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O Fandango pode ser reconhecido dentro do vasto e complexo conjunto de 

conhecimentos e práticas culturais que conceituamos como “folclore” ou “cultura 

popular”. Neste trabalho trataremos especificamente do Fandango relacionado à 

cultura caiçara, que pode ser localizada territorialmente na extensão litoral sul e 

sudeste do Brasil. 

A prática do Fandango está associada aos mutirões ou pixiruns de trabalho, 

pautados pela ajuda mútua na preparação da terra para o plantio do roçado, na 

varação de canoa e em outras atividades que exigem empreendimento coletivo. Em 

geral, o beneficiário do mutirão é quem oferece, após o dia de trabalho, um baile de 

Fandango do qual todos participam tocando e dançando, além de farta comida, 

preparada coletivamente pelas mulheres. O Fandango articula-se ainda junto ao 

universo de festas religiosas, ao Carnaval ou ao simples divertimento. Há algumas 

décadas, tornou-se comum na região a formação de grupos relativamente fixos de 

tocadores e dançadores, que se apresentam em festas, bailes e palcos e sobre os quais 

há registros desde a década de 1960, sob forte estímulo de folcloristas do Paraná, 

especialmente em Morretes e Paranaguá. Além disto, o Fandango está inserido em 

uma rede de iniciativas de caráter sociocultural que reformulam processos de 

aprendizado do Fandango em oficinas, cursos e atividades vivenciais. 

Podemos descrever sumariamente o Fandango como uma expressão cultural 

que envolve duas dimensões articuladas: a música e a dança. Ainda que a música 

tenha autonomia em relação à dança – é possível apenas tocar e ouvir o Fandango – 

ambas demandam conhecimento e apuro técnicos igualmente complexos. A 

variabilidade de formas de tocar e dançar é organizada a partir de marcas, também 

conhecidas como modas. As marcas são agrupadas pelos fandangueiros a partir de 

dois grandes grupos: os bailados ou valseados e os batidos ou rufados. O folclorista 
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Inami Custódio Pinto identifica ainda um terceiro grupo mencionado por 

fandangueiros de Paranaguá, que, segundo ele, são chamadas de rodas passadas 

(Pinto, 2003, p.58). O primeiro grupo representa o conjunto de músicas a serem 

dançadas em pares reunidos pelo salão; o segundo envolve coreografias mais 

complexas, em que os pares executam rodopios entremeados pelo marcante sapateado 

dos tamancos de madeira utilizados pelos homens; e o terceiro se refere a rodas mais 

soltas, em que círculos masculino e o feminino formam trançados em sentidos 

opostos. 

A música é executada principalmente com instrumentos artesanais, feitos por 

construtores que são respeitados e admirados pelos tocadores. Instrumentos de 

determinados construtores são verdadeiramente almejados, pois atribui-se a eles uma 

possibilidade de tocar melhor, de fazer um som mais potente. A viola branca ou de 

Fandango é construída a partir da caixeta, madeira bastante maleável, seguindo 

processos diversos na região. Pode ser montada por partes, utilizando-se uma forma, 

ou esculpida a partir de uma peça única de madeira, em técnica conhecida como 

cavucada, semelhante à viola de cocho encontrada no Mato Grosso e no Mato Grosso 

do Sul. No Fandango, os violeiros se apresentam em pares e, assim como seus 

instrumentos, fazem a primeira e a segunda voz. A rabeca acompanha a dupla, com 

maior liberdade na execução de solos. Suas técnicas de fabricação são semelhantes às 

da viola. Em algumas localidades apresenta três cordas e, em outras quatro, marcando 

diferenças significativas de execução de acordo com a região e a tradição em que se 

insere. Os demais instrumentos utilizados são o adufo, que se parece com um 

pandeiro, o machete, que lembra o cavaquinho e hoje é pouco usado, além de outros 

instrumentos de fabricação industrial que já algumas décadas vem sendo inseridos na 

formação musical do fandango. 

O tamanco também pode ser considerado um instrumento, porém sua presença 

depende da execução da dança, sendo usado apenas por homens nas modas batidas ou 

rufadas para marcar intensamente o ritmo. Podemos, desta forma, pensar o tamanco 

como um elemento mediador entre a música e a dança, cuja ação simboliza a 

completude e a força do Fandango2. Sua confecção é também diversificada. A base, ou 

sola, é feita sempre de madeira rígida, como canela ou laranjeira, presa ao pé com 
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couro que recobre os dedos ou por uma tira de borracha. As palmas, marcadas pelos 

dançadores durante os batidos, intercaladas ao rufar dos tamancos, também têm 

importante efeito visual e percussivo, intensificando o ritmo. 

