espetáculo cênico desta dança e de outros pontos relevantes. Enquanto isso, a manifestação po-
pular da quadrilha, em nossa cidade, permaneceu sem perspectiva para uma reflexão ou motivação 
para estudo durante anos, um problema que existiu até o início do século XXI e o qual desvenci-
lha-se neste trabalho.

A partir do que foi exposto, era fundamental dedicar-se sobre a transformação coreográfica 
da quadrilha junina de Belém, ressaltando o contexto histórico e sociocultural de uma população 

1.

2.

3.
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inserida numa manifestação popular que busca a inovação, seja para destacar a cultura regional, seja 
para apresentar um pluralismo cultural. 

Para subsidiar esta pesquisa, necessário se fez investigar, documentar e registrar todo o pro-
cesso que estava somente na memória dos quadrilheiros e em alguns artigos de jornais. 

Este estudo trata de uma pesquisa científica inédita que enfoca a coreografia da quadrilha, 
entre as décadas de 1960 e 1990, na cidade de Belém do Pará. esta pesquisa estará contribuindo com 
os primeiros dados históricos sobre nossa quadrilha e desvelando o surgimento das suas modalida-
des encontradas nestas quatro décadas, do mesmo modo, como o traçado coreográfico que caracte-
riza a modalidade que permanece na atualidade. 

O trabalho vai servir de fonte de pesquisa sobre os elementos que caracterizam a composi-
ção coreográfica das quadrilhas e de como se estrutura sua composição, além de possibilitar futu-
ros desdobramentos para o estudo da coreografia referentes às modalidades que possam surgir ou 
desaparecer. 

A pesquisa retoma o percurso da quadrilha como dança social e como dança popular que 
abre suas fronteiras para um espetáculo artístico da contemporaneidade. Assim como, fatos que per-
maneceram desconhecidos para a sociedade em torno do processo da transformação, que são evi-
denciados desde o momento que surge na França, como, também, no Brasil, denotando as várias 
adaptações por que passou e que levou a originar outras modalidades de quadilhas ou danças popu-
lares pouco conhecidas pela sociedade e por quem a faz.

Acredita-se que as informações obtidas para preencher a lacuna existente sobre o assunto, 
possam motivar novas pesquisas na área da sociologia, da antropologia, da etnocenologia e das ar-
tes cênicas.

O recorte desse período, de 1960 a 1990, apresenta a descoberta das primeiras fontes refe-
rentes aos depoimentos e artigos de jornais, e mostra a transição e a culminância das modificações 
que aconteceram nas quadrilhas em Belém. 

A pesquisa servirá para propiciar novos conhecimentos que permeiam a origem da quadri-
lha, evitando o reducionismo de ser tratada como somente francesa, identificando quais as moda-
lidades que surgiram no decorrer das transformações e as inovações presentes na coreografia, assim 
como para apontar as características da quadrilha do final dos anos 1990. A análise e a descrição co-
reográfica desta dança no último decênio, auxiliará para uma reflexão sobre a evolução destes.
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As quadrilhas dos belenenses, em um curto espaço de tempo, modificaram-se. O movi-
mento entre elas, na cidade, cresceu devido a uma série de fatores sociais que levaram a uma pro-
dução coreográfica entremeada de inovações e de tradições dançadas por muitos jovens entre 13 e 
24 anos. 

As observações relacionadas aos aspectos apresentados conduziram às seguintes hipóteses: a 
primeira se refere às transformações coreográficas que proporcionaram a evolução da quadrilha, as 
quais foram geradas por uma influência da indústria cultural, que divulga no cinema e na TV pa-
drões de danças, músicas nacionais e internacionais, assim como das escolas de danças que surgi-
ram, entre 1970 e 1980, em Belém. A segunda hipótese está relacionada aos jovens coreógrafos das 
quadrilhas, que, por serem propícios às inovações, tornaram-se os transformadores da coreografia 
da quadrilha. A terceira é que a própria organização dos grupos, oportunizou a transformação, no 
momento em que começaram a planejar a produção coreográfica, dando atenção aos gostos do pú-
blico e dos jovens que participavam da quadrilha. A última hipótese sustenta que se a quadrilha não 
se transformasse, ela não continuaria existindo.

O traçado percorrido para preencher as lacunas que existiam a respeito da quadrilha em 
Belém e dos acontecimentos que levaram às mudanças, conduziu a uma abordagem de investigação 
histórica, nos dois primeiros capítulos, para que se pudesse entender e explicar como foi acontecen-
do a transformação da coreografia da quadrilha. Para auxiliar essa compreensão foi necessário fazer 
uma conexão com o contexto sociocultural, político e econômico inserido nos fatos e nos aspectos 
apresentados, principalmente na segunda parte do trabalho.

A contextualização, na primeira parte, foi fudamentada nos estudos dos historiadores Curt 
Sachs, A. H. Franks, Luis Ellmerich, Paul Bourcier, Eliana Caminada e Maribel Portinari. As pre-
missas deste trabalho comentam momentos importantes da história da dança que estão relaciona-
dos com as danças sociais. 

Em relação à quadrilha no Brasil, o material teórico fundamenta-se em relatos dos profes-
sores e folcloristas Mª Amália Giffone, Jonan D’Arc Oliveira, Carlos Felipe e Maria Brígida. As 
adaptações e as derivações da quadrilha proporcionam outras modalidades de danças, em diferen-
tes Estados do país, tão populares a ponta de levantar a questão de elas serem ou não folclóricas, um 
assunto esclarecido com a posição de Maria Brígida, da qual comungo, por considerar a quadrilha 
uma dança popular.

O processo da transformação da quadrilha, traz questões sobre os conceitos de tradição e 
tradicionalidade de Roberto Benjamim, sobre a visão do moderno dos jovens, apontado no conceito 
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de Bermam; sobre a discussão do novo na modernidade, segundo Ferreira Gullar; e, sobre a rela-
ção da cultura popular com o contexto social, por Ayala/Ayala. Para discutir sobre as influências da 
contextualização social, dialogo com D. Harvey, Renato Ortiz, J.J. Paes Loureiro, Dominic Strinati 
e Beatris Sarlo.

Paralelo à história e à contextualização da quadrilha, foi descrito as alterações na estrutura 
e na composição coreográfica das modalidades desta, que vão aparecendo nas décadas de 60 a 90. 
Nas definições de termos específicos, a coreografia, passos e gestos na dança, e análise destes, são 
compartilhados as teorias de Hannelore Fahlbusch, Mônica Dantas, Lenora Lobo e Cássia Navas, 
Paulina Ossona, Hubert Godard e Eliana Caminada. 

Para fechar a fundamentação teórica á disciplina, os conceitos de espetacularidade e espeta-
cular da Etnocenologia, disciplina que estuda as práticas e os comportamentos humanos espetacu-
lares organizados (PCHSO).

No primeiro capítulo, trata da dança social européia, surgida em meio a um contexto de 
transição histórica da Idade Média para a Renascença, período em que esta ascendeu junto com o 
desenvolvimento cultural. A sua popularidade desencadeou a estilização de muitas danças popu-
lares em sociais, evidenciando a transformação da coreografia popular em virtude do contexto so-
cial e cultural em primeiro plano. Das várias danças sociais, que apareceram a partir do processo de 
transfiguração, há a história da Country Dance mostrando todo um percurso de adaptações até che-
gar a Quadrille. A popularidade desta, entre outras coreografias, nas cortes européias, facilitou sua 
difusão pelos portugueses e pelas missões culturais francesas, no Brasil. Local que retoma a feição 
de dança popular, depois de outras adaptações que a ramificaram em várias quadrilhas.

O segundo capítulo traz um panorama da quadrilha em quatro decênios, explicando o que 
aconteceu com ela; por que se transformou, como aconteceu essa transformação e quem, principalmen-
te, estava por trás dessa transformação. A história da quadrilha é descrita pelos entrevistados, que revelam 
outros aspectos envolvidos, como a importância de um trabalho social com os jovens e a existência de em-
prego temporário no período da produção executiva. Em decorrência da transformação, vários conceitos 
surgem e são relevantes para a explicitação do contexto que propiciou as mudanças e o surgimento das 
duas modalidades de quadrilha que oportunizaram a evidência de coreógrafos e dançarinos.  

O terceiro capítulo é dedicado à modalidade que prevaleceu nos anos 1990 e que permane-
ce nesse início de século. A Quadrilha Roceira Moderna é vista como um espetáculo artístico que 
apresenta transformação, porém mantém as fronteiras do tradicional e do moderno tênue, ou seja, 
apresenta muitas inovações, mas conserva a essência dos passos da quadrilha. Suas características 
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demonstram essa interação. A análise descritiva da configuração coreográfica será com base na co-
reografia do Grupo Encanto da Juventude, ao qual, primeiramente, dedico um intertítulo sobre sua 
história. 

O procedimento metodológico, abordado nesta pesquisa, é qualitativo com métodos dife-
renciados. É histórico, descritivo-analítico, por tratar, segundo Lakato e Marconi, de métodos que 
se diferenciam do método de abordagem, por serem “utilizados em conjunto, com a finalidade de 
obter vários enfoques do objeto do estudo”(2001, p.107).

Foi eleborado para o desenvolvimento dessa pesquisa as seguintes etapas: 

Pesquisa da história da quadrilha e da dança social e popular, na Europa e no 
Brasil. O material literário encontrado foi bibliografias sobre a história da dança 
que incluíam informações relevantes sobre as danças sociais, dentre elas a quadri-
lha. Entretanto, as fontes que continham maior conteúdo a respeito desta, estavam 
escritas em inglês. Artigos, cadernos, sites, filmes de curta-metragem e bibliografias 
de folclore auxiliaram na história da quadrilha no Brasil.

Durante a fase da pesquisa direcionada as fontes bibliográficas, encontrou-se so-
mente artigos de jornais e três monografias distintas, a respeito da quadrilha de 
Belém. Outros assuntos específicos de teoria para a dança foram coletados, inclusi-
ve os de contextualização.

Na etapa seguinte, realizou-se a pesquisa de campo para estabelecer contato com 
pessoas envolvidas com a quadrilha, como diretores, coreógrafos, brincantes, dire-
tora da associação de quadrilha, coordenadores de concursos, folcloristas e antro-
pólogos. Destes dois últimos, não obtive material nenhum. Contudo, as entrevistas 
abertas e semi-abertas foram compondo a história da quadrilha com as transforma-
ções coreográficas. 

Ao tratar da quadrilha junina de Belém, os historiadores passaram a ser os entrevistados, 
como: Iracema de Oliveira, Elza Magalhães, Deise Lima, Itamar Oliveira, Alessandra 
Marques, Corina Bravo, Edson Neves, Miguel Sta. Brígida, Messias Pinheiro, Valter 
Viegas, Antonio Borges, Marcio Marques, Rosinei Bravo, além dos colaboradores que 
retificavam, confirmavam ou contribuíam com dados precisos, como Magno e a equi-
pe que coordena o concurso da Fumbel. Eles cooperaram em organizar uma his-
tória que se encontrava em suas memórias, estando algumas ratificadas nos artigos 
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dos jornais e vice-versa, assim como fotografias e vídeos de quadrilha mais recentes. 
Alguns retornos foram necessários para complementar dados incompletos. 

Grande parte dos entrevistados deu relevantes contribuições por serem conscientes 
da ausência de material teórico sobre a quadrilha de Belém. Dois tipos de diretores 
desta dança foram entrevistados: os que a presidiram anos 60 e 70 e os mais novos, 
que participaram da transição e transformações das quadrilhas dos anos 80 e 90. As 
transcrições dos depoimentos se encontrarão em anexo.

Uma outra etapa foi observar, fotografar e filmar os ensaios e as apresentações 
nos concursos de bairros, promovidos pelos grupos de quadrilhas, denominados 
Concurso de Sujo, e pelas instituições públicas do Estado e do Município, duran-
te os meses de maio e junho de 2003. Acompanhei, por um mês, o concurso da 
Fumbel, com cento e trinta quadrilhas inscritas. Foram elegidas oito grandes gru-
pos de quadrilha de Belém, entre novos e antigos, para serem filmados.

 No decorrer do concurso, foram realisadas anotações referentes às coreografias, 
acompanhando os seguintes itens: passos tradicionais existentes; passos referentes 
a outras danças; desenhos espaciais; ritmo coreográfico; padrões de movimentos; 
acompanhamento musical; utilização de adereços e objetos cênicos; inovações apre-
sentadas; espaço cênico. Também foi observada a reação do público e do júri para 
com os brincantes, e destes, durante a apresentação.

Por último, houve observação das fitas de vídeo de quadrilha, de 1995 a 1997, para 
saber se no período de 1995 a 2003, houve aumento da qualidade na criação coreo-
gráfica, o qual foi constatado. As fitas de vídeo do concurso de 2003, foram estuda-
das, para identificar as características da coreografia cuja modalidade de quadrilha 
vigorava desde 1990. As análises sobre as anotações e sobre os vídeo auxiliaram na 
identificação das características desta quadrilha. 

Para análise e descrição coreográfica da modalidade da quadrilha, a qual denomi-
nou-se de Quadrilha Roceira Moderna, foi elegida a coreografia do grupo Encanto 
da Juventude, do ano de 2003. 

E, finalmente, durante a análise, apresentou-se as características existentes desta 
quadrilha na coreografia descrita, bem como outras particularidades da coreografia 
provenientes do coreógrafo e do grupo.
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1 DA CORTE AO CAMINHO DA ROÇA.

Neste capítulo, para melhor compreensão do objeto da pesquisa, versaremos sobre a histó-
ria da Quadrilha, dança social européia, que surgiu no meio de uma sociedade aristocrata e burgue-
sa, com características essenciais de uma dança popular da Idade Média. Para esclarecer esta traje-
tória, iremos nos reportar, no primeiro intertítulo, à origem das danças sociais e sua relevância no 
plano sociopolítico, sociocultural e socioeducacional, assim como às transformações e codificações 
que conduziram a elaboração de coreografias, com mais clareza dos movimentos, no tempo-espaço, 
e virtuosismo dos dançarinos amadores, direcionados pelos maestros de dança. 

Em seguida, trataremos de esclarecer o porquê da Quadrilha ter vestígios do Country Dance 
e como esta foi se transfigurando até chegar à Quadrilha propriamente dita. Para isso, nos detere-
mos em um breve histórico do Country Dance, da Contredanse e do Cotillon, por serem as danças 
que, no decorrer de suas existências e transformações, derivaram outras, inclusive a Quadrilha.

Continuando, nos deteremos especificamente a respeito da Quadrilha, quanto à origem, à 
descrição da dança, às características e sua ascensão e disseminação pela Europa e por outros conti-
nentes, originando outras modalidades de quadrilhas.

Por último, trataremos da Quadrilha no Brasil, a princípio como dança social vinda de 
Portugal, mas bastante divulgada pelos maestros franceses, Cavalier e Millet, nos bailes promovidos 
pela sociedade do Rio de Janeiro e, posteriormente, nos demais Estados, onde como dança popu-
lar, tornou-se popularesca, nas regiões brasileiras, pela fácil adaptação à cultura regional. Veremos as 
novas modalidades de quadrilhas que surgiram, a partir desta dança, e especialmente a Quadrilha 
Caipira e suas características.

1.1 A ELITIZAÇÃO DAS DANÇAS POPULARES.

As danças populares dos camponeses europeus acresciam-se de movimentos e de desenhos 
espaciais à medida que as trocas culturais aconteciam entre os distintos povos existentes daque-
le continente, no período da Idade Média. Como as danças estavam relacionadas a temas que 
expressavam momentos importantes de suas vidas, havia inúmeros tipos delas, demonstradas em 
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diferentes ocasiões sociais. Mas a alegria, a paixão e a espontaneidade dos camponeses, que eram na-
turalmente expressas em seus movimentos, revelaram-se justamente como a fonte motivadora e ins-
piradora para as danças cortesãs menciona Caminada (1999). 

Continuando a considerar as informações de Caminada (1999), será discorrido abaixo sobre 
as transformações que se sucederam na dança popular para se chegar na dança social.

Os nobres, ávidos por aprenderem novas danças, recebiam o jogral2 para lhes ensinar as 
aprendidas nas províncias e vilas por onde passava. Após o aprendizado destas, o jogral era solici-
tado a fazer mudanças nos passos para ganhar um tratamento mais refinado nos gestos e nos mo-
vimentos dos dançarinos. As alterações distanciavam-se dos passos originais, pela adaptação feita 
para acompanhar a rígida educação dos nobres da corte. As modificações propiciaram duas distin-
tas correntes na dança: a camponesa, que estava envolvida com a terra, com a manifestação popu-
lar entendida por eles como primitivas; e a aristocrata, que estilizava as danças e as transformava em 
outro padrão estético. 

A estilização da dança popular realizada pelo maestro da dança3 tornou-se um padrão na 
corte, um prestígio que esta conquistou, na visão elitista do amestro, ao ser considerada como dança 
social ou de corte, que reinou por vários séculos. Esta prática de refinar a coreografia popular toma 
maior impulso na Itália pré-renascentista, numa época de transição ao capitalismo industrial e de 
novo fomento no setor da política, da economia, da ciência, da arte e da cultura. 

Os aristocratas estimulavam a produção artística para projeções pessoais, e, assim, garan-
tir o absolutismo. Os burgueses buscavam ascensão social para serem reconhecidos como cortesões, 
para isto, não poupavam gastos com a ostentação, com a difusão das artes, das letras, das ciências e 
da educação, pois precisavam apreender os valores sociais impostos pela nobreza, além de viver em 
evidência na sociedade. As artes floresceram no meio dos aristocratas e dos burgueses.

Com este pensamento de igualar-se aos nobres, os burgueses contratavam professores para 
aprimorar sua educação, e entre eles existiam os mestres, profissionais designados para o ensino das 
danças sociais e aulas de etiquetas. Dentro destas convenções sociais, o burguês perdia a liberdade 
e a espontaneidade, para adquirir outros hábitos da alta sociedade. Partindo desse contexto, a dan-
ça social revelava-se como a paixão e a preferência da corte européia.

2. Jogral, segundo Caminada (1999), era uma figura de múltiplas habilidades artísticas que se tornou um difusor das danças po-
pulares nas cortes européias. Além de dançarino, foi cantor, poeta, músico, ator e prestidigitador. 
3. Maestro de Dança, esta denominação surgiu para os jograis ao introduzirem nos castelos as danças populares. Ao adaptarem-
nas para a corte, foram tornando-se, ao longo do tempo, professores e coreógrafos de dança, por terem estudo e conhecimento so-
bre as artes em geral. 
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Todas as cortes incorporaram o hábito da dança, mas é na Itália, o berço do Renascimento, onde a 
arte e a cultura desenvolveu-se significativamente, que a dança passou a ser sistematizada. Os mestres codifi-
cavam e normatizavam os passos e frases coreográficas nos preceitos que faziam parte do convívio social, que 
circundavam os bailes palacianos. Do mesmo modo os gestos e movimentos sociais tomavam outra confi-
guração, pois eram aperfeiçoados, conduzidos, acompanhavam a métrica da música e adequavam-se às rou-
pas para aquele padrão social, em que o sentido estético, dado a essas danças, priorizava o belo.

A freqüência do ensino da dança no século XV, segundo Caminada (1999), teve como efeito a te-
orização desta, não só em sua codificação e normatização, como na construção dos fundamentos cientí-
ficos sobre o corpo, seus movimentos e técnicas. Aparecem os primeiros tratados, como o de Domenico 
de Piacenza, que “introduz a primeira classificação sistemática dos movimentos do corpo” CAMINADA, 
1999, p. 81, e os manuscritos de Guglielmo Ebreo4 e Antonio Cornazano5. Este último, em seu Libro Del 
Arte de Danzare, já distingue a dança popular da aristocrata, demonstrando que os costumes dessa classe 
social jamais poderiam se igualar ao dos plebeus, apesar de introduzirem em seus bailes as de origem popu-
lar de modo estilizado. 

  Outros tratados surgiram com as descrições das danças de corte, revelando-nos a existên-
cia de um grande repertório, e o quanto seus passos foram ganhando códigos e técnicas para o aprendiza-
do, além da inserção de elaboradas figurações que superavam os simples círculos, fileiras e colunas. As dan-
ças sociais, com novas elaborações, transformavam-se, perdendo assim, vestígios das danças populares. 

As danças de corte passaram a fazer parte da nova sociedade francesa no século XVI, quando este 
país se reconstitui do Pós-Guerra dos Cem Anos. A dança, neste momento, estava inserida na educação da 
corte, que dava primazia ao refinamento do comportamento, à etiqueta, à riqueza e à influência cultural 
italiana. 

Neste período, as danças sociais tornaram-se um “exercício apaixonante” (BOURCIER, 1987, p. 
69), principal entretenimento dos bailes da corte francesa. O desenvolvimento desse tipo de dança foi rele-
vante para o aprimoramento e criação de movimentos, bem como para a evolução do desenho coreográfi-
co desta, além de deixá-la mais diversificada. As danças que faziam sucesso foram disseminadas para ou-
tros locais. Logo, praticava-se tanto as originárias de sua região como as dos países vizinhos. Em torno dessa 
troca cultural de danças, os mestres franceses foram se especializando na estilização das populares, na ela-
boração de passos, nas figurações e na orchésographie6. Aos poucos, as danças de salão foram ficando mais 
complexas.

4. Guglielmo Ebreo foi maestro de danças aristocratas, ou seja, de salão, na corte no início do século XV. Deixou um tratado so-
bre a Prática ou a arte da dança.
5. Antonio Cornazano, maestro de dança. Em 1455, Cornazano escreveu um livro a respeito da arte de dançar.
6. Orchésographie era um documento descrito pelo cônego Thoinot Arbeau sobre os movimentos das danças e suas variantes 
(Bourcier, 1987).
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O intercâmbio entre a Itália e a França intensificou-se, no que se refere à dança. Se é na 
Itália que apareceram os primeiros esboços de um balé7, onde as danças sociais participavam, é na 
França que surge o primeiro balé de corte8, uma nova concepção de dança realizada por um mestre 
italiano. Com o estabelecer do balé de corte, as danças sociais começaram a fazer parte tanto dos 
bailes da corte quanto deste espetáculo temático, o qual foi difundido por toda a Europa.

Os passos ensinados nas danças de salão que requeriam uma técnica simples no giro, na vol-
ta, nos saltitos macios, no andar deslizante, nas pequenas corridas e etc, tomaram maior dimensão 
no balé de corte, quando ganharam combinações de maior grau de dificuldade na criação de fra-
ses de movimentos, requerendo maior destreza e habilidade do dançarino amador. Com isso, a fal-
ta de domínio dos passos provocou o afastamento desses amadores do balé, deixando as apresenta-
ções para os dançarinos virtuosos e para os profissionais9. 

A partir do conhecimento dos mestres da dança e com o surgimento dos dançarinos pro-
fissionais, a dança na corte passou a ter outro significado e, como observou Bourcier (1987, p. 64), 
“dança era uma expressão corporal de forma relativamente livre; a partir deste  momento, toma-se 
consciência das possibilidades das expressões estéticas do corpo humano e da utilidade das regras 
para explorá-lo.” Neste sentido, defini-se normas para compor frases coreográficas, assim como para 
dançá-la. 

No início do século XVI, surgiu uma dicotomia no panorama da dança: se, por um lado, 
o balé de corte começou a evoluir como arte erudita, por outro, as danças sociais serviriam por um 
longo tempo, a estes espetáculos do balé, somente de apoio, ou seja, estas alternavam-se com as co-
reorafias compostas para o balé, comenta Portinari (1989). Contudo, elas continuavam fazendo par-
te dos bailes da sociedade européia.

 Do século XVI ao XIX, estas danças permaneceram em evidência nos salões parisienses, 
como também em toda a Europa. No decorrer desses séculos, muitas delas surgiram, algumas de-
sapareceram ou transformaram-se em outras, cada vez mais estilizadas e formais, necessitando ain-
da mais dos mestres. Certas danças permaneceram por algumas décadas ou foram centenárias, du-
raram de dois a três séculos. Para Franks (1968), esse período foi favorável às danças sociais, pois o 
longo período de permanência dava a liberdade de adaptá-las de acordo com o prazer que lhes con-
vinham ou conforme as mudanças que ocorriam no contexto sociopoliticocultural.

7. Ballet era (é) um espetáculo teatral de dança.
8. Ballet de Corte foi um baile organizado em torno de uma ação dramática (Bourcier, 1987, p. 73).
9. Este episódio irá repetir-se na década de 1990, século XX, com os dançarinos de quadrilha de Belém do Pará.
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 Deste modo, podemos entender por que certas danças sociais, como a Quadrilha, a Valsa10 
e o Xote11, que surgiram no século XVIII, encontram-se presentes até os dias atuais. Elas natural-
mente se encontram modificadas e fazendo parte do universo cultural de outros continentes. Assim, 
podemos citar o caso da Quadrilha, que permanece muito presente em quase 50% das regiões bra-
sileiras como uma das mais requisitadas danças populares das Festas Juninas12.

A preferência pela dança social e assenção desta por alguns séculos não foi uma questão so-
mente de entretenimento, mas também política, lembram Bourcier (1987) e Portinari (1989). O 
acordo entre cavalheiros acontecia durante os bailes, por isso, a concentração de cortesões – ricos 
burgueses e aristocratas - nestas festas. Luís XIV, ao proporcionar aos nobres intensa vida social, ri-
gorosos códigos de etiqueta atribuídos pelos mestres de dança e alta afirmação social, favorecia para 
si uma liderança política que, em parte, adquiria pela dança. 

Na corte de Luís XIV, este jogo promovido e valorizado era imperativo. Como um exímio 
dançarino, o pai da dança clássica fazia refletir na dança esse padrão social da rigidez, artificialida-
de de gestos e de movimentos cheios de maneirismos, revelando frivolidade. Enquanto isso, as de-
mais classes sociais estavam atadas à ignorância, porque assim regia a vontade da nobreza. Inseridas 
na classe alta, as danças sociais ficavam rebuscadas de movimentos abstratos e perdiam o significado 
da alta expressividade do indivíduo, (c.a.,1989). Dentro deste contexto, chega à corte francesa uma 
nova dança, simples, alegre e de caráter bem popular, a Country Dance13 inglesa. 

1.2 DA COUNTRY DANCE À QUADRILHA: A TR ANSFIGUR AÇÃO NA 
DANÇA. 

A Country Dance foi relevante para o surgimento da Quadrilha, ou seja, remanesceram cer-
tas características da Country Dance que foram reconhecidas na essência da quadrilha atual. Em vir-
tude dessa aproximação, o estudo sobre a Country Dance e as suas derivações para chegarmos à ori-
gem dela passou a ser um dos objetivos desta investigação.

10.   Valsa é uma dança de salão da Áustria. A princípio foi considerada vulgar por os pares dançarem abraçados firmemen-
te, porém, ao ser introduzida nos salões aristocráticos, foi dançada com prazer e paixão. Hoje é dançada em comemorações espe-
ciais, como 15 anos. 
11.   Xote, Chotes (schottisch) dança escocesa, introduzida no Brasil no século XIX. Ainda é dançada no Rio Grande do Sul 
e no Pará.
12.   Festas Juninas são festas religiosas que homenageiam Santo Antonio, São Pedro e São João. Foram introduzidas pelos 
portugueses e possuem características das regiões rurais.
13.   Country Dance, esta dança no Brasil é conhecida por Contra Dança.
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Das várias classificações existentes aos diferentes tipos de danças, temos as corais, que se ca-
racterizavam por serem dançadas em pares, por terem figurações em círculos e fileiras e por traze-
rem um tema antigo: o amor, ou seja, a luta do homem pelo amor. Nas referências do historiador 
Sachs, 1963, p. 415, existiram “dois tipos de danças corais: Ruond ou Branle e Longway, também 
conhecida por Country Dance”. Enquanto os Ruonds eram dançados em círculos com homens e 
mulheres alternando-se, a Country Dance era dançada em fila dupla com os pares se deslocando em 
linha reta, um de frente para o outro. O tema básico sendo o amor, levava os dançarinos, quanto à 
movimentação do desenho espacial, a aproximarem-se e a separarem-se no seu decorrer até consoli-
darem sua união, o qual acontecia somente ao seu final. Para Sachs (1963), as características desta es-
tava presente em muitos rituais voltados para o casamento em várias etnias dos cinco continentes.

Não se sabe como esta chegou até os ingleses, mas obteve a preferência deles nas cidades e 
vilas rurais, tornando-se popular e representativa daquele povo. Era uma dança simples, do campo 
e de forma livre, com variadas combinações de desenhos e de passos fáceis e alegres, como demons-
trado na figura abaixo.

Figura 1 - O casal de dançarinos mostra a descontração, a alegria, a espontaneidade da dança popular. Pintura: David Teniers.
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Esta dança foi levada à corte da rainha Elizabeth I no final século XVI e submetida a peque-
nas adaptações para uma corte mais elitizada, porém foi apreciada por todas as classes sociais. No 
final do reinado da rainha Elizabeth I, a Country Dançe era dançada tanto pelo mestre de dança 
quanto pelo servo, segundo Sachs (1963), deixando dúvida se havia ocorrido alguma mudança nos 
passos e nos desenhos pelos mestres, devido a todos, sem distinção de classe, naquele castelo, dan-
çarem a Country Dance. 

No século seguinte, FRANKS (1968) confirma que houve uma grande ascensão desta dança 
nos bailes e balés de corte, e ela, naturalmente, foi levada a outros países como dança social. Com 
esta referência, os desenhos espaciais que faziam parte do seu repertório, fileiras e círculos que se 
desdobravam em outras direções, foram ganhando inúmeros desenhos no espaço que poderiam ser 
selecionados segundo a vontade de quem o conduzia, confirmando-nos a importante presença de 
um condutor para esta dança.

Uma das características da Country Dance era a presença de um comando, isto é, a dança 
desenvolvia-se sob a responsabilidade de uma pessoa. Nos bailes, o comando era realizado pelo mes-
tre de dança, o qual executava batidas rítmicas, por meio de um bastão, para as mudanças dos de-
senhos espaciais, que possuíam músicas específicas para cada figuração. No decorrer dos anos, com 
as novas adaptações, o condutor passa a estar inserido entre os dançarinos. A esse tipo de figura de 
comando denominou-se de contra-marcante. Ele, acompanhado de sua dama, direcionava todas as 
respectivas mudanças das figuras espaciais. 

Na visão do antropólogo Carlos Felipe (1999), a Country Dance tinha relação com as festas 
pagãs dos camponeses, pelo próprio termo country ter também o significado de campo, rural e por 
essa manifestação ser realizada no solstício14, o início do verão, período em que se fazia a colheita e 
se agradecia aos deuses, com festas, fogueiras e danças, a fertilidade da terra.

Esse hábito cultural, com características rurais, atravessou o oceano e foi introduzido no 
Brasil pelos colonizadores portugueses com uma outra conotação, a político-religiosa, para o Rei 
obter o domínio dos colonizadores e dos colonizados por meio desta dança, sobre o que Monteiro 
apud (PEREIRA, SOTER, 1998, p. 175) diz que, “...as contradanças foram elementos constituintes 
de inúmeros festejos coloniais, segundo relatos analisados pelos estudiosos das tradições barrocas 
estrangeiras.” Com algumas modificações, diz-se que estes costumes pagãos tornaram-se parte das 
Festas Juninas, porém com conversão de significados introduzidos pela Igreja Católica Apostólica 
Romana, já que as festas homenagearam os três santos católicos: Santo Antonio, São Pedro e São 
João. 

14. Solstício é a época em que o sol passa pela declinação boreal ou austral, e durante a qual cessa de afastar-se do Equador. No 
hemisfério norte o solstício do verão acontece em junho (AURÉLIO, 1999, p 1880).
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Durante todo o século XVII, a Country Dance esteve presente nos salões da sociedade in-
glesa, pois representava uma parte da vida social do país. Quem não participava desta dança gos-
tava de vê-la, porque proporcionava um certo prazer apreciar a participação de muitos dançarinos 
que realizavam uma variedade de combinações de movimentos e de desenhos geométricos. O pra-
zer de dançar a Country Dance para os jovens estava no descompromisso das formalidades e das re-
verências que geralmente estavam presentes nas danças sociais, como vemos na figura abaixo, a qual 
retrata casais de várias idades mostrando suas habilidades de dançarinos com mais naturalidade 
(c. a., 1999).

Figura 2 – A desenvoltura dos casais ao dançarem a Country Dance. Gravura De Hogarth,1753. 

Segundo a informação de Carlos Felipe (1999), pesquisas comparadas dos musicólogos mos-
tra que os franceses conheceram a Country Dance quando entraram em contato com os ingleses que 
trabalhavam no campo no período da Guerra dos Cem Anos. Este dado é reforçado quando Franks 
(1968) menciona que ela era dançada pelos camponeses e estava inserida na cultura popular dos in-
gleses. Esta informação é a mais divulgada nos livros dos folcloristas brasileiros. O outro período 
citado por Curt Sachs e A. H. Franks ocorre no reinado de Luis XIV, mais exatamente no final do 
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século XVII, “...quando os mestres de dança, Isaac e Lorine, retornaram à França, após terem visita-
do Londres e tomado conhecimento da dança, introduziram-na na corte de Luís XIV” (FRANKS, 
1968, p. 111).

Segundo constatamos, os franceses conheceram a Country Dance em contextos bem dife-
rentes, eles puderam realmente ter tido contato com esta dança no século XIII, mas como o diálo-
go cultural era de pouco acesso entre nobres e plebeus, presumimos que os primeiros não tomaram 
conhecimento da dança neste período, mas sim quando os mestres de dança Isaac e Lorine a leva-
ram para a corte de Luís XIV. 

A Country Dance inglesa foi bem apreciada nos salões pelos dançarinos e mestres de dan-
ça em Paris. Contudo, algumas mudanças foram feitas em virtude de a acharem simples e rústica. 
Mesmo com as mudanças do mestre de dança Dufort, ele ainda acreditava que “a Contredanse esta-
va distante do ideal francês” (SACHS, 1963, p. 421), pela grande realização dos passos se resumirem 
em um bom balanço dos corpos, numa boa execução da volta, no bater os pés e erguerem as damas 
em poses não muito respeitosas, para os valores morais da época. Para Sachs, a dança estava baseada 
em um tranqüilo entrelaçar de desenhos espaciais e numa cooperação harmoniosa dos casais. 

Posteriormente, o número e a variedade de desenhos que se desenvolveram chegaram a um 
alto grau de complexidade e de estilização, transformando essa dança em outra com passos, dese-
nhos e estilo próprio, a qual passou a ser denominada de Cotillon:

O Cotillon derivava da Contredanse e de uma popular canção que acompa-
nhava a dança, a qual consistia principalmente de um Minuet en Quatre 
ou huit figuras com duas entradas ou três, quando havia variações. Era 
dançado por quatro pares, dispostos em uma figura quadrada (square), 
eles se cumprimentavam solenemente, com um cortejo, na primeira en-
trada e apresentavam a figura no segundo período da música – refrão. 
Para terminar a seqüência retornavam ao mesmo ponto. Das várias figu-
ras existentes nesta dança, as que mais sobressaíram foram: os círculos – 
les ronds, a grande corrente – le grande chaîne e a roda de moinho – les 
moulinetes. Em círculo os dançarinos movimentavam-se no sentido do 
ponteiro do relógio ou no sentido oposto. No grande chaîne os dançari-
nos davam as mãos e as damas deslocavam-se para a esquerda e os cava-
lheiros para a direita ao mesmo tempo e somente paravam na direção do 
seu par. No moulinete, alguns ou todos dançarinos se deslocam, dando 
uma volta. Nesta mesma figura todos davam as mãos e dançavam o pas-
so da gavote – pas de gavote (SACHS, 1963, p. 422).

Esta dança se tornou muito popular em grandes cerimônias, festas e bailes. Permaneceu até 
o início do século XX, com períodos de alta e baixa popularidade. A Contredanse e o Cotillon eram 
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tão similares, que, ao fim do século XIX, não se dintinguia uma da outra. Neste mesmo período, 
era comum o popairri de danças nos bailes. Começavam, geralmente, pelo Minuet15, dança intro-
duzida pelo mestre de dança Pécour na corte de Luís.XIV, e continuavam com a Country Dances, 
Contredanses e Cotillon; as duas últimas, ilustradas nas figuras 3 e 4. 

A Contredanse, da figura a seguir, destacava o aprimoramento do gestual dos dançarinos, 
correspondente às alterações realizadas pelos mestres de danças. As posições das pernas, dos pés, 
dos braços e das mãos indicavam movimentos codificados do balé. A figura 4 apresenta o Cotillon, 
dançado nos bailes do século XIX. A ilustração ressaltou a popularidade dessa dança pelo número 
de casais presentes no salão.

Figura 3 – Contredanse .Impressão Artística Contemporânea 

15. Minuet, segundo (Ellmerich, 1987, p.286) é uma dança originária do 33 Branle Poitou  . Esta dança conhecida por 
Minueto no Brasil, significa passo miúdo. 
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Figura 4 – Cotillon. Impressão Contemporânea Artística.

A recombinação de passos para seguir o padrão de movimento estabelecido pela Corte fez 
com que os franceses diluíssem a contradança16 em várias outras formas ou modalidades de dan-
ças. Assim, como o Cotillon é uma variante da Contredanse francesa e esta da Country Dance ingle-
sa, iremos ter, conseqüentemente, o conhecimento de uma terceira dança: a Quadrille, comentada, 
a seguir, no próximo intertítulo. 

1.3 A QUADRILHA DA CORTE E SUAS MODALIDADES.

Na concepção do historiador Franks (1968), a Quadrille ou Quadrilha, independente de 
resultar de uma forma particular de Country Dançe, como a Contredanse, foi proveniente do 
Cotillon. Esta corroboração é compartilhada por Curt Sachs (1963) ao dizer que da velha Cotillon 
se ramificou outra dança, do mesmo modo reconhecida de Quadrilha. Neste sentido, as seme-
lhanças de sua procedência estão nos cinco desenhos espaciais que foram compor a Quadrilha, 
dos seis desenhos fixos do Cotillon, entre os cem números de figurações existentes, as quais eram 

16. Country Dance, é uma dança inglesa. Na França é conhecida de Contredanse e no Brasil de Contradança 
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denominadas: Le Pantalon, L’Eté, La Poule, La Trénis, La Pastorelle, Le Finale. Com exceção de 
La Trénis, as demais figuras iriam fazer parte da nova dança, além de ser dançada na formação 
quadrada, por dois pares e, posteriormente, por quatro casais. Surge, então, no século XVIII, a 
Quadrilha.

A Quadrilha era dançada em cinco partes, correspondendo cada desenho espacial a uma 
parte, as quais possuíam suas frases de movimentos e uma música específica para cada desenho. Os 
nomes dos desenhos espaciais apareceram, na maioria das vezes, em decorrência de alguma situação 
que estivesse relacionada com a letra de uma música e com algum aspecto que envolvia o meio so-
cial desta época. Os grandes músicos de orquestras, geralmente, eram responsáveis pela designação 
dos nomes das figuras da dança.

A primeira figura espacial foi chamada de chaîne anglaise até 1830, porém neste mesmo ano 
mudaram para Le Pantallon, devido o rei Louis Fellipe dançar a quadrilha francesa de pantallon17 
e não de Culotte18. A recente moda deste vestuário francês também originou uma canção, o que re-
forçou a troca do nome do desenho espacial. 

O nome da segunda figuração era mais técnico, por estar relacionado com a combina-
ção de dois passos realizados na quadrilha – Chassés Assemblé19. Em relação à terceira, o nome Été 
(verão), era originário de uma canção. O compositor e líder de orquestra francês Vincent apud 
(FRANKS,1968, p.142) chamou a terceira figura de La Poule (galinha), pois a introdução da mú-
sica recorda a canção do pássaro. La Pastorelle, o quarto desenho, foi denominada assim devido ao 
compositor ter se inspirado na música desta parte no romance Gentille Pastorelle. Quanto à última 
parte, Le Finale, não possuía um desenho fixo, mas freqüentemente se dançava a Flirtation (flerte 
ou namoro), ou uma outra dança animada como o Galope20. As músicas que acompanhavam os de-
senhos espaciais eram em compasso binário.

A primeira versão da Quadrille francesa foi a seguinte, segundo Sachs (1963, p. 423, 424): 

Le Pantalon (1º desenho especial): Chaîne anglaise entiére-Balance-Chaîne des Dames-
Demi-Promenade (earlie: Demi-queue du chat).

L’ Eté (2º desenho espacial): En avant deux- Traversé-Retraversé et balancé. 

17. Pantallon em francês corresponde a calça comprida. 
18. Culotte significa calças curtas.
19. Chassés Assemblé são passos codificados da técnica do balé. 
20. Galope é uma dança que deriva do Hopser, Alemanha. Na França fez muito sucesso no século XIX. 

1

1
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La Poule (3º desenho espacial): Traversé-Balancé, quatre en ligne-En avant deux et en 
arrière-En avant quatre et en arrière.

La Pastourelle (4º desenho espacial): Un Cavalier et as Dame en avant et en arrière, 
deux fois-En avant trois, deux foi- Le Cavalier seul-Demi-round à gauche.

Le Finale ou Flirtation (5º desenho especial): Chasse croisé huit-En avant deux- A droi 
et à gauche-Balancé et tour de main-Moulinet dês Dames-Balancé et tour de main. 

Na descrição acima, a Quadrilha era composta por passos codificados que faziam parte do 
balé. Geralmente, utilizava-se o Pas Marché21 entre a passagem de um desenho para o outro, eram 
passos simples e acessíveis aos dançarinos amadores da alta classe social. Posteriormente, os dança-
rinos que possuíam um nível técnico mais aprimorado, começaram a incluir movimentos que re-
queriam maiores habilidades técnicas. Assim, os novos padrões de movimentos ocasionaram um 
declínio na dança que não durou por muito tempo, pois a maioria dos dançarinos amadores reagi-
ram e simplificaram os passos para continuar dançando e obtendo o prazer de freqüentar os salões 
de bailes. 

A quadrilha parecia não ter limite na sua composição coreográfica, por proporcionar várias 
modalidades de quadrilhas em diferentes províncias. O hábito de apresentarem nos salões a Suíte22 
de danças sociais deixava a quadrilha em evidência, por colocá-la, estrategicamente, entre danças 
de ritmo lento ou rápido, ou para abrir ou fechar o conjunto de danças convencionadas para entre-
ter o baile. 

A partir destas combinações de mostras de danças e com a Quadrilha no encerramento, 
começaram a incluir passos de outras danças sociais. A valsa era inserida, não na íntegra, em al-
gum desenho da quadrilha, os passos de Polka23 e de Galope24 finalizavam a apresentação. No sé-
culo XIX, tornou-se moda esta prática na quadrilha. Assim como no século XX, mais exatamente 
entre 1970 e 1990, os grupos de quadrilhas de Belém retomam a Suíte de danças. Este assunto será 
abordado mais adiante.

 As outras modalidades que vieram da quadrilha, tais como a Quadrilha dos Lancers, 
Quadrille des Familles, Quadrille Croise e Quadrilha American, foram todas dançadas em todas as 

21. Pas Marché é um passo codificado do balé que corresponde ao andar. 
22. Suíte é um conjunto de uma série de danças.
23. Polka, foi criada por uma camponesa de Boêmia. Em Viena obteve sucesso internacional e em 1840 foi apresentada no palco 
de Paris. Dançada em 4 partes no compasso binário.
24. Galope, o passo básico, que se constitui de uma deslocamento lateral do casal abraçado, também encerra a Quadrilha em 
Belém, o que era uma norma do concurso da FUMBEL.

1

1

1
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classes sociais. Apesar do sucesso da dança não ser apreciado por quase todos os mestres de dança, 
eles a achavam simples, sem altivez, os movimentos sem leveza, e, principalmente, sem a solenidade 
de um Minueto. A Quadrilha dos Lancers parece ser mais descontraída, pela disposição dos pares 
de dançarinos, como vemos na figura a seguir, enquanto o Minueto elucidava um cerimonial entre 
o casal com um corpo totalmente contido, segundo as normas de etiqueta daquela época.

Figura 5 – Um grupo dançando a Quadrilha de Lancers. Aquantint de Isaac Roberts e George Cruikshank.

Os estudos realizados sobre a Contradança e a Quadrilha Francesa, nos chamou atenção 
quanto à essência desta última apresentar quatro características relacionadas com a primeira, tais 
como: 

ser uma dança de par;

a união do casal, simulando o casamento;

ser figurativa;

ter um condutor.

1

1

1

1
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Destas quatro características que acompanham a quadrilha, algumas, com o passar do tem-
po, se modificaram um pouco ao apresentarem a facilidade de se adequar ao meio social de diferen-
tes épocas e culturas dos mais diversos países. A característica sobre a uinião do casal alterou nes-
sa dança, quando o jogo de envolvimento entre os casais não tinha mais o propósito do casamento, 
mas sim a finalidade de os cavalheiros aproximarem-se das damas e de flertarem para um possível 
enamorar. 

A figura do condutor tornou-se imprescindível na quadrilha, por ser responsável pela ordem 
de comando das figurações e dos passos da quadrilha. 

No início do século XIX, houve a difusão da quadrilha pela Europa, chegando inclusive à 
Portugal. Este, como colonizador do Brasil, levou a dança para o novo país, onde repercutiu duran-
te toda Regência, assunto que será discorrido a seguir. 

1.4 A QUADRILHA NO BR ASIL.

Das cortes européias a quadrilha foi levada para o continente Americano pelos colonizado-
res ingleses, espanhóis e portugueses, derivando distintas modalidades de quadrilhas. Na América 
do Sul, Brasil, ela foi introduzida pela Corte de Portugal. Ao fugir da invasão napoleônica, D. João 
VI trouxe junto a nobreza, burgueses e servos, que, ao se adaptarem à nova região, reconstituíram 
a vida social que possuíam em Portugal. Como as danças sociais eram de grande entretenimento, 
e a quadrilha estava entre elas, naturalmente dançaram-na aqui. Com a vinda da Missão Cultural 
Francesa, em 1816, que trazia vários artistas, músicos e maestros de orquestras que animavam os bai-
les, houve uma grande divulgação da quadrilha no Rio de Janeiro (GIFFONI, 1955). 

Os maestros de orquestras de danças, Charles Juste Cavalier e Milliet, foram os responsáveis 
pela difusão da quadrilha na sociedade carioca, enfatiza Oliveira (1994), no seu caderno sobre Festas 
Juninas, assim como Giffone (1955), em seu Livro Danças Folcloricas Brasileiras. As autoras refor-
çam que o maestro francês Cavalier foi o primeiro a divulgar nos bailes do Rio de Janeiro a quadri-
lha com outras danças, e Milliet a propagá-la na sociedade mais elitizada do estado. 

A Quadrilha de Corte foi a atração dos bailes no período da Regência e, por muitos anos, 
na sociedade brasileira. Era dançada como a francesa, em cinco partes, no compasso 6/8 ou com 
a variação 2/4, terminando em Galope. Posteriormente foi incluído na quinta parte a Polka ou a 
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Mazurca.25As danças sociais ou de salão mais apreciadas no final do século XIX foram a polca, a 
valsa, o Galope, o xote e a Quadrilha e uma de suas modalidades: a Quadrilha dos Lanceiros, con-
tidos no livro de Ordem e Progresso de Gilberto Freyre apud, (ELLMERICH, 1987, p.121). 

Ao tratar sobre a vida social no segundo reinado, Wanderley Pinho apud, Ellmerich (1987) 
comenta que sociedade daquela época tinha como modelo a sociedade européia, a ponto de contra-
tarem professores de etiqueta e línguas para dinamizar o meio sociocultural. Com isso o prestígio 
dos mestres de danças facilitou a introdução das danças de salão no sarau dos brasileiros. 

No Brasil houve uma forte influência da matriz européia – portuguesa e francesa – nas danças 
de salão, por razões já mencionadas. Entretanto, a interação entre as matrizes culturais existentes neste 
país, decorrente da miscigenação de brancos, negros e índios, propiciou a adaptação e transformação 
das danças européias em outras ou com variações que se identificavam mais com a realidade de um 
povo mestiço, cujas culturas se cruzavam, do que com a manutenção da sua fonte originária. 

A quadrilha, ao ser transportada para as cidades e interiores de norte a sul do país, por sua 
popularidade, acabou incluindo passos, gestos e movimentos que lembravam as danças de outras 
culturas ou da união das três matrizes, o que resultou a inserção de danças regionais no término da 
Quadrilha – o Miudinho (GIFFONE,1995).

Mostramos na tabela abaixo a derivação de modalidades de quadrilhas que caracterizavam 
determinadas regiões e alguns Estados. 

Estado (s) ModalidadEs

São Paulo e Minas Gerais Quadrilha Caipira
Brasil Central Saruê
Bahia e Goiás Baile Sifilítico
Rio de Janeiro Mana Chica

Rio Grande do Sul Pericón

Tabela 1- Modalidades de quadrilhas que surgiram em alguns Estados, citadas por (GIFFONE 1955, p.215) que identificavam a 
região da qual se originaram.

O Pericón é uma dança derivada da quadrilha. É dançado no Rio Grande do Sul e nos países 
vizinhos. Encontramos, também, um outro tipo de dança que utiliza o mesmo tipo de marcação da 
quadrilha, que é o Fandango, no Rio G. do Sul. Assim, existem outras variações ainda decorrentes das 

25. Mazurca, dança de origem rural da Mazúria, Polônia. Posteriormente tornou-se dança social. 
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primeiras. Deste modo a quadrilha abriu um leque de possibilidades ao ser dançada no Brasil. Deste 
leque, o estilo que mais sobressaiu foi a Quadrilha Caipira, o qual permanece até hoje.  

À medida que deixava de ser uma dança social elitizada e tornava-se popularesca, os nomes 
dos passos misturavam-se numa linguagem de um francês aportuguesado, que, aos olhos da classe 
alta, era visto como cômica, além dos desenhos espaciais adquirirem nomes em português, ou seja, 
a quadrilha começava a construir e apresentar mais um modelo brasileiro.

Os passos da coreografia eram falados em francês pelo marcante, a princípio. Depois, como 
o marcante fazia parte das classes menos privilegiadas e não tendo conhecimento da língua fran-
cesa, misturou esse idioma ao português, e isso era uma conseqüência do que se entendia da pro-
núncia com gracejo, tornou-se tradição o marcante conduzir a quadrilha desta forma, num francês 
aportuguesado.