O tamanqueado pede um assoalho de madeira para possa ser produzido um 

som forte durante a dança. Este piso é facilmente encontrado já que a madeira é 

empregada na construção de casas inteiras nesta região. Para que se obtenha maior 

conforto térmico, os assoalhos destas construções são suspensos cerca de um metro do 

chão. Esta distância do solo permite também um resultado acústico ainda mais potente 

ao rufar do tamanco. Quando o Fandango é apresentado em palcos ou programações 

festivas costuma-se montar um tablado de madeira para os dançadores. 

Cavalcanti (2001; 2002; 2005) aponta para a heterogeneidade presente dentro 

de um mesmo processo cultural tido como popular, ampliando o campo para 

apreensão de diferentes experiências e sentidos vividos e elaborados pelos atores 

sociais. A antropóloga Luciana Carvalho, ao analisar a complexidade do universo do 

bumba-meu-boi maranhense, reconhece que este constitui um “verdadeiro sistema ou 

idioma cultural no Maranhão, capaz de organizar falas, ações, pensamentos e relações 

não só entre os boieiros, mas também na sociedade mais ampla” (Carvalho, 2011, 

p.74). Acreditamos que, com escala, nuances e densidades distintas, podemos pensar 

de forma equivalente, não em relação ao Fandango estritamente, mas sim ao conjunto 

de expressões culturais no qual se insere e que de certa forma é organizador de um 

certo modo de vida de diversas comunidades que chamaremos aqui de caiçaras
3.  

A categoria caiçara reúne populações de um território mais abrangente do que me refiro ao tratar do 
Fandango, englobando boa parte do litoral sul e sudeste do pais.  Segundo Diegues e Arruda (2001), 
“entende-se por caiçaras aquelas comunidades formadas pela mescla étnico-cultural de indígenas, de 
colonizadores portugueses e, em menor grau, de escravos africanos. Os caiçaras têm uma forma de vida 
baseada em atividades de agricultura itinerante, de pequena pesca, do extrativismo vegetal e do 
artesanato. Essa cultura se desenvolveu principalmente nas áreas costeiras dos atuais estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina.”. Podemos perceber que esta categoria carrega 
consigo uma série de questões problemáticas que oscilam entre a ideia de uma identidade miscigenada 
e uma essencialização exacerbada. Contudo, caiçara, durante muitas décadas, foi palavra empregada 
de forma pejorativa, como sinônimo de “gente pobre e preguiçosa, pouco afeita ao trabalho”, definição 
que muitos dicionários revalidaram.  Por outro lado, mais recentemente, a partir da década de 1980, o 
termo vendo sendo reelaborado no bojo dos processos de luta por reconhecimento de direitos sociais, 
principalmente territoriais, de muitos núcleos comunitários desta região. Segundo Pimentel (2010, 
p.67), “importantes fatores dessa re-significação caiçara – em nosso entendimento como resultado de 
um processo de identificação construído nas lutas pelo território e pela afirmação de determinados 
modos de viver, pensar e agir – são as lutas pela criação de unidades de uso sustentável (como a 
Reserva Extrativista do Mandira, em Cananéia, cujo exemplo positivo, incentiva a criação de outras 
áreas semelhantes nos territórios caiçaras), pela reclassificação de unidades de uso restrito como de uso 
sustentável (a luta dos moradores da Juréia, por exemplo) e a articulação das populações caiçaras com 
outros sujeitos políticos, que entraram em cena nessas regiões (núcleos e institutos de pesquisa 
vinculados à universidades, associações culturais e ambientais), representando importantes alianças e 
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Eis então o enfoque deste primeiro exercício de pensar antropológico: iniciar 

um caminho de possibilidades de análise dos significados da dança no Fandango. 

Articularei reflexões a partir de dois contextos distintos em que o Fandango se 

apresenta, em situações mais “tradicionais” como bailes, e nos grupos fixos de 

tocadores e dançadores, que pelo menos desde a década de 1960 tem se tornando 

comuns na região. Destaco que esta é uma organização analítica proposta no âmbito 

deste estudo, pois no contexto etnográfico, emerge mais fortemente apenas a categoria 

nativa de Fandango de sítio ou de mutirão como fator de distinção de todas estas 

variações do Fandango praticado atualmente. Esta categoria, especialmente dentre os 

mais velhos, remete a um tempo em que o Fandango era dotado de qualidades 

inalcançáveis nestes novos contextos, em falas sempre recheadas de nostalgia e 

saudade daquele tempo. 