Durante o estudo sobre a história da quadrilha, relacionamos alguns nomes dos passos em 
francês, mostrados na coreografia da Quadrilha Francesa por Sachs (1963), com o nome dos passos da 
Quadrilha Brasileira, os quais apresentavam-se na fase transitória do francês aportuguesado, descritos 
pela professora Eugênia C. Machado apud (OLIVEIRA,1994, p.53). Por fim, os encontramos na lín-
gua portuguesa, evidenciados na Quadrilha Junina mais atual, nas descrições de Giffone (1955, p.216 
– 217) e de Oliveira (1994, p.46 – 50). Após termos coletado estas informações, construímos uma ta-
bela abaixo, de nº 2, para visualizar a transformação da fala do marcador da quadrilha no Brasil. 

Passos da QUadRilHa

   FRaNCÊs  FRaNCÊs/ PoRtUGUÊs    PoRtUGUÊs

En avant Anavan À frente
En arrière Anaruê Para trás
Balancê Balancê Balanceio
Tour Tur Giro
Changer des dames Changê de damas Trocar de damas
Changer des Chevalier Changê de cavalheiros Trocar de cavalheiros
Antrefois Otrefoá Outra vez
Salut des dames Salu de damas Damas, Saudação
Salut des chevalier Salu des cavalheiros Cavalheiros, Saudação
Promenade Promenade Passeio
Couronner les dames Coronê as damas Coroar as damas
Couronner les chevalier Coronê os cavalheiros Coroar os cavalheiros

Tabela 2 – Fases de adaptações dos passos de quadrilha do francês para o português.
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Na tabela acima, percebemos que a tradução do francês para o português foi alterada na sua 
fonética. A esse tipo de pronúncia, mais tarde, foi acrescentado o sotaque caipira. Aos poucos a qua-
drilha foi sendo alterada e adaptada à cultura brasileira. 

Com a música não foi diferente. No início, as músicas da quadrilha eram tocadas pelas or-
questras que vinham da Europa, depois os nossos compositores tomaram para si as músicas das 
quadrilhas, dando-lhes “um acentuado sabor brasileiro”(OLIVEIRA, 1994, p. 43). A partir daí, os 
instrumentos que passaram a acompanhar eata dança foram a sanfona (uma ou duas), a viola e o 
violão. No Nordeste acrescentou-se os instrumentos zabumba26 e triângulo27. Durante o século XX 
a música ao vivo em alguns Estados foi substituida pela música mecânica.  

Pressupomos que a participação da comunidade rural era muito grande quando havia festas 
nos interiores das cidades e nas fazendas, pois Lima (1962) e Giffone (1955) apresentam vários mo-
delos de quadrilhas e de danças oriundas da quadrilha original em distintos municípios da região 
Sudeste, levando-no a crer que a dança nestas festas era o meio de expressão espontânea de suas ma-
nifestações culturais. Como esta dança é sempre suscetível às adaptações, tornava-se a dança a parte 
mais aguardada na festa, pois todas as classes participavam, desde a família do Coronel até as sim-
ples famílias rurais.

A quadrilha, nas festas rurais, passou a ser conhecida como Quadrilha Caipira, na região 
Sudeste (São Paulo e Minas Gerais), por apresentar, nesta modalidade, características dos hábitos e 
costumes do interior destas regiões. 

Na zona rural, as fazendas desta região costumavam dar grandes festas após a colheita do café 
para comemorar o bom resultado do trabalho agrícola obtido pela comunidade. Daí, tornou-se tradi-
ção apresentar, entre as danças locais, a quadrilha, que com o decorrer do tempo foi sendo modificada. 
As comunidades interioranas compostas de agricultores e colonos, que compreendiam brancos, negros 
e índios, foram adaptando, à coreografia, passos relacionados à vida cotidiana e social daquela região, 
composta de novos e de antigos passos. A quadrilha dos interioranos ganhava um estilo muito próprio 
– o do Caipira ou Matuto28. Os passos de quadrilhas dançados por alguns municípios citados no li-
vro de Giffone (1955) do tipo caipira eram os seguintes: caminho da roça, olha o formigueiro, olha o 
avião, passeio dos namorados, olha o pai da moça, é mentira, túnel, maresia,entre outros. 

26. Zabumba é um instrumento característico dos ritmos nordestinos. Também é conhecido por Bumbo. Com seu som grave 
marca o tempo forte da música, como também o contratempo dividido. A sua vareta é chamada de bacalhau.
27. Triângulo é um instrumento de percussão de metal. Consiste em uma vareta de aço dobrado em forma de triângulo equiláte-
ro, com um vértice aberto. O triângulo se toca com um percutor do mesmo metal que o da vareta original. Surgiu no século XIV 
e era utilizado na celebração da missa. Também é usado no forró.
28. Matuto é um termo também usado pelos quadrilheiros do Norte para esta modalidade de quadrilha. Do mesmo modo é o 
nome de um grupo de quadrilha que ganhou destaque entre os demais grupos por apresentar e vencer concursos na categoria co-
reografia, nos eventos da Quadra Junina de Belém. 
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Ao se tornar uma dança popular, a quadrilha deixou de ser dançada nos bailes da socieda-
de elitizada, pois as sinhazinhas não se sentiam à vontade para dançar junto com pessoas das classes 
menos privilegiadas. Enquanto isso, a Quadrilha Caipira difundiu-se em outras regiões, tornando-
se uma das modalidades de quadrilhas mais apreciadas e divertidas nas regiões Norte e Nordeste.

As características deste tipo de quadrilha, apesar de se encontrar em outra época e em ou-
tro contexto, apresentavam aspectos que lembravam a Contradança, ainda dançada no meio rural, 
quando o povo pagão realizava rituais religiosos para comemorar o solstício e o final do ciclo agrí-
cola com as fogueiras. A Quadrilha Caipira, também envolvida com a cultura ruralista, estava mui-
to propícia a fazer parte das Festas Juaninas ou Juninas.

As Festas Juninas estão inseridas no ciclo de festas litúrgicas, encontradas nas manifestações 
tradicionais do Brasil, onde popularmente são designadas de festárias por apresentar um conjunto 
de festas. Por um determinado período do dia são voltadas para a religião e o outro para o lado pro-
fano, ou seja, das danças, das bebidas e das comidas. Elas possuem datas fixas, podem acontecer em 
locais amplos e abertos ou em fechados e menores.

A quadrilha trouxe peculiaridades sobre a sua existência, ao aparecer com traços da 
Contradança. Mesmo que tenha surgido em uma classe elitizada no Brasil, estes traços retornaram 
e fortaleceram-se ao passar a ser do povo, continuaram com a referência da teatralidade do meio so-
cial e dos encontros dos casais, e permanecem até hoje em pleno processo de transformação, sem 
perder a sua essência de uma dança de casais. Por meio de seus passos e movimentos “estabelece um 
retrato simbólico de tudo que acontece com as pessoas e em especialmente entre um homem e uma 
mulher, enquanto executam um jogo de amor.” Carlos Felipe (1999).29 Este retrato simbólico da 
quadrilha deixava-a mais interligada com as festas dos Santos da Igreja Católica.

Por falta de dados históricos precisos não se sabe como a quadrilha foi inserida nos fes-
tejos juninos, entretanto o folclorista Melo Morais Filho apud (CARLOS FELIPE, 2000, p.1) 
aponta a seguinte hipótese de como a quadrilha aderiu-se às festas dos santos católicos. Em 
sua acepção, a quadrilha já era tão popular em 1853, que tinha se transformado numa dança 
de corporações profissionais, uma delas a dos barbeiros cariocas, que a executava na Folias do 
Divino”30. Esta informação possui fundamentação se compararmos com o período da Festa do 
Divino e da Festa Junina, as quais encontram-se muito próximas, ou seja, há anos que ocorrem 
no final de maio e no mês de junho, respectivamente. Como a quadrilha já estava inserida na 

29. Felipe, Carlos. Folclore art - Quadrilha, Teatro, Poema e Dança. Folclore art Estudo do Folclore de Minas Gerais. Disponível 
em: <http://www.folclore.art.br/quadrilha03.htm>. Acesso em: 15/11/99.
30. Filho, Melo Morais. Festas e Tradições Populares do Brasil Grupo Folclórico Boi de Mamão & Dança Portuguesa. Disponível 
em: <http://planeta.terra.com.br/arte/boidemamao/quadrilha.htm>. Acesso em: 29/09/02. 
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festa da Folia do Divino, por que não introduzi-la na outra manifestação popular, cujos traços 
da dança estavam mais próximos das características das festas dos santos católicos, além de a 
dança ser sempre agradável nas festas, para todos os participantes. 

O relevante de tudo isso foi a presença da quadrilha nas festas juninas, mesmo sendo 
apresentada em diferentes modalidades. Ao ser interada no festejo, esta dança é retirada de ou-
tras festas (bailes) e passa a ser uma característica da Quadra Junina entre as danças regionais 
mostradas neste período. Isto se deve a uma analogia da quadrilha, na reminiscência da anti-
ga Contradança inglesa, que tinha por finalidade a união dos casais, com o sentido de reunião 
dos familiares e amigos nas festas juninas, essencialmente para os devotos de Santo Antonio e 
São João, onde a tradição continuou favorecendo o casamento para as moças. Uma tradição eu-
ropéia, que os mais antigos proporcionavam, neste período, “ para sugerir namoro e encontro 
dos dois sexos com finalidades matrimoniais. O chefe da casa quer preservar a família, promo-
vendo casamentos no seu círculo de amizade...” (LIMA, 1962, p. 70). Nesta concepção, a qua-
drilha era a dança que simbolizava a aproximação para o matrimônio. 

 À Festa Junina foi inserida o Casamento na Roça, o qual na Europa “era próprio das 
festas do ciclo de São João”, lembra Lima (1962, p. 84), o que foi, bem adaptado. O Casamento 
na Roça é uma encenação que nos mostrava como narrativa, a realização de um casamento im-
posto pelo pai da noiva por esta se encontrar gestante e o noivo ainda não ter assumido o com-
promisso matrimonial. Era uma sátira observada pela sociedade sobre a instituição do casa-
mento e a conseqüência do sexo antes do matrimônio diante de um pai austero. A quadrilha 
passou a ser atrelada a este “casório” ao ser dançada após a cerimônia para comemoração ao ca-
samento. Atualmente, o Casamento na Roça surge como temática nas quadrilhas de Belém.

O vestuário é outro aspecto relevante que foi se definindo com o tempo pelos seus par-
ticipantes. Eles frequentavam a festa com roupas simples e descontraídas do seu cotidiano. 
Nesta concepção, eles se apresentavam às festas da seguinte maneira: a dama usava vestido de 
chita floral, semilongo, os adereços do vestido eram mangas fofas com pequenos folhos, estes 
acompanhavam o decote com fitas e rendas e, em tamanho maior, na barra da saia. Os cava-
lheiros compareciam vestidos de paletó, calças compridas, lenço, chapéu e botina. Mais tarde, 
esse vestuário tornou-se um traje ou indumentária tradicional na Quadrilha Caipira. 

Alguns intelectuais, entre os quais José Valente e Ubiratan Rosário, pressupõem que esse 
traje foi idealizado pela classe ruralista para zombar do vestuário luxuoso da burguesia que freqüen-
tava os saraus. Vemos nas ilustrações abaixo o desenho do vestuário caipira para ir à festa e depois 
com o caráter de traje caricato para dançar a quadrilha.   
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 Figura 6 – Vestuário Caipira (à esquerda) e o Traje Caipira da Quadrilha (à direita). Desenho de Miloslav Sousa e foto de Iolanda 
Silva.

As quadrilhas existentes no Brasil foram ganhando peculiaridades próprias das regiões e ao 
mesmo tempo definindo as várias modalidades ramificadas da original. Essas quadrilhas se folclo-
rizaram devido às adaptações, segundo a concepção de alguns folcloristas, como Nilza Megale, Mª 
Amália Giffone e Carlos Felipe, permanecendo, desse modo, com as características do brasileiro, ao 
apresentar aspectos da vida cotidiana de cada localidade, ter o sentido lúdico, ter tradicional presen-
ça nas Festas Juninas, envolver as comunidades de vilas, de pequenas e grandes cidades e, por fim, 
ser uma manifestação espontânea da comunidade. 

Do ponto de vista de Langer (1980), a Quadrilha é uma dança de atividade intermediária, 
ao mostrar traços da dança social e da “dança de aldeia”, o que leva a considerá-la uma arte folclórica 
ao apresentar o seguinte aspecto: 

[...] dança de aldeia em que o público participa cantando, e algumas ve-
zes batendo palmas, pés ou saltitando. [...] Enquanto tais, elas pertencem 
a uma ordem mais primitiva. Talvez isso tenha algo a ver com seu renas-
cimento e popularidade em nossa sociedade, que traz muitas marcas de 
primitivismo – pintura facial bastante grosseira, sobrancelhas alteradas 
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artificialmente, unhas das mãos e dos pés pintados, etc. (1980, p. 210)

Essas particularidades asseguram a manutenção de aspectos do folclore. Entretanto, Maria 
Brígida31 comenta, em uma entrevista para o jornal, que a quadrilha era considerada uma dança po-
pular com pouca “aceitação coletiva do vulgo” e sujeita às padronizações e estilizações pela socie-
dade. Para ela “o que é folclórico pode ser denominado de popular, o que é popular não pode ser 
chamado de folclórico” (A Província do Pará, 1968, p.2). Assim, a quadrilha, dança de fileira im-
portada, podia ser denominada de dança popular por não apresentar características do fato folcló-
rico, ou seja,

...ser uma manifestação espontânea de uma coletividade, sendo portanto 
coletiva e aceita pela sociedade onde subsiste. Tem como cenário normal 
as ruas, largos praças, e possui estruturação própria através da reunião de 
seus participantes e ensaios periódicos (MEGALE, 2000, p. 93).

Considerando que os objetivos deste estudo não entram no mérito desta discussão, estare-
mos nos referindo à Quadrilha e suas derivações como dança popular, apoiando-nos na acepção 
conceitual de Martins que a entende como

...expressão simbólica e performática através da qual o individuo intera-
ge com o seu meio ou grupo social, transformando, dialogando e dina-
mizando com seus valores, hábitos e costumes. Ela não se limita somente 
à performance dos movimentos e gestos, ela está inserida num contex-
to cultural e característico, e se encontra em franco processo dinâmico. 
(2003, p. 8).

A quadrilha não estagnou na coreografia, na música, no traje e no comando de sua mar-
cação, justamente por acompanhar as transformações do século XX, período em que o pensamen-
to do homem moderno provocou constantes mutações nas ciências, na política, nas culturas e nas 
artes, ocasionando mudanças nos valores do meio social, educacional e cultural que, reunidos, in-
fluenciaram as culturas do cabloco Amazônico ou mais precisamente do belenense.

As transformações que vieram juntamente com o desenvolvimento da Amazônia propicia-
ram modificações socioculturais nas manifestações populares dos belenenses, paulatinamente, des-
de o final da década de 60. Entre as manifestações, encontramos a Quadrilha, um elemento das 
festas juninas que se tornou um fenômeno à parte, pelo espetáculo que passou a ser e pelo grande 
movimento mobilizado dos jovens quadrilheiros, apontando mudanças na coreografia, no traje, no 
modo de dançar dos brincantes e na figura o marcador nas últimas quatro décadas. Sobre esta trans-
formação discorreremos no próximo tópico.

31. Maria Brígida foi folclorista e participou da Comissão Paraense de Folclore.



2 “CONTANDO O TEMPO”: PANORAMA DAS QUADRILHAS JUNINAS 

DE BELÉM DESDE 1960 À ATUALIDADE.

Como posso entender o tempo passado se ele passou. Como posso falar 
do futuro se ele ainda não chegou, mas não posso negar que ele existe. O 
que existe é o tempo presente do tempo passado. 

(Santo Agostinho)

Antes de introduzirmos o primeiro intertítulo deste capitulo, achamos necessário ressal-
tar a árdua tarefa de encontrar estudos atuais, como os de Miloslav Souza32 (1997) e Marcia T. 
Souza (1988), sobre essa manifestação em nossa cidade, do mesmo modo, registros que teçam al-
gum comentário que reportem à quadrilha antes dos anos 50. Esta falta de dados justifica a au-
sência de referências do aparecimento desta dança em Belém e de como era dançada. A única in-
formação que se sabe, inicialmente, divulgada em um artigo de jornal, (Província do Pará, 1990, 
p.10) diz o seguinte: “O Estado do Pará foi um dos principais berços da expansão e desenvolvi-
mento da quadrilha nas terras brasileiras, e, atualmente, essa manifestação é acentuadamente re-
vigorada no folclore paraense”. Este comentário nos mostra que a Quadrilha Caipira, em tempos 
remotos, foi referência à Quadra Junina do Pará, permanecendo na memória coletiva do belenen-
se, ajudando a reconstituir, pela transmissão oral, os aspectos e características da quadrilha e das 
festas juninas daquela época. 

O fomento proporcionado às manifestações culturais que começaram a surgir, nos anos 50, 
não se deu por acaso, e sim proveniente dos problemas sociais, econômicos e culturais do país que 
aconteceram na região Sudeste, na década de 40. As mudanças ocasionaram migração do povo rural 
para a cidade, gerando transformações sociais preocupantes, quando a cultura popular das comu-
nidades ruralistas e dos cidadãos urbanos começaram a mudar, segundo o sociólogo Xidieh apud 
Ayala, Ayala (1967). 

Partindo deste contexto, procurava-se apoiar a cultura popular independentemente das 
transformações que poderiam ocorrer. Segundo o depoimento, em entrevista, da Sra. Iracema 
de Oliveira33, “desde 1946, houve um crescente estímulo para o povo manter as manifestações 

32. Milolasv Souza ou Milo, era graduado em Arte Educação e foi uma importante figura para a fomentação da quadrilha em 
Belém na década de 90. Participando da equipe que organizava o concurso de quadrilha da SEMEC, começou a conhecer com 
mais profundidade o movimento das quadrilhas nos bairros e as pessoas ligadas a esta manifestação. Quando foi transferido para 
a FUMBEL continuou fazendo parte da equipe envolvida no concurso, porém como coordenador. Nesta função, deu uma rele-
vante contribuição para que esta dança popular não fosse diluída no tempo. 
33.  Iracema de Oliveira foi brincante, atriz, radialista e diretora de um grupo de quadrilha. Ela já coordenou vários concursos 
de quadrilha e atualmente é diretora artística do Pássaro Tucano, Pastorinhas Filhas de Sion e do Grupo Parafolclórico Frutos do 
Pará.



47

populares e formarem grupos de Pássaros Juninos34, Boi-bumbá35, Cordões de Pássaros36 e danças 
populares”. Este relato foi confirmado pelo historiador Benedito Monteiro, ao mencionar no artigo 
da revista Sociedade e Cultura do Pará:

No processo histórico, com lances firmes de autoritarismo e algumas re-
pentinas participações democráticas da população, através de seus repre-
sentantes eleitos, notadamente a partir de 1946, a cultura, as lendas, a re-
ligião, as artes e os mitos continuaram a emergir do meio do povo, com os 
cuidados de conservação, da tradição e da força de criação dos provimen-
tos populares (2001, p. 270).

Belém, até os finais dos anos 50, tinha como base na sua economia o capital comercial pro-
duzido na própria região. A sociedade se dividia nas classes alta, média e baixa, e encontrava-se en-
volvida em uma política cultural nacional que estimulava a manutenção das tradições das suas 
manifestações culturais, ao mesmo tempo em que procurava controlar a cultura popular. A ambi-
güidade era um jogo político que, de acordo com os interesses, ora se apropriava destas manifesta-
ções para seu benefício, ora a considerava um atraso para o desenvolvimento da Nação (CHAUí, 
1993). Em decorrência disso, grande parte das duas primeiras classes sociais citadas acima valoriza-
vam as manifestações populares nacionais, enquanto que a classe menos favorecida fomentava a cul-
tura popular regional.

Neste sentido, as Festas Juninas que mobilizavam a participação popular em todas as regi-
ões do país podiam ser consideradas uma manifestação popular nacional. Por isso as classes sociais 
participavam dos festejos juninos sem deixar de incluir as distintas modalidades de Quadrilha.

Essas informações básicas são primordiais para que possamos discorrer sobre as mudanças 
que ocorreram na forma de apresentação das quadrilhas juninas de Belém, ao longo das décadas de 
60, 70, 80 e 90, para elucidar as significantes alterações no seu processo de evolução, enquanto ma-
nifestação cultural.

34.Pássaro junino é um tipo de teatro popular do Estado do Pará, considerado como uma ópera cabocla com canto, marcação e 
libreto. Esta manifestação foi dividida em: o cordão de meia Lua e o pássaro de melodrama-fantasia .
35. Boi-Bumbá é uma variante Bumba-meu-boi da região Amazônica (MOURA, 1997).
36. Cordões de Pássaros é um folguedo popular do Estado do Pará, cuja comédia retrata a caçada, morte e ressurreição do pássa-
ro (MOURA, 1997).
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2.1 DÉCADA DE 60: DA QUADRILHA TR ADICIONAL AO CARIMBÓ.

No começo de 1960, Belém estava situada entre as dez maiores cidades do Brasil e a mais 
importante deste centro regional, apresentando uma população que crescia consideravelmente em 
relação às outras importantes cidades da região Norte. Os projetos políticos do governo eram dire-
cionados para a Amazônia com o objetivo de “explorar produtivamente, integrá-la ao contexto re-
gional e eliminar o seu caráter ‘primitivo.’[...] como também, promover sua integração no meio na-
cional e internacional” (LOUREIRO, 1995, p. 406). Para a concretização desse objetivo, a cidade 
modernizou-se com a inauguração da Rodovia Belém-Brasília, com a introdução de diversos tipos 
de produtos industriais e com a instalação da TV Marajoara. 

Paralelo a todo o desenvolvimento que vinha ocorrendo na Amazônia e, especialmente em 
Belém, o qual trazia transformações e sérias conseqüências no contexto sociocultural, a população 
desta cidade se encontrava envolvida como uma comunidade orgânica na qual, segundo Strinati:

...as pessoas aceitam e seguem um conjunto de valores que efetivamente 
regula sua integração e que reconhece a hierarquia e as diferenças. Há um 
espaço para a arte – a cultura erudita -, e um espaço para a cultura folk, 
genuinamente popular, criado de modo independente, refletindo a vida e 
as experiências do povo (1999, p. 26).

Estas características justificavam as matérias jornalísticas, que mencionavam que a quadri-
lha mantinha o sentido de uma grande brincadeira de roda, por apresentar aspectos de uma dan-
ça lúdica, de forma valorativa e integradora, proporcionado a união entre as comunidades dos 
bairros. 

Neste período, as classes sociais que constituíam a sociedade belenense continuavam man-
tendo a tradição de se preparar para os ciclos de festas juninas, ocasião em que homenageavam qua-
tro santos católicos: Santo Antonio – 13/06, São João –24/06, São Pedro – 29/06 e São Marçal – 
30/06. A devoção para com esses santos levava a população, tanto a freqüentar o ritual religioso das 
trezenas, missas, novenas e procissões, entre outros, quanto a organizar festas em comemoração aos 
dias destes. 

A manifestação para a realização da festa, pelas comunidades de bairros, ruas, vilas e clu-
bes, era espontânea e interativa na medida em que dividiam as tarefas em subgrupos e se responsa-
bilizavam pela efetivação destas. As donas de casa ou as cozinheiras eram designadas para preparar 
as comidas, doces, salgados e bebidas típicas da época. Outro grupo destinava-se à ornamentação 
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do local da festa, denominado de terreiro37, com bandeirinhas, balões, palmeiras de açaizeiros38 e 
fogueiras. Existiam também os responsáveis pela animação da festa, que providenciavam a música, 
as brincadeiras, as danças e o grupo para dançar a Quadrilha. 

Uma pessoa da comunidade ficava responsável para convidar os jovens, que moravam nas 
redondezas, para participar da dança da Quadrilha. Esta tinha a função de ensaiá-los, no máximo 
em uma semana, ou, dependendo da faixa etária, dias antes da festa. Estes ensaios eram realizados 
no quintal ou na rua, ao entardecer. 

O ensaiador, na maioria das vezes, estava comprometido com as manifestações da cultura 
popular ou conhecia e dominava os passos da quadrilha, para ensinar e conduzir os brincantes39, re-
querendo-se dele musicalidade, noção de conjunto, liderança e habilidade para lidar com jovens e 
crianças. Essa pessoa, na maioria das vezes, era o marcador. Como exemplo do primeiro caso, pode-
mos citar a Sra. Iracema de Oliveira (2003), que em seu depoimento fez o seguinte comentário:

Quando chegava o mês de junho, eu ensaiava o pássaro e a quadrilha. As 
crianças e os jovens já me procuravam para os ensaios, bastante anima-
dos, para dançarem na festa que acontecia na rua de casa e nas festas da 
vizinhança. O ensaio acontecia e os próprios brincantes  providenciavam 
seus trajes para dançarem.

Depois de tudo organizado, a festa começava ao anoitecer, geralmente na véspera do dia do 
santo homenageado. As famílias que a ofereciam, convidavam parentes, amigos e vizinhos para uma 
noite de brincadeiras, adivinhações, para passar de Compadrio40, soltar fogos e dançar muito forró, 
além de esperar o momento da apresentação da Quadrilha, em que os brincantes se apresentavam 
de forma espetacular, isto é, “uma forma de ser, de se comportar, de se movimentar, de agir no es-
paço, de se emocionar, de falar, de contar e de se enfeitar. Uma forma distintas das ações banais do 
cotidiano” (PRADIER, 1998, p. 24). 

Observamos, então, que toda a organização para a apresentação da dança desembocava 
numa mostra de uma prática espetacular do comportamento dos brincantes, diferenciada do sim-
ples ato de dançar na festa. Nesta época, para se integrar aos ares campinos da festa, era comum os 
espectadores irem trajados de caipira.

37. Terreiro é um espaço de grande proporção ao ar livre, onde geralmente acontecia a festa junina.
38. Açaizeiro, palmeira típica da zona equatorial, muito presente nas margens dos rios, igarapés e furos das ilhas  ribeirinhas do 
nordeste do Pará. É dessa palmeira que se extrai o fruto do açaí. A fruta mais típica do Pará.
39. Brincante, este termo é geralmente usado para as pessoas que participam das manifestações da cultura popular.
40. Passar de Compadrio: era um costume de amigos e parentes de passarem pelo lado da fogueira com as mãos dadas sobre esta, 
falando o seguinte verso Santo Antonio disse e São Pedro confirmou para que sejamos Compadrio ou comadre que São João man-
dou . No final dos dizeres apertam as mãos ou abraçam-se chamando um para o outro de Compadrio ou comadre. A partir desse 
momento passam-se a si considerar compadrios de fogueira.
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A ambientação da festa tornava-se um evento excepcional, por reunir um grupo social maior 
e destacar algumas pessoas ou pequenos grupos para funções específicas, os quais os deixavam cons-
cientes de sua participação diferenciada na festa. Todo o quadro se apresentava à espetacularidade, 
entendida “quando o sujeito toma consciencia clara, reflexiva, do olhar do outro e seu próprio olhar 
alerta para apreciar a alteridade” (BIÃO, 2000, p. 366). Os músicos, o fogueteiro, o animador da 
festa, os dançarinos de quadrilhas apresentavam comportamentos e gestos diferenciados por esta-
rem diante de um público e terem consciência disso.

O acompanhamento musical da festa e da quadrilha dava-se por vinil41ou LP – Long Play, 
que “era considerado um produto caro, nos anos 60, e caracterizado como bem de consumo, inclu-
sive das classes baixas” (ORTIZ, 1988, p. 128), ou através dos conjuntos de músicos que tocavam ao 
vivo, chamados de Pau e Corda. Os instrumentos utilizados eram o cavaquinho, o violão, o pandei-
ro e o cheque-cheque. Contudo, a partir de 1960, estes conjuntos desapareceram da apresentação de 
quadrilha e da festa, pelo alto custo do cachê cobrado. Os poucos que permaneceram faziam par-
te dos grupos folclóricos. 

No momento da mostra da quadrilha, os quadrilheiros iniciavam sua dança no meio do ter-
reiro, porém todos os integrantes daquele festejo eram vistos como dançarinos, por não haver uma 
distinção espacial entre os brincantes da quadrilha e os espectadores. Segundo Bakhtin (2002), essa 
forma de espetáculo popular tem como característica a ausência de um lugar específico para apre-
sentação, ou seja, o palco. 

Esta aproximação espacial propiciava aos brincantes a demonstração da alegria, da expressi-
vidade, do prazer e da espontaneidade que a quadrilha lhes proporcionava, e tornava os espectado-
res receptivos ao espírito animador desta dança, acentuando-se, principalmente, no dia de São João, 
com o banho-de-cheiro42, em que o aroma das ervas, a música e a dança estimulavam os participan-
tes a improvisarem a sua quadrilha. 

Nesses momentos especiais da festa, a improvisação aparece de modo lúdico, devido à “ca-
pacidad humana de gozar la vida en el aqui y el ahora de una manera autónoma y constructiva para 
la persona” (TRIGO, 1999, p. 112). Os participantes da festa dançavam a quadrilha com liberda-
de, humor, manisfestando seus desejos e fantasias de forma própria, sem barreiras ou limitações no 
modo de agir ou pensar. 

41. Vinil era um disco fabricado para o comércio da música eletrônica originária da região Sudeste.
42. Banho-de-Cheiro é a junção de ervas, raízes e folhas próprias da região Norte, que, ao serem colocadas de molho na água, re-
agem deixando um aroma bem peculiar. O banho-de-cheiro é tomado no dia de São João para trazer sorte, prosperidade e namo-
rado para as moças casadoiras. 
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Costumavam apresentar o Casamento na Roça e, em seguida, a quadrilha, a qual serão ob-
servadas as sucessivas mudanças que aconteceram nas décadas de 70, 80 e 90. Mas, antes, devemos 
elucidar o que são gestos e passos na dança.

Os passos nessa dança são constituídos de gestos que representam o cotidiano da comunida-
de rural. Logo, esses gestos foram convertidos para a dança da quadrilha. Assim, “o gesto da dança 
não é um gesto real, mas virtual [...], o gesto é a abstração básica, pela qual a ilusão da dança é efe-
tuada e organizada”, segundo Langer (1980, p. 182,183,186). O gesto virtual pode tornar-se ilusório 
no momento em que é idealizado, organizado, enquanto que o gesto real do cotidiano apresenta-se 
de forma espontânea e natural, diante das situações do dia-a-dia, sem ser premeditado. Sendo as-
sim, os gestos do caipira na Quadrilha Tradicional simbolizam respeito, sentido de união, momen-
tos furtivos do cavalheiro galantear ou flertar com a dama e brincadeiras das situações corriqueiras 
e engraçadas, que aconteciam diariamente com os interioranos. 

Entendemos por passos de dança os gestos e os movimentos construídos, organizados e co-
dificados, os quais podem ser axiais, quando realizados no seu próprio eixo, ou em deslocamentos. 
A existência desses passos deu-se “a partir de ações individuais que, organizadas em grupos, tornam-
se reconhecidos através da repetição, recebendo nomes específicos...” (LOBO, NAVAS, 2003, p.150). 
Na quadrilha, os passos são muitos e, dependen-
do da região, há mudança dos nomes. Citaremos 
os mais utilizados e conhecidos pelos belenenses. 

2.1.1 PASSOS E CROQUIS DA 
QUADRILHA TR ADICIONAL.

Pela existência de inúmeros passos da 
quadrilha, e por eles serem escolhidos ao gosto 
do ensaiador, mostraremos os passos mais usa-
dos e tradicionais da década de 60, com o nome 
em português, e, abaixo de cada descrição do pas-
so, o croqui com a disposição dos brincantes no 
espaço. As legendas referentes aos croquis são as 
seguintes:
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Os passos, para ilustrar os gestuais das quadrilhas dos anos 60, foram reunidos por intermé-
dio de depoimento e fonte escrita, respectivamente, da Sra. Iracema de Oliveira (2004) e da profes-
sora Joana D’Arc G. de Oliveira (1994, p. 46).

A seqüência dos passos, agora relatada, não obedeceu a uma rigidez na sua ordenação, pois 
estes ficaram a critério do ensaiador ou marcador de cada quadrilha. Entretanto, a entrada e a 
formação inicial vão ser sempre realizadas da mesma forma.

O Passo Básico da quadrilha ocorre de duas maneiras:

Com Deslocamento: Passo de marcha com o arrastar dos pés em ritmo moderado, 
com balanço dos braços mais acentuados, semi-flexionados, ao lado do corpo.

Sem Deslocamento: Passo de marcha com acentuada elevação dos joelhos, com os 
braços na forma descrita acima.

inicial: duas fileiras, com damas e cavalheiros alternados, defrontam-se a uma dis-
tância de um metro. As fileiras são iniciadas por um cavalheiro e uma dama, de 
mãos dadas. 

Figura 7 – Posição para iniciar o primeiro passo da quadrilha.

Ao centro – as duas fileiras se deslocavam para frente, para fazerem o cumprimento, peque-
na inclinação do corpo para frente, mantendo a cabeça erguida. As damas faziam uma pequena fle-
xão com a perna direita e colocavam a esquerda para trás da direita semi-flexionada. Os cavalheiros, 

1

1

1
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neste momento, retiravam os chapéus da cabeça e levavam o braço esquerdo para trás, semi-flexio-
nado. Após o cumprimento, as fileiras retornavam aos seus lugares de costas. O passo é repetido ao 
comando do marcador.

Figura 8 - Ao centro, indica aproximação de ambas fileiras 
para o Cumprimento.

Balancê – os pares, ao estarem um de frente para o outro, cruzavam os braços, direito 
da dama e esquerdo do cavalheiro, e davam uma volta no lugar. O movimento do outro braço é 
balanceado.

Figura 9 – Balancê, preparação e posição do passo.

Giro – os pares, próximos, e um à frente do outro. O cavalheiro colocava a mão direita na 
cintura da dama, e esta, sua mão esquerda no ombro do cavalheiro. Ambos elevavam os braços li-
vres para cima e para o lado dando as mãos. Os casais giravam pela direita do cavalheiro, inclinan-
do o tronco para um lado e outro. 
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Figura 10 – Giro, posição dos casais para realização do passo.

Aos seus lugares – ao ouvirem esta ordem, dama e cavalheiro retomavam a formação da fi-
gura inicial, que podia ser a da primeira ou de qualquer outra. 

Figura 11 – Retorno à fileira inicial.

Damas Cumprimentar os Cavalheiros – as damas iam ao centro, faziam a reverência: per-
na esquerda estendida à frente com a ponta do pé voltado para o chão. A perna direita estava atrás, 
flexionada, apoiando o corpo que estava inclinado para a frente, mantendo a cabeça erguida. Os 
braços estavam lateralmente afastados do corpo, com as mãos segurando a saia. Após executarem o 
gesto, retornavam de costas à fila.
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Figura 12 – Damas Cumprimentar Cavalheiros.

Cavalheiros Cumprimentar as Damas – os cavalheiros iam à frente, faziam reverência: 
perna esquerda estendida à frente com a ponta do pé voltada para o chão. A perna direita estava 
atrás, flexionada, apoiando o corpo que estava inclinado para a frente, mantendo a cabeça erguida. 
O braço direito estava à frente, semi-flexionado, e o esquerdo estava lateralmente afastado do cor-
po, no sentido oblíquo, para baixo. Retornam, depois, como as damas. 

Figura 13 – Cavalheiros Cumprimentar Damas.

Cavalheiros Trocar de Damas – os cavalheiros das duas fileiras deslocavam-se para o centro 
e, ao se aproximarem, davam as mãos direitas às damas e ambos executavam uma volta para a direi-
ta, depois soltavam as mãos e dirigiam-se para o lado oposto da sua fila de origem. Enquanto isso, 
as damas executavam o passo básico no seu lugar. 
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Figura 14 – Cavalheiros Trocar de Damas.

Damas trocar de Cavalheiros – as damas faziam o mesmo procedimento dos cavalheiros. 

Figura 15 – Damas Trocar de Cavalheiros.

Passeio na Cidade ou Passeio dos Namorados – nas fileiras, as damas e os cavalheiros volta-
vam-se para a direita, formando um grande círculo. As damas colocavam-se à direita dos cavalhei-
ros e apoiavam seu braço esquerdo no braço dos cavalheiros. Deste modo, o círculo continuava com 
os casais se deslocando no passo básico. 
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Figura 16 – Passeio na Cidade ou Passeio dos Namorados.

Segue o Passeio – é um comando para os casais continuarem a progredir.

Maresia – as duas fileiras se deslocavam para a frente. Ao se defrontarem, davam-se as mãos. 
O casal que estava na extremidade das fileiras deslocava-se em direção ao segundo casal, passando 
por baixo dos braços deste. Continuando no rumo do terceiro casal, passavam os braços por cima 
deste. Nesta seqüência, iam alternando, ao passarem por baixo e por cima, dando a idéia de uma 
onda em movimento. Após a saída do primeiro casal, os outros davam continuidade ao procedi-
mento dos primeiros. O movimento somente terminava quando o casal que iniciava retornava ao 
seu lugar. 

Figura 17 – Maresia.
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Túnel – os pares, um de frente para o outro, de ambas as fileiras, davam as mãos e as eleva-
vam acima da cabeça formando um túnel. O primeiro casal passava por baixo, e, assim, outros iam 
passando, sucessivamente, até todos completarem a passagem. 

Figura 18 – Túnel.

Caminho da Roça – as fileiras se uniam, ficando somente uma, e se viravam para a direita 
formando uma coluna. O primeiro indicava o caminho dos demais integrantes da serpentina, mas, 
para isso, todos seguravam nos ombros de quem estava a sua frente, mantendo os braços estendidos. 
Ao ouvir os passos cantado pelo marcador “olha a cobra”, “tá chovendo”, “olha o formigueiro”, “ó 
avião!”, todos davam meia-volta e caminhavam em sentido contrário. Quando o marcador cantava 
“é mentira”, todos retornavam para a posição anterior. 

Figura 19 – Caminho da Roça

Caracol – em coluna, de mãos dadas, o primeiro brincante iniciava a descrever curvas su-
cessivas, fazendo lembrar o caracol. Quando o marcador mandava desviar, o guia voltava no senti-
do contrário até todos ficarem em linha reta. 
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Figura 20 - Caracol

Grande Roda – as duas fileiras emendavam-se, formando uma grande roda. Ao comando 
do marcador, deslocavam para a direita ou para a esquerda, de mãos dadas. Quando este cantava 
“dois círculos”, as damas iam para dentro e os cavalheiros ficavam por fora, de mãos dadas, porém 
com os braços abertos. Os dois círculos movimentavam-se em sentido contrário. 

Figura 21 – Grande Círculo
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Caminho do Céu ou Cestinhas de Flores – na grande roda, as damas ficavam na frente dos 
cavalheiros e de costas para eles. Com os braços para cima, seguravam as mãos deles. Os cavalhei-
ros, por sua vez, ficavam atrás das damas, com os braços elevados, apoiando as mãos delas. Ao co-
mando do marcador, os cavalheiros giravam para fora, deslocando-se para a frente das damas, sem 
soltar as mãos destas. Ao completarem o movimento, soltavam as mãos das suas damas e passavam 
a segurar a mão da próxima dama. A troca de par somente se encerrava quando o cavalheiro retor-
nava à sua dama. Depois eram as damas que trocavam de cavalheiros. 

Figura 22 – Caminho do Céu ou Cestinha de Flores.

Coroa de Damas – em dois círculos concêntricos, as damas para dentro, os cavalheiros de 
mãos dadas elevavam os braços passando por cima de suas damas, como uma coroação, depois abai-
xavam os braços pela frente da dama até a altura da cintura, fazendo um contorno. Depois se des-
locavam para a direita e para a esquerda. 
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Figura 23 – Coroa de Damas

Coroa de Cavalheiros – a única modificação da descrição anterior é que a coroação dos ca-
valheiros, pelas damas, ocorria da frente para trás, isto é, as damas passavam os braços da frente para 
trás dos cavalheiros. Depois, os procedimentos eram os descritos acima. 

Figura 24 – Coroa de Cavalheiros

Dança da Vassoura – na disposição de círculo ou fileira, os pares se agachavam, ao coman-
do do marcador. Um cavalheiro levantava e escolhia uma dama para dançar, depois de dançarem, a 
dama deixava-o no lugar dele e escolhia outro cavalheiro para dançar; e, assim, decorria-se, sucessi-
vamente, até chegar no último cavalheiro, que, sem dama para dançar, dançava com a vassoura. 
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Figura 25 – Dança da Vassoura

Serrote – as duas fileiras se deslocavam para a frente, e, ao se defrontarem, davam-se as 
mãos. O casal que ficava na extremidade das fileiras deslocava-se para trás, a dama andava de cos-
tas e o cavalheiro de frente; ao contornarem por trás do segundo casal, o cavalheiro andava de cos-
tas e a dama de frente, e passavam por trás do terceiro casal. Os demais casais iam fazendo o mes-
mo percurso do primeiro, uma trajetória em zig-zag. 

Figura 26 - Serrote
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Buquê de Rosas – em duas fileiras, as damas se deslocavam para o centro, formando gru-
pos de quatro damas, Com o ombro direito para dentro do círculo, as damas elevavam os braços 
semi-flexionados à altura do ombro. Segurando uma rosa na mão, deslocavam-se para a direita, de-
pois para a esquerda, e retornavam aos seus lugares. Os cavalheiros ficavam fazendo o passo bási-
co no lugar. 

Figura 27 – Buquê de Damas

Buquê de Espinhos – os cavalheiros procediam do mesmo modo que as damas, com ex-
ceção destas segurarem uma rosa, e eles segurarem as mãos dos outros cavalheiros ou um lenço 
vermelho. 

Figura 28 – Buquê de Cavalheiros
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Galope ou Valsa ou Xote, para encerrar – os pares tomavam a mesma posição do giro e dan-
çavam até o marcador avisar para se retirarem, encerrando, a quadrilha.

Estes passos tradicionais, vistos na década de 60, iam compondo coreograficamente a qua-
drilha por partes, desenvolvendo assim a temática sobre o casal caipira, através dos encontros e de-
sencontros que desencadeavam um romance no final, desvelando no seu decorrer a cultura e a so-
ciedade do meio rural. A coreografia ressaltava-se pela contribuição dos demais elementos que a 
tornavam significativa, como a música, o traje específico para aquela ocasião, a luz que ambientava 
o terreiro, o cenário que era composto para a festa. 

A Quadrilha Tradicional mostrava as seguintes características: era composta somente por 
passos tradicionais; os desenhos espacias eram mais simples, principalmente nas passagens de um 
desenho para o outro; os pares de casais eram fixos; o ritmo coreográfico era linear; a vassoura era 
o único objeto que entrava na dança; a coreografia era baseada no contexto rural; a coreografia da 
Quadrilha era composta em quatro partes. 

Esta Quadrilha Tradicional, considerada caipira, por estar relacionada com à cultura rural, 
não podia ser alterada, mesmo que o contexto político, econômico, social e cultural modificasse, ou 
se a geração seguinte a interpretasse diferentemente da geração anterior. A idéia de tradicional con-
cebida para as comunidades desta cidade urbana, como também para certos intelectuais conserva-
dores, era a de assegurar esta dança no passado, acabada e sem possibilidades de adaptações. Esta 
visão, incutida na sociedade, tinha a ver com os interesses políticos comentados na introdução des-
ta unidade. 

O apoio dado pelo governo para preservar as manifestações culturais propiciou aos grupos 
folclóricos ficarem mais em evidência, proporcionando o surgimento de outros, nos bairros periféri-
cos. Alguns destes que atuavam na manifestação popular, passaram a integrar, nos seus repertórios 
de danças regionais, a Quadrilha Tradicional, segundo Iracema de Oliveira, e trazendo com eles a 
organização e estruturação de um grupo, com coordenador e alguns membros para auxiliá-lo.

Enquanto isso, grupos de quadrilhas iam surgindo e se solidificando no tempo e no espaço 
em cada bairro. Pressupõe-se que esta permanência de grupos de quadrilha ocorria pela maior orga-
nização da produção artística popular dos seus “donos”, ao conquistarem os brincantes e torná-los 
fixos nesses grupos, propondo a eles ensaios mais prolongados e padronização dos trajes, que, soma-
dos às apresentações, diferenciavam-se das quadrilhas efêmeras, ou seja, daquelas que eram organi-
zadas para serem dançadas somente em uma festa, que era o mais habitual. 
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2.1.2 A INSERÇÃO DO NOVO AO TR ADICIONAL: VESTíGIOS DA 
MODERNIDADE. 

Nos anos 50, começavam a existir concursos de danças populares com o intento de animar 
a festa junina, mas foi nos anos 60 que percebemos pequenas mudanças no universo dos grupos de 
quadrilhas que se tornaram mais evidentes nessas competições. Durante o mês de junho, havia o 
costume de organizarem arraiais nos bairros para fomentar a Quadra Junina, produzida pelos “fes-
teiros”, termo denominado pela comunidade para os comerciantes que patrocinavam os arraiais. 
Nestes eventos, promovia-se concursos de quadrilhas para mostrar a vivacidade da dança por meio 
da expressão espontânea dos brincantes e, assim, contagiar os participantes da festa a ficarem apre-
ciando e prestigiando os quadrilheiros.

A quadrilha, em 1960, mobilizava um grande público, o qual servia de jurado às quadrilhas 
dos bairros e das ruas e as estimulavam estarem presentes nos concursos. As matérias jornalísticas 
de A Província do Pará, da época, mencionavam que a quadrilha mais pontuada levaria troféu, e as 
melhores colocadas receberiam prêmios. 

Para Iracema de Oliveira, em depoimento, os concursos de quadrilhas, dessa década, entretiam 
tanto os quadrilheiros como o público. Os grupos de quadrilhas respeitavam-se e não se deixavam in-
fluenciar pela competição, no que concerne à rivalidade e à disputa com os outros brincantes, pois acei-
tavam convites dos donos de quadrilhas para dançarem em outros bairros; os concursos os aproximavam 
e não os distanciavam. O prazer dos quadrilheiros resumia-se a um jogo lúdico, por estarem dançando. 
Para Huizinga, a dança encontra-se altamente relacionada com a esfera lúdica, quando

... ela é sempre, em todos os povos e em todas as épocas, a mais pura e per-
feita forma de jogo. É certo que nem todas as formas de dança apresen-
tam essa qualidade lúdica em toda a sua plenitude. Esta se verifica mais 
facilmente na dança de roda ou de figura, mas também está presente na 
dança individual, como aliás acontece em todos os casos em que a dan-
ça é uma exibição de movimento rítmico, como no minueto ou na qua-
drilha (2001, p. 184).

Durante o concurso, o jogo era estabelecido com a platéia, quando o brincante se exibia 
para um público caloroso, além de desejar mostrar o que melhor sabia fazer – dançar quadrilha. O 
jogo que havia nestes concursos, para os quadrilheiros, possuía mais o sentido de uma “conducta 
lúdica del ser humano en general, el juego libre” (TRIGO, 1999, p. 113), ao apresentarem um com-
portamento prazeroso, espirituoso, de boa relação com os participantes de outras quadrilhas e com 
quem os assistia. Para eles, obter a vitória significava ganhar aplausos, ovações, honras por serem os 
melhores, estima e prestígio. O troféu era o símbolo materializado do êxito conquistado. 
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A competição, como faz parte do jogo da vida, segundo Huizinga (2001), na sociedade das 
décadas seguntes transformava-se rapidamente. A competição, assim como a premiação, passaram a 
ter outro valor simbólico e material, que conduziria a um sério acirramento entre os grupos de qua-
drilhas nos anos futuros, como os da décadas de 80.

Como observamos, a manifestação popular tradicional começou a defrontar-se com as mu-
danças que o desenvolvimento trazia: a necessidade da organização de um grupo, ter representan-
tes responsáveis pela quadrilha, agendar os convites que surgiam e procurar manter a qualidade nas 
apresentações. Os concursos foram ganhando espaço na Quadra Junina, quando clubes, associações 
e o Departamento Municipal de Turismo – DEMTUR, da Prefeitura de Belém, passaram a assu-
mir a promoção dos concursos de quadrilhas e de danças populares. 

No final da década de 60, foi acrescentada, à última parte da quadrilha, o Carimbó43. 
Pressupomos que vários fatores contribuíram para essa mudança, dentre os quais podemos citar 
o sucesso das músicas de Carimbó do mestre Verequete44 e a considerável projeção do folclore por 
meio dos grupos parafolclóricos45 em todo o Brasil, afirmado na Tese “Construção da Dança Cênica 
Nordestina: Aproveitamento da Cultura Popular” – 1950/1990, de Antonio Lopes Neto (2001). 
Entretanto, em Belém, o movimento existente concentrava-se nos grupos folclóricos apoiados pe-
los projetos do Departamento Municipal de Turismo, que promoviam a divulgação da Cultura 
Popular Paraense, com a finalidade de preservar e recuperar as manifestações populares específicas 
da região. 

Também, há indícios de que o Carimbó foi introduzido na quadrilha por influência dos 
grupos folclóricos, permanecendo por alguns anos e depois sendo retirado. Esta dança regional, 
dentro do movimento folclórico, retornou nos anos 70. Sobre este assunto, abordaremos a década 
posterior a esta no intertítulo seguinte.

Acreditamos que o tradicionalismo persistia em não favorecer alteração na dança de 
Quadrilha. No entanto, é desta iniciativa, de aditar passos básicos de uma dança regional, que acen-
tua-se o aparecimento de tentativas de inovar, não no sentido do novo pelo novo, mas como uma 
possibilidade, de um novo desejo ou de uma necessidade, de acrescentar algo que estava mais próxi-
mo da nossa cultura, em vez de utilizar o Galope ou até mesmo uma valsa, que se distanciavam do 
contexto social dos bairros periféricos.

43. Carimbó é uma dança tradicional regional, do município de Vigia Estado do Pará. É uma dança de pares soltos, em círculo.
44. Mestre Verequete foi compositor e cantor das músicas tradicionais de Carimbó de Belém do Pará. 
45. Grupos Parafolclóricos, são chamados desta forma os grupos que apresentam folguedos e danças folclóricas cujos integrantes 
não são portadores das tradições, são procedentes de quaisquer classe sociais, organizam-se formalmente e aprendem as danças e 
os folguedos através de estudo regular, em alguns casos, exclusivamente bibliográfico e de modo não espontâneo (BENJAMIN, 
1989, p. 34). 
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A situação exposta nos mostra que o tradicional, na maioria das vezes, era visto nas manifes-
tações populares, até por influência de certos folcloristas, como um valor arcaico que deve ser man-
tido no presente, do mesmo modo, “em oposição ao que é novo e se chega à negação da dinâmica 
cultural, da evolução constante a que todos os fatos culturais estão sujeitos” (BENJAMIM, 1989, p 
20). Este tipo de pensamento foi um modo encontrado para proteger a identidade cultural de um 
lugar que estava diante das modificações que o progresso trazia com a modernidade, a qual “refe-
re-se a um período histórico que inicia por volta do século XV e se estende até os nosos dias. [...] A 
modernidade significa um certo tipo de mentalidade que, século após século, veio se estendendo e 
se desenvolvendo entre os homens” (Duarte,1997, p.9).

A modernidade assustava por trazer “um conjunto de mudanças na maneira de pensar a re-
alidade e se relacionar com ela, passa a distinguir o ser humano de seus antepassados de séculos 
anteriores”(Duarte, 1997, p.8). Assim, a modernidade trazia o progresso sem respeitar o passado de 
uma cultura já existente. Em virtude disso, o apego à tradição dava-se como uma maneira de as-
segurar as manifestações tradicionais, não deixando refletir que o contexto social se modificava, e, 
com ele, tudo que estava ao seu redor. 

Paralelo a esse ponto de vista sobre a tradição, havia o grupo de oposição a esse pensamento, 
que depois de vários estudos e corridas para os registros das manifestações populares, observaram 
que “as práticas culturais populares, na verdade, se modificam, juntamente com o contexto social 
em que estão inseridos, sem que isso implique necessariamente na sua extinção” (AYALA, AYALA, 
1987, p. 20). Dentro desta perspectiva, a tradicionalidade passou a ser entendida “como uma conti-
nuidade, em que os fatos novos se inserem, sem uma ruptura, com o passado, mas que se constróem 
sobre este passado” (BENJAMIM, 1989, p. 20). Como exemplo, temos o Carimbó na quadrilha e 
todo o processo de transformações que esta passou, desde a Europa até o Brasil.

O fato que se sucedeu na quadrilha, no final de 60, foi uma novidade com indícios de mu-
danças. Porém,, o acontecimento não era constituído de um elemento novo devido ao Carimbó ser 
uma tradicional dança regional. Mas, a idéia de ele ser apresentado no final da quadrilha era nova, 
porque isso fazia parte da tradição desta dança Belém.

A necessidade do novo apareceu lentamente, no final de 1960, para aqueles que estavam en-
volvidos com a quadrilha e por estar ocorrendo, nesta época, mudanças na sociedade, provenientes 
do capitalismo instalado, que gerava um crescente consumismo de mercadorias e de modismos pas-
sageiros, que conduziam as pessoas a procurarem o novo. O novo que se instala e que é próprio da 
modernidade, na acepção de Ferreira Gullar: 

...é por definição, conjuntural, circunstancial e efêmero. Conjuntural e 
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circunstancial porque uma coisa só é nova em determinado momento e 
em determinada circunstância, uma vez que o que é velho num momen-
to e em certo contexto pode ser novo ao se transferir para outro contexto. 
Decorre daí que o novo é efêmero, mesmo porque seria uma contradição, 
em termos, imaginar-se um novo permanente. Logo, o novo é uma quali-
dade externa às coisas,... (1993, p.41).

Após esta década, com mais freqüência e em distintos contextos, a situação do novo irá apa-
recer na quadrilha. A estes momentos, teceremos comentários sobre qual propósito o novo é colo-
cado na coreografia.

A dualidade entre o tradicional e a modernidade continuava vigorando no meio da socieda-
de belenense em relação à manifestação popular. Se, por um lado, o caráter tradicional era preservar 
os hábitos e costumes da cultura de Belém, por outro, a modernidade trazia rupturas com a tradi-
ção. Então, os quadrilheiros procuravam sustentar o repertório tradicional dos passos na coreogra-
fia da quadrilha, independentemente da estruturação dos grupos, do acompanhamento musical da 
quadrilha em vinil e do distanciamento que se iniciava entre o público e os brincantes, durante suas 
apresentações nos concursos. Esses aspectos já indicavam uma predominância da modernização de-
corrente do desenvolvimento geral de Belém. É nesta transição que a quadrilha entra em 1970.

2.2 DÉCADA DE 70: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA POPULAR 
BR ASILEIR A – MPB E DA DANÇA REGIONAL NA QUADRILHA 
TR ADICIONAL ROCEIR A.

A Quadrilha Tradicional, nesta década, será por nós denominada de Quadrilha Tradicional 
Roceira, por ainda apresentar as características da Quadrilha dos anos 60 e por enfatizar o con-
texto rural, um aspecto que a sociedade ainda fazia questão de manter, apesar das pequenas altera-
ções que serão vistas na coreografia neste intertítulo. Do mesmo modo, o depoimento da Sra. Elza 
Magalhães46, o qual será mostrado mais à frente, contribuiu para acrescentar o termo Roceira.

Neste período, 1970, a indústria cultural cresce no Brasil, ampliando a produção dos apare-
lhos eletrônicos com maior qualidade tecnológica, e, assim, intensificando o acesso aos meios de co-
municação para população, principalmente para a classe menos favorecida (ORTIZ, 1988). 

46.   Elza M. Magalhães é pedagoga e dirige o grupo de quadrilha Os Tancredinhos , desde 1986. Atualmente participa de 
Festivais Internacionais de grupos folclóricos e de Quadrilhas. 
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A população de Belém envolveu-se no ritmo da cultura de massa, a qual é entendida como 
uma “cultura popular produzida pelas técnicas de produção industrial e comercializadas com fins 
lucrativos para uma massa de consumidores” (STRINATI, 1999, p. 27). Sob este prisma, os bele-
nenses voltam sua atenção para a televisão, cuja programação externa passa a ser transmitida dia-
riamente com produto artístico dos grandes centros – Rio de Janeiro e São Paulo –, conjuntamente 
com as propagandas, ditando novos padrões culturais (LOUREIRO, 1989). 

As emissoras de rádio, apesar de apresentarem os programas locais, divulgavam mais as mú-
sicas de sucesso lançadas no Sudeste, influenciando a cultura interna do belenense, passando este a 
desvalorizar o seu produto artístico local e favorecer a música popular dos grandes centros. O arti-
go do jornal Folha do Norte comenta sobre as interferências de outros estilos de músicas na quadra 
junina: “As músicas tocadas são baiões, maxixes e ritmos sertanejos, embora este costume já este-
ja caindo, pois já é muito comum em uma festa junina ouvir-se muito ‘iê, iê, iê’ e músicas moder-
nas” (1973, s/n/p).

Com as mudanças dos hábitos e costumes que vinham ocorrendo na cidade, políticos e jor-
nalistas dos jornais A Província do Pará e O Liberal, foram percebendo a diminuição de arraiais e 
de festas juninas promovidas nos bairros, assim como a diminuíção dos folguedos e das danças fol-
clóricas durante uns três anos na década de 70. Contudo, as festas que continuavam existindo man-
tinham a promoção dos concursos, dos festivais de quadrilhas e dos grupos folclóricos, incentivan-
do a participação de muitos brincantes. Estas pessoas, que estavam atraídas e comprometidas com 
as manifestações, eram as que viviam nos bairros periféricos de Belém e que se distinguiam por ain-
da valorizar sua identidade amazônica, confirmados nos seguintes artigos dos jornais:

Muito embora os hábitos e comportamentos do povo estejam mudando 
em todos os sentidos, uma tradição ainda permanece viva, principalmente 
se se olhar para um aspecto tecnológico, que é a televisão, incutindo senti-
mentos universalistas na população. Mas o paraense, de modo geral, pare-
ce resistir a essa tendência (A Província do Pará, 1973, s/n/p).

...O prefeito Ajax de Oliveira disse ontem que a quadra junina deste ano 
vai marcar, ‘efetivamente o ressurgimento de um folclore que estava em 
decadência, por vários fatores, que se analisados pelo ângulo sociológi-
co, o maior contribuinte foi o progresso da capital’[...] o Departamento 
Municipal de Turismo, teve aprovado seu plano de incentivo à quadra ju-
nina para fazer reviver os tradicionais bois, pássaros e quadrilhas... (O 
Liberal,1976, p.10)

A resistência em continuar as danças e os folguedos estava nas comunidades dos bairros 
mais afastados do centro da cidade, em decorrência das poucas oportunidades direcionadas a elas 
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quanto ao estudo, ao conhecimento e à informação. A realidade mais próxima, passada de geração 
a geração, era das manifestações populares na qual incluímos a quadrilha, que significava expressar 
a alegria de dançar algo realizado por eles e comum a eles. 

Quanto à diminuição dos folguedos e das danças, julgamos que poderia ser um efeito do 
progresso interferindo na sociedade e na economia, apesar das manifestações populares na perife-
ria continuarem sobrevivendo. Entretanto, o incentivo que precisavam aconteceu com o apoio do 
DEMTUR, ao proporcionar a continuação do Festival. 

2.2.1 A CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO INOVADOR A.

A princípio, a Quadrilha Tradicional Roceira conservava, em 1970, a mesma linha coreo-
gráfica da década anterior. Contudo, a única diferença evidenciada, porém significante, estava no 
aperfeiçoamento dos movimentos dos brincantes. Os grupos apresentavam-se ensaiados o suficien-
te para serem distinguidos dos demais grupos que dançavam a quadrilha por simples entretenimen-
to e diversão.

Os grupos folclóricos introduziram no seu repertório de danças folclóricas regionais a qua-
drilha, apresentando, assim, uma Suíte de danças nos Festivais de Danças Folclóricas47, promovidos 
pelo DEMTUR, ou em alguma outra festa beneficente de bairro.

A origem da inserção da quadrilha no repertório de apresentações de danças de grupos fol-
clóricos parecia algo natural, porém os artigos de jornais nos fizeram deduzir o contrário, pelo se-
guinte fato: geralmente, no dia ou no horário das apresentações de quadrilhas, havia um públi-
co mais presente e participativo em relação ao Festival Folclórico, promovido no mesmo período. 
Partindo desta observação, tornava-se vantajoso aos grupos folclóricos participarem dos eventos des-
tinados às quadrilhas para garantirem um público para as demais danças populares. Deste modo, 
formavam platéia para o seu grupo, e promoviam as danças regionais.

A Suíte de danças apresentadas agradou ao público de quadrilha e, conseqüentemente, os 
grupos de quadrilhas fixos também passaram a adotar o repertório de danças populares. Como 
exemplo, citaremos um trecho do jornal O Liberal sobre o seguinte artigo:

47. Festivais de Danças Folclóricas eram eventos que ocorriam no período das festas juninas, promovidos pelo município, bairros 
e clubes. Participavam muitos grupos folclóricos com vasto repertório de danças populares regionais. 
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Unidos do Telégrafo vai se apresentar no Bosque. 
Desde o dia primeiro do mês que o antigo grupo ‘Itapoá’, nome em que 
hoje em dia foi mudado para ‘Unidos do Telégrafo’, estão ensaiando as 
gostosas quadrilhas para dançarem nos mais diversos lugares da capital 
desde que solicitado, [...] Mas os ‘Unidos do Telégrafo’ não querem deixar 
cair o conceito dos ‘Itapoá’que os precederam e vão procurar fazer ainda 
mais com outras danças típicas do nosso caboclo. [...] Para tanto, além da 
‘quadrilha’ estão sendo treinados no ‘Carimbó’, ‘Lundu’, ‘Xote’, ‘Maxixe’, 
‘Valsa’ e o ‘Siriá’. Tudo num gingado diferente desconhecido da maior 
parte da população belemense, exceto, é lógico, do ‘Carimbó’ que já to-
mou conta das festas, sejam juninas ou não (O Liberal, 1973, s/n/p).

Esta categoria, o grupo de folclore, contrava com o apoio dos intelectuais e dos políticos 
para continuarem mantendo a tradição da cultura regional popular. A isso, juntou-se um impor-
tante acontecimento, nos anos 70: as músicas e as danças regionais da cultura popular do Pará fo-
ram desveladas em níveis nacional e internacional pelo maestro Adelermo Matos48, que, após reali-
zar extensa pesquisa neste campo, resolveu fundar o Conjunto Folclórico do Pará e lançar o disco 
com músicas das respectivas danças.

A sistematização do estudo do prof. Adelermo Matos e o lançamento do disco proporcio-
naram a todos o acesso às danças regionais, principalmente aos grupos que não tinham músicos in-
teressados neste tipo de modalidade de dança. Os acontecimentos contribuíram para que os jovens 
da época reconhecessem e valorizassem as danças populares regionais, passando, assim, a apresen-
tá-las juntamante com a quadrilha.

Entretanto, as novas alterações contribuíram para o termo Caipira ser trocado por Roceiro. 
Para D. Elza Magalhães, a quadrilha deixava de ser Caipira para ser Roceira. A diferença estava na 
apresentação do Casamento na Roça, acompanhado da quadrilha, que celebrava esta união, simbo-
lizando uma eterna felicidade do casal. Sem esta encenação, precedido da dança, a quadrilha fica-
va relacionada somente com o universo rural dos interioranos, ao lembrar seus modos de se trajar, 
se comportar, se movimentar e se relacionar. 

Neste novo quadro de apresentações das quadrilhas, os donos dos grupos destas, apoiados 
pelos brincantes, começaram a convidar jovens, dançarinos de danças folclóricas, para ensinar e en-
saiar as danças populares. Em alguns casos, os convidados encontravam-se envolvidos com os gru-
pos de quadrilhas.

48. Adelermo Matos era conhecido como prof Adelermo, um homem sensível da arte erudita e popular. Dedicado aos estudos da 
música e do canto lírico, iniciou seus estudos no conservatório Carlos Gomes. Ainda como estudante, começou sua carreira como 
intérprete de Ópera. Paralelo à carreira, fez o Curso de Folclore. Posteriormente, foi prof. de Educação Artística e, neste perío-
do, iniciou suas pesquisas de músicas e danças folclóricas do Pará, resultando em um grande sucesso o produto final da pesquisa. 
Fundou a Academia de Técnica Vocal, o Conservatório de Belas Artes do Pará, o Grupo Folclórico do Pará, além de vários gru-
pos de Coral. Assim como, compôs muitos hinos (MATOS, 2001). 
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As danças populares, mostradas pelos quadrilheiros, durante os anos 70, começaram a to-
mar um outro rumo, devido às influências das novas informações que os dançarinos de folclore tra-
ziam dos festivais que participavam em outros Estados, como também da TV, das músicas de Forró 
e da Jovem Guarda, denominadas de modernas pelos quadrilheiros. Todos estes fatores influencia-
ram na pesquisa de movimento para recombinação dos passos da quadrilha com os passos das dan-
ças populares. A interseção os auxiliou a iniciarem o processo de mudança coreográfica, a partir do 
Xote e do Forró.

Esse panorama nos mostra que o processo inicial de mudanças na Quadrilha estimulou o 
que Ostrower (1987, p. 53) diz ser “inerente a criação humana, à criatividade”, e que esta encontra-
se presente em qualquer área de atuação, mostrando que ela “se elabora em nossa capacidade de se-
lecionar, relacionar e integrar os dados do mundo externo e interno, de transformá-los com o pro-
pósito de encaminhá-los para um sentido mais completo” (OSTROWER, 1987, p. 69). Esta foi, 
principalmente, revelando-se nos dançarinos de folclore, ao envolverem-se com a possibilidade de 
experimentarem pequenas alterações na coreografia das danças populares, despertando, assim, a 
sensibilidade para a criatividade coreográfica. Esta oportunidade estendendeu-se mais tarde para os 
brincantes de quadrilha. 

O conjunto de danças que apresentavam, reportava-nos às suítes de danças apresentadas 
nos salões de baile do século XIX, predito no capítulo anterior, embora estivessem ressignificados 
na contemporaneidade. Seu Valter Viegas49comentou que a quadrilha Alegria do Povo, depois dos 
meados de 1970, apresentou na coreografia uma entrada que diferenciava do passo básico de deslo-
camento, exibido nos anos 60. A entrada dos pares em colunas se dava com um deslocamento para 
as laterais, lembrando o passo básico do Xote; quatro passos para a direita e mais quatro para a es-
querda, no ritmo da quadrilha. Deste modo, consolidava-se a inovação da integração do folclore, no 
meio da quadrilha junina, denotando a ruptura com a entrada da tradicional coreografia. 

Esta alteração da entrada chamou a atenção dos quadrilheiros, estimulando outras perspec-
tivas de adaptações para a coreografia, enquanto que as danças folclóricas foram se tornando uma 
projeção do folclore. Neste caso, a coreografia apresenta traços da dança originária, porém reela-
borados em um outro vocabulário de movimentos e gestos com desenhos espaciais fluentes no seu 
encadeamento.

O processo de inovação que ocorreu na Quadrilha Tradicional Roceira, nos anos 70, apesar 
de experimental, em nossa concepção, não era casual ou passageiro e nem poderia ser visto como 

49. Valter Viegas, também conhecido como Tepe, foi brincante de quadrilha, e, desde 1984, vem coreografando esse tipo de dan-
ça. Atualmente desenha os trajes, compõe as letras para as músicas de quadrilhas. É cenógrafo e dirige a sua Cia. de Dança em 
Belém. 
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inovação sem criação, já que “a inovação nem sempre é criação” (Ostrower,1987, p.134), ao enten-
der que “a prática de inúmeras inovações se processa em níveis menos profundos do que a da cria-
ção, isto é, a mera inovação não engaja a totalidade sensível e inteligível do indivíduo a ponto de 
sempre o reformular em sua conscientização de si mesmo”, enquanto que “criar significa dar forma 
a um conhecimento novo que é ao mesmo tempo integrado a um contexto global”(1987, p.134). No 
criar, há um crescimento recíproco, tanto de quem cria como de quem recebe a criação, por poder 
recriá-la (OSTROWER, 1987). 

Por meio dessa consideração do ato criador, por Ostrower (1987), acreditamos que a ino-
vação proposta pelas pessoas encarregadas a coreografar era criadora por si mesma. A vivência, su-
cessivamente, dava-lhes experiência e mais consciência do processo de criar, enriquecendo, assim, 
o conhecimento dos coreógrafos iniciantes e, ao mesmo tempo, estimulando a imaginação para a 
criação dos novos candidatos a coreografar quadrilha. A transformação da quadrilha conduzia ao 
criar, e

criar é formar,[...] é poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que 
seja o campo de atividade, trata-se nesse ‘novo’, de novas coerências que 
se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo 
novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portan-
to, a capacidade de compreender: e esta, por sua vez, a de relacionar, or-
denar, configurar, significar (OSTROWER, 1987, p.9).

A pesquisa de frases para diferentes sequências de passos de quadrilha foi ampliando-se a 
partir da compreensão destes elementos que abrangem a criação de modo intuitivo. Daí, novas ex-
perimentações e outras configurações foram revelando-se na quadrilha.

2.2.2 O NOVO AO LADO DO TR ADICIONAL.

A partir de 1970, a possibilidade de recriar ou de criar novos passos ou versões das dan-
ças populares (folclóricas e de salão), em que “os passos são selecionados a partir de um repertório 
preexistente, mas recombinados e atualizados, introduzindo modificações na própria coreografia” 
(DANTAS,1999, p.66), motivava alguns brincantes de quadrilhas e dançarinos de parafolclore a co-
reografar, colocando em prática o seu potencial criador. Partindo desta acepção, os coreógrafos po-
pulares acrescentavam padrões de movimentos estéticos, influenciados pela televisão, às danças de 
salão, como a valsa, o maxixe, o xote, e às demais danças que surgiam.
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As músicas denominadas MPB – Musica Popular Brasileira, divulgadas nas emissoras de 
rádios, também eram utilizadas nas coreografias, por inspirarem essas novidades nas danças. Um 
clássico exemplo disso foi a música Morena de Angola, um grande sucesso da cantora Clara Nunes. 
A música motivou a releitura da Dança d’Angola ou a criação de coreografias baseadas na sensuali-
dade da mulher cabocla.

Um outro aspecto que percebemos, entre os artigos dos jornais desta década, foi a interfe-
rência da televisão sobre os grupos de quadrilhas, pois adotavam os nomes das novelas para identi-
ficação de seu grupo, por exemplo, Eles e Elas e a Cuca Legal. Esta última, para a época, era aponta-
da como uma quadrilha moderna, na visão dos entrevistados Valter Viegas e Itamar de Oliveira50, 
por já apresentar frases de movimentos e uma disposição espacial dos brincantes diferenciada do pa-
drão da quadrilha tradicional. 

As visíveis mudanças na coreografia da Quadrilha Tradicional Roceira gerava discussão, 
tanto no âmbito intelectual, por intermédio de Ubiratan Rosário, quanto no âmbito dos donos das 
quadrilhas tradicionais, Iracema de Oliveira. Observava-se que os jovens brincantes e diretores de 
quadrilhas estavam imersos no processo de inovação, logo, à medida que as novidades começavam 
a prevalecer, os grupos principiantes já se integravam a elas, copiando-as, com a finalidade de se ni-
velarem às grandes quadrilhas, as propulsoras das transformações.

Neste contexto, as adequações dos passos que grupos iniciantes, em 1970, começavam a fa-
zer eram decorrentes da realização dos passos básicos das danças populares regionais. Por exemplo, 
inseriam o passo básico do Xote antes do passo do Giro da quadrilha, construindo, assim, a seguin-
te frase de movimentos: os pares, de frente um para o outro, de mãos dadas, davam quatro passos 
à direita e retornavam com mais quatro passos à esquerda; no final, realizavam o passo do Giro, da 
quadrilha dos anos 60. 

O mesmo acontecia com o passo da Ciranda de Roda, o qual era incluído nos deslocamen-
tos da Grande Roda. O movimento constituía-se com os pares voltados para o centro do círculo, 
de mãos dadas, balançando os braços para frente e para trás, coordenando com os movimentos das 
pernas e dos pés, no passo cruzado, ou seja, passo para dentro do círculo com o pé direito, enquan-
to a perna esquerda deslocava-se por trás da direita; ao pisar com o pé esquerdo, a perna direita pas-
sava para trás e a esquerda cruzava à frente da direta. 

Nos anos 70, os ensaiadores acrescentaram a brincadeira popular do Bombarqueiro, no se-
guinte modo: um casal, de frente, um para o outro, de mãos entrelaçadas, elevavam os braços para 

50. Itamar de Oliveira foi brincante e atualmente dirige a Associação de Quadrilha . 
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cima; os demais brincantes, em coluna, passavam entre o casal. Com o propósito da diversão, inclu-
íam o Perdão dos Namorados, Vai e Vem, Dança dos Bobos, entre outros, sem que ocorresse a per-
da das características da dança. A partir da integração de passos, alguns tomam consciência de que 
a tradição é dinâmica e atualizadora. 

A causa da modificação era distinta, tanto para os entrevistados, citamos as senhoras Iracema 
de Oliveira e Elza Magalhães, como para os jornalistas. As primeiras apontavam as músicas deno-
minadas por eles de modernas, e os jornalistas indicavam a TV, pois, para todos eles, os modismos 
incluídos na quadrilha eram uma conseqüência da indução da programação externa do eixo Rio 
– São Paulo. Loureiro faz uma análise do problema da programação divulgada pela TV como um 
modelo de “verdade”, esclarecendo a situação vivida pelas pessoas da Amazônia, em que diz:

...a programação de uma tevê, organizada nos padrões do modo capita-
lista de produção, centralizando os meios de produção e diversificando 
o consumo, torna-se um programa que apresenta, divulga e impõe um 
novo-único modelo de verdade –apenas artistas e produção cultural dos 
grandes centros, impondo modelo de arte e cultura de forma fascinante, 
mas violentadora da identidade regional. Como a televisão, ao lado des-
sa programação cosmopolita, não veicula a arte e a cultura locais, termina 
por impor os seus modelos, que passam a ser admirados e imitados de for-
ma artificial pelas comunidades regionais, que também passam a renegar 
suas formas próprias, por lhes aparecer inferiores ou por não serem consi-
deradas belas e importantes (1989, p. 184-185).

A situação exposta na análise de Loureiro, ao final do parágrafo, para o nosso ponto de vis-
ta, não inclui a comunidade do quadrilheiro como renegadora da sua cultura local, mas sim como 
uma deslumbradora das possibilidades que a televisão oferecia, do que podia ser belo e importan-
te para ressignificar a cultura regional, dentro do novo contexto sociocultural em que se vivia, nos 
anos 70.

Nos três últimos anos desta década, a Quadrilha Tradicional Roceira estava em transforma-
ção nos grandes grupos de quadrilhas, ao aditarem pequenas modificações na coreografia da qua-
drilha em relação aos movimentos criados entre os passos tradicionais, e por estarem influenciados 
pelas danças que incluíam nas suas apresentações. 

Neste panorama, os concursos promovidos pelos bairros incentivavam esse padrão de qua-
drilha conjuntamente com as danças, enquanto que o DEMTUR, segundo os jornais da época, 
O Liberal e A Provincia do Pará, motivava a quadrilha tradicional, por intermédio dos concursos. 
Porém, esse tipo de estímulo levou a uma certa dependência os quadrilheiros na participação destes 
e dos demais concursos oficiais que surgiram nos anos posteriores. Esta situação, também estava as-
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sociada às mudanças dos valores socioculturais, o que tornava as pessoas competitivas.

O projeto cultural do DEMTUR, mencionado no artigo do jornal O Liberal (1976), esten-
dia-se às crianças, por este departamento se preocupar com o novo contexto social da cidade que 
crescia e as afastavam da importância de manter as tradições da cultura regional. As mostras de qua-
drilhas infantis motivaram o surgimento de várias outras, ocasionando, posteriormente, a presença 
destas em concursos para essa faixa etária e o incentivo à emulação. 

A partir da iniciativa do DEMTUR, a instituição pública começou a patrocinar a quadra 
junina dos bairros, assumindo, assim, as festas das comunidades promovidas e organizadas pelas 
famílias, para suprir os problemas econômicos e de segurança urbana, presente na vida social de 
Belém, oriundos do progresso da capital, na concepção de Ajax Oliveira, na época, prefeito da cida-
de de Belém (O LIBERAL, 1976).

Os participantes da quadrilha, ao longo dos anos 70, foram permanecendo no grupo ao re-
tornarem a cada ano para os seus ensaios, constituindo-se de fato em grupos fixos, acrescendo-se, 
deste modo, um maior número de quadrilhas nos bairros. Mesmo com a estabilidade destes gru-
pos, ainda havia um fluxo freqüente de quadrilhas que surgiam e que desapareciam da manifesta-
ção por inúmeros motivos. A flutuação e a mudança dos nomes dos grupos continuava, assim como 
a criação de novos grupos a partir da dissolução de quadrilhas já existentes. Foi este quadro que per-
cebemos existir, com a pesquisa de campo, ao realizarmos um levantamento das quadrilhas deste 
período. 

O conjunto de circunstâncias, predito no parágrafo anterior, dificultou a identificação 
das quadrilhas desta década, pela ausência de registros destes grupos em algum órgão público. 
Pressupomos que esta inexistência poderia ser decorrente da instabilidade dos grupos ou pela carên-
cia de uma política cultural direcionada ao registro documental e fotográfico das manifestações po-
pulares, da região ou da cidade, pois, neste decênio, o município de Belém apenas fomentava a pro-
dução do festival do folclore da quadra junina pelo DEMTUR. 

Em dois artigos de jornais – O Liberal e A Província do Pará encontramos apenas os nomes 
de vinte quadrilhas inscritas no concurso do DEMTUR de 1978. Dentre elas, destaco a mais anti-
ga, Cigana do Amor, que se caracteriza como tradicional, e a Cuca Legal51, por apresentar aspectos 
de inovação (os demais nomes dos grupos incluo em anexo 1). 

51. Cuca Legal, durante os relatos sobre as quadrilhas na década de 70, na pesquisa de campo, esta quadrilha era sempre citada por 
trazer mudanças na coreografia e no traje, mas por falta de conhecimento sobre coreografia, as pessoas, infelizmente, não conse-
guiam recordar para explicar o que havia de novo. Pela ausência de registros, o coreógrafo e o dono da quadrilha não foram en-
contrados para nos dar maiores esclarecimentos sobre ela. 
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Os grupos de quadrilhas, no final de 70, encontravam-se organizados, enquanto grupos, 
com diretor, vice-diretor, tesoureiro e equipe de apoio, influenciados pelas músicas denominadas 
por eles de “modernas”, a Música Popular Brasileira – MPB, para criarem e fazerem releituras das 
danças populares; motivados pelos concursos de bairros e institucional, os quais oportunizaram o 
surgimento de grupos de quadrilhas juvenis e infantis. Além disso, os grupos começavam a deno-
minar de coreógrafos os dançarinos de danças populares que colaboravam na elaboração das dan-
ças apresentadas nas suítes pelos grupos de quadrilhas. 

Com essas mudanças, o Casamento na Roça, que acompanhava as mais tradicionais qua-
drilhas, ficou restrito às escolas e aos centros comunitários dirigidos por religiosos. Enquanto isso, 
essa manifestação, para a população que vivia na periferia de Belém, ganhava nova direção. 

A interação entre o novo e o antigo era presente. As novidades permeavam o espaço na co-
reografia da quadrilha. Em contraponto, os passos fixos garantiam a tradicionalidade. Estes as-
pectos chegaram ao final de 70 enfatizando a recombinação dos passos tradicionais da Quadrilha 
com outras danças, como também o interesse em dançar as demais danças populares. A Quadrilha 
Tradicional Roceira, que vai para os anos 80, encontrava-se sob um novo contexto, provocando, as-
sim, a abertura para a inserção da novidade com a tradição.

2.3 DÉCADA DE 80: BOOM DA QUADRILHA MODERNA.

A Quadrilha Tradicional Roceira, no início dos anos 80, continuava com as mesmas carac-
terísticas do final dos anos 70, mencionadas anterirormente. Contudo, nos primeiros anos da dé-
cada de 80, o processo de recombinação e reelaboração de passos de danças populares, juntamen-
te com a quadrilha, assentuou-se, como um reflexo das mudanças que sucederam-se nos anos 70. 
Mas como as transformações continuavam, novos rumos a Quadrilha Tradicional Roceira tomou. 
Porém, antes de tratarmos sobre este assunto, mostraremos o contexto que envolvia os quadrilhei-
ros nos anos 80.

Este decêndio apresenta importantes acontecimentos para a consolidação de várias mudan-
ças nos âmbitos político, econômico, social e cultural, em níveis internacional, nacional e regional. 
Os países ditos do primeiro mundo desencadeiam sérios problemas financeiros que atingiram prin-
cipalmente os países em desenvolvimento como o Brasil, que ampliou suas dívidas, recorrendo a 
novos empréstimos e submetendo-se ao mercado internacional, exportando matéria bruta e impor-
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tando a refinada, (MAGNOLI, 1993). O país também saía do regime militar e dava seus primeiros 
passos em direção à democracia, indicando um futuro com perspectivas melhores, principalmente 
nos âmbitos social e cultural (CHAUI, 1993).

A indústria cultural brasileira, consolidada no eixo Rio-São Paulo, disseminava a cultura di-
tada pelos mercados nacional e internacional. A predominante programação cultural era ditada pela 
Rede Globo de televisão, quando esta alcançou os mercados regionais no país. A televisão como “ve-
ículo de integração nacional; vinculava-se, desta forma, a proposta de construção da moderna socie-
dade ao crescimento e à uinificação dos mercados locais.”(ORTIZ, 1988, p. 164). Ortiz nos mostra 
que a moderna sociedade estava comprometida com um mercado cultural de consumo, em que pro-
movia a homogeneização cultural e a hegemônia de uma determinada região sobre as outras. 

O conjunto de programas, constituídos de filmes, novelas e musicais, danças e comédias, 
eram ficções que chegavam como entretenimento para uma população, mas com o forte traço da 
televisão, que é a repetição (SARLO, 2000). Também, no cotidiano, as pessoas começaram a con-
fundir a realidade com a ficção, transformando em verdade o que assistiam, no momento em que se 
identificavam com os personagens das novelas, dos filmes e com os artistas globais da TV, trazendo 
para o seu dia-a-dia o modo de se comportar, de se trajar, de falar e de consumir os produtos lança-
dos pelos personagens, que acabavam virando moda.

A força deste marketing cultural atraía para si a sociedade belemita e, principalmente, quem 
habitava os bairros periféricos de Belém. O poder visual da televisão, no depoimento de Loureiro 
para esta pesquisa, em relação à dança, era “fundamental como inspiração e como orientação criati-
va” para os jovens de quadrilha, a ponto de os incentivar a desenvolver uma outra modalidade des-
ta, a qual foi surgindo paulatinamente, de acordo com os padrões estéticos da globalização, ou seja, 
modelos compartilhados para uma determinada faixa etária e tipos de grupos sociais que apresen-
tam similaridades no gosto, nos objetos de consumo, na música, na programação cultural nacional e 
internacional. No entender de Ortiz (2000), a televisão e o cinema criaram uma cultura popular de 
alcance mundial pelo interesse e desejos incomuns a determinados grupos de diferentes culturas. 

As comunidades dos bairros periféricos das classes média e baixa, que participavam das ma-
nifestações populares, encontravam-se divididas. Os jovens almejavam uma quadrilha junina mo-
derna que atendesse aos seus interesses, estimulando-os com experiências surpreendentes, como co-
reografias mais elaboradas, músicas com novos arranjos e mais aceleradas e, conseqüentemente, 
movimentos que os tornassem dançarinos mais ágeis. Estes desejos partilhado pelos jovens de qua-
drilha era conveniente à dimensão dinâmica da cultura juvenil, segundo Sarlo (2000). 
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O sentido de moderno que eles buscavam no meio do seu grupo de quadrilha estava relacio-
nado com a primeira parte do conceito de moderno de Berman apud Harvey (1995, p.21), “Ser mo-
derno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, e crescimento, transfor-
mação de si e do mundo...”. Logo, ser moderno para eles era fazer parte de um grupo de quadrilha 
que possibilitasse à Quadrilha Junina aventurar-se em novas e ousadas coreografias, e até transfor-
mar-se, se fosse o caso. O crescimento pessoal estaria no prazer de mostrar sua nova habilidade de 
dançarino, realizando, assim, sonhos alimentados pelos filmes dos musicais e das telenovelas.

 Embora trouxesse pontos negativos, como o distanciamento da essência da quadrilha, o 
que aconteceu nesta década, para os brincantes mais novos, foi a transformação. A inexperiência 
deles e o deslumbramento pelo “novo” os conduziram à profunda mudança, sem perceberem que 
o sentido de moderno, da modernidade, poderia trazer “a perpétua desintegração e renovação” na 
concepção de Berman apud Harvey (1995, p.21). Para criar uma quadrilha mais dinâmica era pre-
ciso transformar a que existia.

Os donos de qaudrilhas ou os brincantes mais antigos que conseguiam refletir sobre a situ-
ação, faziam questão que as características originais da coreografia da quadrilha continuassem. Por 
isso, a princípio, tentavam conciliar o moderno, correspondente à novidade, com a tradição. 

A transformação pela qual a coreografia da quadrilha passava, trazia certa insegurança aos 
seus donos, pelo fato de ainda não saber como torná-la moderna e no que resultaria essa mudança.
Todavia, a maturidade e a vivência lhes indicavam sustentar a tradicionalidade como um modo de 
mediar as sequências novas, da quadrilha, com as tradicionais. Esta situação nos conduz, mais uma 
vez, a Ostrower, quando menciona a importância do criar a partir de uma referência, por ser uma 
questão de amadurecimento e crescimento, como aconteceu nos anos 70, quando as pequenas mu-
danças partiram das danças populares existentes. Para ela, o artista amadurece

Ao lidar com as tradições vivas de sua época, ao revivê-las a nível pessoal e 
ao absorver as influências de tal modo que em sua obra a forma expressiva 
surge como algo de novo, como se fora vista por uma primeira vez, estra-
nhamente transformada em visão única e universal (1987, p.138).

Dentro do processo de transformação, foi ocorrendo o amadurecimento dos jovens diretores 
de quadrilha. Às vezes os novos coreógrafos eram atropelados pela ansiedade da mudança sem refe-
rências ao que já existia. É nessa urgência que aparece uma outra modalidade de Quadrilha.
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2.3.1 INíCIO DO PROCESSO DE DESCAR ACTERIZAÇÃO. 

No início dos anos 80, permanecia em voga apresentar as danças populares após a 
Quadrilha Tradicional Roceira. Esta começava a dar seus primeiros passos para acrescentar sen-
síveis novidades nesta década. Assim sendo, trazia traços um pouco mais diferenciados e, por este 
pequeno ousar, já eram reconhecidos como modernos. Porém, o traçado da tradição encontrava-
se presente e, neste caso, as frases de movimentos, ditas como modernas, permitiam dividir o seu 
espaço e tempo com as frases de movimentos tradicionais. 

Os grupos de quadrilhas, motivados a dançar as outras modalidades de danças, começa-
ram a incluir de três a quatro danças populares no repertório de suas apresentações, tais como 
o Xote, a Dança Afro52, o Forró, o Carimbó e a Macumba53, por se encontrarem entusiasmados 
com os novos vocabulários de movimentos que aprendiam, a ponto de deixarem de se dedicar 
mais à quadrilha. 

Envolvidos com o processo de inovar, nos anos 80, continuavam reelaborando os movi-
mentos, a partir dos passos básicos pré-concebidos, nas suas montagens coreográficas. O labo-
ratório de pesquisa coreográfica resultava da seguinte maneira: nas duas primeiras danças, eram 
conservados um ou dois passos básicos, depois recombinavam, atualizavam e introduziam ou-
tros movimentos, modificando as coreografias de ambas. O forró era uma coreografia livre, por-
que a música aparecia como um importante estimulador para a criação. Nas duas últimas danças, 
não havia coreografia construída, dançava-se o repertório de gestos e movimentos, sem marca-
ção pré-concebida. 

Alguns entrevistados, entre eles Itamar de Oliveira e Valter Viegas, citaram a Macumba 
como uma das danças apresentadas pelos quadrilheiros no começo dos anos 80, embora não ti-
vessem a consciência do seu aparecimento. Contudo, ao ser comentado este assunto em uma pa-
lestra, na Fundação Municipal de Belém – FUMBEL, em maio de 2004, o senhor Edivaldo 
Magno54 explicou que a dança da Macumba foi estabelecida no repertório de danças dos grupos 
de quadrilhas pelo Pai Reginaldo Lopes. Este promoveu um conhecido concurso de quadrilha no 
bairro do Jurunas, pois achou conveniente divulgar a dança de seu culto religioso por meio dos 
quadrilheiros. Para isso, incluiu no regulamento a presença desta forma de dança. A partir des-
te momento, todos que participavam do concurso passaram a inserir nas suas quadrilhas caracte-
rísticas da dança da Macumba. 

52. Dança Afro é uma dança ritmada nos toque do atabaque, coreografada com movimentos de expressão corporal, inspirados nas 
tribos africanas que migraram para o Brasil.
53. Macumba citada acima não se trata dos cultos sincréticos afro-brasileiro, e sim da dança deste culto religioso.
54. Edivaldo Magno acompanha esta manifestação por muitos anos, como também é diretor da quadrilha Santa Luzia desde 
1979.
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Os quadrilheiros se disponibilizavam a participar de concursos, independentemente das 
regras a que estavam submetidos. Os seus limites rompiam-se para manifestar os seus desejos. 
Toda novidade apresentada, até então, dialogava com a tradição.

As outras danças populares tornaram-se tão importantes, que, por razões desconheci-
das, foram transferidas para a quadrilha, remetendo-nos, mais uma vez, à Suíte de danças, no 
período do século XIX, na Europa. Era moda dançar uma seqüência de danças de salão, ini-
ciando e finalizando com a quadrilha. Por coincidência ou não, o modelo da Suíte retornava 
por outros interesses, os quais correspondiam às necessidades dos jovens, os mais assíduos par-
ticipantes da quadrilha. O novo modelo de Suíte era considerado como um tipo de Quadrilha 
Moderna, cuja novidade da estrutura inseria três ou quatro danças. 

É para esta nova estrutura e concepção de Quadrilha Moderna, dos anos 80, que, evi-
denciamos peculiaridades distintas da Quadrilha Tradicional Roceira. O novo tipo de apre-
sentação de Quadrilha Moderna ocorria da seguinte maneira: o grupo entrava, posicionava-se 
e iniciava a quadrilha, após uns cinco minutos paravam, rapidamente tomavam uma outra po-
sição do corpo no espaço para a próxima dança, e desta maneira exibiam suas danças, por últi-
mo retornavam à quadrilha para despedirem-se e sairem do palco ou da área delimitada. Esta 
modalidade de quadrilha era freqüente nos concursos promovidos em bairros.

Essa quadrilha, a partir de 1980, apresentava uma reformulação do desenho coreográfi-
co e da performance dos dançarinos, que apontava a necessidade de um espaço físico específi-
co para a apresentação. Em decorrência disto, os organizadores de concursos montavam palcos, 
delimitando o espaço e distanciando o público para que este pudesse apreciar tranqüilamen-
te as quadrilhas. 

As mudanças que ocorriam na coreografia da quadrilha junina, com locais construí-
dos para as apresentações, com datas e horários determinados, tornavam-na um espetáculo po-
pular, produzido e apoiado pelas comunidades dos bairros. Deste modo, essa dança popular 
perdia a singularidade das danças espetaculares, vistas nos anos 60, quando a interação dos 
brincantes com as pessoas que assistiam era mais próxima, levando-os a participarem improvi-
sadamente sem a preocupação de alinhamento, de movimentos amplos e executados com per-
feição. O tempo de apresentação não era determinado e dançava-se em um espaço improvisa-
do por quem assistia. Ao perder essas particularidas, apresentavam, conforme Martins (2003, 
p.07) três características:

1. Altera o tempo e o espaço, ou seja, a data é marcada e o local de 
trabalho é delimitado;
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2. Não há interação dos participantes com a platéia. Esta assiste o 
espetáculo passivamente;

3. A dança perde também uma das suas características fundamen-
tais – a espontaneidade do improviso. Torna-se um espetáculo 
no qual o homem passa a ser um mero espectador e apreciador, 
sem condição de interagir com seu grupo e/ ou seus pares.

Essas características foram acentuando no decorrer do decêndio de 80 e na década seguinte. 
O público foi se acostumando a apreciar de longe e passivamente, e os brincantes a dançarem com 
virtuosismo, após muito ensaio. O costume dos ensaios tirou-lhes a habilidade de improvisar a dan-
ça de modo espontâneo. Um aspecto observado durante a pesquisa de campo, foi assistirmos a uma 
solicitação para que os brincantes/dançarinos, de vários grupos, improvisassem uma apresentação 
de quadrilha. Eles começavam, porém não conseguiam terminar, esta situação enfatizava a terceira 
característica, demonstrando que os brincantes tinham perdido a noção da espontaneidade.

A princípio, a quadrilha destacava-se entre as danças apresentadas: o xote, a dança afro e o 
forró. Contudo, a pausa dada na coreografia daquela, para evidenciar essas danças, já rompia com 
o ritmo, com o fluxo dos movimentos dos brincantes e das figurações e, por fim, com o significa-
do desta dança. O seu retorno, certamente, não poderia ser o mesmo, pela interrupção que ocor-
ria com a introdução das subdanças. Com isso, na Quadrilha Moderna, sob esta estrutura, havia 
a liberdade da inclusão de outras modalidades, desde que a coreografia da começasse e fechasse a 
apresentação.

Acreditamos que a intenção da mudança tinha o propósito de impressionar o público e mu-
dar o que já estava ultrapassado: apresentar essas danças após a quadrilha. Neste caso, a novidade 
concentrava-se no meio da evolução, preservando, assim, os passos já existentes, por mais que os in-
terrompessem, pela busca do novo.

A incessante busca do novo, nesse caso, era uma conseqüência do contexto mercadológico e 
cultural, em que a sociedade estava inserida. A valorização do novo era um modo do mercado atrair 
e persuadir seu principal alvo, os jovens, os mais interessados nas novidades. Em relação a este as-
pecto, Sarlo (2000, p.40 e 41) ressalta que para o mercado “ as mercadorias devem ser novas, devem 
ter o estilo da moda, devem captar as mudanças mais insignificantes do ar dos tempos. A renova-
ção incessante necessária ao mercado capitalista captura o mito da novidade permanente que tam-
bém impulsiona a juventude”. 

Esta situação foi interferindo na valorização da criação, intensamente, que podemos identi-
ficar, na concepção de Ostrower, sua contextualização: “o presente contexto cultural, a descoberta 
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da novidade passou a ser uma preocupação central, obsessiva até. É o novo, o inédito, o insólito que 
se procura, não o bem da humanidade para satisfazer uma necessidade real, mas ‘o novo pelo novo’ 
a substituição pela substituição” (1987, p.136).

 Os quadrilheiros passavam por este dilema. No contexto cultural, incessantemente, 
viam o novo. E na inovação viam um meio de estarem acrescentando algo à quadrilha para mudá-la e 
torná-la mais interessante aos seus olhos e aos olhos do público. Porém, o que eles não percebeiam era 
que a novidade apresentada, na Quadrilha Moderna, descronstruía a própria quadrilha por, justamen-
te, substituírem-na por outras danças à medida que reduziam seus passos tradicionais. A fragmenta-
ção da coreografia da Quadrilha Moderna mostrava fragilidades que o tempo revelou ser uma conse-
qüência da obsessividade pelo novo e pela falta de maturidade dos jovens diretores e coreógrafos.

Entretanto, este modelo de quadrilha foi bastante divulgado nos concursos tradicionais dos 
bairros, permanecendo, durante toda a década de 80. Os concursos fomentavam o incentivo da apre-
sentação dessas danças contemplando-as como quesito de relevância nas suas exibições. 

No início da década de 80, observamos a presença de dois distintos concursos. O primeiro fa-
zia parte dos concursos citados acima, os difusores da Quadrilha Moderna, nos quais os produtores 
estavam diretamente inseridos na comunidade dos seus bairros. O segundo, surgido em 1984, promo-
vido pela Prefeitura Municipal de Belém – PMB, por meio da Secretária Municipal de Educação e 
Cultura – SEMEC, que, segundo o jornal (A Província do Pará,1984, p.15), apresentava os seguintes 
objetivos: “Divulgar e promover os grupos de quadrilhas de Belém; Oportunizar aos grupos de qua-
drilhas de Belém a participação no Festival Folclórico da PMB; Preservar a cultura popular”. 

No regulamento do concurso promovido pela SEMEC, os critérios eram os seguintes: 1. 
Somente participariam pessoas a partir de 13 anos; 2. As quadrilhas poderiam ter no máximo 16 brin-
cantes; 3. As quadrilhas deveriam se apresentar com o traje da época; 4. O tempo máximo de apre-
sentação era vinte e cinco minutos. O jurado55 julgava evolução, traje típico, marcação, conjunto, har-
monia e tempo.

A estrutura do concurso mobilizou a participação dos grupos de quadrilhas por vários as-
pectos, entretanto, o interessante era que a primeira fase acontecia por bairros, de onde sairia a 
“melhor quadrilha” para representar o seu bairro na semifinal e, por fim, chegar à final.

55. Jurados: Estes, na década de 80, tornaram-se elementos fundamentais nos concursos, no momento em que se estabeleceram 
quesitos específicos para o julgamento da quadrilha. Cada jurado passou a avaliar um elemento de referência desta dança, tais 
como traje, marcador e coreografia, pela especificidade do assunto a ser julgado. Para isso, os organizadores passaram a convidar 
pessoas do meio social, conhecedoras das particularidades desta dança popular. Deste modo, os concursos oficiais e não oficiais 
ganharam seriedade e confiança do público e do quadrilheiro, o qual permaneceu fiel e dependente de concursos.
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A distinção do propósito dos dois tipos de concursos propiciava a realização de duas produ-
ções artísticas coreográficas dos quadrilheiros: uma destinava-se à Quadrilha Tradicional Roceira, 
promovida pela SEMEC, e a outra, à Quadrilha Moderna – com as suítes de danças no meio da 
evolução coreográfica da quadrilha, as quais eram produzidas pelas pessoas dos bairros periféricos. 
Porém, a satisfação e o prazer de dançar dos jovens concentravam-se na Quadrilha Moderna, segun-
do o relato dos diretores e coreógrafos entrevistados. A preferência por este novo padrão de quadri-
lha mostrava que havia ocorrido transformação, no contexto sociocultural da sociedade belemita, 
que estava refletido neste tipo de dança: o “todo da dança está estreitamente relacionado à cultura, 
à sociedade na qual está inserida” (DANTAS, 1999, p.69).       

O interesse dos grupos de quadrilhas em participar das competições com o intuito de ven-
cer, aumentou, depois de 1985. Neste sentido, tornou-se necessário atender tais prioridades: aprimo-
ramentos nos ensaios; local disponível para estes; realização dos ensaios com meses de antecedência; 
contratação de coreógrafos para a quadrilha e para as demais danças, ou alguém com a competên-
cia para coreografar o todo; padronização dos trajes; contratação de costureira; e pesquisa de mú-
sicas para as coreografias. Os grupos que se organizavam para realizar todas essas tarefas contavam 
com os membros que constituíam a diretoria da quadrilha ou com a comunidade a qual o grupo 
pertencia. 

Os brincantes antigos que estavam acostumados a participar da manifestação, não viam 
sentido em enfrentar toda essa produção, por isso, resolveram parar suas quadrilhas, como ocorreu 
com as quadrilhas: Quadrilha do Amor, Quadrilha Roceiro Jurunense, Curumim da Curuçá, entre 
outras. Entretanto, outras como Alegria do Povo, Rosa Vermelha, Mensageiros do Amor, Rainha da 
Juventude, Roceiros da Tia Maroca, continuaram, a princípio, freqüentando os concursos que pri-
vilegiavam a tradicionalidade. 

Nesse quadro, havia os grupos de quadrilhas, cuja diretoria mostrava-se disposta em par-
ticipar de ambas as modalidades, como Mistura Fina, a Cuca Legal e a Simpatia da Juventude. 
Pressupomos que tanto para os jovens diretores como para os brincantes, a jornada de ritmo in-
tenso nos ensaios, motivava suas aspirações artísticas particulares ao se verem diretores de grupos 
de danças, coreógrafos e dançarinos. A dedicação para suas apresentações resultou em um suces-
so que atraiu muitos jovens para as quadrilhas, especialmente para o modelo de quadrilha dos gru-
pos citados. 

As subdanças que existiam na Quadrilha Moderna, na década de 80, segundo a reunião 
dos depoimentos de Elza Magalhães, Itamar de Oliveira, Messias Pinheiro, Iracema Oliveira, Edson 
Neves, foram, ano após ano, destacando-se mais do que a própria quadrilha tradicional, quando os 
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seus cinco minutos de dança de quadrilha ficavam restritos à primeira parte dos passos menciona-
dos, na década de 60. Os respectivos passos eram “ao centro”, “balancê”, “cavalheiros cumprimen-
tar damas”, “damas cumprimentar cavalheiros”, “giro”, e mais outros dois, escolhidos conforme o 
agrado dos brincantes. Depois destes, paravam a quadrilha, e a segunda parte do espetáculo come-
çava com a apresentação de outras modalidades de danças, como a lambada56, afro-Jazz57, xote, co-
reografias com músicas de Madona, Michael Jackson, Fafá de Belém, Elba Ramalho, entre outros, 
que ficaram em evidência nos anos 80. 

Do repertório de danças populares existentes para esta modalidade, somado aos de livre 
criação, eram selecionadas quatro coreografias para apresentarem no meio da evolução da qua-
drilha. Após as quatro danças, que duravam de três a quatro minutos, a quadrilha retornava com 
mais dois ou três passos para encerrar. Quando os belenenses passaram a conhecer a Quadrilha 
Moderna, com interferências de outras coreografias, reagiram de diversos modos. As pessoas que 
gostavam, ou as que estranhavam, continuavam assistindo, porque o conjunto de coreografias lhes 
agradava; mas, os intelectuais, os folcloristas, os educadores, entre outros, eram da mesma opinião: 
a quadrilha estava descaracterizada. 

Na segunda metade desta década, a reeleitura das danças folclóricas deixava de ser mais fre-
qüente na Quadrilha Moderna, pelo fato dos quadrilheiros estarem sob influência externa da mí-
dia televisiva, dos programas com musicais e da indústria cinematográfica hollywoodiana, fatos es-
tes que veremos a seguir. 

2.3.2 CONSEQüÊNCIAS DA GLOBALIZAÇÃO.

A globalização é um assunto que começou a ser debatido nos Estados Unidos, instigando 
vários intelectuais a discutirem nas mais diversas disciplinas. Esse termo globalização é tratado pe-
los franceses por mundialidade, segundo Ortiz (2000). Para ele, a globalização “é um fenômeno 
emergente, um processo ainda em construção” (200, p. 15), por entender que a ciência econômica é 
a que melhor compreende e reconhece o tema, quando o seu conceito é aplicado “à produção, distri-
buição e o consumo de bens e de serviços, organizados a partir de uma estratégia mundial, e voltada 

56.   Lambada: Dança popular de salão, que surgiu na década de 70 em Belém do Pará, sob a influência de vários ritmos 
como o Carimbó, Zouk, Salsa e Merengue entre outros ritmos caribenhos. O que caracteriza esta dança é o balanço dos quadris 
para as laterais, giros e a dinâmica da movimentação da dama com a condução do cavalheiro. 
57.   Afro-Jazz: Esta dança resulta da junção de dois estilos de danças: a energia dos movimentos fortes do afro, unida à fle-
xibilidade e ao swing do Jazz contemporâneo. Utiliza, sobretudo, as pernas e o tronco, além de passar mensagens com os braços e 
as mãos. 
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para um mercado mundial” (2000, p. 6). A globalização econômica expandiu-se no espaço e inte-
rage com as diversas economias, por isso está voltada para o mercado mundial.

A discussão sobre a globalização deve-se à grande transformação que o mundo moderno 
tem passado, o qual interfere na sociedade global, composta de várias sociedades, e no que a en-
volve. Dentro desta complexidade, o desenvolvimento tecnológico, um aliado da globalização, ex-
pandiu-se na área da telecomunicação e da telemática, contribuindo para o mercado cultural glo-
bal ficar mais próximo, por meio da rede que propicia as informações, como a internet, a televisão, 
o telefone, assim como os produtos padronizados, idealizados para serem consumidos pela socieda-
de global. 

A indústria mercadológica e cultural, diante de seus interesses, tem lançado produtos que 
possam ser promovidos globalmente e aceitos por grupos específicos. É neste sentido que a indústria 
cultural do cinema dos Estados Unidos passa a agir para conquistar o mercado global, o que conse-
gue por um bom período, segundo os informes mostrados por Ortiz (2000). A televisão, como men-
cionado antes, também tem auxiliado na propagação da padronização destes produtos. Esta tornou-
se a grande difusora do mercado cultural nacional e internacional em nosso país. É esse mercado 
universal que influenciou os coreógrafos e brincantes das quadrilhas nos anos 80.

A partir dos meados dos anos 80, as novas tecnologias da comunicação aproximavam mais 
rapidamente as pessoas, pela rápida difusão de informações que espalhavam-se no espaço. Todos, 
da população mais jovem, queriam estar atualizados e, para isso, consumiam os filmes cinematográ-
ficos produzidos pelos norte-americanos, lançados no mercado cultural internacional, assim como 
as superproduções americanizadas de vídeos que divulgavam as músicas e os cantores desse país. 
Os brasileiros e, no caso, os belenenses, sendo grandes apreciadores dos filmes, como os musicais 
de Hollywood trazem, para a quadrilha, trechos das fantasias destes filmes e dos vídeos que faziam 
parte da cultura da modernidade global.

A historiadora de dança Portinari (1989), ao dedicar um capítulo sobre O Musical e a Dança 
no Cinema e na Televisão, no seu livro História da Dança, comenta que na década de 1980, houve 
um retorno dos filmes musicais que retratavam o submundo e a realidade dos nortes-americanos, 
por meio dosdiretores e coreógrafos, como Jerome Robins, Bob Fosse e Michael Bennett, que revo-
lucionavam, segundo a crítica, esse estilo de filmes. As primazias das músicas e das coreografias es-
timulavam e motivavam os jovens desta época a dançarem e coreografarem.

Nesta década, a partir de 1980, surgiu um outro modelo de filme, cujos temas e assuntos 
retratavam, na maioria das vezes, a labuta do artista dançarino, amador e profissional, com suas 
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dificuldades para chegar a uma grande escola de dança, companhias, na linha de show, e ao pa-
pel principal de um espetáculo de dança, mostrando sempre a rotina de ensaio, o lazer noturno 
e os problemas pessoais dos dançarinos. Esses filmes diferenciavam-se dos musicais, por ressalta-
rem os sonhos dos dançarinos, sempre realizados ao final da história, acompanhado de coreogra-
fias no estilo do Jazz ou de justaposição de estilos de danças, de músicas Pops, muito apreciados 
na época. No ponto de vista de Portinari, estes “são filmes para uma juventude que faz ginástica 
aeróbica e se diverte nas discotecas (...) como Flashdance e Saturday Night Fever” (PORTINARI, 
1989, p.261). 

Eram filmes produzidos para comercialização e para atender ao público jovem. Quem 
gostava de cinema e de dança, e freqüentava as discotecas, deixava-se envolver pelas músicas, pe-
las coreografias e pelos personagens. Os filmes refletiam os desejos dos brincantes e dos coreógra-
fos de Belém, por isso, jovens e coreógrafos, persuadidos pelo cinema, começaram a adaptar em 
suas coreografias gestos inspirados nos filmes de musicais e de danças.

A televisão, da mesma forma que o cinema, influenciou os quadrilheiros com os Vídeo 
Clips, cujo teor são as músicas estrangeiras, acrescidas de muita dança, para prender a atenção de 
quem assiste. Os clips de Micheal Jackson são um exemplo desse tipo de produção, sua influên-
cia foi tão marcante que seu estilo de dançar se fez presente em certas quadrilhas. O jornalista 
Nilton Guedes, do Diário do Pará, ao tecer comentários em um artigo sobre as Quadrilhas disse 
o seguinte: “O ‘serrote’ foi substituído por uma imitação do Michael Jackson” (1988, s/n/p). Esta 
crítica mostrava o poder imagético da televisão sobre as pessoas. As danças que as influenciavam 
eram aprendidas e resignificadas ao serem inseridas no meio em que elas viviam. 

Este poder imagético da televisão tem a força de impulsionar, de atrair, de influênciar, 
de despertar e de estimular o imáginário, em que “Todo pensamento humano é re-presentação.” 
(DURAND, 2001, p.41). Através da ideação, a imagem mental nos conduz às associações, que 
“nos levam para o mundo da fantasia [...] um mundo experimental de um pensar, agir, em hipó
teses”(Ostrower,1987, p.20). As imagens estimuladas pela televisão conduzem os quadrilheiros e, 
em especial os coreógrafos, à criação, à resignificação do gesto de dançar, como o andar deslizan-
te do M. Jackson, transformado para o serrote.

Ratificando os aspectos referidos nos parágrafos anteriores, surgiram, nesta década de 
80, várias academias de danças, estúdios, clubes recreativos, entre os quais citamos Stétic Center, 
Studio B, Escola de Dança Rosário Martins, Studio Teka, Escola de Dança Clara Pinto, que ofe-
reciam diversas modalidades de dança como Jazz, dança moderna, balé clássico, além de outras 
técnicas de danças, proporcionando aos jovens o estudo dessas técnicas, facilitando a inclusão de 
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rapazes nas academias. Se o gênero masculino já estava mais presente nessa manifestação, a par-
tir de todo esse contexto, eles passaram a se destacar como coreógrafos e dançarinos das danças 
populares.

A Quadrilha Moderna foi-se modificando dentro deste contexto de encantamento visual, 
a partir do que foi exposto. Os criadores, absorvidos em suas inspirações coreográficas, passaram 
a destacar as danças que existiam no meio da evolução da quadrilha, a elaborada composição, tor-
nando-as um diferencial à parte. As coreografias aproximavam-se do estilo da dança moderna58, 
Jazz59 ou afro-Jazz, ou apresentavam uma combinação dessas danças com as danças populares. A 
quadrilha, neste sentido, perdeu ainda mais suas características ao se tornar uma ilustração, no 
momento em que introduzia o espetáculo com somente três passos tradicionais e retornava com 
o passo básico, para finalizar a apresentação.

No começo, como nas fases anteriores, segundo o depoimento do coreógrafo Valter 
Viegas, os passos elaborados eram aparentemente artesanais, pelos seguintes aspectos apresenta-
dos por seus criadores: eram iniciantes, apresentavam pouco conhecimento sobre as técnicas que 
utilizavam para construírem as frases dos movimentos, e, por fim, faltava-lhes vivência, experiên-
cia e fundamentação sobre a idéia a ser desenvolvida na coreografia.

O tempo foi lhes ensinando a compor as coreografias e, no final dos anos 80, estas foram 
tomando outras formas, ao serem elaboradas com acuidade, quando os movimentos se mostravam 
encadeados e as recombinações dos passos mais harmônicos e bem distribuídos, além de apresen-
tarem distintas dinâmicas na utilização do espaço e nos movimentos em cânon60 (FAHLBUSCH, 
1990, p. 124), em diferentes níveis espaciais. O potencial criador dos coreógrafos populares con-
tinuava em crescente processo. Conjuntamente, os brincantes/dançarinos aperfeiçoavam-se para 
acompanhar as coreografias, que, por sua vez, ficavam mais complexas. 

De certo modo, os que estavam envolvidos com o processo coreográfico tinham passado 
pela experiência de erros e acertos ao longo dos anos 80. A maturidade desenvolvida neste perio-
do resultou na qualidade de criação, confirmando a fundamentação de Ostrower, que diz “com 
sua maturidade o ser humano criará espontaneamente, exercerá a criatividade como função glo-
bal expressiva da vida ...” (1987, p. 130).

58. Dança Moderna: surgiu nos Estados Unidos da América do Norte, em reação ao balé clássico e seu rigor acadêmico. Sua base 
estava na liberdade expressiva do corpo, privilegiando a emoção em vez da forma. Do mesmo modo, enfatizava os problemas da 
época.
59. Jazz é uma dança que foi desenvolvida pelos negros norte-americanos. Gradualmente, transformou-se em técnica e em esti-
lo codificado.
60. Cânon significa inúmeras repetições exatas do mesmo conjunto de movimentos, segundo Fahlbusch (1990).
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A crescente experiência de quem vivenciava a quadrilha nos conduziu ao termo brincantes/
dançarinos para denominar as pessoas envolvidas em todo o processo criativo, mobilizadas duran-
te os meses antecedentes ao período junino, para a busca do aprimoramento e do aperfeiçoamento 
técnico e expressivo na apresentação das suas danças.  

O número de quadrilhas crescia consideravelmente nos bairros, assim como a necessidade 
de novos coreógrafos para alimentar o fomento das quadrilhas. Ao serem reconhecidos como expe-
rientes dançarinos, era-lhes atribuída a função de coreógrafos, uma relação nem sempre correta, por 
mais casual que viesse a ser. Mas, havia, também, os curiosos, os observadores, os que gostavam de 
expor suas idéias, de dar sugestões no processo de composição, por isso, a eles era dado a oportuni-
dade para coreografarem. 

Em ambos os casos, os principiantes que realmente conseguiam mostrar qualidade na com-
posição coreográfica, com o tempo ganhavam popularidade e reconhecimento nessa arte e eram 
chamados para coreografarem os grandes grupos de quadrilhas. Em decorrência disso, alguns deles 
começaram a ser pagos pelo trabalho prestado, pois de amadores passaram a profissionais.

2.3.3 A CONCRETIZAÇÃO DO MODERNO NAS QUADRILHAS: AS 
MUDANÇAS NA ESTRUTUR A DA COREOGR AFIA DA QUADRILHA 
TR ADICIONAL ROCEIR A.

A Quadrilha Moderna, referida anteriormente, depois dos meados dos anos 80, desenvolvia-
se, ano após ano, ganhando inúmeros adeptos de outros grupos mas, paralelo à modalidade predi-
ta, a Quadrilha Tradicional Roceira continuava nos concursos de alguns bairros e no da SEMEC, 
contando com a participação de muitas outras. 

A Quadrilha Tradicional Roceira, nos três primeiros anos da década de 80, mantinha o 
mesmo padrão de movimento da década anterior, ou seja, as pequenas alterações que haviam ocor-
rido naqueles anos continuavam. Porém, o regulamento do concurso da SEMEC concentrava, às 
suas normas, a conservação da coreografia tradicional, deixando os coreógrafos mais temerosos em 
ousar, ao criar outras combinações para a coreografia dessa Quadrilha.

Por alguns anos, essa norma vigorou para manter a tradicionalidade dos passos da quadrilha, em-
bora a vontade de reelaborar a coreografia crescesse a cada ano. E como o desejo de mudança tornou-se 
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maior, as interferências, moderadamente, começaram a surgir na estrutura da forma coreográfica da 
Quadrilha Tradicional Roceira, ocasionando, assim, algumas alterações no regulamento do concurso, 
pela insistência de uma categoria (os quadrilheiros) em querer manifestar suas inspirações artísticas. 

A forma anterior da quadrilha passava por mais uma transformação em que “Todo o proces-
so de elaboração e desenvolvimento abrange um processo dinâmico de transformação, em que a maté-
ria, que orienta a ação criativa, é transformada pela mesma ação” (OSTROWER, 1987, p. 51). As altera-
ções que ocorreram na coreografia da Quadrilha Tradicional Roceira, transformou-a, mas sua essência 
permaneceu.

Para abordarmos este assunto, iremos tomar, como exemplo, o depoimento do coreógrafo Valter 
Viega, o qual teceu comentários de como ele foi contribuindo para mudar a antiga forma de dançar a 
quadrilha, pelo próprio desejo de dar outra configuração à coreografia desta dança.

As mudanças, segundo o depoimento de Valter Viegas, começaram pelas alterações dos dese-
nhos espaciais da coreografia da quadrilha, por estes apresentarem o seu movimento no espaço de uma 
única maneira. 

Os desenhos básicos, como a fileira, a coluna e o círculo se assemelhavam a uma das formas das 
antigas danças populares, na análise de Sachs (1963), além de possuírem um significado especial. Ao lon-
go dos séculos, esses desenhos foram perdendo seus valores, principalmente quando as danças rurais che-
garam na cidade Talvez, isso tenha ocorrido pela falta de conhecimento ou pela troca de valores decor-
rentes do mundo moderno.

Os coreógrafos incomodavam-se com os desenhos espaciais da coreografia tradical e, mais ain-
da, como eles se desencadeavam para formar outro desenho ou mesmo para retornar ao anterior. Assim 
sendo, sair de uma fileira para formar o círculo da Grande Roda, dava-se somente pelas extremidades das 
fileiras, quando o primeiro da fila desse as mãos para o último, fechando, assim, o círculo. 

Na busca de novos arranjos, o coreógrafo Valter Viegas comentou que começou a estudar ou-
tras possibilidades de formações espaciais, utilizando todo o espaço cênico, tanto na amplitude como na 
profundidade, com diferentes saídas. O número de quarenta e quatro quadrilheiros, para ele, facilitava a 
criação de vários desenhos, simultaneamente, e a exploração da desconstrução para outras formações es-
paciais de forma contínua. A fluência dos desenhos na coreografia teria de ser dinâmica, ou seja, apresen-
tar alternância na velocidade e na trajetória no espaço. A criatividade era essencial nesta particularidade 
da coreografia por valorizar notavelmente a evolução coreográfica.
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Na Quadrilha Tradicional, o cavalheiro começava e terminava com a sua dama e, geralmente, 
um par principal conduzia os demais para formarem um desenho, e era o responsável para iniciá-lo ou 
sair dele. Ao alterar os desenhos, o coreógrafo começou a distribuir a responsabilidade de um par para to-
dos, ou seja, qualquer par poderia desenvolver uma figuração espacial, além de trocar os casais. 

Na concepção de Viegas, os casais da quadrilha não precisavam ser fixos, para possibilitarem 
maiores mudanças nas figurações e nas disposições das damas e cavalheiros na coreografia. Dentro des-
ta perspectiva, gerou-se outras possibilidades, como grupos e subgrupos somente de damas e cavalheiros, 
em diferentes desenhos espaciais, e pares de damas e de cavalheiros. 

Durante a pesquisa de campo, observamos que nesta década de 80, os quadrilheiros não se inco-
modavam em aproveitar novas idéias em suas coreografias, como desenhos espaciais distintos, pares do 
mesmo gênero ou troca de casais, lançado por outros grupos. Essas novidades, para os coreógrafos, ge-
ravam outras possibilidades, favorecendo diferentes desdobramentos na coreografia; os casais tornavam-
se duplas no desenho seguinte e deste saíam para outra figuração espacial com outro par, ou realizavam 
passos tradicionais, como o Túnel, em duplas de damas ou de cavalheiros. 

Para desenvolver a coreografia sem que se perdesse certas características essenciais da Quadrilha 
Tradiconal Roceira, como o enamorar, era necessário certa habilidade do coreógrafo para entrelaçar as 
idéias da movimentação com as alternativas de aproximação desses casais. Infelizmente, nem todos os co-
reógrafos tinham esta percepção, daí percebermos, na atualidade, coreografias de quadrilhas com proble-
mas, tais como: pares de damas com damas, cavalheiros com cavalheiros, ou os pares que dançam separa-
dos, damas para um lado e cavalheiros para o outro, acontecendo sempre em quase toda a coreografia. 

Em tais situações, o jogo de sedução para um futuro flerte ou o enamorar, inexistiam. Não seria 
a influência da vida moderna? Acreditamos que sim, quando os relacionamentos passaram a ser somente 
no primeiro encontro, sem o compromisso de qualquer reencontro.

Na coreografia da Quadrilha Tradicional Roceira, os passos eram mostrados sucessivamente e 
todos os pares os realizavam. O coreógrafo Valter Viegas, com o propósito de inovar, passou a incluir dois 
passos de quadrilhas simultaneamente. O grupo, dividido em subgrupos, com diferentes figurações ou 
na mesma figuração, podia fazer o Túnel e a Maresia ou o Coroar Damas e o Coroar Cavalheiros. 

Com a simultaneidade da apresentação dos passos de quadrilhas, restava tempo para com-
por a coreografia de forma livre e criativa, da mesma forma começava-se a incluir as técnicas de 
outras modalidades de danças. Para esse coreógrafo, qualquer movimento que chamasse a aten-
ção, inclusive do cotidiano, era passível de ser dançado. Mergulhado nesta sensibilidade artística 
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da criação, foi, ao longo dos anos 80, introduzindo movimentos que se entremeavam com gestos 
de danças populares, ressignificados, com os abstraídos do cotidiano, sem o seu caráter utilitário. 
Desta maneira, foi utilizando diferentes níveis61 espaciais – alto, médio e baixo –, e direções, reuni-
dos numa dinâmica, que surpreendia o público.

Outros coreógrafos que surgiram, nos anos 80, contribuíram do mesmo modo para a trans-
formação da quadrilha, acrescentando movimentos que foram permanecendo, na década de 90 e 
no ano de 2000. Entre eles, há Messias Pinheiro62, que vem, desde 1985, coreografando quadrilha, 
o único que encontramos no decorrer da pesquisa de campo que não havia vivenciado esta dança 
como brincante, embora venha atuando neste seguimento como um reconhecido coreógrafo nessa 
categoria. Messias Pinheiro vem colaborando com as mudanças ao acrescentar movimentos de bra-
ços que causavam efeitos visuais em conjunto, vistos até hoje, e passos de balé e de outras técnicas 
de danças, pelo fato de ter sido bailarino. 

Outro cooperador de mudanças foi o diretor da quadrilha Mistura Fina, Orivaldo Santos ou 
Oréco. No seu depoimento ao jornal O Liberal (1996), sobre a comemoração de 10 anos da quadri-
lha, esclareceu o porquê das mudanças e de onde partiam suas pesquisas para as transformações:

No início, nós tivemos influência das quadrilhas antigas, mas, aos pou-
cos, nós fomos observando que o próprio público já não ficava mais tão 
estimulado vendo quadrilhas. Aí, nós resolvemos inovar e acabamos ser-
vindo de referência para outros grupos. (...) O resultado deste trabalho é 
desenvolvido com base em pesquisas por vídeos ou através de livros, e da 
resposta do público.

O depoimento de Oréco, confirma o relato do Sr. Fernando Costa63 e de alguns entrevista-
dos sobre a questão da mudança também ser decorrente da reação do público, que, ao ser acostu-
mado pela mídia a valorizar o novo, voltava ano após ano para ver as novidades das quadrilhas. A 
dança acadêmica na coreografia da quadrilha Mistura Fina destacou-se, assim, como a complexi-
dade na elaboração coreográfica.

No final dos anos 80, a estrutura coreográfica da quadrilha havia se alterado, principalmen-
te por incluir passos novos com os tradicionais. A Quadrilha Roceira, como costumavam chamá-la, 

61. Os níveis estão relacionados com a posição espacial do corpo no espaço (LOBO, NAVAS 2003). ... o corpo posiciona-se no eixo 
baixo/cima, onde classificam-se os níveis alto, médio e baixo. (...) Baixo: é quando o corpo ocupa um espaço perto do solo, nas va-
riações do sentado e deitado. Médio: é quando o corpo ocupa e se locomove num espaço que tem a intenção do meio, em evolu-
ções a altura do umbigo. Alto: é quando o movimento se relaciona com o espaço mais acima, em atitudes em pé e nas pontas dos 
pés, que tenham a “intenção da altura” ... (LOBO, NAVAS, 2003, p.155). 
62. Messias Pinheiro foi dançarino de danças folclóricas e bailarino, fez vários cursos de dança, começou a coreografar na acade-
mia de dança Rosário Martins, e desde de 1985 coreografa para vários grupos de quadrilhas. Atualmente, dirige e coreografa o 
Balé Folclórico Municipal de Belém. 
63. Fernando Costa é diretor da quadrilha Alegria do Povo .
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segundo o depoimento da Sra. Elza Magalhães, passava a ser simplesmente Junina, ou seja, uma 
dança da época junina que trazia resquício da Quadrilha Roceira. Assim, nesta corrente de mudan-
ças, a nova concepção, da estrutura coreográfica da quadrilha, para Valter Viegas, era a seguinte:

Entrada: o grupo entrava no espaço cênico, como num desfile, apresentando-se ao 
público e ao jurado, e, em seguida, posicionava-se para iniciar a dança. A movimen-
tação inicial era nos primeiros minutos, de impacto, ou seja, as primeiras frases de 
movimento eram elaboradas para chamar a atenção do público, para depois se apre-
sentarem os passos do cumprimento, desdobrados em diferentes figurações;

Evolução e Simetria: o segundo momento era com movimentos reelaborados, ou no-
vos associados à simetria de distintos desenhos espaciais, ou seja, a movimentação 
reelaborada, a partir de passos de outras danças, eram em deslocamento para, justa-
mente, construir os desenhos. 

Passos Tradicionais: neste momento os passos, como Túnel, Maresia, Serrote, 
Grande Roda, Caracol, Caminho da Roça, dentre outros, seriam mostrados simul-
taneamente ou isoladamente;

Passos de Impacto: os passos com efeitos retornavam, mostravam os cânon, paradas, 
(brados) e o mais diversos recursos que podessem criar;

Saída ou Final: esta última parte era a complementação da quarta, mas para des-
pedida e saída, para que o público ficasse motivado e querendo a continuação da 
apresentação.

A Quadrilha Tradicional Roceira estava modernizada e com outra estrutura coreográfica, con-
tudo mantinha a tradicionalidade das figurações e dos passos. Este modelo foi adotado pela maioria 
das quadrilhas ditas tradicionais. A partir dessa nova estrutura, passamos a denominá-la de Quadrilha 
Roceira Moderna, por apresentar outras particularidades que diferenciavam da Quadrilha Tradicional 
Roceira, além de continuar em processo de transformação, como veremos oportunamente.

Ainda nos anos 80, duas modalidades de quadrilhas passaram a ser apresentadas pelos gru-
pos: a Quadrilha Moderna, que rompia com a tradicionalidade, e a Roceira Moderna, que dialogava 
com o tradicional. Nesta trajetória, mostravam pontos divergentes e incomuns, como estruturas core-
ográficas diferentes, apresentadas em um mesmo tipo de espaço, como a utilização do palco tipo ita-
liano, onde para Pavis:

1
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“a ação e os atores ficam confinados numa caixa aberta frontal ao olhar 
do público, cuja posição de audição e de observação é privilegiada. Este 
tipo de palco organiza o espaço de acordo com o princípio da distân-
cia, da simetria e da redução do universo a um cubo que significa o uni-
verso inteiro pelo jogo combinado da representação direta e da ilusão” 
(1999, p. 133).

As transformações da quadrilha, nos anos 80, também, estavam aliadas ao traje e ao marca-
dor. O traje passou a ser continuamente modificado, pois estava envolvido com as questões do mo-
dismo, do consumo e de fatores econômicos. Ao ser um assunto muito extenso de conteúdo, não 
nos deteremos a este elemento por ser necessário outra investigação.

A função do marcador de conduzir a dança continuava presente, porém o modo de fazê-lo 
foi diferenciado em função da coreografia. Nos anos 80, foram apresentados dois modos de mar-
cação: o primeiro, foi utilizando o microfone, e o segundo, foi interagindo com os brincantes/dan-
çarinos, os jurados e o público, além do marcador ter que saber movimentar-se entre a coreografia, 
sem se perder no espaço e na função de condutor. Todas as alterações acerca do marcador merecem 
ser estudadas, por serem elementos vitais e fundamentais na quadrilha, cabendo uma outra pesqui-
sa específica.

Em 1987, a organização das quadrilhas fundou a Associação das Quadrilhas Juninas da 
Região Metropolitana de Belém, a qual tinha como um dos seus objetivos, a busca de recursos fi-
nanceiros para auxiliar a produção dos grupos. Foi deste modo que este movimento envolveu, apro-
ximadamente, duzentos grupos de quadrilhas de Belém, segundo a Sra. Itamar de Oliveira, para 
que pudessem continuar a manifestação desta dança popular durante os anos 90.

2.4 DÉCADA DE 90: DO ÁPICE DAS TR ANSFORMAÇÕES AO RETORNO 
À QUADRILHA TR ADICIONAL ROCEIR A.

A década de 1990 iniciou com problemas políticos e econômicos mundiais decorrentes dos 
anos 70 e 80. As mudanças provenientes dessas situações acentuavam caos, tais como: desigualda-
des social e financeira; acúmulo de renda; desemprego e disseminação da pobreza nas nações sub-
desenvolvidas e desenvolvidas; desenvolvimento tecnocientífico, propiciando mais desemprego, for-
te competição no mercado nacional e internacional, com juros e inflações altas, conforme Magnoli 
(1993). Nesta crise mundial, a indústria cultural se prevalecia do consumo ao lançar produtos como 
únicos padrões a serem apreciados. 
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A velocidade de informção e imagens, transmitidas pelas novas tecnologias dos meios de co-
municação, era determinante para homogeneizar os hábitos, os costumes e o pensamento das pesso-
as conforme os padrões estabelecidos pela política global. As pessoas inconformadas com esta impo-
sição começaram a formar grupos para defender seus direitos. Com isso, a luta pela desglobalização 
iniciava, com a reconquista da identidade cultural de cada país, com a preservação do meio ambien-
te e com o diálogo dos pares de conceitos tradição/moderno. Todos esses fatores influenciavam a po-
lítica, a economia, a sociedade e a cultura dos brasileiros. (ORTIZ, 2000)

No início dos anos 90, o Brasil passava por sérios problemas na política econômica, com a 
desvalorização da sua moeda e o custo de vida elevado, bastante preocupante para as classes mais 
desfavorecidas. Em contraponto, os empresários se beneficiavam desta instabilidade para obterem 
mais lucros e instigarem o consumismo para o “ter” de bens materiais, em vez do “saber” e do “ser”. 
Esta situação era uma problemática da globalização das sociedades do mundo moderno atual, na 
opinião de Ortiz (1987), pois a valorização de bens materiais, da aparência, do status, do “novo” e 
da individualização, dissolvia as manifestações populares, modificando os elementos essenciais da 
tradição, principalmente nas cidades urbanas. 

A sociedade de Belém, inserida neste contexto, se modificou, e os mais influenciados eram 
os jovens, independentemente da classe social. Persuadidos pelos valores citados acima, estavam os 
brincantes/dançarinos, que se encontravam perdidos da sua identidade cultural local. Isto obser-
vavamos nos vídeos de quadrilha, da primeira metade dos anos 90, na estilização dos trajes elabo-
rados com tecidos e ornamentos refinados, confeccionados por reconhecidos estilistas e costurei-
ras locais.

  O auto custo do traje dos grupos de quadrilha, somado às dificuldades financeiras dos 
brincantes/dançarinos, na década de 90, fez com que cada grupo reorganizasse sua infra-estrutura 
de produção, para dar suporte às equipes que trabavam com a produção artística e executiva, neces-
sárias a uma grande quadrilha (gasto com transporte, alimentação e traje para os brincantes/dan-
çarinos). Toda esta produção gerava empregos temporários para costureiras, coreógrafos, sapateiros, 
entre outros, em uma época de desemprego.

Um outro aspecto observado era a importância que os brincantes/dançarinos se davam por 
serem membros das quadrilhas que se destacavam na cidade ou das laureadas todos os anos nos con-
cursos. Eles estavam destinados ao culto da aparência e do status, tornando-se assim preconceitu-
osos com os grupos menores ou iniciantes, chamando-os de “pererecas” ou “papas-mingau”. Esse 
quadro demonstra como “O impluso igualitário, que às vezes se crê encontrar na cultura dos jovens, 
tem seus limites nos preconceitos sociais e raciais, sexuais e morais” (SARLO, 2000, p. 41). Este lado 
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negativo era uma conseqüência das transformações dos valores culturais e sociais que excluíam os 
grupos de padrão diferenciado. 

Os grupos dentro deste contexto, na primeira metade dos anos de 1990, distanciavam-se da 
essência e da estrutura da dança, entrando no processo da “destruição criativa” da modernidade 
(HARVEY, 1995, p. 26), em que, ao incluir um elemento novo na quadrilha, sem a dialética com 
o tradicional, acabavam por apagar a essência do tradicional, isto é, “todo construir é um descrons-
truir” (OSTROWER, 1987, p. 26).

2.4.1 O AUGE DA QUADRILHA ESPETACULAR.

As Quadrilhas, nos primeiros anos da década de 90, sustentaram o mais alto grau coreo-
gráfico de danças realizadas pelos amadores brincantes/dançarinos. Todo o processo de experiên-
cias, dos brincantes/dançarinos e dos coreógrafos, pelos quais haviam passado, concluíam-se com 
bons resultados para os que haviam vivenciado a década de 80. A Quadrilha Moderna e a Quadrilha 
Roceira Moderna atingiam o espetacular, considerado por Pavis (1999, p. 140) como “Tudo o que é 
visto como que fazendo parte de um conjunto posto à vista de um público”. O conjunto de elemen-
tos que apreendiam o público pelo visual, pelo sonoro, pela força expressiva dos brincantes/dançari-
nos e pela elaborada composição coreográfica, traziam, a quadrilha, o espetacular.

 As coreografias das quadrilhas chegavam a um nível coreográfico de qualidade, que deixa-
vam surpresos os jurados. A presença do balé, da dança moderna e do movimento pré-acrobático e 
de outras técnicas de danças era mais acentuada a partir do momento que os coreógrafos concentra-
vam-se na pesquisa de movimento. 

No ápice deste processo, de transformação das quadrilhas, havia uma corrida pelo consu-
mismo do novo que se tornava perigoso à medida que aparecia de forma aleatória em certas core-
ografias. O importante para os quadrilheiros e coreógrafos era causar espanto e fascinar o público, 
enfim, tornar espetacular a apresentação. Para isso, aumentavam o tempo de ensaio, no intuito de 
aprimorar o movimento e a realização deste em conjunto. Víamos que esta prática havia se trans-
formado em uma “moderna tradição” (ORTIZ, 1988), o moderno era inovar e a tradição era estar 
sempre no proceso de inovar.

As adequações das distintas técnicas de dança transformavam-se em novos padrões de 
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movimentos estéticos codificados para a quadrilha, nos quais era incluída a releitura dos antigos 
passos. Em decorrência disso, o Passo Básico (com e sem deslocamento), o Caminho da Roça e o 
Caracol, da Quadrilha Tradicional Roceira, transformou-se: o nome do Passo Básico permaneceu, 
mas o desenho espacial e a maneira de realizá-lo modificou; no caso do Caminho da Roça o nome 
continuou, mas a formação diversificou-se em fila e coluna, dando a liberdade de criar vários dese-
nhos espaciais, assim como mudou o modo de executá-lo; já no Caracol, o nome e o desenho con-
tinuaram, o modo de realizá-lo alternava-se. Entretanto, era comum vermos o Caracol ser formado 
no passo novo do Caminho da Roça. As mudanças repercutiram favoravelmente entre os quadri-
lheiros na Quadrilha Roceira Moderna, sendo mantidos até hoje, tornando-se, assim, tradicionais 
no momento que continuaram conservando a alteração desses passos. 

Observamos, nos registros fotográficos do Museu de Arte de Belém – MABE e da demons-
tração do movimento pelo ex-brincante, Michael Garcia, da quadrilha “Tancredinhos”, que o pas-
so básico era uma junção do andar na meia-ponta e da postura do balé, com movimentos dos bra-
ços e da cabeça alterados, mas executados com outra qualidade de movimento. O ritmo acelerado 
dos movimentos que compunham este passo, de certo modo, estava relacionado com o acelerado 
ritmo da vida cotidiana. O outro nos reportava à matriz indígena, quando apresentavam movimen-
tos universais, pela flexão das pernas, um leve golpe do pé no chão e o corpo voltado para a terra 
(CAMINADA, 1999), apesar de os coreógrafos comentarem que era o passo do Caminho da Roça 
e que a batida do pé facilitava a marcação do movimento. 

A polaridade destes dois passos nos mostra vestígios da estética do balé, pela busca da ele-
vação, ao usarem a meia-ponta, e da estética das danças culturais, cujo peso do corpo retorna à ter-
ra. Percebemos que esta coreografia, a da Quadrilha Roceira Moderna, apresentava gestos com con-
teúdos distintos, que, para Hubert Gogard apdu Soter e Pereira (2002, p.33), seriam “conteúdos 
dinâmicos do gesto que permitem realizar aproximações entre famílias estéticas tradicionalmente 
opostas”.

A configuração da Dança da Vassoura transformou-se no modelo dos anos 60, geralmente 
se dava em círculo com a participação de todos, sendo que o último, ao estar sem dama, ficava com 
a vassoura para dançar e varrer o salão. 

Com as alterações do modelo tradicional dessa dança, várias versões surgiram, nos anos 90. 
A forma de ser apresentada ocorria conforme a criação do coreógrafo, ou havia uma elaboração de 
seqüências de passos ou a improvisação de uma pequena encenação, entre os cavalheiros e o marca-
dor, em relação ao objeto que entrava em cena. 
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A vassoura foi transformando-se até ficar caracterizada como uma boneca. Em algumas 
quadrilhas chega a ser apresentada como boneca de pano, ou uma dama toma a vez desse objeto cê-
nico, que entra na última parte da dança. Das versões criadas para a vassoura, chegamos a ver, atu-
almente, esse objeto como logomarca, ao vir como símbolo do nome da quadrilha, como na “Rosa 
Vermelha”, mais recentemente. 

Pelas alterações que foram ocorrendo, os únicos critérios que foram se estabelecendo, com 
o decorrer do tempo, para se identificar esse passo, foi a participação de um número reduzido de 
brincantes/dançarinos. A posição dos demais era no nível baixo para se destacar os que realizavam 
a movimentação do passo. 

Os passos descritos, a seguir, vão denotar a diferença do modelo dos anos 60, pela sua apre-
sentação detalhada. Assim, o traçado do movimento é decomposto em partes do corpo, para me-
lhor compreensão e visualização do Passo Básico e do Caminho da Roça. Este último passo é tam-
bém aplicado no desenho do Caracol, os dois surgiram a partir da década de 90.

Passo Básico: 

Movimento da Cabeça: este movimento é realizado por ambos os brincantes/ dan-
çarinos, do seguinte modo: balanço da cabeça, em movimento pendular para as la-
terais, acentuado, em tempo acelerado;

Movimento dos Braços: 1- movimento realizado somente pelos cavalheiros. Com os 
braços semiflexionados e as mãos fechadas, os cavalheiros balançam os braços nos 
planos frontal e lateral de modo bastante acentuado e forte, num ritmo acelerado. 
Este movimento realizado pelos cavalheiros surgiu pela primeira vez na quadrilha 
“Alegria do Povo”, através do diregente do grupo seu Fernando Costa. 2- movimen-
to executado pelas damas; segurando a barra das saias, nas laterais, com os braços 
semiflexionados, movimentando-os na lateral para cima e para baixo. 

Movimento dos Quadris: movimento realizado pelas damas. Este passo é o balanço 
antero-posterior dos quadris, de forma rápida e marcante, como se fosse um rebola-
do sincronizado, com as pernas e os pés na meia-ponta.

Andar: ambos brincantes/dançarinos andam na meia-ponta baixa, acentuando a ro-
tação das pernas, com a ponta dos pés para dentro. Este movimento é mais nítido 
entre as damas. 

1

1

1

1
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Figura 29 – O desenho mostra o ges-
to do passo básico atual das damas e 
dos cavalheiros.

Caminho da Roça: 

Deslocamento em coluna, isto é, um atrás do outro; 

Movimento das Pernas e Pés: os brincantes/dançarinos ficam com as pernas semifle-
xionadas e um pouco afastadas, com a planta dos pés apoiadas sobre o chão. Com o 
corpo semiflexionado para frente e o peso deste sobre as pernas e os pés, deslocam-
se retirando alternadamente os pés do chão, para, a seguir, pressioná-los à terra com 
passo dado à frente, realizando uma batida dos pés a cada passo;

Movimento dos Braços e dos Ombros: - Os braços de quem está atrás fica eleva-
do para a frente para que as mãos segurem os quadris de quem está a sua frente. O 
primeiro da coluna, na mesma posição, fica com os braços soltos direcionados para 
baixo, balançando os ombros, alternadamente, em um movimento antero-posterior, 
porém acentuado para o chão, num tempo moderado. A variação deste movimen-
to ocorre com todos, sincronicamente, em que o primeiro da coluna movimenta-se 
igual ao último. A cabeça acompanha o movimento dos ombros nas variações. 

A figura 30 mostra as variações existentes do “Caminho da Roça” em relação à posição dos 
braços dos participantes.

1

1

1
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Figura 30 – O desenho apresenta as três variações do novo 
passo do Caminho da Roça. 

Foram observados quatro tipos de variações de deslocamentos do “Passo Básico”. O primei-
ro é andado, o segundo é corrido, o terceiro é com saltito (pequena elevação do chão) e o quarto é 
com deslocamento para o lado, em quatro tempos moderados ou rápidos. Estas variações podem 
aparecer no decorrer da coreografia ou de acordo com o estilo do grupo, como a quadrilha Rosa 
Vermelha que apresenta o passo básico andado; a quadrilha Encanto da Juventude, o objeto de nos-
sa pesquisa, mostra as quatro variações e a quadrilha Sensação Ranchista realiza os saltitos. Em re-
lação ao segundo passo, realizado no Caminho da Roça, e freqüentemente no Caracol, descritos an-
teriormente, sua variação se dá com todos executando-o com os braços soltos, igual ao da primeira 
coluna, ou de mãos dadas, em que o braço direito está à frente e o esquerdo, atrás. 

Na primeira metade dos anos 90, a Quadrilha Moderna, que incluía outras modalidades de 
danças na sua coreografia, chegou à sua plenitude coreográfica quando os grandes grupos de qua-
drilhas mostravam ao público e aos jurados danças com complexas seqüências de movimentos rea-
lizados em diferentes dinâmicas, ou seja, a velocidade e a intensidade do movimento alternavam-se 
de acordo com o esforço realizado para cada movimento. Por exemplo, os cavalheiros elevavam as 
damas acima de suas cabeças, sustentavam-nas e depois as desciam, dando continuidade a um ou-
tro movimento. 

O grau de complexidade apresentada na coreografia não visava somente a uma elaborada 
composição, mas sim à premiação dos concursos e, principalmente, o da FUMBEL. Pressupomos 
que os coreógrafos e os quadrilheiros compartilhavam da seguinte opinião: o grupo de quadrilha 
que apresentasse a coreografia mais complexa e criativa seria a vencedora do concurso, o que geral-
mente acontecia. Os grupos que competiam, naturalmente, queriam vencer, pois a vitória para eles 
traria como maior prêmio o prestígio e o reconhecimento entre todos os grupos de quadrilha e o 
público, e não apenas o troféu e a premiação em dinheiro. 

A questão da competitividade, como um fator que resulta um efeito na criatividade, é um 
assunto divergente entre os estudiosos, apontam Sternberg e Lubart apud Trigo(1999). Para elas, 
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“Cierta presión (endógena e exogéna) es buena, pero superando cierto umbral, la presión interfie-
re en la producción creativa. La competición ciertamente aumenta la presión. El hecho de que fa-
cilite ou inhiba la creatividad, es probable que venga en función del nivel de excitación de una per-
sona.” (1999, p.34). Em suas conclusões, a criatividade que parte de certo estímulo competitivo, é 
muito pessoal, pois este último pode ser inibidor ou motivador. Entretanto, tudo depende da dis-
posição interna de cada pessoa e de sua capacidade de reagir às pressões externas como motivação 
para realizar algo. 

Entretanto, Ostrower (1987) pensa que a competitividade em relação à criação é uma ques-
tão delicada e própria do contexto social atual. Ela coloca:

Em nossa cultura, o clima competitivo é institucionalizado em todos os 
setores – cada um contra os outros – sendo visto como premissa para a 
criação. Só cria quem for capaz de competir nesses termos. A competiti-
vidade agressiva é considerada um valor, valor de convívio e de produção, 
é relacionada como sendo ‘normal’, e mais do que isso como sendo ‘natu-
ral’; ou seja, existiria esse tipo de competitividade não só para espécie hu-
mana mas como condição fundamental para os processos de vida (1987, 
p.141).

Para essa autora, esse tipo de competitividade agressiva deixa dúvida quanto à eficiência des-
sa criação. O mais relevante é que a criatividade está relacionada ao trabalho humano e que tem um 
significado particular. Acreditamos que a competitividade agressiva ou não interfere positivamente 
e negativamente em quem cria; tudo dependerá da personalidade da pessoa. Na quadrilha, já hou-
ve momentos inoportunos, porém o tempo e a maturidade lhe ensinaram e ainda ensinam que, a 
criatividade vem com a sensibilidade, com a experêincia e com resultados mais significativos para a 
vivência pessoal. 

Os depoimentos de Messias Pinheiro e V. Viegas revelam a mesma opinião sobre a durabi-
lidade das quadrilhas com suas danças. Para eles, estas não se sustentariam por muito tempo, por-
que o ritmo acelerado dos coreógrafos em suas elaboradas criações, conjuntamente com a exigência 
de brincantes/dançarinos, com aprimoramento técnico, havia chegado ao seu limite.

Para que a coreografia fosse realizada na sua íntegra, nos anos 90, os ensaios eram intensifi-
cados, o virtuosismo dos dançarinos tornava-se necessário, assim como sua dedicação e o seu tem-
po disponível para a preparação técnica e de condicionamento físico. Esta exigência provocou duas 
situações: a falta de brincantes/dançarinos com uma qualidade técnica que atendesse às exigências 
dos coreógrafos e a falta de tempo destes devido a outras atividades do cotidiano.
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Por mais que os diretores dos grupos procurassem contornar a situação, mudando os horá-
rios de ensaios e exigindo os boletins dos seus integrantes com boas notas, o andamento desta pro-
dução artística começou a mudar, pois os próprios coreógrafos não sabiam mais o que “inventar”. As 
criações chegaram ao limite pela necessidade de obtenção de maiores conhecimentos e informações 
que pudessem desenvolver seus potenciais criativos e coreográficos. Além disso, havia o traje, que es-
tava totalmente carnavalizado, segundo os estudiosos. As dificuldades para se compor a Quadrilha 
Moderna com dança proporcionou o declínio deste tipo de quadrilha. 

2.4.2 DECLíNIO DAS DANÇAS DOS GRUPOS DE QUADRILHAS. 

Em 1990, atrelada à Prefeitura Municipal de Belém, surgiu a Fundação Municipal de Belém 
– FUMBEL. Esta fundação tinha entre seus objetivos continuar o concurso de quadrilhas extinto 
pela Secretária Municipal de Educação e Cultura – SEMEC. Dando seguimento a este evento nes-
te mesmo ano, fez pequenas alterações no regulamento do concurso para enfatizar mais a tradicio-
nalidade, além de acrescentar, em 1993, a Mostra de Danças de Grupos de Quadrilhas.

Ao promover como concurso, a Mostra de Danças de Quadrilhas, a Fumbel acabou por co-
laborar para o declínio da Quadrilha Moderna, separando de vez as danças que existiam no meio 
da apresentação da quadrilha, pois o principal objetivo da Fumbel era preservar a tradicionalidade 
da Quadrilha Tradicional Roceira. Contudo, Milolasv Sousa ou Milo, coordenador dos dois con-
cursos, comentou, em uma entrevista ao jornal O Liberal, em 1991, que reconhecia a atividade ar-
tística popular das comunidades periféricas dos bairros de Belém e queria dar continuidade a estas, 
por isso, lançou a Mostra de Dança no mesmo período da quadra junina, para oportunizar aos gru-
pos a continuidade de apresentações das distintas modalidades de danças. 

Em virtude disso, a Quadrilha Moderna ficou restrita aos concursos de bairros, embora os 
grupos fossem deixando de apresentar este tipo de quadrilha, gradativamente, em Belém. Por meio 
das fitas de vídeo, observamos as seguintes características desta modalidade de quadrilha, em 1990: 
a quadrilha era constituída de várias coreografias, ou seja, de outras danças; o repertório dos passos 
tradicionais da quadrilha somente se apresentavam no início e no final da quadrilha; interrupção no 
ritmo da apresentação; apresentação de novos padrões de movimentos; liberdade de criação e da in-
trodução de diferentes modalidades de danças; presença de adereços; utilização moderado do espa-
ço; trajes luxuosos. Estas características mostram o porquê dos coordenadores de concursos da pre-
feitura desejaerem ressaltar a Quadrilha Tradicional Roceira. 
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Conforme essa matéria de O Liberal (1991), Milo relata que havia mudado a estrutura do 
concurso, quanto ao local das apresentações, inscrições, classificação e quesitos. Sabedor da gran-
de mobilização das pessoas da periferia para levar seus grupos aos concursos, ele comentou, nes-
sa entrevista, que “julgava injusto a classificação das quadrilhas ser por bairro e, principalmente, 
apenas uma sair campeã”, por isso, ele e os demais organizadores, na época, acharam melhor lau-
rear dez delas, pois para o coordenador “as quadrilhas no Pará possuem características próprias e 
são muito boas. A maioria desenvolve um trabalho de alto nível, que está situado no mesmo pata-
mar.” (LIBERAL, 1991, p.3). Registramos, então, que essas alterações, bem como o bom nível des-
sas danças.

 A Quadrilha, neste período, passou por outro momento de transição, os excessos de mudan-
ças havia diminuído, mas não a vontade de inovar. O enfoque passava a ser a Quadrilha Tradicional 
Roceira, numa tentativa de trazê-la de volta. Quem acompanhava estas transformações percebia, 
que era o momento de fazer uma reflexão sobre o rumo da quadrilha, de como assegurar o equilí-
brio entre o presente e o passado nas coreografias. A solução foi encontrada nos próprios concursos 
a partir dos quesitos julgados. Os critérios destes procuravam frear essa impulsão que pairava so-
bre os quadrilheiros mais novos, quanto a darem vôos aos seus devaneios de coreógrafos e dançari-
nos hollywoodianos. 

Os meses de trabalho da direção e de ensaios resultavam nesse produto artístico que Milo 
reconhecia ser de uma qualidade indiscutível e gerada por muitas quadrilhas. Os quesitos assegu-
ravam a manutenção de certos traços da tradição na coreografia, como a presença dos passos tra-
dicionais, a preservação do estilo roceiro no traje e a fixação da presença do marcador; por outro 
lado, dava a liberdade para manter a dinâmica cultural, deixando que as interferências das mudan-
ças acontecessem no decorrer do tempo, com o passado e o presente dialogando. Os moldes do con-
curso acabavam correspondendo à Quadrilha Roceira Moderna, embora não se percebesse isso.

A tentativa de retornar a essa modalidade de quadrilha, não os separava do contexto social e 
cultural em que viviam, que privilegiava a idéia da novidade, a dualidade do moderno e do tradicio-
nal continuava entre os grupos de quadrilhas. O novo tornava-se uma moderna tradição, na medi-
da que a influência do consumismo permanecia sobre as pessoas ou os quadrilheiros, o que Ferreira 
Gullar (1993) diz ser uma “preocupação que faz parte da nossa época”. Ele comenta que: “O surgi-
mento do mercado de arte e a própria dinâmica da sociedade capitalista, onde o consumismo cres-
cente impõe a obsolescência acelerada das mercadorias, tiveram sua obsessiva busca do novo nas 
últimas décadas...” (1993, p.42,43). Se nas artes, em geral, isto já acontecia, a cultura popular esta-
va permeada desta mesma situação, não pelo retorno financeiro, mas pela obsessão dos jovens pelo 
novo ou inusitado.
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Podemos, ainda, relacionar esta questão ao fato de os diretores de quadrilhas terem enfren-
tado dificuldades em estimular a participação dos jovens na Quadrilha Tradicional Roceira, por es-
tes acharem o modelo arcaico, herdado da quadrilha dançada dos anos 60. Para eles, a coreografia e 
o traje teriam de conter traços do modismo ditado pela mídia, independentemente de ser uma ten-
dência ao retorno do tradicional. 

Os diretores acabaram atendendo aos pedidos dos seus brincantes/dançarinos para conser-
varem seus grupos na quadra junina, pois eram estes que prolongavam a permanência da quadri-
lha. Em virtude desses acordos, a quadrilha prosseguiu com as novidades. A Quadrilha Roceira 
Moderna continuou prevalecendo nos meados dos anos 90, ainda influenciada pelas técnicas das 
danças que acompanhavam a coreografia. Porém, alguns grupos procuravam a tradicionalidade ao 
adotarem a dança com o repertório característico dos passos da quadrilha. 

Embora a utilização espacial e o modo de dançar não fossem mais os mesmos, certas qua-
drilhas, como ”Rainha da Juventude”, fundada em 1965, e em plena atividade, procuravam assegu-
rar a coreografia com os passos tradicionais. Já outros grupos procuravam manter a moderna tra-
dição, ou seja, sempre modernizando a coreografia da quadrilha, mas sem esquecer de conservar 
alguns traços da Quadrilha Tradicional Roceira, como a quadrilha “Encanto da Junventude”.

A diversificação dos recursos, que exploravam a composição coreográfica e a composição 
cênica na Quadrilha Roceira Moderna, intensificava-se à medida que concebiam idéias cujas pers-
pectivas visuais e sonoras projetassem novos efeitos estéticos. Deste modo, víamos surgir as seguin-
tes novidades:

Na música, surgiram diferentes arranjos e andamentos associados a efeitos sonoros 
eletrônicos, que tinham por finalidade prender a atenção do público para mostrar 
algum ponto relevante na coreografia. Eram passageiros, mas atendiam às expecta-
tivas do coreógrafo.

O canto foi um outro recurso inserido na quadrilha. As vozes de até quarenta e oito 
brincantes/dançarinos, em conjunto com a música, preenchiam o espaço cênico de 
forma inusitada, que, associado à dança, transformava a quadrilha em um quase 
musical.

A introdução de elementos cênicos antes ou durante a apresentação da quadrilha, 
como fogueiras; varas com bandeirinhas, demarcando o espaço e recordando os ter-
reiros; bastões; bonecas, substituindo as vassouras; e pau de fitas.

1
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1
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Os adereços que acompanhavam o traje passavam a ser específicos para as coreogra-
fias destas quadrilhas. Os brincantes/dançarinos manipulavam lenços, leques, cha-
péus, fitas, bandeiras, buquês, cestas, entre outros. 

Os desenhos espaciais, as figurações e as voluções eram um dos recursos dos coreógrafos 
para valorizar o espaço na coreografia com criatividade e força expressiva. Este último aspecto refe-
re-se ao significado particular que cada formação possuía, ou seja, o desenho no espaço freqüente-
mente expressa uma idéia. Neste sentido, Paulina Ossona (1984) comenta que a formação circular 
possuía, para o homem, todo um significado apresentado nas danças arcaicas, além de atender ou-
tras necessidades que apareciam com o desenvolvimento deste. Outras formações surgiam, como a 
fila, a coluna, também conhecidas por cadeias, estas, em deslocamento, deram margens a outras for-
mações, porém todas tinham um sentido simbólico. 

Na sua concepção, as formações, como o círculo, por mais antigo que pudesse ser, no mo-
mento em que era incluído nas danças atuais, não perdia seu valor expressivo, mesmo não sendo uti-
lizado com o propósito das danças passadas. Neste sentido, as formações exemplificadas no livro de 
Ossona (1984) nos fizeram relacioná-lo com os desenhos espaciais da quadrilha junina. Naquelas, 
as fileiras de dançarinos, quando se defrontavam, davam o sentido de desafio, ou, ao passar uma fi-
leira pela outra, com os dançarinos dando as costas, denotava que os ignoravam. No que se refere 
ao círculo, quando os dançarinos estavam dispostos de perfil para o eixo, com todos na mesma di-
reção, davam a impressão de união, sem a diferença de hierarquia. As expressões dessas formações 
tornaram-se representativas na coreografia da Quadrilha Roceira Moderna, pois os desenhos espa-
ciais passavam a ter um efeito estético que estava além da beleza. 

Nessa década, os quadrilheiros resolveram incluir homenagens, que iam do universal ao na-
cional e deste para o regional, valorizando a cultura popular. Isto nos faz lembrar a questão da bra-
silidade na década dos anos 20, mencionado por Ortiz, quando os escritores de ideologias políticas, 
tanto de esquerda como de direita, em suas contradições, possuíam um ponto em comum ao afir-
marem “que só seremos modernos se formos nacionais” (ORTIZ,1988, p.35). 

Com a preocupação de a globalização impor a perda da identidade cultural de distintos po-
vos, os movimentos ideológicos fortificados pelas ONGs – Organizações Não Governamentais – 
começavam a fazer campanhas para chamar a atenção da preservação do meio ambiente, incluindo 
a Amazônia, e das culturas dos países ditos desenvolvidos e dos em desenvolvimento. Acreditamos 
que as ações das ONGs devem ter influenciado os quadrilheiros a valorizar a região local, pois a no-
vidade, como temática, seria ressaltar a nossa cultura nacional e regional, enfatizando o “imaginá-
rio amazônico” (LOUREIRO, 1995), com lendas, mitos, contos, fauna, flora e rios, no lugar da cul-

1
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tura norte-americana ou européia.

Com este novo propósito, vários grupos de quadrilhas, nesta década de 90, assim “Os 
Tancredinhos”, “Tropicaliente”, “Balão de Ouro”, “Alegria do Povo”, “Sedução Ranchista”, presta-
ram homenagens a Lampião e Maria Bonita; a Monteiro Lobato, com os personagens do Sitio do 
Pica Pau Amarelo; ao Caboclo Ribeirinho; à lenda da Vitória-Régia; e ao Círio de Nazaré, dentre 
outros. As quadrilhas geralmente vinham caracterizadas dos personagens, por meio do traje e da 
maquiagem, ou, durante a evolução coreográfica, apresentavam alguma seqüência de movimentos 
em respeito ao homenageado, contrapondo-se às quadrilhas que homenageavam as celebridades in-
ternacionais, como o cantor Fred Mercury, na temática da “Mistura Fina”. 

Nos últimos anos da década de 90, a homenagem das quadrilhas passou a ser concebida 
como um tema a ser desenvolvido. Para os coreógrafos, era mais uma novidade a ser explorada, além 
de lhes abrir possibilidades de desenvolverem os assuntos, conforme interesses pertinentes à criação 
coreográfica. Para eles, a coreografia da quadrilha estava aberta à essa inclusão.

Nesta novidade, algumas questões, relacionadas ao tema e ao assunto, surgiram na coreo-
grafia pela ausência de entendimento dos dois termos e o sentido deles na composição coreográfi-
ca. Havia uma ausência de acuidade na escolha do tema. Muitas vezes, este era desapropriado para 
a quadrilha. Logo, a coreografia apresentava diversas problemáticas, como o assunto não ser condi-
zente com o contexto da Quadrilha Roceira Moderna, o tema não ter uma idéia central desenvolvi-
da e nem está presente no traje. 

Para melhor compreender o significado destes termos, iremos nos apropriar da definição de 
Pareyson, pois na sua opinião tema e assunto eram distintos.

O tema é o motivo inspirador: o particular sentimento contado pelo artista, ou o modo de 
ver ou de sentir um determinado argumento ou um complexo de determinadas idéias, emoções, as-
pirações. (...) O assunto é o argumento tratado: um objeto real ou possível de representar ou des-
crever, um fato histórico ou imaginário para narrar uma idéia a ser tratada e sistematizada, e assim 
por diante (1997, p.69).

Para Pavis (1999, p.399), “O tema geral é o resumo da ação ou do universo dramático, sua 
idéia central ou seu princípio organizador”. O tema, na dança, parte do resumo de assunto desen-
volvido, não deixa de ser o que Pavis chama da idéia central, o qual, segundo Fahlbusch inspira o 
coreógrafo para desenvolver um roteiro ou o movimento, tema da coreografia.
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 Presumimos que, para o coreógrafo de quadrilha, ordenar uma idéia para desenvolvê-la não 
parecia ser difícil, contudo, a prática de elaborar seqüências de movimentos para narrar algo, inse-
rido a uma dança que já possuía um contexto e passos préconcebidos, tornava-se árduo, justamente 
pela ausência de familiaridade com essa experiência. Por isso, percebemos o tema no traje ou perdi-
do em uma pequena seqüência da coreografia. Entretanto, poucas quadrilhas se destacavam nesta 
linha por deixarem claro a utilização do tema e do assunto, e, entre elas, citamos Os Matutos, que, 
apesar de ser um grupo novo, conseguiu organizar e desenvolver o assunto do tema na coreografia 
sem descaracterizar a dança junina.

Como os problemas relacionados à utilização do tema na coreografia permanecia, a coorde-
nação do concurso da FUMBEL proporcionou palestras aos dirigentes e coreógrafos de quadrilhas 
no intuito de lhes dar maiores esclarecimentos sobre o que era o tema e como desenvolver o assun-
to a partir dele. As palestras e as justificativas dos jurados, de certo modo, contribuíram para uma 
acentuada diminuição das quadrilhas com temas, pelo fato de os quadrilheiros, principalmente o 
coreógrafo, entenderem que estes elementos na coreografia merecem estudo, conhecimento e habi-
lidade para serem desenvolvidos. 

Os novos grupos que surgiram, até a metade dos anos 90, seguiam o padrão coreográfico da 
Quadrilha Moderna, que incluía outras modalidades de danças na sua coreografia; da quadrilha, 
ou da Quadrilha Roceira Moderna, cuja coreografia era composta com o repertório dos passos tra-
dicionais da Quadrilha Tradicional Roceira, com reelaboaração dos passos tradicionais, com inclu-
são de novos padrões de movimentos, entre outros elementos que a tornavam moderna. 

Muitos iniciaram com o forte propósito de realizarem excelentes apresentações e disputarem 
concursos, contavam com uma forte diretoria para produzir a quadrilha. Desses grupos, destaca-
mos “Revelação de São Brás”, “Hiper na Roça”, “Tropicaliente”, “Encanto da Juventude”, entre ou-
tros. Contudo, no decorrer do declínio da Quadrilha Moderna, a Quadrilha Roceira Moderna foi 
prevalecendo e, de acordo com as características de cada grupo, ou se acentuava mais o aspecto ro-
ceiro ou o moderno. Havia também quadrilhas que encontravam o meio-termo, deixando as fron-
teiras entre o tradicional e o moderno de modo tênue.  

No final dos anos 90, o fluxo de quadrilhas permanecia inconstante, os problemas financei-
ros ou particulares de alguns grupos acarretavam a dissolução de algumas delas, enquanto outros 
grupos continuavam surgindo a partir da junção de ex-brincantes/dançarinos, procurando criar e 
restabelecer um novo padrão coreográfico, conforme sua visão cultural. 

É importante ressaltar que entre os novos grupos que apareceram, no final da década de 90, 
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havia um com o propósito de enfatizar a tradição na contemporaneidade, destacando a figura do 
matuto. Com esta intenção, surge, em 1999, o grupo “Os Matutos”, porém a coreografia da sua qua-
drilha, por dois anos consecutivos, ainda mostrava caracteristicas da Quadrilha Roceira Moderna 
e, a partir de 2001, eles retornavam com a Quadrilha Tradicional Roceira, ressaltando o modo de 
vestir, de se comportar e do falar do matuto, além de apresentar alguns aspectos relevantes da con-
temporaneidade que a diferenciava da tradicional, e, por esses motivos, atribuímos a esta a denomi-
nação de Quadrilha Matuta.

 As coreografias deste grupo, “Os Matutos”, vêm repercutindo positivamente entre os qua-
drilheiros, por mais que ainda se encontrem em processo de construção de suas particularidades 
para serem identificadas como uma modalidade de quadrilha, surgida no século XXI. Pelas nossas 
observações, conjecturamos que o grupo mereça um estudo de caso, à parte, por mostrar novos des-
dobramentos da quadrilha e suas interações com outras linguagens artísticas, o que daria uma óti-
ma pesquisa.

As diferentes quadrilhas que citamos ao longo deste capítulo estão presentes, de alguma for-
ma, nas composições dos grupos atuais, relacionadas à Quadrilha Roceira Moderna, por terem cer-
tas peculiaridades da coreografia nas demais modalidades dessa dança, em decorrência de todo o 
processo e contexto no qual foi inserida, durante esses anos. Finalizando este panorama apresen-
tamos, no final deste capítulo, um quadro sobre a evolução coreográfica da quadrilha junina de 
Belém. 

O estudo a respeito da dança da quadrilha apontou a Quadrilha Roceira Moderna, como 
a modalidade que representou a quadra junina nos eventos de Belém, no final do século XX, e que 
perdura no início deste século.

 No próximo capítulo, deteremo-nos, mais especificamente nessa quadrilha, evidenciando 
suas características, descrevendo a coreografia dessa modalidade para elucidar como pode ser a sua 
configuração, segundo a concepção do coreógrafo. Além disso, trataremos sobre como o Grupo de 
Quadrilha “Encanto da Juventude” entrelaça a sua história na Quadrilha Roceira Moderna a par-
tir das suas coreografias. 

Culminando com o que podemos chamar de um espetáculo coreográfico, estaremos apre-
sentando, juntamente, descrição e análise, mote central desta investigação.
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3 A QUADRILHA ROCEIRA MODERNA: É ESPETACULAR!

No capítulo precedente, pontuamos as mudanças na evolução histórica da quadrilha juni-
na, ao longo de quatro décadas, enfatizando a coreografia. Torna-se, portanto, relevante discorrer 
sobre a coreografia da quadrilha que vigora na quadra junina de Belém, no século XXI.

A Quadrilha Roceira Moderna, desde a década de 80, veio se modificando. Entretanto, na 
década de 90, as suas singularidades foram se consolidando, facilitando, assim, que as característi-
cas dessa modalidade de quadrilha pudessem ser apontadas. Ao apresentar as particularidades que a 
identificam, estaremos evidenciando de onde partiram os critérios que a compõem.

Para mostrar a configuração coreográfica da Quadrilha Roceira Moderna, elegemos a co-
reografia da quadrilha ”Encantos da Juventude”, elaborada em 2003, para exemplificar como esta 
forma se constitui na dança. Antes de abordamos este aspecto, nos deteremos na história do gru-
po, elucidando a sua passagem durante o processo de maturação e o quanto eles foram adaptando 
a este padrão de quadrilha. 

Dando continuidade ao estudo, trataremos da configuração e análise da coreografia. Para 
chegar nesta parte propriamente dita, é no primeiro momento deste intertítulo, que iremos discor-
rer sobre todos os elementos que complementam a apresentação da coreografia, como a música, o 
traje, o marcador e o espaço cênico. Em seguida, descreveremos a coreografia, a qual dividimos por 
cenas, para seguir a estrutura usada pelos coreógrafos e assim compor a dança da quadrilha.

As descrições dos momentos importantes serão seguidas da análise, do mesmo modo esta-
rão acompanhadas de figuras, correspondentes aos croquis dos desenhos espaciais e das fotos que 
elegemos como partes relevantes da coreografia. 

3.1 CAR ACTERíSTICAS DO TR AÇADO COREOGR ÁFICO DA 
QUADRILHA ROCEIR A MODERNA.

As modificações realizadas na Quadrilha Roceira, ao longo dos anos, geraram mudanças 
na sua estrutura, no seu traçado coreográfico, na sua dinâmica, entre outras particularidades que 
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a identificavam como uma quadrilha tradicional. A transformação originou a Quadrilha Roceira 
Moderna com a peculiaridades da urbanização, para adaptar-se ao ritmo acelerado das cidades, com 
as influências externas da mídia, do comércio cultural, de acordo com as próprias alterações que 
uma metrópole passa, sob o novo contexto sócio-cultural. 

Para atender à demanda do contexto cultural, este padrão de quadrilha dialoga com o novo 
e com o tradicional, deixando as fronteiras destes conceitos muito tênues. Esta modalidade, favo-
rece a liberdade de tendências na composição voltadas à tradição ou ao moderno, sem que se perca 
as características que a identifiquem como Quadrilha Roceira Moderna. Durante o processo de es-
tudo, observamos várias composições coreográficas de quadrilha, nas fitas de vídeos e nas apresen-
tações de alguns concursos. Desta minuciosa análise sobre a coreografia, identificamos as seguintes 
características da Quadrilha Roceira Moderna:

Referência aos passos tradicionais.

Reelaboração desses passos.

Diversidade dos desenhos espaciais.

Inserção de novos elementos na composição coreográfica.

Presença de elementos cênicos e adereços característicos da quadra junina.

Liberdade de criação.

Pares de casais dançando sem o propósito do enamorar.

Novos padrões de movimentos estéticos codificados.

Inserção do canto durante a dança.

Estas características, de um modo geral, se fazem presentes nesta modalidade de quadrilha, 
mas nem sempre estão todas presentes na coreografia de um grupo. As quadrilhas são coreografa-
das todos os anos, às vezes o coreógrafo enfatiza determinadas características e deixa uma ou duas à 
margem. Porém, quando se assiste a mais de cem quadrilhas no período da quadra junina de Belém, 
observa-se, em mais de 80% delas, esse conjunto de carcterísticas.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Outro aspecto observado é que há grupos que apresentam características particulares na co-
reografia, por serem peculiares a eles. Citamos, como exemplo, a quadrilha “Sedução Ranchista”, 
pois percebemos que o grupo dança em um ritmo veloz, por apresentar na coreografia seqüências 
rápidas, destacando-se dos demais. Também, na quadrilha “Encanto da Juventude” vimos, na core-
ografia, movimentos complexos, realizados num ritmo acelerado. Esse precedente pode ou não ser 
independente do coreógrafo, pois, pois em alguns casos essas características referem-se ao grupo, em 
outros não, são referentes a esse profissional.

Independente destas particularidades, a Quadrilha Roceira Moderna foi sinalizando o que 
a identifica hoje. Com isso, diferencia-se das demais que existiram, das atuais, ou das que possam 
vir a surgir.

Antes de começarmos a tecer considerações sobre a configuração coreográfica específica des-
sa quadrilha, julgamos necessário apresentar o histórico sobre o grupo Encanto da Juventude, prin-
cipalmente, para mostrar a relação deste com a modalidade que permaneceu. 

3.2 HISTÓRICO DO GRUPO DE QUADRILHA ENCANTO DA 
JUVENTUDE.

No primeiro semestre de 1991, a quadrilha “Chuva de Cheiro” extinguiu-se, deixando mais 
de quarenta brincantes desolados. Alguns jovens deste grupo extinto, dispostos a participar da qua-
dra junina daquele ano, resolveram formar um outro grupo, sob a direção da família Brabo, cujos 
filhos eram ex-integrantes da quadrilha anterior. 

Apesar de o grupo ter-se destacado entre as demais quadrilhas, em 1991, D. Corina Brabo e 
Rosiney Brabo, seu filho, somente resolveram oficializá-lo em 03 de fevereiro de 1992, período em 
que os quadrilheiros voltam a se reunir para iniciar seus ensaios. O grupo, ao ser reunido, foi funda-
do e chamado de “Encanto da Juventude”, tendo como membros integrantes: Diretora – D. Corina 
Brabo; Vice-Diretor – José Brabo; Equipe de apoio – Rosiney Brabo. O grupo contava com quaren-
ta e um brincantes, entre eles, o marcador. 

De 1998 até 2001, D. Xepa, Alan e Miguel Santa Brígida, assumiram a direção do grupo. 
Em função dessa mudança, resolveu-se mostrar, no 1º ano, os melhores momentos das coreogra-
fias dos anos anteriores. A colagem foi bem sucedida, e deixou a “Encanto da Juventude” entre as 
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dez melhores quadrilhas. O mais relevante nesse momento, para alguns brincantes, foi a retomada 
da participação destes na montagem coreográfica, pois, de um modo geral, todos colaboravam com 
sugestões, trocando idéias sobre essa questão, o que os tornou mais coesos e participativos. A partir 
de 2002, a equipe de direção passa a ser composta pelos seguintes membros: Rosiney Brabo, Corina 
Brabo, Ronny Santos, Messias Pinheiro, Faustino Pinheiro e Kiko.

No princípio, os próprios integrantes participavam da elaboração da composição coreo-
gráfica, estabelecendo um processo de criação coletiva, em que as idéias eram colocadas ordenadas 
e organizadas para construírem as frases de movimentos. A montagem acontecia em decorrência 
das experiências e vivências dos brincantes/dançarinos. Em 1992, para participarem do concur-
so da FUMBEL e dos demais concursos dos bairros, coreografavam duas modalidades: Quadrilha 
Roceira Moderna e Quadrilha Moderna, ressaltando nesta o Xote e a Dança Afro. Dentro do pro-
cesso da criação coletiva o grupo vivenciou por quatro anos este modo de coreografar.

A partir de 1995, passaram a solicitar os serviços de outros coreógrafos. Estes convidados 
apresentavam distintos conhecimentos sobre diversas técnicas de dança, incluindo as populares. De 
certo modo contribuíram para o desenvolvimento e maturidade dos brincantes/dançarinos, bene-
ficiando o grupo com um aprendizado empírico de técnicas, além de proporcionar-lhes diferentes 
informações que “alimentavam” seus corpos para dançar. O primeiro foi Cleber64, sua experiência 
como dançarino, de danças parafloclóricas, corroborou na primazia coreográfica, consagrando o 
grupo entre as dez melhores quadrilhas de Belém, no concurso da FUMBEL, em 1995. 

Outro coreógrafo a se destacar foi Valter Viegas, o Tepe. Ele trouxe consigo outras refe-
rências de seu estilo coreográfico-criador, possibilitando ao grupo tentar, experimentar e exerci-
tar outras formas de seqüências de movimentos corporais elaborados para os dançarinos popula-
res. Percebeu, porém, que os brincantes possuíam um certo grau de conhecimento técnico e uma 
força que precisava ser lapidada e canalizada para outras maneiras de explorar o movimento para a 
dança.

Para Rosiney Brabo, “Tepe dedicava-se aos detalhes do movimento, à expressividade e ao 
conjunto dos dançarinos.” Ressaltava pequenos movimentos que, realizados em conjunto, valoriza-
vam a coreografia, assim como a expressividade dos integrantes do grupo. Do mesmo modo, gosta-
va de incluir muitos desenhos simétricos na coreografia. 

Atualmente, o coreógrafo Messias Pinheiro vem compondo para a “Encanto da Juventude” 
e, como o grupo está sempre disponível para o aprendizado de novas técnicas, o coreógrafo aproveita 

64. Cleber foi dançarino de um grupo parafolclórico. 
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esta disponibilidade para introduzir alguns passos do vocabulário do balé e de outras modalidades 
de danças. Procura valorizar a intensa expressão cênica, a energia e o gosto pelos movimentos rápi-
dos dos integrantes na coreografia. Deste modo, as características da Quadrilha Roceira Moderna 
tornam-se visíveis no grupo. 

Ao longo dos anos 90, os brincantes dessa quadrilha foram se habituando a dançar orienta-
dos por coreógrafos convidados ou pela criação coletiva. Esta prática, adquirida com os anos, lhes 
oportunizou o aprendizado de como compor suas coreografias, assim como de estarem abertos para 
o conhecimento e o aprendizado de distintas técnicas de danças (como o folclore, balé, dança mo-
derna, dança de salão e outras mais atuais). 

A dedicação, no decorrer dos anos, levou-os a aprimorar a técnica pela repetição e a dança-
rem com qualidade, obtendo, assim, um estilo próprio. Com isso, a perspectiva de estarem entre os 
melhores grupos tornou-se oportuno.

Este estilo é entendido, por Ostrower, como um desdobramento das formas culturais do 
ser humano, que “abrange a maneira de pensar, de imaginar, de sonhar, de sentir, de se comover; 
abrange a maneira de agir e reagir, a própria maneira de o homem vivenciar o consciente e as incur-
sões ao inconsciente” (1987, p.102). A vivência e a experiência adquirida com o meio social e cultural 
despertou a consciência para uma forma de dançar que manifestava a maneira de imaginar e sentir 
seus corpos interagindo com o mundo, essa interação se dava por meio da velocidade, da força, do 
gosto pelo novo e da complexidade do movimento. Essa quadrilha, “Encanto da Juventude”, mos-
trava à sociedade, por intermédio do estilo de dançar, o seu sonho, a sua idéia, a sua emoção, e uma 
maneira particular de se expressar em frente da comunidade.

A popularidade conquistada no seu bairro, o Guamá, e, posteriormente, na cidade, deu-se 
pela performance apresentada pelos brincantes e seus marcadores, pela coreografia, composta de 
frases de movimentos mais elaborados, aliados à fluência do encadeamento dos desenhos coreográ-
ficos e espaciais que propiciavam uma evolução crescente, e pela adequação do traje. As junções des-
tas qualidades, adquiridas pelo grupo, fizeram-no permanecer entre as quadrilhas campeãs, desde 
1995 até a atualidade.

No decorrer dos anos, as coreografias desse grupo vêm procurando conciliar tradição e mo-
dernidade, sobretudo quando apresenta passos do repertório tradicional da quadrilha, reelaborados 
com outros vocabulários de dança. Porém, tem como principal característica dançar em ritmo acele-
rado com complexas frases de movimentos e com bom grau de desempenho. Suas coreografias apre-
sentam uma interseção de técnicas de danças. 
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3.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE COREOGR ÁFICA DA QUADRILHA 
ROCEIR A  MODERNA.       

3.3.1 PREâMBULO SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COREOGR AFIA.

A Quadrilha Roceira Moderna apresenta uma forma coreográfica livre para inserir movi-
mentos novos, reelaborados e pré-existentes; desenhos espaciais distintos e criativos; ritmo coreográ-
fico alternado ou linear. Essas variantes tornaram-se possíveis pela configuração coreográfica entre-
laçar o novo e o tradicional nesta dança popular artística. Em virtude desta abertura, a concepção 
do coreógrafo pode destacar algumas características desta quadrilha, pertinentes a seu traço pessoal 
ou ao do próprio grupo. Neste sentido, a coreografia que elegemos para ser descrita, ajudará a visu-
alizar mais objetivamente de que modo a Quadrilha Roceira Moderna vem configurar-se na estru-
tura, no espaço, no ritmo e na qualidade do movimento, do mesmo modo como entrelaça o novo 
contexto, entre o rural e o urbano. 

O exemplo eleito pela pesquisa foi o da coreografia “Encanto da Juventude”, por apresentar 
aspectos relevantes, das características e da estrutura da Quadrilha Roceira Moderna. Esta coreo-
grafia foi elaborada por Messias Pinheiro, durante o mês de maio de 2003, para quarenta brincan-
tes/dançarinos. Apresentou uma composição com justaposição de movimentos de distintas modali-
dades de danças sem deixar de evidenciar os passos tradicionais. 

A música que acompanha a coreografia é sertaneja, do gênero forró, cuja letra é compos-
ta de pequenas estrofes que, por meio de metáforas, descreve uma festa de muito canto, bebi-
da e dança, bastante animada, onde se encontra um rapaz cortejando e convidando uma moça 
para dançar e ser seu par durante aquela noite. Com certa malícia, a letra deixa claro que outros 
encontros poderão acontecer, se ocorrer um bom relacionamento de ambos no decorrer da fes-
ta. Como a música é curta, há necessidade de inúmeras repetições para corresponder aos dezoi-
tos minutos da coreografia. 

O traje ou a indumentária facilita e valoriza toda a movimentação dos brincantes/dançari-
nos, e é composto de vestido, arranjo de cabeça, meia e sapatilha no estilo boneca, para as damas. 
Os cavalheiros usam calça comprida, blusa de mangas compridas com folhos na frente, que partem 
da gola da blusa, colete, chapéu de palha, meia e sapato.     
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A estilização da indumentária revelava um roceiro urbanizado e sofisticado, o que também 
é verificado na padronização dos sapatos estilizados, no adereço de cabeça das damas, nas várias 
saias do vestido, constituído de um material recente no mercado comercial. O colete, de um teci-
do rústico e quadriculado de cores fortes, ao ser preparado, torna-se um tecido fino, resultando em 
uma peça diferente. 

O espaço cênico é vazado, possibilitando a observação de vários ângulos da praça. Entretanto, 
a composição coreográfica é configurada para o palco italiano, ou seja, por mais que a quadrilha 
seja elaborada para dar conta de diversas direções espaciais, a coreografia converge para uma fren-
te, propiciando os momentos relevantes para uma única direção, independentemente da finalidade 
da apresentação: concurso ou mostra de quadrilha. No caso dessa coreografia, a frente do palco tem 
como referência principal à apresentação o corpo de jurados.

Como toda a praça é ornamentada para o evento da quadra junina e o palco está incluso nes-
se espaço, as bandeirinhas e os refletores compõem o cenário para a apresentação das quadrilhas.  

A descrição da configuração partiu de anotações obtidas durante a apresentação da quadri-
lha e do registro de vídeo do evento da quadra junina, realizado pela FUMBEL, em 2003, na praça 
Waldemar Henrique, um amplo espaço que consta de concha acústica, parque infantil e um eleva-
do com o formato do piano com calda, espaço denominado de “piano palco”65. O local foi constru-
ído especialmente para as apresentações das quadrilhas. É uma área de grande dimensão espacial 
com capacidade para quarenta e oito brincantes/dançarinos. Para melhor apreciação pelo público, o 
palco foi edificado em um nível mais elevado. 

A configuração da dança da Quadrilha Roceira Moderna, será mostrada na coreografia da 
quadrilha “Encanto da Juventude”, pelo conjunto que constitui as partes mais importantes de sua 
coreografia nas quatro cenas, tais como a qualidade do movimento, o ritmo e a dinâmica, o tem-
po e o espaço. 

Quanto ao marcador, não iremos tecer comentários a respeito de sua participação na core-
ografia. Esta opção deve-se ao fato de sua atuação e de seus gestos acontecerem durante a dança, 
sob o nosso ponto de vista, um espetáculo performático à parte. A performance do marcador na 
Quadrilha Roceira Moderna reúne várias habilidades artísticas significantes que, também, são in-
dividuais, ou seja, alguns quadrilheiros possuem características bem particulares na forma de mar-
car a quadrilha. 

65. Piano Palco: o nome e o formato deste espaço é uma homenagem ao piano do grande maestro e compositor Waldemar 
Henrique.
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O marcador deste grupo “Encanto da Juventude” improvisa, marca a quadrilha por gritos 
e gestos codificados por ele, dirige a dança no momento da apresentação e estabelece um jogo de 
cena entre jurado, brincantes/dançarinos e público, mostrando-se polivalente. Por isso, entendemos 
que mencionar o marcador, sem valorizar sua presença, é desconsiderar sua inovação na Quadrilha 
Roceira Moderna e, não sendo ele objeto desta pesquisa, deixo em aberto a sugestão para um estu-
do específico sobre o assunto.

3.3.2. CONFIGUR AÇÃO E ANÁLISE.

Para discorrer sobre a coreografia, dividimos a sua estrutura em quatro cenas, seguidas de 
análise e croquis, para melhor compreender a sua configuração. A primeira cena refere-se a uma 
apresentação de efeito, e apresenta os brincantes /dançarinos de forma criativa e surpreendente, re-
alizando movimentos de outras modalidades de dança. A segunda segue com este efeito, mas enca-
deado com momentos específicos para os desenhos espaciais e alguns passos tradicionais. O terceiro 
momento é dedicado aos passos tradicionais em vários arranjos; e, na quarta cena, há um retorno à 
composição da primeira parte, enfatizando o deslocamento no palco. Entretanto, a força cênica tor-
na-se mais forte para fechar a coreografia. 

Entrada: A entrada do grupo de quadrilha no palco ocorre pela sua diagonal esquerda. Os 
pares de casais entram e desfilam ao redor do palco, apresentando-se ao público e ao jurado. Cabe 
lembrar que este desfile tornou-se uma tradição para qualquer apresentação de quadrilha junina. 
Os cavalheiros e as damas mostram altivez, com um semblante que revela entusiasmo, alegria e um 
pouco de tensão por todo o momento áureo que os envolve. No término da exibição do grupo, os 
brincantes/dançarinos dirigem-se aos seus lugares para a posição inicial da dança.

Cena 1

Quando a coreografia inicia, todos os participantes estão posicionados no fundo do palco, 
dispostos em um desenho espacial. No caso deste grupo, os participantes se encontram em quatro 
fileiras, com os cavalheiros nas extremidades e as damas nas fileiras centrais. 

A dança inicia com os brincantes/dançarinos se deslocando, no passo básico66, andando e 
alterando o desenho espacial para um semicírculo. Mas, para tal formação, todas as fileiras se mo-

66. Passo Básico ao qual nos referimos apresenta descrito na sua íntegra no intertítulo da década de 90 do capítulo dois. 
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vem em sentidos diferentes, e, num brevíssimo momento, formam dois semicírculos, com as damas 
na frente dos cavalheiros. Elas, após realizarem uma curta seqüência de movimentos, que finaliza 
com um giro, passam para trás dos cavalheiros, mantendo o mesmo desenho citado. Deste modo, 
iniciam uma seqüência de movimentos distintos, apesar de em alguns momentos realizarem o giro 
na mesma sincronia, com os braços elevados para cima, simultaneamente. No primeiro instante, a 
frase de movimentos dos rapazes destaca-se pela agilidade, pela combinação de giros e pequenos sal-
tos, com complexas coordenações dos movimentos dos braços, que terminam precisos numa pose, 
indicando a apresentação deles para o público. 

Paralelo à série de frases dos cavalheiros, as damas realizam seqüências de movimentos com-
postas de giros e de mudanças de direções do corpo no espaço, associadas a uma série de movimen-
tos coordenados pelos braços. Elas param no instante da pose final dos cavalheiros e os ressaltam e, 
seguidamente, as damas avançam e eles recuam, elas realizam uma pequena seqüência, finalizan-
do no gesto de reverência.

O gesto de reverência era ensinado pelos mestres de dança no período de Luís XIV. Este mo-
vimento significativo era usado no cotidiano das cortes pelos nobres e pelos burgueses que se torna-
ram aristocratas, pois, quem os realizava, indicava que possuía boas maneiras, boa educação. Como 
surgiu por intermédio dos mestres de dança, foi introduzido nas danças de salão e, posteriormen-
te, no balé. Na quadrilha junina, este gesto serve tanto para cumprimentar uma outra pessoa como 
para agradecer o reconhecimento do público. Nessa quadrilha, as reverências estão presentes no sen-
tido de agradecimento pela atenção de quem apreciou suas apresentações ou performances, além de 
nos mostrar que o gesto é atemporal, pois em qualquer época ou lugar se encontra presente, princi-
palmente na Quadrilha Roceira Moderna. 

Observamos que a série de movimentos concebida, no início da coreografia, destacou sen-
sivelmente a figura masculina em relação à feminina, pois a movimentação dos cavalheiros mostra-
os virtuosos, vigorosos, e apresenta uma “imagem dinâmica, é a imagem criada pela energia do mo-
vimento” (FALBUSCH, 1990, p.124). Por esses aspectos, as damas não sobressaem, ficando, assim, 
em segundo plano. 

Sobre essa distinção entre damas e cavalheiros na dança, o historiador Curt Sachs apud Caminada 
(1999, p.4) faz a seguinte análise em relação às danças fechadas, realizadas geralmente pelo gênero femi-
nino: “a dança feminina apresenta sempre uma tendência para diminuir a expansão do movimento”. O 
historiador Peter Burker (2000) aborda o assunto, comentando os textos italianos que discorrem sobre o 
gesto desde o Renascimento, e que muitos deles são direcionados às mulheres, aconselhando a contenção 
destes e recomendando, sobretudo, dos gestos femininos na companhia masculina. 
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A dança da corte ressalta estes gestos contidos para a sociedade daquela época. Por isso, acre-
ditamos que esta posição mais reservada, das damas, possa ser uma tradição que, ao longo dos sé-
culos ainda vigore, posto que os coreógrafos modernos de quadrilha, até inconscientemente, conti-
nuam sustentando, na coreografia da Quadrilha Roceira Moderna, movimentos delicados para as 
damas, enquanto para os cavalheiros, o vigor. Torna-se interessante ressaltar que esta inclinação se 
estende aos coreógrafos de outras quadrilha.

Os movimentos que sobressaem nestas seqüências são: o giro, o Tour en l’air67, a meia volta, 
os pequenos saltos acompanhados de mudanças de direção do corpo dos brincantes/dançarinos e de 
ágeis coordenações dos braços. Conjuntamente, os movimentos predominam no momento inicial 
dessa dança e exigem a elevação do corpo. Os brincantes/dançarinos dançam com uma postura al-
tiva, ressaltando o movimento no nível alto na coreografia. O movimento realizado pelo cavalheiro 
da figura 31 é de um Tour en l’air, movimento realizado várias vezes durante a coreografia, além de 
ser um virtuosismo para quem o executa ou experimenta a sua execução. 

Figura 31 – O salto mostra o virtuosismo dos cavalheiros.

Por mais que os movimentos estejam estilizados, ou com outro padrão estético, a freqüência 
e as disposições deles, na organização das frases de movimentos, denota uma referência às danças 
primitivas, cujos movimentos estão em harmonia com o corpo. Entre estas danças tem-se a de giro 
e a aberta ou de expansão, segundo Caminada (1999), já que os tipos de movimentos citados no pa-
rágrafo anterior predominam nestas danças, também. Por isso, conjeturamos que em ambos os ca-
sos, tanto as coreografias da quadrilha da contemporaneidade quanto algumas danças de culturas 

67. Tour em L’air: é um passo do balé, cujo movimento é a realização de um giro no ar, no momento do salto na vertical.
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antigas, tenham o mesmo objetivo, ou seja, a “de superar as limitações naturais do corpo” e [...] a 
maneira de atingir essa meta é tentando romper o laço de gravidade por meio de movimentos que 
tendam para cima e para frente” (CAMINADA, 1999, p. 3).

Mesmo que o espaço e o tempo sejam outros, há danças que continuam buscando a inten-
ção de verticalizar o movimento e desprender o corpo do chão. Acreditamos, também, que estas, 
em alguns momentos aérea, ainda seja vestígio do balé, influência de Messias Pinheiro, coreógrafo 
dessa quadrilha, em suas vivências com as danças acadêmicas. 

No final da seqüência anterior, e durante a composição de outra figuração, os brincantes/
dançarinos começam a apresentar um trabalho vocal com o canto e, em alguns momentos, com a 
fala. O canto surge mais no refrão da seguinte frase: “Vem cá, Vem cá, Vem cá.” e na terceira fra-
se, o grupo responde “Vem que eu vou”. Esta frase, uma adaptação que os participantes improvisa-
ram em cima da letra da música, estabelece um diálogo com quem canta. Quando o cantor iniciava 
a repetição deste estribilho, os brincantes/dançarinos respondiam: “O quê? O quê?”. Outro diálo-
go adaptado. Depois continuam a cantar e no momento em que entra a parte instrumental cantam 
“laiá, laiá, laiá, laiá.....”. 

O canto dos brincantes/dançarinos vai surgindo sutilmente, pelo fato de eles começarem a 
dançar com seqüências de movimentos complexos e rápidos, depois, com a velocidade diminuindo 
e a movimentação também, a voz foi aparecendo, e nas partes citadas acima a voz deles destaca-se 
em um volume alto e forte. No decorrer da junção do canto e da dança, percebemos que a coreo-
grafia flui como um outro impulso estimulador, as vozes e os movimentos tornam-se unos, geran-
do uma outra qualidade cênica parecida a do musical. 

Dando continuidade a esta parte da coreografia, damas e cavalheiros voltam ao mesmo rit-
mo e vocabulário de movimentos ordenados diferentemente, visando deslocar-se à figuração ante-
rior: as quatro fileiras, sendo que as duas fileiras da frente são de damas e as de trás de cavalheiros. 
Ao estarem de braços dados, com a outra mão nos ombros de quem está ao lado, tornam as fileiras 
mais compactas, para que o movimento pendular da cabeça, para um lado e outro, destaque-se ao 
ser realizado em conjunto. Nesta disposição, vão se deslocando para a frente, realizando simultane-
amente uma flexão do tronco. 

Este gesto reelaborado significa uma reverência dos brincantes/dançarinos para com o corpo 
de jurado, o qual é executado três vezes. O gesto é acompanhado da frase “É um show!”, pois cada pa-
lavra dita é expressa na execução da reverência. O coro falado é evidenciado somente neste momento, 
declarando que sua apresentação é um brilhante espetáculo popular de dança. Mostrando consciência, 
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a Quadrilha “Encanto da Juventude” apresentada é um espetáculo! Naquele momento, o show é deles! 
Em seguida realizam uma frase de movimentos separados e recuam, voltando a realizar outras seqüên-
cias de movimentos em conjunto, e, depois, em subgrupos de damas e de cavalheiros.

As frases de movimento das damas apresentam um ritmo mais moderado. Do mesmo 
modo, movimentos com fluências contidas, mostrando a leveza e a delicadeza dos gestos femini-
nos. Os movimentos dos cavalheiros são mais ágeis, fortes e alternam-se para cima e para baixo. 
Ao mesmo tempo em que caminham para a frente, em direção aos jurados, movimentam-se mui-
to para as laterais do palco, até para valorizar seus movimentos, pois estão em frente ou em direção 
ao júri. Apesar de realizarem seqüências diferentes, a sincronia de seus deslocamentos para as late-
rais do palco, em distintas direções do corpo, ressaltam a forma do desenho dos movimentos, das 
damas e dos cavalheiros.  

No decorrer destas frases de movimentos, há instantes em que surgem formações de pares 
de casais. Eles realizam uma curta seqüência de movimentos com giros do casal, deslocamento cru-
zado para lateral e mais um chaîné68, em pares. A curta frase de movimentos é uma combinação 
de diversos passos de danças de salão. Logo após esta frase, voltam a dançar separados e, deslocan-
do-se para a frente. Em uma outra seqüência, executam mais um passo de dança de salão ao deslo-
carem as damas na horizontal, durante uma suspensão e queda sustentadas pelos cavalheiros, mos-
trado na figura 32. Depois afastam-se para uma outra reverência em cânon, para o júri, ou seja, em 
cada fila, o movimento é realizado e sustentado, até todos o realizarem para, sincronicamente, ele-
varem o tronco juntos. 

Figura 32 – Seqüência de dança de salão.

68. Chaîné: uma série de voltas rápidas, onde há a transferência de peso de um pé para o outro se fazendo uma meia volta em 
cada pé.



122

A coreografia, até este momento, apresenta duas pequenas seqüências de pares de casais dan-
çando juntos e deixa claro ter sido um recurso para variar os temas de passagens de movimento, 
pois em toda a seqüência, predomina o conjunto, sem contato corporal. A movimentação designa-
da aos casais demonstra que não há nenhum sentido simbólico para se iniciar algum envolvimen-
to, e, sim, dá a entender que o encontro tem o propósito de demonstrar a destreza dos dançarinos, 
sem nenhum envolvimento pessoal. 

Depois dessa curta passagem, juntos retornam a séries de frases de movimentos, deslocan-
do-se para a frente do palco. Esta seqüência finaliza com a pose de apresentação do grupo ao júri. 
As damas ajoelhadas e os cavalheiros em pé, nas quatro fileiras, com damas alternadas com os cava-
lheiros. A posição dos brincantes/dançarinos, na figura 33, encerra a primeira parte da coreografia.

Figura 33 – A cena 1 finaliza nessa reverência. Um cumprimento do grupo para com 
os jurados.

Os cinco minutos acrescidos ao tempo para a apresentação dos cavalheiros, das damas e do 
grupo em geral, são preenchidos por muitos movimentos dinâmicos. Pressupomos que são coloca-
dos para mostrarem as novas propostas de vocabulário de movimentos com diferentes intensidades 
e arranjos, com o propósito de apresentarem outras maneiras de compor esta parte inicial da qua-
drilha, sem acrescentarem o tradicional cumprimento ao público, além de enfatizar a finalidade da 
surpresa. Esse critério, determinado para a introdução coreográfica, o qual faz parte da estrutura da 
Quadrilha Roceira Moderna, contém um fio condutor que desenvolve a evolução da coreografia a 
partir do primeiro momento, provocando impacto e apreensão do olhar do público para o espetá-
culo da quadrilha, já que espetáculo “é tudo o que se oferece ao olhar” (PAVIS, 1999, p. 141).



123

Durante o desenvolvimento do desenho coreográfico, desta primeira parte, há uma explo-
ração de movimentos de outros passos que perpassam pelo balé, pelo Jazz e pelas danças populares, 
os quais são mostrados em uma colagem de movimentos, ou reelaborados. Esta inserção de passos, 
na composição coreográfica, é uma particularidade da Quadrilha Roceira Moderna. As modifica-
ções pelos quais foi passando, tornou-a aberta para receber e adaptar os movimentos específicos de 
outras técnicas de dança. Na introdução dessa modalidade, no que diz respeito aos primeiros minu-
tos, sintetiza, enfaticamente, a inserção de novos elementos em uma junção de movimentos ressig-
nificados para o contexto da quadrilha.  

Esses movimentos ressignificados levam a identificar uma outra característica da Quadrilha 
Roceira Moderna: os novos padrões estéticos do movimento codificado. Cada movimento codifica-
do reúne passos de distintas danças, como o chaîné e o andar do novo passo básico. O chaîné, pas-
so do balé, nem sempre se apresenta na íntegra, freqüentemente ele vem inserido com movimento 
de braços, de danças populares. O próprio andar, apresentado nesta quadrilha, é um padrão estéti-
co do movimento codificado, por apresentar a postura e o andar na meia-ponta do balé, com o ba-
lanço dos braços muito acentuados, estereotipando o exagero do movimento dos braços do roceiro, 
assim como os pequenos saltos ou a combinação deles com o giro, em grande variedade. Estas par-
tes configuram-se em apenas um gesto codificado que entrelaça técnicas ou maneiras diferentes de 
movimentarem o corpo. 

A Quadrilha Roceira Moderna mostra, nesta primeira parte da composição coreográfica, a 
liberdade de criação quanto às frases de movimentos e dos desenhos espaciais recombinados, reela-
borados, ressignificados, e outros que possibilitem inovar, o que se torna o grande desafio dos core-
ógrafos de quadrilha, além de estimulá-los a inserirem novos elementos na sua composição. A livre 
criação não descarta o passo e a brincadeira, do modo antigo de dançar, mas rompe com a estrutu-
ra tradicional de coreografar, com o ritmo mais lento e a maneira de dançar. 

A composição, como é configurada, nos leva ao que Ostrower (1987) entende por novo, ou 
seja, o novo se apresenta com novas coerências de relacionar. No caso da coreografia, as distintas 
técnicas presentes nesta parte da composição, de ordenar as frases de movimentos para que se tenha 
harmonia e fluência na sua execução, de configurar o movimento no corpo do brincante/dançarino 
de modo diferenciado e de significar a criação, dar um sentido ao que está sendo realizado.

Desse modo, as novas estéticas de movimento, implantadas pelos coreógrafos, são estiliza-
das para os brincantes/dançarinos, um aspecto bastante explorado neste momento inicial desta qua-
drilha, ao revelar inovação de movimentos estabelecidos. Essa criatividade apresenta o moderno, 
mas não o novo, é um momento que compartilhamos: “moderno é mais a novidade do que o novo, 
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embora também o novo funcione como indício de uma modernidade que ela na verdade não pos-
sui” (Coelho,1997, p.19).

O ritmo acelerado desse momento da coreografia entrelaça-se com pequenas pausas, que os 
levou a iniciar o processo de aceleração do ritmo do passo, até chegar a outro ápice de explosão do 
ritmo, e, seguidamente, a pausa do movimento. Durante as pausas ou no decorrer dos passos mais 
simples, o canto interage na coreografia como mais um recurso para sustentar a empolgação dos 
dançarinos. Conjuntamente, tornam-se presentes as nuances de energia dos movimentos realizados 
pelos brincantes/dançarinos, as quais os ajudam a sustentarem a alegria, a vivacidade e o prazer de 
dançar. 

As frases compostas por passos da coreografia mostram, na dinâmica e no ritmo, uma al-
ternância na velocidade do movimento que está, entre o rápido e o acelerado, com alguns momen-
tos de pausas, mencionados anteriormente, apresentando uma qualidade que está relacionada com 
o jogo da utilização da velocidade do movimento que interage com a força empregada, entre o leve 
e o forte.

No geral, o espaço desta cena elucida dois pontos importantes. O movimento do corpo no 
espaço define direções precisas devido aos movimentos serem diretos, firmes e intencionais, além 
de explorar as direções alto, baixo, à frente. O segundo é a intenção interna do corpo projetada no 
espaço externo para mostrar a distinção, dos movimentos expandidos e dos diminuidos, observa-
da nas sequências dos saltos e giros, com deslocamentos, e nos movimentos dos braços, ao retorna-
rem para baixo durante o andar.

Nesta cena, a coreografia mostra clara influência da Quadrilha Moderna dos anos 80, ao 
apresentar a inserção de movimentos de diferentes técnicas e usufluir a liberdade de criação. O can-
to, juntamente com a coreografia, remete-nos aos filmes mencionados por Portinari (1989), em que 
a vida do personagem confunde-se com a do brincante/dançarino, quando estes superam seus obs-
táculos para estarem em cena. Um sonho que se torna realidade.

Os desenhos espaciais que fizeram parte da configuração da coreografia da cena 1 constam 
na figura abaixo.
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Figura 34 – Croquis da coreografia da cena 1.

Cena 2

Esta seqüência constitui-se de uma série de deslocamentos, realizados por encadeamentos de 
desenhos espaciais com sucessivas mudanças de direção. As mudanças, de um lugar para o outro, 
acontecem por intermédio do passo básico, num andar forte, direto e com precisas mudanças da 
direção do corpo. A disposição da formação é em colunas e fileiras, facilitando a divisão do grupo 

a b

c d

e f

g legenda

Damas Trajeto de
ida e volta

Retorno
do grupo

Cavalheiros

Direção do movimento.
Trajeto de ida



126

em dois subgrupos para deslocamento em direções opostas, afastando-se ou passando um pelo ou-
tro, ou todo o grupo, no mesmo sentido. A fluência do desenho no espaço é contínua, e, pelo gran-
de número de participantes, não permiti-nos visualizar com precisão onde ele termina ou começa, 
até pela amplitude e profundidade tomada no espaço pelos brincantes/dançarinos. A figura 35 nos 
dá uma idéia da movimentação dos participantes no palco.

O desenvolvimento dos desenhos geométricos, no espaço observado, remete ao período em 
que os coreógrafos do balé de corte valorizavam a evolução dos traçados elaborados em uma super-
ficie, pelos dançarinos do século XV. A mesma paixão descoberta naquela época por eles, segundo 
Bourcier (1987), aconteceu com os nossos coreógrafos, ao descobrirem, com criatividade, os desdo-
bramentos dos desenhos com elaboradas evoluções incansáveis aos olhos do público. 

A diversidade dos desenhos espaciais torna-se um elemento importantíssimo na coreografia 
da quadrilha, ao possibilitar uma evolução coreográfica mais dinâmica, com efeitos visuais na mo-
vimentação das figurações, durante suas construções e desconstruções, justamente pela disposição 
dos brincantes/dançarinos ser concisa.

Um outro valor relevante, comentado sobre o desenho espacial na década de 1980, no capí-
tulo dois, que se encontra constantemente presente nesta coreografia, e nesse trecho se torna mais 
visível, e está concentrada na dinâmica do desenho espacial, é o significado deste e sua força de ex-
pressão em determinadas zonas do palco. 

O croqui a 2 (figura 35) dá uma idéia do valor do desenho no espaço, pois as duas fileiras, 
na frente do palco, uma zona que realça os dançarinos, indica a forte presença deles sobre o público, 
não os intimidando, mas, sim, convidando-os a acompanhá-los. Além disso, fluxo de energia dos 
corpos destes brincantes/dançarinos, seduz a quem os assiste. Toda essa força diminui quando esse 
mesmo desenho toma outra direção no palco, no momento em que os brincantes/dançarinos dão 
as costas para o público ou para o júri, distanciando-se, pois o deslocamento para o fundo do pal-
co enfraquece a energia dos participantes, deixando a sensação de abandono do público pelo grupo 
ou da partida deste. A formação, da figura 36, mostra que as fileiras de damas e cavalheiros, ao vi-
rarem as costas, denota que se ignoram nesse momento.
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Figura 35 – Croquis referentes à primeira parte da cena 2 , cujo o desenho coreográfico é direcionado aos desenhos espaciais. 

Figura 36 – A movimentação dos brincantes/dançarinos mostra a expressão da formação.

A coreografia, por estar voltada para as figurações espaciais, observamos que há uma pausa 
no movimento dos participantes, quanto à inserção de frases de passos coreografados, quebrando, 
assim, o ritmo de muita movimentação, além de oportunizar para os brincantes/dançarinos, um es-
paço de tempo para que respirem e recuperem as suas energias. 

Contudo, essa pausa de movimentos é substituída por momentos de canto, com adaptações 
pelo grupo à letra, como mencionado na cena 1. Desse modo, o jogo estabelececido com o cantor, 
cria um repentino diálogo que ressalta a composição cênica na coreografia, juntamente com o tra-
çado do desenho espacial. 

O canto, nesses momentos, assegura a empolgação, a imagem dinâmica dos movimentos, a 
interpretação dos brincantes/dançarinos, o ritmo crescente da coreografia e dos participantes. Todo 
esse conjunto, com os desenhos espaciais em determinados pontos estratégicos no palco, chamam 
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atenção para o clímax do êxtase que atinge o público, o júri e os próprios brincantes/dançarinos.  

Após as formações, a composição retorna a outras séries de frases de movimentos com os de-
senhos acontecendo simultaneamente. Nesta nova seqüência formam-se dois círculos, com os cava-
lheiros na parte interna e as damas por fora. As sucessões de passos dos cavalheiros continuam com-
plexas, pela velocidade da realização destes, pelos constantes saltos com giros, como do balé ou de 
outras danças contemporâneas, como na figura 37, pela alternância de movimentos no nível alto e 
médio, com acentuado mobilidade dos braços. As frases das damas são menores, contudo acompa-
nham a mesma velocidade, por repeti-las, enumero vezes, em diferentes arranjos.

Figura 37 – O salto dos cavalheiros explora técnicas mais contemporâneas.

Damas e cavalheiros revezam-se entre os círculos, interno e externo, da figuração espacial. 
A movimentação deles, na formação, é rápida no que se refere ao deslocamento centrípeto e centrí-
fugo, para direita e para esquerda, os quais dão a sensação de que os círculos estão em movimento 
de rotação e translação, simultaneamente. Em uma ação contínua formam três círculos, realizando 
movimentos de giros concêntricos e excêntricos. A precisão e a prontidão de mudança de direção 
dos brincantes/dançarinos dão o tom certo para que o efeito visual plástico do desenho espacial es-
teja sempre em movimento contínuo e acelerado, assim como o tempo da modernidade, no seu pro-
cesso de construir para desconstruir. 

Nas frases seguintes, os passos tornam-se mais simples e repetitivos, alternando-se com des-
locamentos andados e saltitados. As movimentações dos brincantes/dançarinos revezam-se, quanto 
ao gênero, entre dançar em conjunto em subgrupos mistos, ou homogêneos e em pares de casais. As 
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seqüências passam a ser de deslocamento, com diversas mobilidades dos braços, servindo de movi-
mento de passagem. Conforme FAHLBUSCH (1990, p. 124) “se trata de uma seqüência de movi-
mentos que servem para juntar temas ou frases de movimentos”, que nesse caso são utilizadas para 
a mudança de cada desenho espacial. 

Nesta parte da coreografia, damas e cavalheiros encontram-se e dançam pequenas frases de 
movimento com vários tipos de passos de dança de salão, que, combinados entre si, tornam-se di-
ferentes e dinâmicos, servindo, algumas vezes, de movimento de passagem para iniciar outras fra-
ses ou desenhos.

As várias fileiras que surgem na coreografia revezam-se com as colunas até mesmo ao exe-
cutarem um simples um quarto de giro, pois essa pequena mudança de direção do corpo dos inte-
grantes, altera a formação e o sentido que essas fileiras tomam no espaço. A distância alterada, entre 
eles, dá o efeito da sanfona, do comprimir e expandir, ou seja, há momentos em que estão compac-
tuados em uma única fileira ou coluna e, inesperadamente, multiplicam-se, ocupando todo o espa-
ço. Por isso, o centro do palco fica em permanente contraste entre o cheio e o vazio, e serve de pas-
sagem para o deslocamento, tanto de um lado para o outro, como de trás para a frente ou vice-versa. 
O croqui, da figura 38, mostra essa movimentação espacial. 
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Figura 38 – Continuação dos croquis da Cena 2, referentes à dinâmica dos desenho espaciais na coreografia.

Os movimentos realizados pelo corpo do brincante/dançarino, na coreografia da cena 1 e 2, 
traçam uma fluência no encadeamento dos passos sem uma seqüência narrativa para quem observa 
a dança. Entretanto, estes dispostos de diferentes maneiras no espaço-tempo, com uma qualidade 
própria de quem os realiza, dentro de uma concepção cênica para a quadra junina, passa a idéia de 
que eles representam a vida, a festa, a alegria. 

Toda essa subjetividade que percebemos encontra-se por trás dessas seqüências de movi-
mentos. Pressupomos que fosse o modo do coreógrafo iniciar a Quadrilha Roceira Moderna, subs-
tituindo o gesto do cumprimento pela apresentação, dando a conhecer o potencial dos dançarinos 
e o sentido desta dança, que é celebrar a união de pessoas através da satisfação, do prazer, da alegria 
e da elevação dos sentimentos. 
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Entre as mudanças espaciais construídas, surgem quatro círculos, dispostos um atrás do ou-
tro. Neles, os brincantes/dançarinos se movimentam para a direita e depois para a esquerda, em se-
guida executam o passo da Ciranda de Roda, sem se deslocarem, com balanço dos braços bem acen-
tuados. Nesse breve momento, em que os movimentos apresentam-se na sua simplicidade e em uma 
formação fechada, há uma interação de energia e de sentimentos compartilhados nos subgrupos 
pelo contato das mãos e pelo olhar, propiciando o sentido de união e integração que os deixa mais 
próximos para darem continuidade à sua dança e ao seu canto, cujo ritmo pulsante indica vida que 
ascende o bem-estar e a elevação da alma. 

O movimento seguinte é o de passagem, que serve para mudar o local do círculo no espa-
ço. Os participantes, no mesmo desenho, realizam uma flexão do tronco para o centro do círcu-
lo, acompanhado pelos braços. Após alternarem a disposição dos círculos, retornam ao passo da 
Ciranda de Roda, num ritmo mais acelerado e com os braços para cima, girando-os. Deslocam-
se para a direita do círculo, e, deste movimento, partem para formar outras fileiras com as damas à 
frente dos cavalheiros. 

As frases de movimentos subseqüentes, deste momento em diante, se revezam entre a reela-
boração de passos, vistos anteriormente, com algum movimento de tronco e os passos tradicionais, 
acompanhados de muitos desenhos, que fluem no decorrer da coreografia em diversas disposições 
no espaço. Depois desta liberdade de criação, em que a novidade transita, a coreografia começa a 
apresentar o passo tradicional.

O Túnel é mostrado após seis minutos de coreografia. Os brincantes/dançarinos, dispostos 
em quatro fileiras, estando as fileiras de cavalheiros à frente das filas das damas, dão-se as mãos, sen-
do a mão direita para o cavalheiro que está à frente, à direita, e a mão esquerda para o outro cava-
lheiro à esquerda. Juntos, erguem os braços para cima, balançando-os suavemente para as laterais. 
De mãos dadas, formam uma única fileira em zig-zag. Nesta formação, a fileira divide-se ao meio, 
em duas, ao mesmo tempo em que os casais das extremidades, na lateral do palco, começam a pas-
sar por baixo do Túnel. Conseqüentemente, os casais que estão no meio do palco, deslocam-se para 
as extremidades, na formação anterior. Enquanto isso, quem está passando por baixo vai preenchen-
do o espaço que eles desocupam. Essa movimentação acontece simultaneamente com cada subgru-
po que se apresenta nos quatro cantos do palco.

Os casais que iniciam o Túnel, ao passarem por baixo dos braços do último casal tornam 
a repetir o desenho espacial em uma outra direção do palco, das diagonais para o meio do palco. 
Além do passo ser realizado da forma tradicional, visto na década de 1960, a contínua forma que o 
Túnel  aparece, mostra as novas possibilidades de desenhá-lo no espaço, de mudar a forma de rea-
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lizá-lo e de assisti-lo de vários ângulos. O modo de realizar a sua configuração depende da concep-
ção do coreógrafo. 

Após a configuração desse passo, os quatro grupos constroem quatro colunas, ocupando a 
profundidade do palco. Ao mudarem a direção do corpo, voltam às fileiras. Neste arranjo, os brin-
cantes/dançarinos realizam frases de movimentos, deslocando-se entre as filas, propiciando, assim, 
a troca de cavalheiros pelas damas. Estes, recebem-nas realizando um giro, ao mesmo tempo em 
que as conduzem no chaîné, passando-as para as laterais do palco e terminando com elas na fren-
te deles. 

Nessa posição, ambos iniciam um balanço alternado dos braços no plano sagital69 e somen-
te as damas balançam os quadris. Com este movimento, as duas fileiras de pares vão se aproximan-
do de costas, devagar, e se organizam para os casais passarem um pelo lado do outro. Os casais que 
se encontram na fileira esquerda, ficam à direita dos casais da fileira direita no instante em que for-
mam uma única fileira. Os casais da esquerda, ao passarem pelos da direita, contornam-os e voltam 
na mesma trajetória para o lado esquerdo do palco.

A frase, descrita em deslocamento, representa o passo do Serrote na coreografia, pelo fato de 
a movimentação dos brincantes/dançarinos ser idêntica a este tradicional passo, embora não apre-
sente repetição, uma característica de alguns passos tradicionais, e seu início ser diferenciado pelo 
partir de duas fileiras. Mesmo com essas mudanças, consideramos que o passo do Serrote é execu-
tado nessa coreografia. 

Os brincantes/dançarinos, dispostos em quatro fileiras de perfil para frente do palco, conti-
nuam mostrando recombinações. As damas, em alguns momentos, realizam giros com movimen-
tos dos braços que nos lembram o Jazz; os rapazes, alternam entre os passos da dança popular e do 
balé. Envolvidos nessa seqüência, os cavalheiros ficam nas fileiras internas e as damas nas externas. 
Enquanto elas permanecem paradas, fazendo um balanço no corpo, os cavalheiros aproximam-se 
num movimento recombinado entre o Avião e o novo passo do Caminho da Roça. Dão uma vol-
ta e retornam para as damas. Ao encontrá-las, executam o passo do Balancê, e, seguidamente, par-
tem para outro passo. 

O passo do Balancê aparece de surpresa nessa seqüência e, como é realizado uma única vez, 
e rapidamente, quase não é percebido. Este passo, na Quadrilha Roceira Tradicional, era constante 
na coreografia. Contudo, na Quadrilha Roceira Moderna surge com pouca freqüência ou não apa-
rece ou está entre movimentos tão complexos que não se destaca, passando despercebido.

69. Plano Sagital: o plano pelo qual nos referimos está relacionado com a figura, o brincante, em referência à posição anatômica 
do homem, antero-posterior, em que o movimento afasta-se (abdução) e aproxima-se (adução).
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Os pares, ao retornarem aos seus lugares, executam mais três seqüências de movimentos 
juntos, sendo estas repetitivas. Depois realizam alguns deslocamentos, mudando a posição do cor-
po no espaço até formar duas colunas para a frente do júri, com as damas atrás dos cavalheiros, com 
o tronco flexionado para frente, e eles com o tronco ligeiramente flexionados à frente, com os bra-
ços abertos, balançando-os para um lado e outro. A seqüência alterna entre cavalheiros e damas. 
Este movimento, simbolicamente, representa o avião planando no ar. O modo como ele foi coloca-
do na coreografia se tornou diferenciado por se encontrar isolado dos passos Caminho da Roça ou 
do Caracol, os quais geralmente inseriam outras brincadeiras, e entre elas o avião. As alternâncias 
do tronco, ora alto, ora baixo, mostrava uma justaposição do gesto do avião com a sua nova versão 
citada acima, configurando-se em um gesto ressignificado, elucidado na figura seguinte. 

Figura 39 – A justaposição de gestos do “avião” com o passo do Caminho da Roça.

A brincadeira isolada, a citação do i, uma única presença do Balancê, a distinta possibili-
dade de repetir o Túnel, assim como a inclusão do passo da Ciranda de Roda, em diversas frases 
da coreografia, são maneiras encontradas pelo coreógrafo de apresentar os passos tradicionais da 
quadrilha junina com criatividade, pois a liberdade de como reorganizá-los e mostrá-los, motiva-
o a encontrar estratégias para inovar o que já estava pré-concebido, sem deixar de referir os passos 
tradicionais.

Essa inovação nem sempre surgiu num passo tradicional reelaborado, mas sim nos seguintes 
modos: no passo que pudesse ser inserido na coreografia, de forma diferenciada, como o do Avião; 
no número de vezes que aparece ou numa rápida passagem, mostrado no Serrote; como um elemen-
to surpresa, em relação ao Balancê; num desenho diferenciado do padrão convencional, no caso do 
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Túnel. O coreógrafo modificou a estrutura anterior da Quadrilha Tradicional, vista nos anos 60, 
porém não deixou de fazer uma referência aos passos tradicionais, de uma forma inusitada, os quais 
faz parte das características da Quadrilha Roceira Moderna. 

Nos desenhos circulares, os movimentos antigos e os novos compartilham da mesma fra-
se, mantendo a sua forma, enquanto que no desenho do Túnel, à medida que o passo se realiza 
desconstroi o desenho e o reconstroi de novo, em outra direção e em outra posição no palco. No 
Serrote, aproveita-se o desenho dessas seqüências, que mostram uma série de frases de movimentos 
com dois subgrupos, para realizar o passo tradicional. O jogo de combinar e recombinar é constan-
te na coreografia. A criatividade referida neste parágrafo, quanto aos desenhos, é mostrada na figu-
ra 40.

a b c
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Figura 40 – Os Croquis mostram a dinâmica e a movi-
mentação dos desenhos espaciais, no desenho tradicio-
nal do círculo e nos passos tradicionais Túnel e Serrote. 

As frases de movimentos consecutivo revezam-se entre momentos destinados aos pares de 
casais e a outros realizados individualmente, e, conseqüentemente, entrelaçam-se nas figurações es-
paciais, mostrando uma harmonia na configuração do desenho por meio dos corpos dos quarenta 
jovens dançarinos.

Nas figurações espaciais, há predominância das filas e das colunas em diferentes direções do 
espaço. Entretanto, a dinâmica dos brincantes/dançarinos, nesses desenhos, em nenhum momento 
torna-se monótona ou identifica de imediato a forte tendência dessas figurações no espaço, pelo fato 
de os corpos dos brincantes/dançarinos estarem em distintos movimentos e em subgrupos.

 A segunda cena encerra numa interação entre a inserção de novos elementos na composição 
coreográfica, referência e reelaboração dos passos tradicionais, diversidade dos desenhos espaciais, 
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inserção do canto durante a dança e a liberdade de criação para encadear esses elementos que com-
põem a característica da Quadrilha Roceira Moderna.

Cena 3

Depois da coreografia ter ressaltado esta outra fluência da movimentação dos brincantes/
dançarinos, eles voltam a realizar outro passo tradicional da quadrilha, a Grande Roda. Iniciam 
o desenho do círculo no fundo do palco, no momento que desconstroem as fileiras que chegam 
nesse local. Os participantes, que se encontram nas extremidades das filas, conduzem os demais 
brincantes para as laterais, rompendo a fila no meio, e desse modo vão desenvolvendo um outro 
desenho no espaço, à medida que as demais fileiras vão passando pelo mesmo processo da pri-
meira. Um grande círculo se forma no passo da Ciranda de Roda, e, ao concretizar o desenho em 
um círculo concêntrico, todos compartilham a alegria, o prazer, o divertimento de dançar. Após 
este breve instante, divide-se em dois círculos, um por dentro e outro por fora. A disposição dos 
brincantes/dançarinos nos círculos se dá em pares, um de frente para o outro, unidos pela mão 
direita. 

Nessa formação, iniciam um antigo passo chamado de Trance, o qual é realizado com a 
troca simultânea dos pares, sendo que os cavalheiros deslocam-se para a direita e as damas para 
a esquerda, parando somente à frente do seu par. Na coreografia, a troca de pares acontece so-
mente duas vezes, pois na segunda repetição há uma rápida mudança de movimento, cuja frase 
foi composta de giro das damas seguido de uma volta de ambos os casais dos dois círculos, que, 
ao se deslocarem, passam um pelo espaço do outro. Ao finalizarem a volta, tornam a formar a 
Grande Roda, repetindo o Trance, com a troca de pares em um maior número de vezes. Porém 
retornam a fazer o mesmo movimento de passagem comentado anteriormente. Em seguida, os 
casais deslocam-se juntos para o centro do círculo e depois retornam para a Grande Roda.

Essas mudanças inesperadas do passo tradicional para uma outra frase de movimento, 
são estratégias encontradas pelo coreógrafo para dinamizar a coreografia com o elemento sur-
presa, pois as frases produzem efeitos que rompem com o padrão já esperado, como é o caso 
do Trance e da Grande Roda, quando suas seqüências são interrompidas justamente pelas fra-
ses de movimentos elaborados, as frases de ligação apresentam-se entre um passo e outro tra-
dicional. O livre modo de apresentá-los dá a liberdade de mostrar uma justaposição dos pas-
sos tradicionais, como vimos na descrição do Trance e da Grande Roda. Há um momento em 
que os dois se integram, que não se sabe se o Trance está inserido na Grande Roda ou vice-ver-
sa. O que, do mesmo modo, evidencia-se na reelaboração desses passos, principalmente no da 
Grande Roda. 
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Os cavalheiros, ao lado das damas e segurando suas mãos, desfazem o círculo e partem 
para um outro desenho geométrico em forma da letra “L”. A definição do desenho é dado no 
passo básico e o casal que o inicia e o termina, continuamente, volta pelo mesmo percurso no 
passo da Maresia, e ao finalizá-lo, entra no passo da Ciranda de Roda, desenvolvendo outra fi-
guração espacial. Assim, todos que passam pela Maresia, dão as mãos para o brincante que se 
encontra ao seu lado, formando uma grande corrente, a qual vai tomando a forma do passo do 
Caracol. 

Ao fecharem o desenho, todos giram para fora, com os braços para cima, abrindo o es-
paço do Caracol. No momento em que retornam para compactuar o desenho, voltam no novo 
passo do Caminho da Roça, ou seja, com o tronco flexionado para a frente, segurando nos qua-
dris de quem está à frente, marcando o passo com uma leve batida no chão, sem se desloca-
rem. Depois aceleram esses passos, movimentando-se para a frente, na mesma figuração e, em 
seguida, retornam de costas. No instante em que executam esta movimentação, os brincan-
tes/dançarinos fazem uma pequena algazarra, dando a entender que era mais uma das brinca-
deiras introduzidas no Caracol. E pelo tipo de movimentação das pernas, interpreta-se como 
“Olha o formigueir! É mentira!”. A figura 41 apresenta a justaposição do passo com que se rea-
liza o Caracol, passos corridos e pequenos, da brincadeira citada.

Figuração 41 – Os brincantes/dançarinos realizam uma brincadeira durante o Caracol.

As recombinações, ou recriações, que acontecem nos passos tradicionais, às vezes deixam 
os apreciadores em dúvida, sobre o que trata aquela parte da coreografia, devido às alterações que 
ocorrem nos passos préexistentes. As brincadeiras citadas, da década de 60, continuam, porém o 
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modo como são mostradas, a ressignificação é daquela época, daí pressupormos que a movimenta-
ção, mencionada anteriormente, tenha relação com o Formigueiro. 

Observamos que, durante o Caracol, três tipos de passos foram utilizados para o desloca-
mento: o primeiro foi o passo da Ciranda de Roda com uma pequena variação: a flexão do tronco 
para a frente acompanhando o movimento dos braços; o segundo foi o passo novo utilizado para o 
Caminho da Roça, na configuração propriamente dita do desenho; o terceiro foi o passo básico em 
deslocamento. A identificação do Caracol se dá pelo próprio desenho, que é o movimento em espi-
ral, e não apenas por ele lembrar um molusco.

A presença desse desenho na coreografia, com as variações de passos, mostra que as fron-
teiras do tradicional com o moderno caminham juntas, pelo fato de a espiral indicar evolução e 
mudança. No momento em que se constrói a espiral, o Caracol é realizado pelo passo antigo da 
Ciranda de Roda. Ao fecharem o desenho, executam o novo passo do Caminho da Roça, que re-
presenta o passado ressignificado no presente, e, por último, saem andando no novo passo básico, 
em que a altivez, a postura, simbolizava o desejo de evoluir. 

A evolução dos desenhos espaciais, da figura 42, evidencia o encadeamento sucessivo dos 
passos tradicionais.

a b
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Figura 42 – Os croquis estão relacionados com os passos tradicionais: Grande Roda, Trance, Maresia e Caracol.
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Após a brincadeira, voltam para o passo básico, em deslocamento, com os cavalheiros 
ao lado das damas. O último casal do desenho anterior inicia o desfile no lado esquerdo do 
palco, fazendo um percurso pela extremidade deste, atravessando-o de um ponto a outro, na 
formação de uma coluna. Como eles passam andando, voltam a ressaltar o canto, e essa sim-
ples junção aparente colore a fluência da coreografia e inflama em quem assiste o desejo de que-
rer dançar. Continuando o percurso, dirigem-se para o fundo do palco e retornam pelo meio 
deste, na direção do júri. Ao ultrapassarem o centro do espaço cênico, desmancham as colu-
nas de pares, alternando o preenchimento da formação das fileiras na frente dos jurados, para 
a direita e para a esquerda, movimentando-se no passo básico na variação saltitada, até as cin-
co fileiras de um lado e do outro estarem completas. Os brincantes/dançarinos ficam de per-
fil para o público.

Ao formarem as dez filas, mudam de direção, transformando-as em colunas de quatro 
integrantes, em toda amplitude do palco. A partir dessa mudança, executam uma frase simples 
de movimentos com predominância do andar e do meio giro, revelando um domínio da técni-
ca de andar na meia-ponta, com instabilidade do equilíbrio, pelo fato de o balanço dos braços 
serem fortes para as laterais, no caso dos cavaleiros, além de o andar ser rápido, após as trocas 
de espaços entre damas e cavalheiros. Estes formam uma grande fileira, com as damas por trás 
deles; e todos, na posição do novo passo do Caminho da Roça, com os cavalheiros balançando 
os ombros alternadamente e marcando o passo com uma leve batida no chão, e com as damas 
segurando-os pelo quadril, na mesma marcação com os pés, deslocam-se para trás, até ao cen-
tro, dividindo a grande fila em duas.

A passagem de uma seqüência para a outra revela uma desconstrução do movimento do 
corpo, pois a frase anterior ressalta um movimento aéreo acentuado com o aplomb70 dos brin-
cantes/dançarinos. No momento seguinte, o corpo toma uma postura oposta a da anterior, 
acentuando o seu peso e a sua intenção para o solo, como vemos na figura 43. O modo como 
eles executam o passo, a espera pelos demais participantes se posicionarem e o deslocamento 
destes de costas para o centro do palco, denota várias leituras, pois ao mesmo tempo em que 
possibilita indicar um retorno a uma cultura passada que refere a postura do trabalho rural, o 
qual se encontra registrado no corpo através dos tempos, manifesta a troca de energia, busca o 
equilíbrio do corpo pelos pés enraizados à terra, marca a pulsação do ritmo orgânico com a na-
tureza e, por fim, reverencia a fonte que nos fornece alimento – a terra.

70. Aplomb é uma expressão italiana traduzida por altivez, leveza, porte e que define a posição do corpo. (EMILIO MARTINS, 
part. I, item 6) 
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Figura 43 – Os brincantes/dançarinos realizam o passo do Caminho da Roça atual.

As duas fileiras preenchem o palco na sua profundidade, uma de frente para a outra. Em um 
novo arranjo e a cada dois pares de casais, há um intervalo para um outro grupo. Nesta formação con-
tinuam no mesmo passo, acentuando mais os movimentos citados. Continuando, repetem dois movi-
mentos do início da coreografia e tornam a fazer uma pequena algazarra, enfatizando um frenesi das 
mãos acima da cabeça, observados na figura 44, com sons onomatopaicos criados pelos participantes, 
como “ei, ei, ei, ei...”, deixando-nos dupla interpretação: ou poderia ser a Chuva e/ou manifestação de 
alegria. A reelaboração dos movimentos que indicam um entretenimento durante a dança, ou entre 
quais seqüências os gestos são colocados, dão margem a outras leituras de significado na dança. 

Figura 44 – O deslocamento dos brincantes/dançarinos manifesta uma brincadeira. 
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Ao realizarem esta ação, constroem duas colunas, dividas em grupos de cinco, sendo uma 
de damas e outra de cavalheiros, voltando ao passo do Caminho da Roça. Nele os grupos de colu-
nas tomam sentidos opostos, ou seja, as damas caminham para a lateral direita do palco e os cava-
lheiros para a esquerda. Ao retornarem ao meio do palco, a coluna já se encontra constituída de dez 
participantes. As oito colunas resumem-se em quatro, duas de damas e mais duas de cavalheiros, 
estando as das damas voltadas para a coluna dos cavalheiros. O interessante é que as múltiplas co-
lunas, constituídas de damas e de cavalheiros, vão subtraindo-se no espaço auxiliado pelo percur-
so no palco. 

Todos marcam o passo com a perna direita três vezes, e, na quarta vez, dão meio giro, di-
vidindo cada coluna em três grupos. O último grupo de cada coluna continua no mesmo sentido 
anterior e os outros dois deslocam-se para as laterais do palco. No prosseguimento, mostram mais 
uma brincadeira, a Macaca71, pulam três vezes em uma perna, repetem mais uma vez, dividindo 
cada coluna em três.

As brincadeiras que surgem durante alguns passos tradicionais, rompem a rotina da seqüên-
cia de movimentos. Elas estão relacionadas com o cotidiano, contudo, o modo como são expressas, 
tornam-se mais uma maneira espirituosa de mostrar situações engraçadas do dia-a-dia. Entretanto, 
com a liberdade de acrescentar outros passatempos, a brincadeira infantil Macaca; traz, por alguns 
momentos na memória corporal dos brincantes, e somente brincantes neste instante, o prazer de 
executá-la, mesmo simbolicamente. Os pulos proporcionam uma expressividade moleca dos cava-
lheiros e mais contida das damas, mas que, para eles e o público, torna-se divertido. 

A seqüência desses passos na coreografia era composta dos seguintes desenhos da figura 
abaixo.

71. Macaca é um jogo infantil que consiste pular num pé só sobre casas riscadas no chão, exceto sobre aquela em que cai a pedra 
que marca progressão do brincante. O jogo possui outras denominações e a mais conhecida pelos belenenses é Macaca , mas ele 
também é chamado de amarelinha (FERREIRA, 1999).

b c
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Figura 45 – Seqüência dos desenhos espaciais do passo do Caminho da Roça com a brincadeira da Macaca. 

No final do movimento anterior, partem para a construção de outra figuração espacial de 
dois semicírculos, abertos em sentido contrário; um ficava para o fundo e o outro para a frente do 
palco. Com este desenho no espaço iniciaram a nova Dança da Vassoura. Lembrando que o sím-
bolo da vassoura, nesta coreografia, é convertido em uma boneca, cujo corpo tem como haste um 
cabo de vassoura, mas camuflado pela ornamentação, vestida com saia e cabeça de boneca, além 
dos braços. Para esta parte, os brincantes/dançarinos agacham-se e, enquanto batem palmas e can-
tam, um cavalheiro de cada semicírculo vai para o meio da figuração dançando, mas imitando o ro-
ceiro, com movimentos que parecem descoordenados. Após receber sua dama consoladora, a bone-
ca, dança com esta e depois aponta-a na direção dos brincantes. Á medida que a boneca passa pelos 
brincantes, estes ficam de pé e, ao passar pelo último participante, é jogada para fora da cena pelo 
“cavalheiro”.        
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A variedade de apresentar a Dança da Vassoura abre várias possibilidades de dividir em dois 
ou mais grupos os brincantes/dançarinos, assim como o desenho espacial ser de livre criatividade do 
coreógrafo. A posição agachada dos brincantes/dançarinos com o bater de palmas, serve para des-
tacar a movimentação dos que participam da brincadeira. Como esta parte já inicia com dois cava-
lheiros dançando sozinhos e depois com a boneca, fica subtendido que o jogo da escolha do par já 
ocorreu e que no final eles ficam sem damas, somente com o prêmio de consolação: a dama de brin-
quedo, ou seja, a boneca no final da festa, elucidado na figura 46. 

Figura 46 – O brincante dançando com a boneca na Dança da Vassoura.

Na figura 47, destacamos alguns croquis cujos desenhos espaciais apresentam a criativida-
de da movimentação das damas e dos cavalheiros, para construir o desenho no qual se realizariam 
a Dança da Vassoura. 

a b
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Figura 47 – Os Croquis referem-se a movimentação 
dos desenhos que conduzem a semicírculo da Dança 
da Vassoura.

Há sempre uma recusa dos perdedores. no caso dos dois cavalheiros desta coreografia, isso 
também acontece, pois, quando apontam as bonecas aos demais brincantes, eles fazem uma tenta-
tiva de passá-la para alguém; quando não conseguem, jogam-na para fora da cena. O modo como 
a boneca é retirada parece-nos ser indelicado, pela brusca ação do brincante, pois dá a entender que 
o objeto tem de ser retirado de cena de qualquer maneira, como se sua saída fosse parte do contex-
to da coreografia. 

As seqüências de passos tradicionais evidenciam as referências peculiares que, geralmente, 
aparecem na coreografia da Quadrilha Roceira Tradicional e que ainda são mantidas na Quadrilha 
Roceira Moderna, sejam na sua íntegra ou reelaboradas. 

Cena 4 

Dando continuidade, a coreografia entra na última e quarta cena. Os brincantes/dançari-
nos voltam a realizar outras séries de frases de movimentos vistos no início da coreografia, com ou-
tros arranjos, mas com a mesma intensidade de energia. A movimentação espacial dá prosseguimen-
to a círculos, fileiras e colunas em distintas direções no espaço, ilustrados nos croquis da figura 48. 
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Nesta parte, as fileiras prevalecem e sobressai a movimentação das filas de damas e de cavalheiros, 
construindo um jogo do ir e vir em sentidos opostos para as laterais. 

a b
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Figura 48 – Croquis referente ao destaque dado às filas e círculos na coreografia.

No decorrer dessas seqüências, as damas e os cavalheiros voltam a dançar separados, confir-
mando a nossa dedução de que a nova relação estabelecida entre os casais, até pelo modo como as co-
reografias da Quadrilha Roceira Moderna se desenvolvem, não criam ou insinuam laços afetivos para 
um possível encontro ou enamoramento. O que sobretudo os une, e que mostram com habilidade, é o 
prazer em dançar. Este é o grande amor dividido entre eles, enfatizado na coreografia. Confirmando 
mais uma característica dessa quadrilha, os pares de casais dançam sem buscar o sentido do namoro. 

A coreografia chega ao fim, pontuando cada frase de movimento realizado pelas fileiras de da-
mas e de cavalheiros, mostrando a apoteose de um espetáculo de dança que foi concluindo sua histó-
ria até chegar ao final, com a reverência do grupo, constituída de duas fileiras de cavalheiros e duas de 
damas, da seguinte forma: a dama faz uma pequena flexão na perna direita e coloca a esquerda para 
trás, semi-flexionada, ao mesmo tempo em que inclina o tronco para frente, acentuando o movimen-
to com a cabeça. Os cavalheiros retiram o chapéu da cabeça e estendem o braço direito para cima, en-
quanto que o esquerdo fica à sua frente.

Em seguida, levantam, formam duas fileiras de damas e de cavalheiros. Estes se aproximam 
das damas, entrelaçam os braços e saem, dando uma grande volta no palco no passo básico, com des-
locamento, despedindo-se do público e do júri. A despedida é acompanhada de canto e de acenos do 
chapéu. Dessa forma encerram a apresentação propriamente dita da Quadrilha Roceira Moderna.  

O modo como a coreografia encerra, conquista, a cada movimento, o espaço do palco para a 
frente, fechando sucessivamente as fileiras múltiplas construídas no meio do palco. Assim sendo, a ma-
neira como chegam, conforme os croquis da figura 49, a formação expressiva mostra que a coreogra-
fia chega ao fim, porém, quanto mais evidente fica a despedida, mais a expressividade dos brincantes/
dançarinos, na cena, concentra-se para ser liberada na última volta que concluem no palco, deixando 
o rastro do saudosismo deles para com o público e do público para com eles. 
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Figura 49 – Croquis da cena 4, parte final.
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Na última cena, a composição livre retorna, ressaltando movimentos com flexão do tronco, 
reportando-nos aos movimentos da dança moderna. Entretanto, fecham a quadrilha num gesto de 
reverência bem tradicional, descrito no primeiro passo da coreografia da década de 1960, mas com o 
aplomb do balé. A junção de passos ressignificados de outras técnicas de dança, com uma saída com 
movimento popular, reúne todo a configuração da coreografia da Quadrilha Roceira Moderna. 

O canto presente na coreografia, apesar de não ser comentado durante toda a dança, está 
sempre nos momentos mais tranqüilos das frases de movimentos ou até nos deslocamentos; de um 
certo modo, preenchendo algum tipo de espaço mal resolvido na coreografia ou revelando um cor-
po tão cheio de tensões e intenções que explodem pela voz. 

O desenho coreográfico desta quadrilha é permeado pela tradição, pela justaposição, pela 
interseção, que se apresentam em várias cenas, frases de movimentos que perpassam por passos tra-
dicionais, nem sempre da quadrilha, quando recombina, pela aproximação, técnicas de danças po-
pulares com as do balé, da dança moderna, do Jazz, de forma coesa, ou cruza o caminho dessas téc-
nicas, gerando outras qualidades de movimentos. 

Os desenhos espaciais tornam-se a mola que impulsiona a evolução da coreografia com cria-
tividade e determinação. As passagens simples e complexas, apresentadas nos croquis, revelam uma 
fluência e domínio da utilização espacial pelo coreógrafo e brincantes/dançarinos, ao administra-
rem com primazia a dinâmica da direção do movimento com as mudanças das formações, as quais 
são adquiridas com a experiência e o tempo dedicado aos ensaios.

A coreografia, no geral, evidencia quase todas as características da Quadrilha Roceira 
Moderna, mostrando um diálogo da tradicionalidade com o moderno, ao gosto dos jovens brincan-
tes de quadrilha e do público. Esse espetáculo coreográfico é um resumo da média de cem coreo-
grafias de quadrilha apresentadas no mês da quadra junina de Belém, com a participação de mais 
de quatro mil quadrilheiros. 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: TEMPO MÍNIMO.

Um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, o homem será di-
ferente e o rio também.

Heráclito, 500 ac.

Para adentrar no universo da dança quadrilha, estava claro que se deveria abordar sua ori-
gem, mas os poucos materiais históricos sobre essa dança nos conduziram a encontrar mais dados 
sobre a Country Dance e conseguir fazer a ponte entre esta e a quadrilha. Todo o percurso de trans-
formação e derivação da Country Dance em outras modalidades de danças sociais, mostraram-nos 
que algumas de suas características estavam presentes nessas derivações. Em virtude dessa observa-
ção, entendemos a relação dessa dança com a Quadrilha Caipira, mencionada pelo folclorista Carlos 
Felipe. 

O percurso no tempo-espaço, destacado por ele, identificava a passagem da dança popular 
para a dança social e o retorno dessa para o popular. Este era o resumo de todo o processo de mu-
dança da Country Dance à Quadrilha Francesa, e desta à Quadrilha Caipira. A dinâmica cultural 
movia a quadrilha ao mostrar ser ela propícia às adaptações do contexto no qual estava inserida. 

A retrospectiva que fizemos, no primeiro capítulo, serviu para reunir informações que se 
apresentavam soltas e sem fundamentação teórica a respeito da Country Dance e da Quadrilha. Da 
mesma forma, tornou-se fundamental para entender, em parte, o que havia acontecido com a evo-
lução coreográfica da quadrilha em Belém, quando traçamos um breve histórico das danças sociais 
na corte. Em vários momentos, os fatos mencionados pelos historiadores de dança foram relacio-
nados por nós com as situações contadas pelos entrevistados no decorrer da pesquisa de campo em 
Belém, dentre as quais: 

A descoberta, pelos mestres de danças, da utilização espacial no que se refere aos de-
senhos geométricos, naquela época, e essa mesma descoberta pelos coreógrafos po-
pulares das quadrilhas, proporcionou visualmente uma outra dinâmica na coreo-
grafia desta;

A Suíte de danças, um modismo do século XIX, também esteve presente na déca-
da de 1970, com a quadrilha iniciando uma série de danças populares. Acreditamos 
que esse fato tenha sido uma influência dos grupos parafloclóricos, porém não ob-
tivemos respostas de como surgiu a inclusão das danças no meio da coreografia da 

1

1
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quadrilha. Entretanto, percebemos que esta alteração contribuiu para que surgisse 
uma outra modalidade desse grupo o qual denominamos de Quadrilha Moderna;

A complexidade de passos realizados pelos dançarinos virtuosos da quadrilha, levou 
o afastamento dos dançarinos amadores, o que se repetiu por uma série de fatores, 
nos primeiros anos de 1990, na Quadrilha Moderna;

A inclusão de outros passos de danças sociais da Quadrilha Francesa, no século XIX, 
já indicava a possibilidade dessa interseção surgir na Quadrilha Roceira Moderna.  

As similitudes encontradas nas diferentes épocas como as apresentadas acima, mos-
tram que as transformações sociais geram mudanças que refletem na dança, por 
mais que o contexto seja outro. A quadrilha, pela sua própria estrutura e mobilida-
de, se adapta tranqüilamente às transformações e interesses da sociedade. 

No Brasil, a Quadrilha ganhou muitas versões e derivou tantas outras modalidades de danças 
que ficou difícil saber qual a mais próxima da original. Contudo, isto não era o mais importante a sa-
ber, por que essa dança se abrasileirou. As matrizes que tinham constituído o povo, contribuíram para 
personalizar as quadrilhas de cada região. Não tínhamos uma quadrilha e sim várias, com particula-
ridades incomuns pela sua origem e distintas pela peculiaridade de cada localidade.

A cartografia da quadrilha no Brasil, mostrada por Giffone, fez localizar os Estados originários 
da Quadrilha Caipira. Revelavam que a tradicional dança não trazia características da nossa região e 
sim do Sudeste. Deste modo, seus famosos passos abordavam aspectos comuns das comunidades ru-
rais daquela região com a quadrilha que a belenense dançava. Assim, a Quadrilha Caipira, vista como 
tradicional, não pertencia à cultura local, mas era tratada como manifestação do povo paraense. 

Enquanto o discurso dos quadrilheiros tradicionais, dos folcloristas e da sociedade mais con-
servadora mantinha uma opinião arcaica, víamos que não se levava em consideração as mudanças pe-
las quais a região Amazônica havia passado. O desenvolvimento havia chegado atropelando os nossos 
valores sociais, culturais e a influência da indústria cultural externa proporcionava mudanças no gosto, 
nas idéias, nos hábitos e costumes. Logo, querer sustentar uma dança cuja história mostrava sua cons-
tante movimentação quase impossível. 

O conceito de tradicionalidade não dialogava com os quadrilheiros tradicionais, os fatos no-
vos para eles rompiam com o passado em vez de ajudar a construir, com referências a este passado, o 
presente, como elucidava Benjamim (1989). Os quadrilheiros, no caso os jovens donos de quadrilhas, 

1
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deixaram de lado a tradição e colocaram em prática seus objetivos: dançar uma quadrilha mais atual 
que refletisse o contexto do seu tempo, o que era natural. Contudo, o que mostraram foi ponderação 
ao manter algumas características essênciais da Quadrilha Tradicional. 

O panorama das quatro décadas foi um grande quebra-cabeça, devido à falta de material lite-
rário e documental sobre a quadrilha. Os poucos artigos encontrados nos jornais e as entrevistas forne-
ceram subsídios para construir a história da nossa quadrilha e de quem a fazia, pois, no final dos anos 
60, os brincantes começaram a incluir nelas danças da região. Esta iniciativa fez a evolução coreográfi-
ca iniciar de uma forma inusitada, mostrando dois tipos de necessidades: ressaltar as danças regionais 
e incluir as novidades influenciadas do Estado, e fora dele. 

O relevante, deste primeiro momento de mudanças, foi que esse movimento não partiu dos gru-
pos de quadrilhas, e sim dos grupos folclóricos e parafolclóricos. Eles motivaram as pequenas alterações 
na coreografia. Esse estímulo havia chegado no seu devido momento e complementava a euforia das par-
ticipações dos concursos. Conseguir compreender como as danças regionais chegaram à quadrilha, foi 
trabalho árduo, pelo fato de que pouquíssimos donos, envolvidos com esta dança, terem conhecimento 
de como sucedeu essa história. Além disso, foi difícil aceitarmos os descasos na divulgação e no incentivo 
que as secretarias e fundações culturais, tanto do município como do Estado, faziam sobre esses fatos tão 
importantes que somente eram comentados nos artigos de jornais e de certo modo, superficialmente. 

Vários fatores, mostrados ao longo do segundo capítulo, contribuíram para a mudança na qua-
drilha. Respondendo a algumas hipóteses, quanto ao motivo da evolução dessa dança, entretanto, um 
outro aspecto nos chamou atenção: a grande mobilização de cada grupo para se fazer presente na quadra 
junina e nos concursos. A paixão, o amor dedicado à quadrilha fizeram com que os quadrilheiros se or-
ganizassem para coordenar, administrar e produzir o que chamamos de espetáculo artístico popular, pela 
dimensão a que chegou e pelo espaço e público que conquistou, além de os donos desses grupos presta-
rem um trabalho social que assegurariam uma atenção especial aos jovens dos bairros de Belém.

A produção do espetáculo da Quadrilha Moderna e da Quadrilha Roceira Moderna é geradora 
de empregos, possibilitando evidenciar o potencial criativo dos coreógrafos populares; a habilidade dos 
jovens para uma dança mais técnica, motivando-os a participarem da montagem coreográfica coletiva; 
despertando outro potencial de criação, como escrever música para a quadrilha; ser ensaidor72; desenhar 
o traje; assim como despertar outras aptidões observadas durante a pesquisa. A transformação desses gru-
pos estimula e revela a sensibilidade artística das pessoas envolvidas neste processo criativo, demonstran-
do uma intensa manifestação popular artística, nos bairros de Belém. Essa produção motiva alguns gru-
pos de quadrilhas a tornarem-se parafolclóricos e a participarem de eventos nacionais e internacionais, 

72. O ensaiador de quadrilha, dos anos 80 para cá, precisa ter noção espacial, domínio do movimento, ter musicalidade, saber li-
dar com esse público jovem, entre outras noções básicas, para se obter bons resultados.
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como Os Tancredinhos, o que nos mostra seriedade e longos anos de dedicação às danças populares.  

Esse resultado desvela o sentido de união em prol de um objetivo que iniciou nos anos de 1980 
e que aproxima as pessoas, por quase seis meses, disponibilizando o tempo para estruturar e trabalhar 
em benefício do grupo e da vsua apresentação. Nos depoimentos dos donos de quadrilhas, tal como 
“Encanto da Juventude”, fica claro que esta disponibilidade tem diminuído, mostrando mais uma vez 
que os aspectos econômicos e sociais interferem nas atividades e alteram a disponibilidade das pessoas 
para colaborarem com o grupo. Também observamos que nem todos os donos de quadrilha têm con-
dições para dar estrutura à produção desta e que, com relação aos brincantes/dançarinos, porém, tudo 
acontece e se resolve na última hora. São poucos os que conseguem alcançar o seu objetivo, e, quando al-
cançam, desabafam “estou feliz porque meu grupo conseguiu participar da quadra”.

As dificuldades fizeram os quadrilheiros fundar uma associação, a qual conta com poucos recur-
sos pessoais e materiais para se manterem e auxiliarem os problemas comuns a todos. O maior proble-
ma identificado foi a falta de espaço físico para ensaio, existem poucos espaços públicos cedidos às qua-
drilhas, o horário é inoportuno, geralmente começam a passar a coreografia depois das 22h e ficam até 
as duas da madrugada ou mais. Por isso, às vezes, são mal interpretados pelos leigos ou até impedidos 
de ensaiarem, e é neste momento que as fundações, tanto estaduais como municipais, poderiam ajudá-
los. Não adianta somente promover eventos para as apresentações das quadrilhas, se todo o processo pelo 
qual passam para culminar nas apresentações for difícil, pela ausência de segurança nos bairros à noite, 
pela falta de transporte para os brincantes, pela falta de espaço e de um chão próprio para ensaiar. 

O registro que guardamos na memória e em fotos é a vontade de dançar que os brincantes /dan-
çarinos possuem. Ficam horas ensaiando em frente ao complexo de São Brás, executando giros, saltos, 
piruetas de sandálias de borrocha, em um chão irregular, sujeitos a tombo, torsão e a outros perigos, que 
são permanentes, pois enquanto dançam, assaltos acontecem. Dá-nos a sensação de que o espaço ocupa-
do está suspenso no ar, à parte das situações que envolvem aquele ambiente. É intocável. Ultrapassar os 
percalços tem a ver com a paixão pela quadrilha, com os vinte minutos de destaque de cada participante 
durante a apresentação, por deixarem de ser, naquele momento, simples pessoas do cotidiano e transfor-
marem-se em dançarinos, quase profissionais, principalmente no concurso da FUMBEL. 

Gostar ou não gostar do envolvimento das quadrilhas, nos concursos competitivos, é irrelevan-
te diante das dificuldades e dos problemas encontrados pelos grupos para se apresentarem, os quais deve-
riam ser solucionados primordialmente. 

Os concursos que acontecem na cidade são grandes motivadores da movimentação da quadrilha, 
e estimulam tanto a sua transformação como a tradição. Se o sentido do moderno, do inovar impera nos 
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concursos promovidos pelos bairros, os objetivos das instituições públicas é preservar mais a coreografia 
tradicional. Essa dualidade promove a Quadrilha Roceira Moderna que tenta chegar ao equilíbrio entre 
o moderno e o tradicional nos concursos atuais.

Para algumas quadrilhas, os concursos são o único meio de participação na quadra junina, devi-
do aos pouquíssimos convites existentes para se apresentarem nas festas, pois essas ficam restritas às pa-
róquias, às escolas, aos clubes, aos órgãos públicos e particulares. Por outro lado, os brincantes/dançari-
nos gostam mais dos concursos, na tentativa de se destacarem entre os demais grupos, nos festivais de 
competição. 

Apesar dos concursos direcionarem e estimularem os quadrilheiros à competição, um ponto ne-
gativo, mas que está inserido na vida moderna, desde a década de 90, são os grandes reguladores da cria-
ção dos coreógrafos. A partir dos quesitos e dos critérios para desenvolverem a coreografia, eles vão di-
recionando a tradicionalidade na quadrilha, e com maestria, excelentes apresentações começam a surgir 
nos concursos, contemplando a tradição e o moderno. Por causa dessa tradicionalidade, dos coordenado-
res dos concursos públicos, é que temos a modalidade da Quadrilha Roceira Moderna ainda com algu-
mas peculiaridades da Quadrilha Tradicional Roceira. 

Um outro aspecto positivo são as palestras específicas para os quesitos de coreografia, traje e mar-
cador, organizadas pela equipe que coordena o concurso da FUMBEL, e também a oportunidade de os 
diretores de quadrilha terem acesso à justificativa dos jurados. Os dois itens ajudam o coreógrafo, o figu-
rinista e o marcador a detectarem os acertos e as falhas nestes quesitos e ajustarem os seus trabalhos futu-
ros. Pensamos que deva ser do arbítrio dos autores aceitarem ou não a opinião do jurado. 

Os concursos tanto alimentam o sonho dos diretores de verem suas quadrilhas, entre as dez me-
lhores, como motivam a existência desse espetáculo popular entre os quadrilheiros. 

Os brincantes/dançarinos foram os grandes colaboradores da evolução da quadrilha nessas qua-
tro décadas. O desejo de mudança, com a vivência adquirida desde a infância, foi uma escola onde se 
aprendeu a exporem idéias para a coreografia coletiva. Uma escola para se pesquisar a respeito de diver-
sos assuntos sobre as temáticas das quadrilhas, para coreografar, para tornarem-se excelentes dançarinos 
amadores, além de marcadores diferenciados do padrão, para aprender técnicas de danças, com o mesmo 
entusiasmo ou mais, de um dançarino das academias de dança. A quadrilha serve de escola para muitos 
que são diretores de grupos, coreógrafos e figurinistas, entre outras atividades, e serve como uma induto-
ra da sensibilidade artística, pois desperta o potencial criativo que existe neles, oportuniza-os a aflorar a 
criação para os diversos seguimentos da arte. É importante observar que esse é um papel que pertence à 
escola, que poucos têm acesso ou concluem o ensino médio.
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Descobrir o processo da evolução coreográfica da quadrilha, foi trabalhoso, pois poucos, entre os 
enumeros envolvidos nesta dança, conseguem tecer comentários sobre as modificações e de como se deu 
esse processo. Os estudos sobre composição coreográfica, qualidade do movimento, a própria experiência 
da pesquisadora, como criadora, e a pouca, mas significante, literatura sobre este assunto ajudaram a in-
terpretar as descrições lembradas dos entrevistados. A efemeridade da dança não deixa registros das apre-
sentações, o que nos chegou foram momentos que estavam retidos na memória deles, ou por ter chama-
do atenção, ou por muitos anos de envolvimento com a quadrilha. 

Foi nestas condições que montamos os dados a respeito das quadrilhas e de todo o contexto que 
as envolvia. A quadrilha visivelmente se modificou. Evoluiu na composição, por meio da dinâmica da 
evolução coreográfica, referente ao traçado do desenho, às criativas figurações espaciais, à simetria e dis-
tribuição dos brincantes/dançarinos no espaço da cena. 

A composição coreográfica cresceu no que se refere à criatividade em reelaborar e recombinar 
passos de distintas modalidades de danças, apresentando momentos inusitados entre os passos tradicio-
nais e os criados pelo coreógrafo, assim como na introdução de novos padrões de movimentos estéticos 
que, ao longo dos anos, foram codificados, e na inclusão de adereços e objetos cênicos. 

A composição coreográfica da quadrilha deu um salto no tempo. Os vinte anos de experimenta-
ções, de um laboratório aberto ao pluralismo cultural, mostram profícuo desenvolvimento da quadrilha, 
e a Quadrilha Roceira Moderna é a prova viva dos seus criadores, os quadrilheiros.

A quadrilha, infelizmente, ainda é vista como “dancinha”, com um certo “pré-conceito”, por vá-
rios motivos, sendo o principal o fato de não ser nossa, de ter outra origem. Porém, perguntamos: mas o 
que é nosso nessa sociedade global? Acreditamos que ainda exista o conservadorismo em certos intelectu-
ais quando abordamos esse assunto. É impossível tornar imutável uma dança de uma sociedade em cons-
tante processo de transformação, ainda mais neste mundo atual. Para os que não aceitam a mudança, o 
conceito de Pareyson sobre a tradição tornou-se pertinente, quando diz:

O conceito de tradição é um testemunho vivo do fato de que as duas fun-
ções, do inovar e do conservar, só podem ser exercidos conjuntamente, já 
que continuar sem inovar significa apenas copiar e repetir, e inovar sem 
continuar significa fantasiar no vazio, sem fundamento;... (1997, p.137).

Em todo o traçado histórico apresentado nesta dissertação, o inovar e o conservar estiveram 
presentes, eles estão inserido nos saberes popular e intelectual. O importante não é deter a tradição 
e impedir a dinâmica cultural, na qual a quadrilha está inserida. Concordamos como que declarou 
Loureiro, em entrevista:
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Acho que o planejamento público da cultura tem que proteger, manter e ga-
rantir a permanência e a duração autêntica dessas formas que revelaram as 
nossas retaguardas culturais, que revelam os nossos princípios de identidade 
de tradição, correspondente a uma época histórica que nos serve de exemplo 
e de emoção, para que elas não sejam esmagadas pelas novas formas que re-
sultam da criatividade social que não é estática, mas é evolutiva.

As suas colocações recaem no problema encontrado para esta dissertação: a ausência de regis-
tros que documentem essa dança popular nos acervos das fundações, secretarias e bibliotecas públicas 
que estão diretamente relacionados à cultura. Sem o seu passado, o homem não garante seu presente. 
Uma manifestação tão antiga e que cresceu nessas décadas, precisa ter registros que possam garantir 
esses momentos, tal como fazem as fundações culturais do Nordeste onde o fomento às quadrilhas é 
maior. Isso deve-se, em parte, pelo valor que prestam às quadrilhas e ao reconhecimento e apoio diri-
gidos às comunidades que produzem esse espetáculo. 

A quadrilha tornou-se o que é, um espetáculo artístico, devido ao trabalho desenvolvido pe-
las comunidades dos bairros de Belém, valorizando a nossa cultura regional. Cabe à instituição públi-
ca orientar, por intermédio de cursos, disponibilizar espaços físicos para ensaios, oferecer boa infra-es-
trutura para as apresentações nos concursos, incentivar as crianças a valorizar a manifestação, registrar 
e dar acesso e continuidade à pesquisa.. 

O Tempo Mínimo é para respirar, pois o Contar o Tempo é contínuo.

A quadrilha permanece em transformação, evoluindo. As coreografias, de 2004, estão permeadas de 
novas idéias, e as pesquisas sobre o assunto poderão continuar em diversas áreas da ciência, das ar-
tes, como o estudo dos elementos da quadrilha, como o traje e o marcador, merecedores de pesquisas 
específicas. 
Acredito que esta pesquisa iniciou um passeio no Caracol. 
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ANEXO - 1

GRUPos dE QUadRilHas do MUNiCÍPio dE BElÉM

dÉCadas 60 70 80 90
Rainha da Juventude Quadrilha do Amor Rosa Vermelha Hiper no Roça

Ciganos do Amor Divinas e Maravilhosas Revelação da Cremação Idosos da Sacramenta

Unidos da Angustura Revelação de Alan Kardec Os Matutos

Cuca Legal Revelação Roraima Amapá Revelação de São Brás

Brotinhos da Rosa Lemos Simpatia da Juventude Roceiros da Marambaia

Curumins da Curuçá Sasaricando na Roça Roceiros da Kadjá

Comprade Chico Tradição Junina do Benguí Revelação do Marco

Juventude Pedreirense Mensageiros do Amor Rastapé Junino

Modernos do Jurunas Alegria Junina de São Brás Sedução Ranchista

Os Inocentes Roceiros e as Belas Paraenses Katucando na Roça

Roceiros de São Raimundo Alegria do Povo Amor de Mensageiros

Passeio dos Namorados Quadrilha Brasília Portugal Amigos Jurunenses

Roceiros Brasilienses Encanto Junino Balão de Ouro

Roceiros do Satélite Atração Junina Roceiros da Dindinha

Flor da Primavera Flor do Paraíso Explode Coração

Folclórica do Pará Mistura Fina G. F. Estrela Junina

Caipirinha da Sacramenta Flor Cigana

Unidos da Marambaia Fera Junina

Eles e Elas Gira-sol Junino

Os Caipiras do Grejoak Encanto da Juventude

Roceiros da Tia Maroca

Santa Luzia

Roceiros da Mocidade

Banho de Cheiro

Mostra de grupos de quadrilhas coletados do Jornal e da Associação de Quadrilhas.



ANEXO - 2

ENTREVISTA: Messias Pinheiro              JUN/ 2003

CATEGORIA: Coreógrafo

Na área de dança, eu fiz cursos com vários profissionais que vieram ministrar aulas aqui em 
Belém, bem como, no exterior eu estive um tempo na Espanha, fiquei quatro anos lá trabalhando 
com capoeira, e trabalhei também com Ruan Carlos Sayeda que é o diretor da Cidade de Ludo, é 
uma cidade bem pequena. Tenho vários cursos como Jazz e  contemporâneo, o último que fiz foi de 
contemporâneo. Quanto a prática coreográfica, eu somente fiz um, aqui em Belém. 

Estou nessa história desde 1992. Quando tu chegas em algum canto pra coreografar, dentro 
da tua experiência de dançarino, já vai coreografando e tudo mais.

Primeiro eu já vinha acompanhando o trabalho do grupo, e um dos brincantes participava 
conosco na Revelação de São Brás, então, eu recebi um convite em 1999 pra fazer um trabalho, e já 
na Revelação de São Brás eu já não estava muito satisfeito, porque eles tinham um estilo de dança 
acelerado, um tipo mesmo energético, então, além da coreografia, a indumentária deles não ia para 
frente, ficou aquela coisa parada, aquelas mesmas cores de fitas, eu via que tinha que mudar, e a di-
retoria, não queria trabalhar de outra forma, então, eu recebi o convite para a Encanto. Falaram que 
seria como eu queria, me deram carta branca pra eu trabalhar, eu fiz a escolha da música, a esco-
lha de figurino, do arranjo, a maquiagem, o estilo de coreografia, e aí foi muito legal, porque o gru-
po era muito bom, então essa época de 1999 foi que começou. As quadrilhas começaram a perceber 
essa mudança em relação à escolha da música, então, elas já passam a procurar mais músicas, pes-
quisar, aí mudou o estilo de dança, a gente fez Luiz Gonzaga. Surge também o concurso de músi-
ca, a FUMBEL faz uma premiação de música para aquelas quadrilhas que fazem sua música, esse 
ano não sei se você percebeu, mas é outro estilo de música, sempre eles gostam de inovar, esse ano 
a gente vem com coque alto e um estilo de música diferente.

Na verdade eu trabalho sozinho, mas é claro que eles dão opinião, eu escuto, mas eu não 
executo, eu sempre digo assim: vocês me chamaram pra montar ou pra escutar vocês. Eu gosto de 
fazer o trabalho sozinho, eu particularmente não permito opiniões, em relação ao figurino também, 
esse ano foi montado pelo Edson Barata, no figurino a gente procura usar cores diferentes e fáceis 
de achar em muita quantidade; na roupa tinha Serra Pinheira, até nos compramos ela crua, é mui-
to interessante, na Revelação eu trabalhei com fitas era uma fita do lado da outra, no meu trabalho 
eu gosto disso.
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Eu geralmente antes do ensaio eu vou olhar o esquenta na quadrilha, são exercícios de aque-
cimento, eles vão se preparar fisicamente. E eu vou nesse esquenta e a partir daí eu vou vendo quem 
é que vai conseguir me acompanhar. E aí eu começo a elaborar aqui mesmo, em casa; eu trabalho 
com moeda, eu coloco minhas moedas, tiro as minhas dúvidas, coloco os brincantes que são as mi-
nhas moedas, e fico brincando, eu digo assim que eu tenho esse “Dom”, eu sonho com o movimen-
to, tipo assim eu vejo toda a quadrilha entrando, então eu acordo e anoto, por exemplo, se eu fôr 
montar um movimento hoje lá, chega amanhã eu sonho, eu digo “aquele movimento é para direita” 
aí, eu chego lá e funciona, eu tenho essa facilidade de escutar uma música e ver os movimentos, eu 
vou criando depois eu coloco a música e vou dando a movimentação conforme a música. E eu não 
consigo coreografar contando os passos, ou eu escuto a música e crio, ou fico contando, e os brin-
cantes podem se perde com essas contagens: “será que o meu amigo está contando junto comigo”, 
então, sempre fica aquela confusão; na quadrilha eu monto e desenho essa parte geométrica. Com 
relação ao movimento eu crio o movimento, aí quem vai se adaptando ao movimento fica, quem 
não fôr corta-se, cria-se outro movimento; eles sempre se esforçam muito e sempre conseguem pe-
gar o movimento, eu gosto que eles repitam o movimento sempre, para que eles tenham domínio 
do movimento, mas um ou outro geralmente erra, isso é normal, até os bailarinos, que nós acha-
mos que fazem o espetáculo ficar lindo, erram. Eles não são bailarinos. Eu sou meio sargento, eles 
repetem tanto, que sabe quando a gente olha pra cara deles e vê que não tem mais condições, mas 
eu digo: “Vamos repetir”. É assim que eu quero, é assim que vai ser, é porque não é só no palco da 
FUMBEL, mas nas ruas também.          

Eu trabalho por figurações, se você fôr ver, eu trabalho através do espaço, diagonais, só em um de-
terminado espaço no fundo, da direita, para trás. Então, a minha coreografia, ela vai muito mais pela parte 
geométrica da coisa, para que todas as pessoas que estão no local onde a quadrilha está se apresentando, per-
cebam também todo o trabalho. Em relação à quadrilha junina, sempre se tem que inovar, eu vejo que eles 
têm capacidade para isso, sempre colocando os passos tradicionais. Então a relação é a tradicional, na verda-
de nos concursos de bairros, as pessoas não sabem nem o que é tradicional; hoje em dia as quadrilhas vêm 
todas com temas, e elas trabalham com esse tema; eu não, não trabalho com o tema, eu trabalho com a par-
te de desenho, por exemplo, este ano eu fiz a maresia com o caracol, então, a minha maresia ela puxa de um 
“L” e da outra ponta puxa o caracol, então fica um movimento muito interessante, ao mesmo tempo, está 
fechando o caracol; já vai fazer o caminho na roça, quando eles retornam, já faz um passo tradicional que é 
“Caranguejo”, então, este ano não tem nenhum movimento de chapéu, optamos por não colocar. Por quê? 
Porque todo o movimento do chapéu que hoje tem na quadrilha fui eu que coloquei, são elementos que vem 
desde 1992, que a “Revelação” vem trazendo, são marcas da “Revelação”, por exemplo, o leque é uma mar-
ca da quadrilha “Rainha da Juventude”, então, tudo que vem com leque vem copiando este grupo, este ano 
a gente optou em trabalhar só com o corpo mesmo, os movimentos, trabalho exclusivo de braço.
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Quem mantém o balance é o marcador cantando, os passos en arriére, en avant, a grande 
roda, o buquê de rosas, o buquê de espinhos, cordão de damas, cordão de cavalheiros, cumprimento 
de pares, a dama cumprimenta o cavalheiro, o cavalheiro cumprimenta a dama. Hoje eles não que-
rem mais isso, eles querem superar. Para eles não há mais a quadrilha tradicional, então, tipo assim, 
em Belém não tem mesmo, nem no interior e nem no Estado. Nas quadrilhas, os passos são meio 
que estilizados, é assim, tudo ao mesmo tempo, metade da quadrilha faz túnel, metade faz roda, 
eu não costumo fazer, é só uma coreografia para todo mundo. Antigamente as quadrilhas eram de 
12 pares, eram como bandeiras emendadas, era florzinha, era um vestido mais simples, elas usavam 
chapéus com tranças, tinham pintinha, os meninos usavam bigode, não era aquela movimentação 
de braço que hoje nós temos, era uma quadrilha que dançava por dançar, mas para brincar, não ti-
nham nenhum compromisso, hoje não, tem um compromisso e por conta desse compromisso não 
tem quadrilha tradicional, com os passos tradicionais. Hoje são 24 pares, por causa do visual, se pre-
ocupam mais com o visual, assim o movimento aparece mais.

É mais fácil trabalhar com quem já é do grupo, porque já conhece o teu estilo, por exem-
plo, é marcante meu movimento, se tu vês o movimento, assim todo mundo já sabe, tirou o chapéu, 
todo mundo já sabe, lenço todo mundo já sabe, então é mais fácil trabalhar com pessoas que já tra-
balharam comigo, que já participaram do grupo, comigo. É muito engraçado, tem quatro ou três 
brincantes que nunca saíram em quadrilha, mas eles conseguiram assimilar os movimentos muito 
melhor do que as pessoas que já estavam com os movimentos, não aquele jogo de cena que eles têm 
na quadrilha. Se tu fôres perceber três ou quatro, eles não sabem muito, não vão naquele ritmo fre-
néticos deles, eles tentam acompanhar, mas na execução de movimentos, por exemplo, eles conse-
guiram fazer a movimentação legal.

O Grupo Encanto da Juventude é bom de trabalhar, porque tipo assim, tu tens que mon-
tar forte para eles, se eles acharem que está fraco, nós mudamos. Eles são muito assim, já conhecem 
teu trabalho, teu tipo de dança, não se preocupam em fazer movimento x, porque eles não vão ficar 
com vergonha, os meninos não se preocupam em fazer uma maquiagem, eles me obedecem, pela 
maquiagem ser padrão. Existia o grupo da cachaça, sobrou somente um do grupo, eu tinha o maior 
problema com eles, porque eles bebiam, o bom, é que vejo mais eles bebendo, eu digo é melhor pra 
vocês, porque quem vai dançar não precisa  esquentar.Geralmente é uma pinga que eles tomam, 
mas eu falo: não precisa de nada disso. Eles sentem aquela adrenalina, precisam de álcool, pra co-
meçar a transpirar, então, geralmente eu corto isso deles, não tem que beber nada, depois falam al-
guma coisa errada que possa dá confusão, então eu prefiro evitar. Nós somos  muito provocados, eu 
tento ao máximo não atender às provocações, deixem eles falarem, é isso que eles querem, provocar, 
mas a nossa resposta vem no final, fiquem quietinhos. Eu tenho que tirar essa coisa negativa deles.
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Somos muito engraçados em 2000, nós falamos que íamos fazer dança, “Vamos fazer dan-
ça, fazer alguma coisa diferente”, e eu comecei a passar movimentos mesmo de dança para eles, a 
ensinar o que era “rolo” para eles, aí tinha o alongamento, a gente fazia o alongamento, um dia o 
Guilherme participou com a gente, ele que deu o alongamento e geralmente eu o chamava pra fa-
zer isso, eu chamava algumas pessoas, o Miguel ia e comentava, o Miguel é um super fã da qua-
drilha sem sombra de dúvida, é por causa do Carnaval que ele está afastado. Então, a gente sempre 
trabalhou assim passando movimentos, dizendo o que era tour en l’air pra eles, se tu fores mandar 
eles fazerem tour en l’air, eles sabem, não vão fazer o correto, mas eles sabem o que é, eles tem que 
fazer, por exemplo, um giro, um salto ou um rolo. Eles sabem o que é o chaîne, o debule, a attitu-
de, são elementos que eu vou mostrando, aí eles vão copiando na maneira deles, eu não exijo deles, 
eu vou dizendo os nomes técnicos, eles vão memorizando aqueles nomes, por causa daqueles nomes 
que eles memorizam eu vou desenvolvendo a coreografia “pois, aqui agora vão fazer tantos saltos”, 
aí eles fazem. Tem que saber, quem não sabe, aí começa aquela guerrilha deles.

É mais ou menos assim, como funciona o elemento da dança pra mim, por exemplo, tu não 
podes ficar sempre naquela mesma coisa, independente de estar montando quadrilha, tu não podes 
só ficar nos passos tradicionais, porque os passos tradicionais não precisariam de ensaio, eu tenho 
isso comigo eu observo muito o outro grupo, geralmente você tem que se basear no que os outros 
grupos estão trabalhando, por exemplo, eu vejo o grupo “Os Matutos”, eles trabalham em grupo, se 
eles tivessem o mesmo tipo de trabalho não precisariam de tantos meses de ensaio. Porque o grupo 
não vai ter como errar, até porque eu digo assim, se estou do lado do meu colega e sinto que o cor-
po dele esta agachando, também vou abaixando, se está subindo, também vou subindo, não vou fi-
car parado. Caminho na roça e maresia, não vai mudar, vão ser sempre o mesmo movimento, en-
tão, não tem porque eu ensaiar meses, para eles aprenderem o que já sabem, então, eu trago alguns 
movimentos tradicionais, acrescentando algumas coisas da dança, como o salto, eles fazem o salto, 
a  attitude, eles fazem. Tem que se colocar isso pra que fique belo, pra que fique melhor, não ficar 
aquela coisa assim, “o tradicional”, como faz parte da quadrilha as rodas, o caminho na roça, o pas-
seio dos namorados, a dança da vassoura, o cavalo manco, para que não precisasse de ensaio. Uma 
vez eu pensei, “eu vou montar só tradicional”, vem a pergunta “O público vai gostar?”. O público de 
quadrilha. A resposta é: o público não vai gostar, porque não vai gostar? Porque eles estão acostu-
mados com essas inovações que tem a todo ano. Então não vão gostar, se for só com passos de qua-
drilha o povo vai embora, até mesmo o próprio brincante, diz “está fraco”. Eles não querem, então 
eles dizem “coloca os passos de balé”, aí eu faço os movimentos, através das repetições que eles con-
seguem fazer, eles não sabem, daí eu passo para eles, e eles exercitam, depois eu digo assim “vamos 
tirar aquele movimento”, aí eles ficam com raiva, porque eles querem aquele movimento, é aquilo 
que vai funcionar, se fizer só o tradicional eles não vão querer, eles sempre dizem “se vier no estilo 
dos Matutos a gente não vai querer, porque para gente não é quadrilha isso”. 
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Na verdade o traje não influencia na coreografia, justamente por que a gente trabalha com o 
tema, geralmente o que se pede, são as mais gordinhas, como a gente chama. A gente pede, o traje 
de vestido, que é vestido com a cintura baixa, que é para fazer cintura P, então, não notam que elas 
estão gordas, então, adotou-se esse estilo de roupa, para não ficar aquelas barrigonas para fora, por-
que ficava horrível, mas ela não influencia na coreografia, porque eu peço, por exemplo, para quem 
está confeccionando que não prejudique na movimentação deles, o visual. Por exemplo, eu vejo, aí 
já digo: “vai funcionar”, mas geralmente tem uma pessoa que toma conta disso, eu comento com 
ele, como eu acho que deveria vir a quadrilha, aí ele faz, na verdade é o estilista que toma conta; ge-
ralmente eles cobram para fazer isso, então funciona assim, geralmente trabalho com pessoas que a 
gente conhece, eu não trabalho com isso, porque eu não desenho, um ano foi o Miguel, tem de ser 
alguém que entenda, para fazer o figurino da quadrilha. 

Tem gente que vem dançando na Encanto desde 2001, eles permaneceram, este ano entra-
ram bastantes pessoas, então, está mais ou menos dividida a quadrilha, colocar 70% Encanto e 30% 
que vieram de outros grupos. Às vezes eles vêm por conta de que a quadrilha ganhou, querem sair 
na quadrilha campeã, as pessoas que vêm são amigas, mas nem sempre elas conseguem se adaptar 
ao grupo. Acontece isso também.

Não tenho assistente no grupo, nenhum grupo tem. Por exemplo, se eu fôr criar um movi-
mento e crio com aquela pessoa, porque ela participa do grupo, quando o grupo já está fazendo o 
movimento, aí eu os coloco nos seus lugares, mas geralmente quando eu estou montando movimen-
tos... Por exemplo, lá na quadrilha o tradicional “Marca-Passo” como eles dizem é quando eles vão 
para trás, fica só mulher de um lado e só homem do outro, eles vão para frente para fazer uma co-
reografia. Essa é a moda, geralmente a coreografia é passada para um deles, e esse vai passando para 
os outros, e eles vão pegando a coreografia. Mas há partes da coreografia soltas que a gente pega e 
encaixa, por exemplo, a entrada, passo os movimentos pra eles, eles vão pegando, quando montar 
todo o trabalho, aí que eles já sabem, aí eu vou criando os restantes dos movimentos, quando eles já 
sabem aquela coreografia, eu os organizo nos lugares, que a partir dali vão se criando, por exemplo, 
“agora aquele movimento que vocês pegaram vocês lembram”, aí eles lembram, acontece isso aí, vai 
acostumando. Mas, geralmente você vê qual o mais esperto, aí você chama. Sempre tem aquele que 
é esperto que quer saber todos os movimentos, tu vês logo, tu o chamas para fazer.

Eu monto 29 movimentos, é a única quadrilha que realmente executa movimentos, as ou-
tras quadrilhas elas passeiam, a “Encanto”, não. A partir do momento que ela entra não para, é 
aquela coisa seqüenciada, quase não espera pelo marcador, por isso tem que cantar. Porque ele tem 
esse tempo, ele fala pro jurado o que está acontecendo e o que vai acontecer, o marcador na minha 
opinião é um regente, tem vários momentos que eles se organizam pra esperar a marcação dele, en-
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tão, se ele não estiver atento, a quadrilha vai ficar sem saber o que fazer, e aí vai acabar todo o tra-
balho. Com relação à  marcação por parte dos jurados, ele ali é o dono da quadrilha, então tudo 
acontece, por exemplo, se cair um chapéu o marcador tem que dar o jeito de colocar na cabeça do 
brincante, então o marcador é isso, ele anima, organiza o grupo, como se estivesse dirigindo o espe-
táculo. Eu estive na Europa e você não consegue fazer alguns trabalhos lá, porque eles não têm rit-
mo, tipo o nosso, nós nascemos dançando nós temos ritmo. Em outro país você não consegue tirar, 
é uma característica do povo, aqui no Norte você vê isso, é incrível como não tem um trabalho em 
cima disso, às vezes eu fico assim, de montar essa coisa nova, e no outro ano outra quadrilha vai fa-
zer, e aí eu fico com medo também que se perca o movimento tradicional, eu monto porque o gru-
po pede, mas ao mesmo tempo eu fico assim. Esse ano é a música, toda a quadrilha tem um movi-
mento de braço, isso é meu, então elas vêm copiando, as quadrilhas se preocupam com isso também 
em fazer o tradicional, e fazer uma outra elaboração de quadrilha, uma coisa que puxe todo ele.

É muito interessante o povo de quadrilha, e tem público que não freqüenta as quadrilhas, 
que é o público da “Elite”, por exemplo, que não vão assistir. Outro dia eu conversando com uma 
amiga, eu fiquei calado quando ela falou: - “Quadrilha, aquelas roupas estampadas, aqueles movi-
mentos, aquelas danças, aquelas coisas, aquilo não é quadrilha”. E ela não percebeu que a coisa mu-
dou, que a história é outra, supondo que ela não vai, o nosso povo mesmo não está acostumado a 
ir a espetáculos, a estar presente nos eventos culturais, então eu acho que falta isso, às vezes “tem”, 
mas o público não vai, por conta disso aqui, às vezes nós somos prejudicados, aí ficam comentários 
assim, mas quadrilha, eu fico olhando para ela, “Eu não gosto disso a gente vai para lá, aquela aglo-
meração”, eu digo: a manifestação é do povo que está na rua, em festa. Então eles não vão por con-
ta disso. 

Também, não tem uma mídia, não tem um apoio, uma divulgação, nos próprios hotéis, tem 
turistas, eles gostariam de ver. Às vezes eu vejo um e outro, eles gostam disso, porque vai chamar 
atenção, porque eles são acostumados com isso no país deles, de ver a cultura popular, então não 
divulgam isso, “Por que Parintins eles anunciam e não anunciam a quadrilha junina? Pois é mui-
to importante que mexe com vários Bairros, tu percebestes quando termina a quadrilha, sai todo o 
povo”.

No Brasil eles exploram o folclore regional de cada região, aqui, por exemplo, a quadrilha 
no decorrer dos anos vem sofrendo modificações, até porque tem quadrilhas que insistem em fazer 
as quadrilhas temáticas, há pessoas que trabalham com isso, que mostram seu potencial. As pesso-
as da sociedade elas não compreendem essa modificação, por conta de que elas não vão participar, 
elas não se interessam, por isso a cultura para eles está em último lugar. Aqui no Norte a nossa reali-
dade é bem diferente do pessoal do Sul, lá eles dão mais valor, essa história da quadrilha a gente vai 
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pegando informações, até encaixar tudo, e vai aumentando, tem profissionais envolvidos, os coreó-
grafos, estilistas, tem bailarinos, as pessoas de fora gostam de ver nossas quadrilhas, e aqui elas não 
têm apoio, e elas  são tão organizadas quanto o carnaval. Em relação ao carnaval, você vai ver que a 
gente está muito mais organizado. Nós não temos apoio, mas nós nos esforçamos, é difícil, pelo me-
nos aqui quando se fala em cultura as portas se fecham, não acreditam no nosso potencial, acham 
que só o que vem de fora é que é bom, não existe nem a curiosidade. É o caso da nossa sociedade se 
reeducar, a própria mídia pra incentivar a cultura local.



ANEXO - 3

ENTREVISTA: Rosiney Bravo                         MAI/ JUL/  2003                                                            

CATEGORIA: Diretor da Quadrilha Encanto da Juventude

A quadrilha que eu participava se chamava “Flor de Cheiro”, em 91. Aí aconteceu uma de-
savença com a diretoria, quando faltava uma semana para ir pra rua. A diretoria da Flor de Cheiro 
resolveu não colocar mais a quadrilha, mas como a roupa estava pronta, a minha mãe que costurava 
a roupa, já tinha aprontado toda a roupa lá em casa. Faltando uma semana pra ir pra rua, os brin-
cantes resolveram que a quadrilha tinha que ir pra rua, eles chegaram dizendo que passaram de três 
a quatro meses de ensaio perdendo o sono, pra chegar no tempo e a quadrilha não sair, aí decidimos 
colocar a quadrilha já com outro nome. Ninguém queria dançar com o nome da Flor de Cheiro.

Só que a gente foi pesquisando os nomes, nós queríamos “Encanto Junino”, mas descobri-
mos que já existia a Encanto Junino. Então eles diziam: “não podemos usar, mas esse nome”. A cada 
concurso que nós dançávamos era com um nome, inventávamos um nome, aí de repente nós des-
cobrimos que outra quadrilha já usava o nome que escolhemos, então, não podíamos dançar com 
aquele nome. Foi lá pro fim da quadra que surgiu um nome, a menos de uma semana para o final 
da quadra.

Surgiu o nome Encanto da Juventude, mas somente no outro ano é que foi se oficializar esse 
nome “Encanto da Juventude”, no dia 03.02.92, uma semana depois do término da quadra. Foi aí 
que surgiu a “Encanto da Juventude”, em 92. Eu tinha em 91, 10 anos, e já dançava com meus qua-
tro irmãos na quadrilha, agora somente um que não dança mais. Aí o pai e a mãe acompanhavam, 
mas na Encanto eles eram da diretoria. 

Em 92, foram quatro brincantes que montaram a coreografia da quadrilha, porque também 
a gente nem tinha idéia de como a Flor de Cheiro coreografava. Quando a gente dançava lá, era o 
dono que montava, a gente não tinha essa idéia de contratar coreógrafo. Depois foram os próprios 
brincantes que montavam, se juntavam todos, aí começava a montar, não precisávamos de coreó-
grafo. Quando a Encanto surgiu, era assim, os brincantes que montavam a coreografia da quadri-
lha. Foi assim por três anos.

De primeiro, eram vinte minutos de apresentação de dança, só que nessa época, todas as 
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quadrilhas tinham que apresentar passos de quadrilha e dança, que eram o Xote, o Afro, algumas 
tinham o Carimbó, aí, as quadrilhas se apresentavam. Começavam com os passos tradicionais de 
quadrilha, como a entrada, toda quadrilha tinha que ter a entrada. Cumprimentavam o júri e de-
pois o público, aí sim, os próprios pares se cumprimentavam, as damas cumprimentavam os cava-
lheiros, os cavalheiros cumprimentavam as damas. Tinha que ser assim, uns dez minutos de pas-
sos de quadrilha, depois vinham as danças porque era obrigado a ter danças. Como o Xote, o Afro, 
numa margem de três a quatro minutos cada dança. Depois voltavam os passos de quadrilha, que 
aí só vinham para a despedida, acabavam as danças, colocava a despedida com a música de quadri-
lha mesmo. Fazíamos essa despedida para o público e o júri, e saíamos.

A Encanto apresentava somente duas danças. Que era o Xote, e o Afro. Existiam quadrilhas 
com mais danças. A obrigação das quadrilhas era ter o Xote e o Afro. 

Isso o próprio brincante é que elaborava essas coreografias das danças do Afro, do Xote, aí 
surgiu em 93 o Cleber. Mas ele ainda não era coreógrafo, ele ainda estava indo ao caminho, ele só 
dava idéias: “Olha vamos mudar isso e fazer assim”. Em 93 ele montava, mas a gente dava uma in-
crementada. Até em 94, quando ele já entrou como coreógrafo, como ele já participava do Grupo 
Folclórico do SESC, ele era dançarino e cantor. Aí ele já deu essa força para a gente, como coreó-
grafo nos anos de 94, 95, 96 e 97.

Em dez minutos, tinha: “tinha complemento ligeiro, entrosamento entre os pares, Balancê, 
às vezes, até hoje. Ainda tem por aí, o Formigueiro, o Toco, a Chuva”.

O Toco era um passe feito, assim, o marcador grita: “Olha o Toco”, e a quadrilha tem de sal-
tar, como se saltasse por cima de um toco. No Caminho da Roça, você já faz esses passos o Toco, o 
Formigueiro, a Chuva, o Avião. O Formigueiro, até hoje é como antigamente. O pessoal bate o pé 
como se estivesse em cima de um formigueiro, continua sendo assim.

 O Carrossel são fitas, que os brincantes levavam e seguravam nas pontas, igual às quadri-
lhas de hoje, que você viu. Tem o Balancê, tem as Grandes Rodas. Isso, até hoje, ainda tem, mas 
um pouquinho diferente. Pois as quadrilhas mudaram, a gente não vê praticamente, a gente tem de 
ficar de olho, para perceber o movimento.

O que agente dançava era o que a gente olhava... Porque experiente, nessa época a gente não 
era. Porque a gente só fazia mesmo é dançar pelos concursos. Aí depois quando surgiu a Encanto, 
que nós fomos ter a responsabilidade de montar a quadrilha, nossa mesmo,  nós fomos criar para 
poder adquirir experiência.
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Experiência no Xote e no Afro. Nós adquirimos mais quando o Cleber entrou para nos aju-
dar a coreografar a quadrilha. Por ele já ter experiência. Pois fazia parte de um grupo folclórico, ele 
já trouxe o Xote e o Afro de lá.

A música pelo menos era assim, não tinha um tipo de música, para cada dança, de 92 até 
94. A gente ia num terreiro com uma música.  No outro terreiro com outra música, quer dizer: “Não 
tinha aquela música certa da quadrilha”.

Não tínhamos música fixa... Aí geralmente era assim, o próprio Cleber que já trazia. Uma 
vez ele trouxe uma música que se chamava... Esqueci o nome da música, acho que era “Discoteca 
do Mané”, que é uma música instrumental que ele trouxe, aí a quadrilha passou a dançar desde 95 
a 98. Com essa música “Discoteca do Mané”.

Ficou mais fácil pra gente coreografar, porque já tinha conhecimento com o Cleber. A ques-
tão era de não coreografarmos os vintes minutos de um só coreógrafo. Nós usávamos um pouco da 
coreografia de cada um que já tinha passado pela Encanto. Então, quer dizer: “Usávamos cinco mi-
nutos de um quadro de outro, e assim íamos montando e incrementando a coreografia até montar 
os vinte minutos”. O próprio Cleber gostou da gente ter feito isso. Pois apresentamos de novo os pas-
sos dele. E em 99, já convidamos o Messias Pinheiro.

O Tep já foi surgir em 2001. O Messias ficou de 99 a 2000. Já em 2001, o Messias esta-
va envolvido com o Balé e não tinha tempo para coreografar a quadrilha. Então chamamos o Tep 
“Viega”, para participar da coreografia e ele aceitou. Aí montou 2001 e 2002, já em 2003 voltou o 
Messias, parece que o Tep tinha viajado, passou praticamente um ano fora, na França. Então, re-
tornamos para o Messias.

O Cleber, trabalhava com a gente mais com chapéu e trabalhava mais em cima dos homens. 
Quer dizer: “Seu trabalho era em cima dos cavalheiros, e era mais com chapéu”. Ele gostava de ver 
aquele impacto do espaço com o chapéu. Já o Tep não, ele era mais detalhista, tipo assim, ele gos-
ta da expressão no rosto das pessoas, todas iguais, as mãos das pessoas também todas iguais, assim, 
detalhes pequenos mais que ele gostava que todo mundo fizesse igual. Já o Messias era mais força, 
mais giro, dançar, sair de um passo e entrar no outro, e a quadrilha ficar o tempo todo se movimen-
tando, ele é mais força. Já o Tep é mais detalhe.

De primeiro era a gente que tinha de fazer promoção para tudo, pra conseguir o ônibus, pra 
colocar a quadrilha na rua, pra arrumar a roupa dos brincantes dos pés à cabeça. A gente fazia pro-
moção de mingau, vatapá, bingos, bingos dançantes, pra quadrilha conseguir verbas pra poder ir 
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pra rua. Já de um tempo pra cá, nós temos que correr atrás de patrocínio de deputados, de super-
mercados e outros que auxiliam as quadrilhas.

Começamos de 2000 pra cá. Em 2000 as quadrilhas começaram, porque agora não dá mais 
pra ter bingo, ou festa, ou acontece briga, ou então a polícia não libera as festas, daí a questão do pa-
trocínio. Daí, você tem que batalhar muito atrás desse patrocínio. De primeiro até que a gente dan-
çava por amor à quadrilha, agora não, dançam só por dançar mesmo. Sabe, se não dermos roupa 
pra eles, eles não dançam. Aí a quadrilha vai ter que ralar atrás de patrocínio, pra conseguir toda a 
roupa da quadrilha. Porque de primeiro não, a diretoria e os brincantes faziam promoções, bingos, 
vendiam, passavam as promoções. Ultimamente não, os diretores das quadrilhas tem de ralar mui-
to pra poder colocar uma quadrilha na rua. Então, bem, é esse o resultado! Na verdade o que alegra 
são aqueles brincantes antigos, os desde 92, aqueles brincantes velhos.

De 92, eu acho que temos numa faixa de uns sete a oito pares, de 16 brincantes. Desde 92, 
desde o primeiro ano da quadrilha. Eu, minhas irmãs, os filhos da Chepá, o Allan! Aquele brincan-
te cabeludo, ele é um brincante veterano, o nosso marcador que veio dançando... Desde 92 e se tor-
nou marcador, o Tom, Tom Vilhena. Depois veio Ray.

Ele era brincante também desde 93 até 94. Virou marcador desde 95, até 2003, marcador 
da Encantos. Ele parou um ano, foi por problemas particulares dele. Então tivemos que em 2002, 
botar o outro marcador, foi também um marcador daqui, foi o Márcio.

O Ray foi marcador da gente. Porque o nosso marcador antigo que era o Perreira,  traba-
lhava com turismo. Ele passava o dia trabalhando. Então, não deu mais para ele marcar. Por isso o 
Ray, foi marcar. O pessoal gostou, pois antes ele era brincante. Isso foi em 93. Marcou alguns con-
cursos, já em 95 se estabilizou como marcador da quadrilha até 2001; em 2002 ele parou, e em 2003 
ele retornou.

Em 2002, escolheram Márcio. Porque como o Ray tinha parado, tinha que colocar ou-
tro marcador. Ficou o Márcio que era da Revelação de São Braz, um ótimo marcador. Que já foi 
marcador da BLU no ano de 96. O Ray voltou em 2003. Nós tivemos três, o Ray, que se chama 
Raimundo.

 O Márcio foi o segundo. Não, não, foi o terceiro. Porque teve o Perreira também que foi 
desde 92 até 93. Então, nesse ano que ele ficou fora do concurso, o Ray começou a marcar e se ofi-
cializou em 95 até 2001, que veio o Márcio. Em 2003, voltou o Ray e 2004 é o Tom. O Ray surgiu 
por acaso, ele marcou e o pessoal gostou, como em 2001 foi o último ano dele, tivemos de convidar 
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outro, esse nós já convidamos, porque nós já conhecíamos da Barão Vermelho, o marcador já é 
muito premiado por aí, também! Aí convidamos o Márcio, só que ele marcou também só um ano, 
depois retornamos ao Ray. O Ray é um excelente marcador. Já foi tri-campeão de Belém, o Ray 
também decidiu que era o último ano dele. Então, tivemos de correr atrás de outro marcador, e con-
vidamos o Tom que era brincante da gente, e ele começou a marcar.

A gente escolhe o marcador assim, primeiro ele tem que conhecer o grupo, como nesse 
ano o Tom já conhecia o grupo ele já trabalhou com o Messias, ele comandava o ensaio, quando o 
Messias não vinha, já conhecia os passos todinhos da quadrilha, já sabia a hora de marcar. Daí foi 
decidido que ele seria o marcador. O Tom como ele era o mais experiente e sabia toda a marcação, 
decidimos colocá-lo como marcador. O dia que o Messias não vinha, ele comandava o ensaio.

Todos os brincantes colaboravam, para cada quadra nós fazíamos uma base de sete promo-
ções no período de fevereiro até o final de maio, com umas 10 cartelas pra cada, 15 cartões. A últi-
ma promoção era um bingo tradicional, aí, passávamos umas 20 cartelas para cada no valor de R$ 
2,00 cada. Era aonde nós arrecadávamos mais dinheiro, era nesse bingo. E todo brincante ajudava 
sim! Já de 2000 pra cá que não fizemos mais as promoções, caiu pelo chão isso.

Os brincantes de hoje são mais estudantes. Porque os que estão trabalhando já abandona-
ram a quadrilha, já vai só ver a quadrilha. É aí que alguns veteranos largam da quadrilha, alguns 
trabalham e não se mantêm na quadrilha. Atualmente temos mais estudantes, é por isso que os en-
saios começam mais tarde, o ensaio começa das 23:00h em diante.

Na época que aconteceu esta mudança, o Fred estava com a gente. Porque de primeiro a 
quadrilha era obrigada a apresentar as danças. Aí já surgiram quadrilhas que já não apresentavam as 
danças, apresentavam passos de quadrilhas. Não tinha mais o Xote, o Afro.  Foi surgindo mais des-
sas quadrilhas. Os concursos não obrigavam mais a apresentação das danças, porque tinham o que-
sito dança, coreografia, traje. O quesito dança surgiu desde 97, mas  só constava em alguns concur-
sos, como isso foi perdendo aquela coisa. As quadrilhas foram perdendo as danças.

É não tinha dança... A gente incrementava, como a gente tinha 10 minutos de quadrilha 
na coreografia montada para os concursos onde pediam dança, nós pegávamos esses 10 minutos e 
acrescentávamos mais uns 7 a 8 minutos de quadrilha para podermos dançar na FUMBEL. Era as-
sim que nós montávamos as coreografias para dançar na FUMBEL e no SESC.

Nós gostávamos de dançar no concurso da FUMBEL, com certeza!
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Para todas as quadrilhas, o melhor concurso é o da FUMBEL. Existem quadrilhas que se 
apresentam, somente, lá, não aparecem em outros concursos, mas se participar é como ensaio ou 
ir com a obrigação de ganhar, para poder chegar com a moral na FUMBEL.A casa, sempre é a 
FUMBEL. Porque se a quadrilha perder nos outros concursos, quando chegar na FUMBEL, ela 
pode fazer uma apresentação rasoável por insegurança.

Então, tem que ganhar para perder o medo. Até os veteranos, quando chegam na FUMBEL, 
passam mal, antes de se apresentarem ficam nervosos. Aí a gente tem que se apresentar num outro 
concurso, para tirar o medo das pessoas, para quando chegarem na FUMBEL, elas estarem mais 
confiantes.

O traje também é importante. Quem faz o traje é a minha Mãe. Em 2000, o estilista trou-
xe um figurino.  Como ela sempre trabalhou como figurinista da quadrilha, ela já não gostou, “por-
que veio com muito brilho na quadrilha”. Ela tirou o brilho e incrementou do seu modo, também 
foi só este ano. Nos outros, ela era estilista e costureira. 

O sapato nós mandamos fazer, pois quase todas as quadrilhas mandam confeccionar. É so-
mente um sapateiro que faz. Ele é do Guamá. O senhor Lisomar, ele faz sapatos das quadrilhas do 
Jurunas e da Cremação e dos maiores grupos da Pedreira.

Olha esse ano de 2004 a quadrilha está saindo com R$ 2.700,00. Foi um dos anos que ela 
saiu mais barato. Teve ano que custou R$ 4.000,00, outro foi R$ 5.000,00. Como as quadrilhas es-
tão voltando com o traje do caipira, não gastam muito. Nós, também, estamos acompanhando o 
retorno da roupa do caipira, mas não estamos gostando muito. A quadrilha deste ano de 2004, gas-
tou R$ 2.700,00, a diferença do ano passado é quase a metade, gastamos quase R$ 5.000,00 no tra-
je. Por depender do número de brincantes. Pois as quadrilhas gastam mais em trajes, e a Encanto 
tem essa característica de ser uma quadrilha luxuosa. Todo mundo achou estranho ela vir esse ano 
de caipira, porque todo ano ela gasta muito com traje. O pessoal sabe que a própria FUMBEL, tam-
bém exige um traje melhor. Porém tradicional. A gente tem de acompanhar.

Tem quadrilha, como a Encanto, que não dança no mês de maio, há uns quatro anos, por-
que a coreografia sempre se atrasa. É responsabilidade do Messias Pinheiro, isso é devido ele coreo-
grafar outras quadrilhas, que, também, o pagam. Aí atrasa na coreografia da Encanto. A Encanto é 
acostumada a dançar no início de Junho, mas com o traje nos concursos.

Já as outras quadrilhas, não! Elas se preparam cedo para a estréia no mês de maio, que são 
os chamados concursos de sujo. Neles usam os trajes dos anos anteriores que elas sempre trazem, e 
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que servem para prepararem-se para o uso do traje oficial da quadrilha. 

Sobre a história da quadrilha, só sei que ela veio da França, mas, conhecimentos, assim, não 
tenho.  No Brasil também não.

 Desde os nove anos. A quadrilha socializa, resgata os jovens para um mundo que pode lhes 
dar mais oportunidade na vida. Quer dizer: “Ela interliga os jovens junto à sociedade. Através do 
Folclore e da Dança”. 



ANEXO – 4

ENTREVISTA:  Valter Viegas ou “Tep”                       JUN/ 2004                                                       

CATEGORIA: Coreógrafo

Eu descobri uma coisa! A gente conversando eu já tinha aguçado essa minha atenção para 
determinadas coisas, como eu te falei. A questão de observar as coreografias, as tendências, a li-
nha de traje, a linha de trabalho que as quadrilhas estavam tomando. Eu utilizava toda essa minha 
curiosidade e observava por esta. Para atualizá-la depois. Sabe o que eu observei, que aconteceu um 
fato muito interessante, a gente chegou à conclusão que as quadrilhas evoluíram a ponto dos pró-
prios donos de quadrilha, as pessoas que faziam as quadrilhas não agüentarem a estrutura, o cos-
tume, o nível de recursos humanos e financeiros também. A quadrilha ela é mantida quase na sua 
totalidade exclusivamente por pessoas de baixa renda. Você nunca ouviu dizer que tem uma quadri-
lha de Nazaré! Você nunca ouviu dizer: “essa quadrilha é do Bairro de Nazaré”, quando ela vem do 
bairro de Nazaré, na verdade é das adjacências, não é realmente do centro de Nazaré. Eu nunca sou-
be falar de uma quadrilha, que as pessoas que dançam ou que organizam, ou mantém são de pesso-
as de valor aquisitivo significativo. Normalmente as pessoas são muito pobres, é pobríssima mesmo, 
e por isso pararam e não conseguiram se manter. Porque não ficou mais, é as quadrilhas não conse-
guiram, mas, como posso dizer: esses grupos não conseguiram, mas serem competitivos.

 Só que agora aconteceu um fato interessante, nessa época, em que as quadrilhas pararam 
devido o traje, o custo era muito alto e agora não, está havendo uma debandada  pro lado da busca 
da simplicidade nas quadrilhas. Você já viu? né!

Então esse fato está fazendo com que desperte o interesse nas pessoas que mantinham os 
grupos das outras quadrilhas. Porque agora é possível se fazer quadrilha, é possível colocar o grupo 
na rua, só que agora eles esbarraram num outro problema. Os fatos de eles terem parado com o gru-
po, esta falta de continuidade, as pessoas daquela área ali aonde as quadrilhas eram aquela massa, 
que se mobilizavam, já não tem mais aquele interesse. Já não tem mais aquela alegria toda de par-
ticipar do grupo. Vou falar uma coisa que é até engraçado, a rua já ta asfaltada, as pessoas que par-
ticipavam antigamente, todas já tem filhos e família. Porque logo eles se tornaram pais de família 
e tudo mais.

E agora, já vi muitas quadrilhas tentando voltar, e não conseguiram. Vieram com um 
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trabalho parado no tempo, não estão atualizados, eles tem vontade de fazer, mas não sei, na verda-
de se essa minha observação, não sei, aonde que isso vai estacionar, entende! Pelo menos agora tem 
a opção, você faz uma quadrilha de bastante recurso e vai em busca deste. Por que a quadrilha não 
é organizada, assim como, um grupo de dança, uma companhia de dança. Ela não é feita por pro-
jeto para poder ir buscar recursos, porque muitos dizem por ai: “A mais, o governo poderia aumen-
tar os subsídios, para poder manter os grupos, tem as leis”. Essa vontade das leis nunca vai chegar 
aos grupos juninos. Porque eles não trabalham com projetos, as pessoas que estão não sabem buscar 
esses recursos, aonde tiverem esses recursos, até o pessoal de grupo folclórico, que são mais organi-
zados, tem dificuldade. E olha que eles atuam o ano todo, entendeu!

Então, não tem condições de trilhar por esse caminho, tem só a vontade mesmo, nós pelo 
menos agora temos opção, ou você trabalha ou se você acha que seu grupo para o ano tem que vir 
com um tema, trazendo reinado, quer dizer: aquelas coisas todas, bastante brilho, tecidos sintéticos 
e aquilo que você queira somar. Mas se você achar que não. Quer colocar um grupo, como as pes-
soas tão fazendo, buscando a simplicidade, o Caipira, as coreografias menos elaboradas, têm essa 
opção agora. Agora esta diversificação é ótima, é bom, e está em desencontro com a competição. 
Porque agora o julgador, vai ter que buscar a alma do trabalho que está sendo apresentado a ele. Eu 
acho muito bom! Mas ele corre o risco de fazer grandes injustiças dentro do concurso. Sabe por quê? 
Por que tu podes pegar o julgador saudosista, que na mentalidade dele, ele acha que aquela qua-
drilha de antigamente que era quadrilha boa. Então, com aqueles passos simples do Beijar-Flor, do 
Cavalheiro cumprimenta a Dama, então, para ele aquilo que é a quadrilha! Ou uma outra que pas-
sou meses e meses elaborando movimento, buscando uma outra forma de apresentação, possa não 
ser vista com o mesmo carinho, ou vice e versa, pode pegar um julgador atual.

É o caso daquela divulgação tremenda do Carimbó, só nos interiores, veio pra capital. Daí 
apareceu o Mestre Ducindo, Verequete, Cupijó, essas figuras todas. O próprio Pinduca! Então ha-
via Carimbó em todas as rádios, as festas, eram comuns. Então, com o aparecimento do Grupo 
Folclórico do Pará, isso tinha motivado as pessoas que trabalhavam com as quadrilhas, e talvez, 
dentro do Boi e dos Pássaros, tinha também as danças, dentro desse teatro, dentro dessas manifes-
tações que não eram quadrilha. Então, alguém teve a idéia de colocar também dentro da  quadri-
lha, algumas outras danças que não eram próprias de quadrilha. Agora, eu acho que foi determi-
nante da década de 70, porque eu vi uma estranha este ano dizendo: “Que não fazia muitos anos”, 
tenho comigo uns 13 anos, que ele ainda ouvia a quadrilha sendo marcada em francês, aqui den-
tro de Belém. Então, eu acho que, por não ser um grande centro e as pessoas tendo uma formação 
do interior. Pois elas vinham do interior pra cá. Assim, eu acho que alguém começou a acrescentar 
isso dentro da quadrilha, exatamente isso, ele por si só, já tinha uma idéia, que no final ela tinha de 
ter uma dança. 
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E qual foi a dança que se colocou na década de 70? O que se via na quadrilha? Qual era a 
dança? Era a dança do Carimbó, não coreografada, era a música do Carimbó, que era colocada e 
dançavam. Não sei te dizer se no final dentro das danças das quadrilhas tinha o Carimbó. E depois 
teve a Macumba. Que eu te falo, que eu acho que não foi idéia de alguém, ou do Concurso do Pai 
Reginaldo Lopes, que é feito até hoje aqui na Rua dos Tamoios. Eu não sei se foi influência do con-
curso dele. Porque o concurso dele dizia que todas as quadrilhas, porque ele é no caso, é um religio-
so de Umbanda. Então ele dizia que: “Para participar do seu concurso, todas as quadrilhas tinham 
que apresentar um número de Macumba, nem que fosse uma música, uma dança, uma encenação, 
qualquer coisa.” Porque a Macumba na verdade, ela não era uma coreografia, então, eles faziam toda 
aquela encenação. Colocavam uma música, supostamente de Macumba e todo mundo entrava dan-
çando, alguém encenava que estava incorporando, e aquilo se seguia.

Uma outra coisa surgiu. Eu lembro de uma quadrilha que se chamava Roceiro do Menino 
Jesus, aqui do Jurunas, ela tinha uma dança chamada: “Dança Portuguesa”, e que na verdade a 
dança que eles dançavam era um Minueto, que não era portuguesa, mas eles chamavam de Dança 
Portuguesa. Então, nós temos na década de 70, basicamente o Carimbó, a Dança da Macumba e a 
Dança Portuguesa, para o final, já passando para a década de 80, acrescentaram o Xote, eu não sei 
o ano preciso, por isso, falo por década. O fato é que apartir de 1984, nesse período a Cuca Legal, 
que começou em 70, absorveu esse formato desta década. Mas como o Tico e o pessoal da Cuca 
Legal eram conhecidos por serem criativos, eles já passaram a quebrar esse tipo de seguimento. Já 
começaram a acrescentar danças mais elaboradas. O Minueto foi substituido pelo Xote, a Dança da 
Macumba, foi deixada de lado, só no concurso do Pai Reginaldo que ela continuava e a dança do 
Carimbó, ela perdeu também um pouco seu espaço, para que retornasse na década de 80.

Das danças nordestinas temos o Forró. E eu te falo que em 84, eu vejo claramente a qua-
drilha Cuca Legal, ela chegou a apresentar uma dança do Nordeste, uma dança que a cantora Elba 
Ramalho, participava. A Cuca Legal reelaborou e surpreendeu todo mundo pela qualidade da apre-
sentação, por que não era mais aquela coisa de colocar a música e todo mundo dança de qualquer 
jeito, não havia movimentos pré-determinados, havia conjunto e qualidade nos movimentos, preci-
são, linha de trabalho, onde alguém pegou a música e na batida da música, na frase da música, de-
senvolveu uma coreografia. E foi justamente o pessoal da Cuca Legal que fez isso, eu vi isso em 84. 
Nessa época também  passou-se uma outra herança de década de 70, que era a marcação pelo api-
to. Porque todo mundo sabe que a figura do marcador é importante na quadrilha, eu não sei quem 
teve a idéia de colocar o apito. Então, isso passou! Porque eu ví a Roceiro do Menino Jesus com essa 
marcação e apito, e ví também outras quadrilhas com marcação de apito, isso já era uma tendência 
de organização de movimento dos passos dentro de uma quadrilha. 
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A quadrilha seria basicamente o seguinte, na voz de um comando, no caso de um marca-
dor, cada qual pega o seu par, o cavalheiro sai e cumprimenta a dama, ela por sua vez cumprimen-
ta o cavalheiro e se segue todo aquele ritual. Quando eu vejo a quadrilha Roceira do Menino Jesus 
com marcação no apito, ela já esta quebrando uma tradição, porque ela já esta estabelecendo outro 
código e não tem ninguém comandando,  há apenas um sinal em que todo mundo tem que respon-
der esse de forma igual. Essa é a novidade. 

Em 85, surgiu a quadrilha Explosão Junina, a qual eu faço parte. E dentro da Explosão 
Junina, existe um fato curioso. Nós estavamos ensaiando uma dança, também da Elba Ramlho 
chamada Cai, Cai Moreno. Durante o ensaio, alguém que participava de um grupo folclórico en-
sinou os movimentos básicos do Xote e determinou outros movimentos,  fez uma coreografia, na 
música do Cai, Cai Moreno para nós dançarmos. Depois disso ficou certo, dançar o Xote, dançar 
uma dança Nordestina e ter uma terceira dança livre. Podia ser uma outra dança Nordestina, mas 
não era regra. À conclusão desta história é que  derepente chega ao nosso ensaio o pessoal da Cuca 
Legal e mais o Tico que é o dono da Cuca Legal. Porque disseram pra eles que nós estavamos en-
saiando a mesma coreografia que eles. E na verdade, era exatamente a mesma coreografia, ai vie-
mos descobrir aonde era o laboratório de determinados Grupos de Belém. Aonde eram que as dan-
ças eram elaboradas? No IEP.

O IEP tinha um festival de dança, em que todas as turmas que estavam se formando eram 
obrigadas a apresentarem uma dança. Então, elas corriam com as pessoas, com alguém que fos-
se coreografo para montar as danças, mas que tivesse um conhecimento de danças folclórico, não 
precisava que esta pessoa fosse de um grupo folclórico. Pois podia ser qualquer dança e o dono da 
Alegria do Povo, cujo nome é Fernando era um dos atuantes lá do IEP. Ele fazia parte dos Baioaras. 
E os Baioaras foi um grupo que saiu do Grupo Folclórico do Pará, o seu Venâncio, e criaram Os 
Baioaras. O Fernando era uma das pessoas mais atuantes e que sempre viajava pelo Brasil. E, real-
mente, percebi que essas pessoas dos grupos folclóricos, estavam trazendo outras informações core-
ograficas pra dentro das quadrilhas. O Fernando tinha sua quadrilha a Alegria do Povo, que por si-
nal, era uma excelente quadrilha, depois eu vim a descobrir que foi o Fernando que tinha dado as 
informações, pra dança do Xote. 

Bom, como eu estava te falando, a gente veio verificar que era realmente o pessoal do gru-
po folclórico e da dança que de alguma maneira estava passando essas coreografias para as quadri-
lhas. Em 85, já havia grandes quadrilhas que vinham desenvolvendo grandes trabalhos, bem orga-
nizados, como a Explosão Junina, a Alegria do Povo, a Cuca Legal, a Cheiro do Pará, tinha também 
a Roceiro do Menino Jesus, a Roceiro do Amor, Assucena do Amor, Triunfo na Roça, Triunfo da 
Mocidade, enfim, são quadrilhas que realmente eram as mais organizadas e conhecidas. O trabalho 
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delas eram tão bom, que se identificava o grupo que dançava sem saber seu nome. Todo mundo pro-
curava uma exclusividade dentro da sua própria música, pra apresentar suas próprias danças.

Eram pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de estudar dança, faziam pelo instinto, 
faziam pelo talento e montavam as danças, assim, ouvindo qualquer música, no caso tinha o Xote, 
a dança Nordestina, o Afro e tudo mais. Então, essas pessoas ouviam as músicas e iam criando alí, 
no que a sensibilidade permitia. Era interesante, por causa que eles não corriam o risco de mesma 
coreografia, se assistidas por outras quadrilhas. Aí, isso, foi a febre na cidade. Foi daí desse ponto 
que em 84, apareceram as competições. A SEMEC, nesse mesmo ano institucionalizou o concur-
so de quadrilha, não tinha dança, no caso, eram só passos de quadrilhas. Mas tudo quanto era lu-
gar tinha concurso de quadrilha, tinha o concurso do Manchester que todo mundo queria ganhar, 
todo mundo queria disputar. Embora tivesse concursos em todos os bairros, e as quadrilhas eram 
bem feitas, bem organizadas. Esses concursos motivaram o surgimento de muitas quadrilhas, assim 
como alterações na coreografia. 

Eu suponho que quem começou foi a Cuca Legal, essa explosão de idéias, eu não digo que 
a Cuca Legal foi a quadrilha a dar um passo muito além do tradicional. Porque, eu acho que, pela 
qualidade do folclore e pela quantidade de danças folclóricas que a gente tem aqui,  o povo paraense 
é muito criativo e artista por natureza. Em 86, 87, 88 e 89 foi o auge das coreografias em Belém, das 
quadrilhas, dos concursos e foi aos poucos ganhando forma, forma diferente, por causa das apre-
sentações e dos trajes.

A Explosão Junina vinha com cores fortes, com fitas, com muita renda, com saias grandes. 
Já a Cuca Legal, por outro lado, vinha colocando esponja nas roupas, encolhendo as saias e sem-
pre essa competição, todo mundo buscando sua identidade e todo mundo buscando seus passos, e 
aquela competitividade. Aí, nessa busca, começaram também, a colocar músicas paraenses também 
nas coreografias.

O forte das quadrilhas não era a música paraense, porque não tinhamos muitas músicas 
para coreografar. No caso do nordeste ele é uma indústria de músicas e as características das músi-
cas do nordeste são de músicas fortes, não que a aparência seja diferente, mas não temos muitas refe-
rências, mesmo assim, dentro da Explosão Junina, a gente sempre buscava, para você ter uma idéia, 
a gente foi a primeira quadrilha a sair com a música do Nilson Chaves. Fomos nós, eu que coreo-
grafei o Olho de Boto. Começei a buscar as músicas do Ronaldo Silva, como Namoro mau Criado. 
Para participar de um festival da FCAP de 86, a gente foi resgatar, nossos músicos. Eu era o mais 
interessado nisso, eu sempre procurava manter essas características na Explosão Junina. 
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As características da Explosão Junina, na verdade era uma característica minha, pessoal, 
não que a quadrilha tivesse aquela linha de trabalho, mas como eu era o coreógrafo da quadri-
lha, eu procurava buscar essas diferenças nas outras músicas. Por outro lado, começou essa compe-
tição acirrada, começou a pisar no campo fértil do exagero. Porque você percebe, a gente vem do 
Carimbó, da dança da Macumba, do Xote, ai você diz: “Mas o Xote?, O Xote o Bragantino?”. Que 
Xote era na verdade, se no nordeste também tem Xote?. Na verdade era o seguinte: tinhamos influ-
ência do Xote dançado no Grupo Folclórico do Pará, o puxar do pé, o bailado e a dança sem par. 
Você vê pela coreografia que era o Xote do Folclóre Paraense. 

O passo Básico! Até que alguém começou a mudar o passo, motivando os outros a fazerem 
o mesmo. Mas continuei mantendo os passo básico em todas as coreografias de Xote. A música não 
era o referencial. Porque a música “Namoro mau Criado”, do Ronaldo Silva do conjunto Via Norte 
é um Carimbó, e eu utilizei por causa da batida, por  achar muito parecida com a do Xote. Eu mon-
tei uma coreografia de Xote com essa música.  Mas, com o passar do tempo, esgotamos todas as fai-
xas dos Lps de cantores paraenses. Os grupos estavam competitivos demais, daí começaram a usar 
outras músicas e foi tornando-se uma bagunça geral.

A competição acirrada já se dá em 90, apesar da competição existir desde 70. Eu acho que 
o período de 80, foi o tempo das experiências, da solidificação de tudo isso, acho que nos últimos 
anos da década de 80, e na entrada dos primeiros anos de 90, tudo já esta preparado, pronto, para 
o que eu chamo “O pé no exagero”, porque já tem quadrilhas demais, a competição já esta muito 
grande, todo mundo já fala em quadrilha, todo mundo nos bairros já conhecem as quadrilhas. E 
todo mundo já esta querendo saber como é que o grupo rival vem.  Então, eles começaram a criar, 
a criar, e todo mundo se fechava em copas, ninguém dizia que música ia se apresentar na frente do 
outro e tudo mais. E, por fora,  há os grupos menores com coreografias mais simples ou tentando 
copiar passos dos grandes grupos. E isso foi crescendo. Também tinha as grandes quadrilhas mais 
organizadas, de trabalhos bem feitos. Mas, em compensação, a gente não pode deixar para trás qua-
se 200 grupos que buscavam a mesma estrutura e qualidade nas suas quadrilhas. 

Eles surgiam, com coreografias menos elaboradas, mas não deixavam de ser criativos. Os 
novos grupos substituíram as grandes quadrilhas que pararam. Foram eles que trouxeram  a fase 
do exagero. Porque eles não tinham muita técnica e experiência. Isso acontece a partir de 90 ou 93. 
Começa de 94 em diante a buscarem os  recursos dos vídeos, e as músicas não tinham mais regras, 
qualquer música era música, e qualquer maneira de fazer era a maneira de fazer.

Nessa época na década de 80, tinha muitas quadrilhas mirins, cinco anos depois os meninos 
já estavam adolescentes, gostavam de dançar, era o celeiro dos recursos humanos, pra poder colocar 
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os trabalhos em prática, já não tinha aquele cuidado de pegar uma pessoa que nunca dançou, pra 
ensinar, agora já tínhamos pessoas que já sabiam, que já viviam no meio. Aí pronto! Virou mes-
mo um pandemônio, a caixa de Pandora foi aberta. Porque, as roupas eram todas no paetês, eram 
blusinhas, os homens já vestiam blusinhas, umas roupas sintéticas, as meninas já não tinham mais 
aqueles arranjos no cabelo, que eram típicos do folclore que toda quadrilha tinha. Já virou pratica-
mente um resplendor na cabeça, já diziam que aquilo alí, não era mais um arranjo era um adereço 
de tão grande que estava. E salve as roupas, teve quadrilha que veio nas pontas de tutu, a mudança 
era total e as quadrilhas grandes não foram párias, pelo fato de suas danças artesanais não acompa-
nharem mais o que se retiva dos vídeos. As pessoas iam buscar nos vídeos. Porque tinha dançarinos 
com mais experiência em dança, que eram os dançarinos das quadrilhas mirins. E as danças apre-
sentadas exegiam mais técnicas, mais cuidados, as pessoas levavam mais tempo para ensaiar, preci-
sava de gente mais despojada para elaborar a cena. A dança deles não apresentava a dança em par, 
fazer o mesmo número, o mesmo passo, todo mundo igual. As pessoas montavam um espetáculo, 
mesmo! Pra você ter idéia, eu vi um grupo apresentando Carmina Burana, fazendo Malabarismo 
com fogo e tudo no palco. Sem brincadeira, mas eu vi uma quadrilha fazendo a dança do Robocop 
Gay dos Mamonas Assassinas.

Então, nessa época, de tudo teve. Era dançarino vestido de colã. Donos de grupos queren-
do chocar, com trajes ousados, o público. Um chegou a dizer: “Que ia escandalizar todo mundo, 
que ia colocar os homens vestidos de colã. A mesa estava posta e todo mundo podia.”  Eu e outros 
colegas percebíamos que as pessoas estavam indo num caminho que não tinha volta. Eles mesmos 
tinham essa fome de ser competitivos e de escandalizar. Todo ano eles queriam mostar uma coisa 
que nunca ninguém tinha feito.

Comecei a indagar, por que está acontecendo isso? E eu começei a dizer: “Que as quadri-
lhas estavam criando, uma coisa que iria prejudicar todo mundo”, eu falava isso pra todo mundo, 
mas eu era uma voz numa conversa de boca a boca. Porque ninguém tinha orientação, nem estudo, 
para mudar o que estava acontecendo. Infelizmente, não havia um trabalho do governo, dos órgãos, 
de direcionar esse trabalho. Não tínhamos nada e nem ninguém para orientar, a situação estava sol-
ta, e eu disse: “As quadrilhas vão exagerar a tal ponto que daqui a pouco duas coisas vão acontecer: 
eles não vão ter dinheiro para dar estrutura ao que eles estão criando”. Porque é um monstro que 
esta devorando isso, quanto mais sintético, quanto mais brilho, quanto mais exagero, melhor era a 
quadrilha. O outro é a técnica exigida nas danças, com o tempo eles não teriam quem dance, pelo 
fato de necessitarem de um corpo de baile e do primeiro bailarino para fazer um solo, porque isso 
já estava acontecendo. 

Havia parte que alguém fazia pas de deux, fazia solo. Geralmente, era aquela pessoa que 
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dançava em alguma academia e fazia balé, já tinha sido destaque do seu grupo de balé. Se dois ou 
três bailarinos fizesse parte de uma quadrilha ele já ensinava a técnica básica. Ele já era espelho, os 
dançarinos da quadrilha já imitavam seus gestos. Então, isso ficou totalmente cruel. Por que, quem 
éramos nós no começo de tudo? Os dançarinos de quadrilha eram compostos por feirantes, ajudan-
tes de pedreiro, oficce-boy, vendedores, pai de família. Éramos pessoas comuns que a única coisa 
que nós tínhamos em comum, era aquele desejo latente de fazer arte, ouvíamos uma música e pela 
frase da música,  artesanalmente criávamos um movimento aqui e outro alí. Nós íamos montando 
uma dança, uma dança que alguém fazia, e que todo mundo fazia igual. Nós éramos pessoas co-
muns, quando terminava a quadra junina, voltávamos ao anonimato. E quando era o próximo ano, 
estavamos nós lá fazendo as mesmas coisas.

O que fazíamos era bonito, era lúdico, para a época. Mas de repente vemos as quadrilhas 
com passos de coreografias da “Broadway” movimentos que nunca nos poderíamos conhecer, por-
que o pessoal que dançava, anterioemente,  não estudava dança ou dançava em grandes compa-
nhias. Não tínhamos coreógrafos “Nós éramos curiosos”. E o que aconteceu foi isso, essas grandes 
quadrilhas que começaram as modificações, pararam, pararam por falta de brincantes, por não se-
rem mais competitivas e por não quererem mais participar dessa quadrilha que surgia. Daí, aquelas 
outras quadrilhas, as novas, que eu falei pra você, vieram, cresceram e deram continuidade a qua-
drilha do modo delas. Elas continuaram, eu acho, até 98, 99. Ainda tinha aqui em Belém, mas ago-
ra você procura e não acha.

Sobre o concurso da FUMBEL e o de danças de grupos de quadrilha é o seguinte. Apartir 
do momento que ela está fazendo só um concurso de quadrilha, ela está fechando os olhos, para o 
concurso de dança, que só teve concurso de dança pela reivindicação do pessoal das quadrilhas. Era 
impossível você colocar só concurso de quadrilhas, na época da SEMEC não tinha tantas danças as-
sim. Foi em 91, que começou o concurso da FUMBEL. Então, você teve o quê? Em 84 o concurso 
da SEMEC, o primeiro da FUMBEL foi depois de seis anos, mas se você pegar esses seis anos, não 
vem a significar muita coisa. Porque era experimento de tudo, ninguém tinha aquela invasão pelo 
caminho, ninguém estava andando pelo caminho. Apenas todo mundo estava estruturando ainda 
suas idéias, porque tudo começou na década de 90. O que aconteceu? Eu acho que foi um desca-
so, porque a partir do momento que você venha a representar um órgão que se diz uma Fundação 
Cultural, uma Fundação que está para tomar conta da Cultura, eu acho, que você tem de saber 
qual é o tipo de Cultura que você está trabalhando? Da onde sai esse movimento? Quem faz par-
te desse movimento? O que eles fazem? Eles oferecem o concurso sem procurarem saber quem so-
mos. Não sei o que está por trás do concurso? Tentaram uma vez fazer uma oficina de dança, mas 
não teve consistência, a ponto de continuar. Os projetos voltados para os grupos de quadrilha aca-
baram, mas as quadrilhas não.
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As mudanças continuaram e eles sem procurarem saber a causa, ou quem estava por trás, 
simplesmente, se omitiram. Acredito que a Fumbel não foi responsável pelas mudanças diretamen-
te, porém as pessoas que trabalhavam nesse segmento deveriam ter uma visão do que estava acon-
tecendo para poder orientar as pessoas que estavam a frente das quadrilhas, direcionar o potencial 
deles e colocar em um mesmo nível. Eu dizia: gente se continuar desse jeito, não vai ter mais, vai 
acabar. E era uma coisa bonita de se ver, como eu disse para você, nós tínhamos 210 quadrilhas. 
Vamos supor que 10 faziam um trabalho preciso e as outras 200 iam do cômico ao ridículo, mas 
eram pessoas que estavam ali, ok! Como falei para você, pessoas dispostas, eram voluntária para 
dnçar nem que fosse o ridículo, mas faziam com amor, com muita força, coisa que você dificilmen-
te encontra dentro de uma sala de balé. Pessoas ali dispostas, dando o coração durante 20 minutos, 
saindo quase mortas daquele palco, é algo que você não vê de uma pessoa que está recebendo para 
dançar. Então, eu acho que fechar os olhos para isso, é deixar a coisa correr solta. Acho que a fun-
dação se omitiu um pouco, porque ela estava fazendo concurso de quadrilha, sem se importar com 
o movimento que estava acontecendo na quadrilha. Eles deveriam procurar entender o que estava 
ocorrendo com o movimento que se passava em Belém, fazer um levantamento, e depois propor um 
concurso dentro da nossa realidade. 

Sobre o meu processo de coreografar eu estruturo da seguinte maneira: eu parto do prin-
cípio de que se você não compreender o que está fazendo,  eu tenho a consciência que eu lido com 
pessoas amadoras e que não têm consciência de corpo, de musicalização, de dança, de movimento, 
esse tipo de coisa. 

Eu trabalho com pessoas comuns, então, o meu processo de trabalho começa na conscienti-
zação pelo fato seguinte. A determinada coisa quer queira, quer não, quando você vai pra um con-
curso, quando você entra para dançar, você já entra com dez, porque tem pessoas para ver se re-
almente você estar preparado, ver qualquer falha, para que isso se exclua na sua perda de ponto. 
Então, isso é um trabalho de conscientização, então, começa a trabalhar as pessoas, “Por que esse 
braço é aqui?” Por que ele não é aqui? Por que nessa hora que você vira, nessa hora que você tem 
que estar atento. Isso aí, você chama a responsabilidade para pessoa para quando ela estiver fazendo 
o movimento, ela esteja tão consciente que isso aí não vai permitir que ela faça outra coisa do que 
você a tenha orientado. 

O corpo dela vai negar, a consciência dela vai negar, quando ela for fazer o que não está pro-
gramado dentro da coreografia. Isso é gostoso pelo fato de deixar a pessoa à vontade, ela fica mais 
solta, ela não fica com aquela pressão de ter de fazer o certo, naturalmente ela já sabe o que fazer, ela 
fica mais à vontade e causa aquela aproximação com o dançarino, que quando a gente fala com ela 
a gente não está brigando à gente está ajudando-o a fazer uma boa apresentação. Então eu começo 
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justamente com essa conscientização, quando eu parto pra situação da coreografia, eu tenho em 
mente a seguinte linha de trabalho: a apresentação e o desenvolvimento e dentro desse desenvolvi-
mento tem de começar de maneira simples, o que é de maneira simples? O movimento que eu faço 
é despretensioso, é apenas de interligação e de intercruzamento. E quando eu começo a desenvolver 
esse tipo de trabalho despretensioso, mostro pelo meio, movimentos que surpreendam quem estiver 
julgando. Esse algo inusitado ele vai começar a aparecer em vários pontos até o ponto de chamar à 
atenção de quem olha o trabalho: de repente ele se pega esperando sempre uma coisa a mais, e em 
como isso vai se desenvolver a ponto de chegar nos grandes passos, nas informações visuais que eu 
quero até chegar a organizar o final. 

Então o que é a apresentação para mim, eu acho que a quadrilha começa os seus primeiros 
minutos com a entrada. O que é a entrada? A entrada antigamente era cada um com o seu par e en-
trar para dançar. Eu começo do seguinte princípio: eu inicio a coreografia com impacto, para que 
chame a atenção das pessoas para olhar. Pretendo é chamar a atenção, e outra coisa, não é somente 
chamar atenção, por chamar, tenho que dizer por que eu vim. Tudo bem! Eu começo com grandes 
movimentos de braços, chapéus, as meninas vão fazendo movimentos mais alongados, expansivos e 
tudo mais. E esse movimento tem uma parada instantânea e aí, entra todo mundo pra dançar e eu 
vou priorizando, porque eu uso muito no meu trabalho a seguinte coisa, eu gosto de trabalhar mui-
to os desenhos, as simetrias e tudo que está dentro do espaço. E marco bem os alinhamentos, os es-
paços, as distâncias de um para o outro.

O primeiro trabalho é, justamente,  movimentar todo mundo em várias direções, todo o 
tempo fazendo as evoluções. Procuro, fazer da seguinte maneira: primeiro de tudo, eu formo um 
desenho, esse desenho para mim tem que ser dividido e ser formado a partir de várias direções. 
Dentro desse desenho há uma parada para desenvolver um passo. Tirar o chapéu, abaixar todo 
mundo, levanta todo mundo, concluir com um balancê e dar continuação em outro desenho com 
outros passos. Vou desenvolvendo o desenho com a preocupação de nunca  me direcionar para onde 
se espere, todo tempo procuro abrir o movimento numa direção que seja surpresa. 

Dentro desse trabalho, vou trabalhando a harmonia desse movimento, eu vou distribuin-
do em subgrupos. Porque antigamente as quadrilhas, elas faziam assim, os pares da frente coman-
davam tudo eles, tornavam-se lideres, aonde ia um o resto da sua fileira tinha de ir atrás. Foi a apr-
te que comecei a questionar e achar que aquilo todo mundo fazia. Então, como coreógrafo deveria 
procurar uma maneira diferente de fazer, que ficasse marcado como uma característica minha, e foi 
o que eu fiz, eu comecei a colocar todo mundo ali dançando. Então, todo mundo entende de dan-
ças, então, comecei a dividir todo o mundo em subgrupos na quadrilha, quer dizer: em vez do sair 
todo mundo para frente, alguém saia para uma direção, outro saia para outra, e assim vou dividindo 
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em cinco pares um para cada direção. Então, cinco pares formam um desenho, outros cinco pares 
formam outro desenho, eles se cruzam, eles interagem entre si, sempre numa outra direção, e isso 
tudo vai ficando interessante, além de envolver as pessoas. 

Cada vez que todo trabalho é feito dessa maneira, você passa de um ponto a outro para você 
fazer um determinado passo. Vamos disser assim, de todos os subgrupos, numa única posição, para 
fazer um movimento uniforme, igual, que é o movimento de passo e tudo mais.  Ao mesmo tem-
po nesses passos e em todas essas formações deixo bem claro, a característica  do meu trabalho de 
mostrar os passos antigos. Então, todo mundo pode esperar. De repente, esperar,  um grande mo-
vimento de uma formação diferente. Eu coloco um passo antigo, como o da dança da vassoura, de-
pois o passo do maxixe e incluo uma saída para uma direção inesperada e nessa evolução eu já vou 
fazendo o caminho na roça. Em seguida, para no meio do caminho e já faço o caracol, e dessa ma-
neira eu vou desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo e cada parada a gente vai montando fi-
gurações diferentes,  até chegar ao final que é o cumprimentar o público. 

Aí sim, tem o cumprimentar o público em todas as danças que fazem parte da quadrilha 
tradicional. Procuro deixar bem evidente que é o cumprimentar o público, o maxixe, o bombaquei-
ro, o passeio dos namorados, o caminho na roça. Todos vão participando nesse trabalho, todos jun-
tos com os movimentos que eu acho que são os movimentos contemporâneos, próprios do dinamis-
mo que é a quadrilha hoje. No final formam um desenho diferente para cumprimentar os jurados 
ou cumprimentar o público.

O meu trabalho se confunde com a própria história da quadrilha em Belém. Porque eu te-
nho a felicidade de trabalhar nas maiores e nas menores quadrilhas. Que hoje em dia são quadri-
lhas conhecidíssimas. As quadrilhas grandes que eu coreografei, muitas já terminaram, as qua-
drilhas menores que eu trabalhei hoje em dia são grandes. Em função dessas organizações, dessas 
minhas visões por acompanhar a quadrilha, eu posso dizer: “ sempre se sabe o que vai acontecer no 
próximo ano, sempre sabemos o que está acontecendo ao redor. Eu nunca deixo de observar, de fa-
zer um estudo. 

Quando chega o resultado, fico observandoas pessoas lá no palco dançando e pulando na 
loucura deles. Pois de repente, ali naquela comoção espontânea de movimento, de alegria, tem algu-
ma coisa de movimento que você pode utilisar como o movimento chave para o próximo ano. 

Comecei na Explosão Junina do Jurunas, e somente saí da Explosão quando  ela terminou. 
Eu saí para uma grande quadrilha chamada Roceiros da América, que era lá em Canudos, costu-
mava concentrar o pessoal em São-Brás. Da Roceiros da América eu passei para Revelação de São-
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Brás, depois Sorriso Cristalino, também, de São-Bras e a Sensação Junina da Matinha. Todos que 
entravam em contato comigo me chamavam para coreografar, me tornei coreógrafo de várias qua-
drilhas de Belém. A São Pedro foi uma quadrilha que se tornou muito conhecida com o meu traba-
lho, ela era da Terra-Firme. Fui para a Encanto da Juventude do Guamá que tinha o trabalho feito 
por eles e por um outro rapaz, que é um bom coreógrafo. Eles tinham vontade de serem Campeões 
de Belém, ficar em primeiro lugar, mas ainda não tinham vencido.

Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso com o pessoal da Encanto. Porque eles tinham um 
potencial muito grande, eles sempre foram respeitadíssimos demais, eles tinham uma paixão pelo 
o que faziam. Eu cheguei a me espantar com tanta explosão e vigor, o trabalho deles era forte, eles 
trabalhavam com uma disposição e uma energia, que contaminava todos que participavam daque-
le grupo, além de terem uma grande paixão pelo que faziam. Eles não menosprezam ninguém, não 
dizem que são os melhores, mas eles dizem que eles são muito bons no que fazem. Isso é muito le-
gal, só que eu estou abrindo um parênteses para falar em particular da Encanto, porque eu fiz um 
trabalho muito diferente, eu me surpreendi com o meu trabalho na Encanto. Foi muito positivo e 
ganhei muitos amigos.
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ANEXO - 5

ENTREVISTA: Iracema de Oliveira              MAR/ 2004

CATEGORIA: Folclorista e Diretora do Grupo Parafolclórico Filha de Sion.            

Comecei por influência do meu pai, Francisco de Oliveira, que era músico, escrevia para o 
Pássaro e envolvia-se com a quadrilha. Com isso, eu participativa junto, desde mocinha. O telégrafo, na-
quele tempo, ia até à praça Brasil, e era bastante animado em junho. Nos bairros tinham os arraiais e aqui 
no telégrafo havia um parque de diversão.

A gente ensaiava na frente de casa e todo mundo aparecia para querer dançar a quadrilha; às ve-
zes, a gente dançava com música de vinil ou com músicos. Geralmente era na frente de casa ou aqui por 
perto. Nós não tínhamos acesso aos clubes da classe alta. Cada um preparava sua roupa, quer dizer, os 
pais da gente providenciavam. As meninas enchiam de patchonli os vestidos, colocavam flor nos cabelos, 
sandália, depois apareceu o conga branco e os meninos vinham com remendo e bandeirinhas na roupa.

Eu lembro, que desde 1946, acho que é isso, houve um crescente estímulo para o povo manter 
as manifestações populares e formarem grupos de Pássaros Juninos, Boi-Bumbá, Cordões de Pássaro e 
Danças Populares. Quem gostava como meu pai, ficávamos mais animados e passamos a ter um grupo.

Como eu gostava de quadrilha, eu mesmo mandava avisar que os ensaios iriam começar, até por-
que iam na minha casa perguntar quando os ensaios de quadrilha começariam.  Quando chegava o mês 
de junho eu ensaiava o Pássaro e a quadrilha, as crianças já me procuravam para os ensaios, bastante ani-
mados para dançarem na festa que acontecia na rua de casa e nas festas da vizinhança. O ensaio acon-
tecia e os próprios brincantes providenciavam seus trajes para dançarem, não é como agora que tem de 
dar tudo.

A quadrilha que se dançava era diferente dessa, mudou muito, tinha muitos passos, mas os mais 
usados eram “cumprimentar o público, cumprimentar os cavalheiros, depois as damas, balancê, grande 
roda, maresia, serrote, caracol, túnel, as brincadeiras, caminho na roça, cestinha de flores, há buquê de 
rosa e de espinho” e outros que não lembro. Tinha  no final a valsa, ou galope, ou xote, depois apareceu 
o Carimbó no final da dança. Tinha gente que não gostava de incluir valsa ou até o Carimbó, mas não 
é nosso? Eu não via nenhum problema.



A gente levava os grupos para os concursos que aconteciam nos bairros, os comerciantes que 
gostavam da quadra é que promoviam as festas. Era divertido e os grupos que participavam eram to-
dos conhecidos, não tinham rivalidade. E o concurso era para animar o arraial. Eu coordenei mui-
tos concursos na época de radialista, os meus colegas de rádio também, mas em 80, os concursos de 
rádio desapareceram. Lembro que existiam muitos grupos bons que com o tempo desapareceram.

Lá por 70, começaram a aparecer as músicas modernas, elas influenciaram as  modificações 
na quadrilha. As músicas que eles gostavam eles criavam de acordo com a letra, fazia sucesso, Leci 
Brandão, Clara Nunes e bem depois veio a Fafá de Belém, que eles adoravam. Pra montar coreogra-
fia começaram a contratar ensaiador, essa novidade tomou conta das quadrilhas.

Depois que tudo foi mudando na quadrilha eu me desmotivei, porque achava que o que es-
tava acontecendo não tinha mais haver com a quadrilha e parei de levar as crianças para dançar  e 
o meu grupo também.
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ANEXO – 6

ENTREVISTA: Prof° J.J. Paes Loureiro                  JUL/ 2004                                                              

CATEGORIA: Professor da Universidade Federal do Pará.

Doutor em Sociologia Cultural. 

Vou colocar uma série de idéias, assim, gerais, a respeito de como eu vi este processo, uma 
vez que eu também tinha uma participação, pelo lado do Planejamento Cultural. Eu sempre vi 
uma distinção estrutural e na relação com o público, entre os Pássaros Juninos, o Boi-Bumba e a 
Quadrilha. 

Enquanto que o Pássaro Junino e o Boi-Bumba sempre me pareceram espetáculos, quer di-
zer: “Atividades da Cultura Tradicional” com uma dominância espetacular no sentido do cênico, 
como se fosse a preparação de um espetáculo, subordinada a regras fixas, a um determinado tipo de 
relação com o público, e de cenarização e tudo mais. Eu via a quadrilha de uma maneira diferente, 
porque a quadrilha me parecia, mais um fato “Artístico Cultural de Predominância Lúdica” do que 
de predominância,  digamos cênica, no sentido de arte dramática, ou de arte cênica; é, onde nitida-
mente nós podemos incluir tanto o Boi quanto o Pássaro Junino e principalmente o Pássaro Junino. 
Olha, eu sempre imaginei que a quadrilha estava numa dependência da expressão de uma época e de 
um grupo que dela fizesse parte no sentido de idealização de coordenação até a década de 80. Mas 
as quadrilhas que eu tinha tido oportunidade de assistir, seja no interior do Estado, seja em Belém, 
os organizadores eram sempre pessoas já maduras, e que deferiam, portanto, uma linha de orienta-
ção tradicional naquelas danças. O que aconteceu na década de 80, é que essa liderança e essa co-
ordenação, também mudou. A faixa etária é diminuída e pessoas mais jovens passaram a ser coor-
denadores de quadrilhas, coreógrafos e etc... E muito desses novos lideres de quadrilha não tinham 
provavelmente o conhecimento mais profundo, nem vivência até mais experimentada na quadrilha 
tradicional, viam, sabiam, mas não significava propriamente um desdobramento da quadrilha tra-
dicional, quer dizer: “Não eram às vezes, nem filho do antigo organizador, e não era um brincante 
tradicional de lá, mas eram pessoas que viam na quadrilha, uma forma de expandir essa energia, lú-
dica e coreográfica, representada pela dança. Além do mais, é o caráter de uma quase encenação de 
uma quadrilha tradicional com aqueles personagens típicos, com aquele tipo de embarcação e so-
bre tudo com um repertório usado. Saiu um pouco do interesse dessa “Jovem guarda” que assumia 
as quadrilhas, não era o repertório que as pessoas estavam habituadas.



Não era um repertório que os estimulassem, tanto quanto, o tradicional, até porque hou-
ve uma urbanização muito forte de uma década anterior para cá. O processo de urbanização acele-
rava, contribuiu para mudar o interesse da dança, dos ritmos tradicionais que se dançava nas festas 
tradicionais, para o ritmo mais massificado pela televisão, sobre tudo, e pelo disco, e o rádio, claro, 
há mais tempo fazia isto, eu acho que o impacto tão forte, quanto da televisão, para as coisas rela-
tivas da dança, uma vez que a dança tem uma fonte de visualidade fundamental com a inspiração, 
com a orientação criativa. 

Então, qual foi essa visualização que passou a empolgar aquela nova geração, essa “Jovem 
guarda” da quadrilha? Foi exatamente a dança. A dança de ritmo, de influência aeróbica, de dança 
de discoteca, danças populares etc... Com a quadrilha me parece ser mais uma “forma”, ela não es-
tava aprisionada dentro de umas estruturas dramáticas, que obrigatoriamente tivesse, essas ou aque-
las situações, ela era mais uma forma de expansão de criatividade dançante de salão, sendo assim, eu 
creio que era natural que esses jovens passassem a incorporar na quadrilha, essa nova modalidade de 
música que coreografa um tipo de possibilidade nova, também de expressão coreográfica. 

Creio que houve uma mudança interna na casa quadrilha, eu acho que é uma complexidade 
mais ampla aí, houve uma mudança na sociedade que se motivava pela quadrilha, que gerou uma 
mudança na quadrilha, como expressão para essa sociedade, por isso, voltando àquela idéia de que 
eu citava a quadrilha como uma forma de expressão, e não como uma fórmula, ela acabou se reche-
ando de um conteúdo mais do tradicional, recheando-se das músicas que motivavam os novos orga-
nizadores de quadrilha. Recheando-se com passos coreográficos que motivavam esses novos partici-
pantes da quadrilha. É apresentado de uma forma que motivava mais o grande público, sobretudo, 
o grande público jovem que passou a ser um público predominante nessas apresentações.

Por isso, que eu digo há uma complexidade nisso, porque foi uma mudança, intercorrente 
entre o gosto social e as práticas sociais, que geraram essa evolução da quadrilha, que se tornou uma 
expressão contemporânea mais da expressão tradicional. A uma coisa bonita nisso que mostra que é 
um gênero vivo, um gênero que está criativo, que está se transformando, é um gênero vivo, portan-
to, e que não significa no meu entender, um esmagamento, ou contratação, ou recusa do gênero tra-
dicional, é uma mudança de gosto em um gênero que é vivo ainda, que está em plena efervescência, 
motivando as novas gerações, incorporando novas modalidades de expressão e música.

O grande problema que há nesse panorama histórico, não é essa evolução da quadrilha e nem 
a incorporação dela pelas novas gerações e pelo novo gosto do público, não vejo nisso um problema, eu 
vejo um sintoma de sua vitalidade, o problema que eu vejo, são os programas públicos, abandonaram um 
processo de prestação de guarda das formas tradicionais, que o sistema de ensino não estabeleçe distin-
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ção entre isso, e fique adquirindo as formas mais novas, eu acho que o planejamento público da cultura 
tem que proteger, manter, garantir a permanência e a duração autêntica dessas formas que revelaram as 
nossas retaguardas culturais, que revelam os nossos princípios de identidade de tradição, correspondente 
a uma época histórica que nos serve de exemplo e de emoção, para que elas não sejam esmagadas pelas 
novas formas que resultam da criatividade social, que não é estática, mais é evolutiva. 

A nossa relação com o folclore, sendo o Brasil de uma cultura, digamos assim, do plano ociden-
talizado, após o descobrimento, uma cultura recente e amalgamada de influências as mais diferentes pos-
síveis, o que é que ocorreu? Ocorreu que nós não temos muito apreço pela fixação exclusiva de normas do 
passado ou de formas do passado, nós temos uma fascinação pela criação pelo novo, isso é uma coisa mui-
to espetacular, todavia, o passado, ele não pode ser uma vítima dessa efervescência do presente, compe-
tente, “aí que volto ao sistema de ensino, volto aos projetos públicos da cultura”, competente a eles, a ma-
nutenção, a guarda, a preservação, a garantia que eles convivam com essas novas formas de expressão.

É preciso que se entenda que culturalmente as coisas que passaram, elas não correspondem a 
um passado, elas se incorporam na história e com isso elas ficam vivas como a história. Era natural que 
na época junina você tenha as quadrilhas tradicionais, para você ter uma imagem de uma concepção de 
uma época antiga, convivendo com a quadrilha renovada que expressa criatividade, a consciência e a vi-
são da atualidade. O que é que ocorreu com essa mudança de ótica? Parece, que houve uma expansão e 
uma multiplicação da quadrilha como expressão junina na sociedade paraense. Por que é que houve isso? 
Porque ela saiu de uma categoria de ser uma espécie de exemplo de uma tradição apenas, e ela se tornou 
exemplo da atualidade e da criatividade atual, também, e por isso, ela se multiplicou porque ficou mais 
fácil, simples, mais apropriada, mais de acordo com as condições e com a criatividade dessa juventude, 
dessa mocidade atual, criar seus grupos e expressar-se através deles, assim como, no passado era mais tran-
qüilo, criarem os grupos e se expressarem através deles por via da valsa, do xote, da marcha etc... Que 
são os repertórios da quadrilha tradicional, mas também era o que se dançava nos salões, é obvio que na 
atualidade o repertório das quadrilhas corresponde àquilo que se dança nos salões e àquilo que os jovens 
gostam de dançar.

Então, a quadrilha, portanto se torna expressão do presente, embora sendo uma forma lúdica ar-
tística que vem do passado. Então eu vejo nisso o sintoma de vitalidade do gênero de apropriação do pre-
sente pelas suas formas de expressão atual, uma revalorização reflexa da quadrilha tradicional, porque 
na medida que você tem a quadrilha nessa nova imagem atual viva e penetrando em todas as camadas, 
é claro, que desperta o interesse também para o conhecimento, para a visualização daquele tipo diferen-
te, que já deve soar para os jovens que essa quadrilha tradicional, deve soar para os jovens como uma coi-
sa exótica.
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Até há algum tempo atrás, a quadrilha roceira, a quadrilha dita tradicional, e o tipo de qua-
drilha pouco cultivada em Belém que são as quadrilhas Cômicas, que reproduzem caracteristica-
mente situações de trabalho da natureza, a ferrada dos mosquitos etc... Mas tudo isso que era apre-
sentado como expressão única, hoje é percebida e vista como sendo uma coisa exótica, exemplo de 
algo de uma época, bem distinta essa questão. 

Finalmente, eu diria que houve a criação de um novo gênero, que na falta de denominação 
na época eu chamava de quadrilha jovem, ou brincando um pouco eu chamava de quadrilha de em-
balo, ao me referir a essa música de embalo, dança de jovens. Mas é obvio que é um novo gênero ou 
uma nova modalidade de quadrilha que se criou que não adianta querer colocar, ou brigar, ou con-
frontar com a tradicional, é uma nova modalidade, tanto é verdade que ela é condicionadora de fai-
xa etária, é um tipo de quadrilha que é feita pelos jovens e para os jovens e apenas por jovens, porque 
quem não tem tanta juventude não consegue dançar com aquele ritmo e com aquela modalidade. 

E como também brinco que na festa junina as quadrilhas brotam da cidade inteira como se 
fosse olho d’água, porque por toda parte está brotando uma quadrilha.

E essa quadrilha jovem, ela exige uma energia tal, que eles dançam, dançam, dançam, é de 
um frenesi quando termina a apresentação, elas encaram como uma curtição naquela festa, eles vão 
dançar naquela festa, quando terminam, eles caminham léguas para dançar em outras festas, mas 
adiante.

 Eu diria no meu entender que é uma nova modalidade que surgiu, com características pró-
prias, especificais, atuais, que é um acréscimo a esta linha da tradição da quadrilha que estava presa 
em determinados modelos que vinham do passado, cuja convivência será muito linda, porque revela 
de pluralidade cultural, e a pluralidade cultural, é aquela que não tem que levar em conta apenas o 
mesmo espaço, muita gente pensa que pluralidade cultural é quando você tem coisas que são múlti-
plas de uma mesma época, eu penso que não. Eu acho que a pluralidade cultural significa também 
prazo histórico, é conviver o passado com o presente, isso é pluralidade cultural, também. 

No caso das quadrilhas, se o sistema público de cultura, se o sistema educacional compre-
enderem a necessidade de valorizar aquilo que já está, digamos assim, restrito a uma camada que 
preza a tradição e que tem características próprias, que tem necessidades de organização próprias, 
também. Até porque precisa de que uma pessoa conheça como é a quadrilha tradicional para po-
der ensaiar, realizar bem uma quadrilha tradicional e manter pessoas que conheçam isso, que con-
tinuem conhecendo isso, que continuem entusiasmados com isso; se o saber é um papel do sistema 
de ensino, é um papel dos grupos Parafolclóricos que têm essa finalidade. O grupo Parafolclórico 
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é para reproduzir bem o folclore, essa é que é a sua finalidade, então eles têm um papel admirável 
nessa preservação, eu acho que se os grupos Parafolclóricos compreenderem bem a sua finalidade e 
o seu valor, eles cada vez mais procuraram registrar, documentar aquilo que são as várias formas de 
dança que a tradição consagrou, e no caso da quadrilha, acho que é papel deles também.

Então é assim que eu penso nesse panorama, eu estou colocando o panorama de observação 
prática e teórica da minha parte desse processo de mudança, e procurando dar também minha po-
sição diante disso, então, fica em vista, diante disso, é para que se evite esse conflito desnecessário e 
irreal no meu entender, mas que politicamente ele acontece de achar que uma coisa veio para esma-
gar a outra, não é uma nova expressão que surge na quadrilha, sintoma que eu digo da sua finalidade 
e que nasceu harmonicamente com a outra. Ninguém cria uma quadrilha nova pra querer esmagar 
a quadrilha tradicional, é ingênuo pensar assim, eles têm essa idéia bem clara, o problema é que nós 
temos a obrigação de compreender um pouco que a evolução da sociedade vai trazendo novos con-
dicionamentos, como as comunicações e a massificação das coisas etc... Vai trazendo, e vai empur-
rando, como nós não temos um sistema de comunicação, um fortalecimento de nossas expressões 
culturais, os jovens são empurrados para um tipo de gosto que se desenraize das suas tradições.

Então, e por isso, que é papel dos sistemas públicos e de ensino servir de âncora, de garan-
tir que apesar da evolução, as pessoas não desaprendam a tradição que serve de passe para tudo, não 
desaprendam, continuem respeitando, continuem reproduzindo-a, fortalecendo-a e valorizado-a, 
quer dizer: “Saindo dessa dicotomia de ou passado ou presente”, não existe isso, ambos se condicio-
nam presente só é presente, porque teve um passado, e o passado só é passado porque terá um pre-
sente-futuro. Então é assim que eu penso em relação conceitual desta mudança de hoje e da déca-
da de 80.