Nossa perspectiva de análise corrobora com as propostas dialógicas 

explicitadas por Blacking (1984) e Cavalcanti (2002), que consideram fundamental 

em um trabalho etnográfico, para além da observação, o acesso aos significados 

atribuídos à dança por meio da escuta e do entendimento das categorias nativas. É 

esperado que um antropólogo se permita um certo grau de autonomia interpretativa 

que lhe assegure sua posição analítica, e não meramente descritiva, em um processo 

de pesquisa, contudo, uma prática etnográfica dialógica nos parece um componente 

essencial à construção teórica. Neste aspecto, concordamos com Blacking (1984) ao 

marcar sua posição: os pontos de partida são a observação apurada e o diálogo com 

aqueles que dançam. Deve-se indagar os dançarinos sobre o que eles estão fazendo e 

refletir sobre estes significados atribuídos.4 

Neste percurso de contato inicial com uma bibliografia de Antropologia da 

Dança, o antropólogo John Blacking ofereceu um argumento convidativo e 

reconfortante: um antropólogo não precisa saber dançar para proceder uma análise 

contribuindo para um debate teórico e com ações concretas na luta por direitos.” Em reconhecimento a 
este histórico de lutas e, ao mesmo tempo, entendendo que cada vez mais o termo vem encontrando 
acolhimento dentre estas comunidades, assumiremos aqui a adoção da categoria caiçara para nos 
referirmos ao universo socioeconômico e cultural mais amplo ao qual o Fandango está relacionado. 
Como nos ensina Weber, esta categoria pode também ser entendida como um tipo ideal, uma 
ferramenta metodológica que nos ajude a organizar a complexidade do fluxo da vida. 

Cabe dizer, entretanto, que os dados etnográficos sobre o Fandango que utilizaremos não foram 
produzidos até agora a partir desta perspectiva mais aprofundada de compreensão da dança e, portanto, 
ainda poderão ser mais bem explorados futuramente em um trabalho de campo a ser desenvolvido 
especificamente no percurso de mestrado.  
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antropológica da dança. A Antropologia vem justamente reivindicando e construindo 

sua autonomia metodológica e analítica em relação aos significados das formas 

expressivas. No artigo Dance as cultural system and human capability: an 

anthropological perspective, Blacking (1984) defende que qualquer pessoa está 

habilitada a expressar um julgamento sobre arte, uma vez que a capacidade artística é 

entendida por ele como inata ao ser humano. Em suas palavras: “assim como a cultura 

não nos faz, mas nós fazemos a cultura, a experiência em arte não é uma condição 

necessária para ser artista: nós concedemos o sentido artístico do mundo pelo 

exercício de nossas capacidades artísticas inatas” (Blacking, 1984). Sob esta ótica, ele 

procura desconstruir alguns questionamentos em torno da autoridade ou direito de um 

antropólogo tomar a dança como campo de investigação. 

O argumento, entretanto, definitivamente instigante e arrebatador do meu 

recente interesse por este campo analítico foi apresentado por Lonsdale (1993), que 

chama a atenção para a força simbólica da dança, equiparando-a em importância a 

outros espaços mais consagrados de articulação social. Em Dance and Ritual Play in 

Greek Religion, Lonsdale nos conduz a uma dimensão pouco explorada dentre os 

estudos sobre a Grécia Antiga, destacando a participação da dança na conformação da 

polis. Fazendo uso de fontes históricas e culturais diversas – e compreendendo os 

limites e possibilidades de cada uma – nos apresenta ao universo dos festivais de 

dança, que tinham valiosos significados para as clássicas cidades gregas fundadoras 

da ideia de democracia. Londsdale ressalta que funcionamento da polis articula 

múltiplas dimensões da atividade humana, o que dialoga inclusive com a fértil 

categoria de fato total de Mauss (2003). A dimensão cultural tinha ali um caráter tão 

crucial no reforço de vínculos e sentimentos comuns de pertencimento entre os 

cidadãos, quanto o espaço político como ordenador da vida social grega.  

A Antropologia da Dança procura desvelar e categorizar este lugar de 

importância da dança como força ativa na sociedade, oferecendo-nos o desafio de 

uma análise não reducionista da dimensão expressiva da experiência humana coletiva. 

Dançar articula os sentidos sob a forma de uma linguagem da qual a unidade mínima 

é o gesto. Por meio da gestualidade é possível figurar sentimentos e, ao mesmo 

tempo, enriquecer a experiência sensível e o conhecimento do mundo, expresso sob a 

forma não verbal. 

O gesto é organizador de nossa presença no mundo. Os sentidos do gesto são 

relativamente fixos em um dado contexto social, mas não podem ser universalizados. 
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A unidade do gesto não só fundamenta o movimento, como é o próprio instrumento 

mínimo sem o qual não podemos sequer estabelecer um sistema de comunicação. 

Segundo Schmitt (2001), se há algo de universal na compreensão do humano, esta 

comunhão se encontra na linguagem gestual. A própria ação de pronunciar uma 

palavra é um gesto. Gesto que foi ganhando um lugar privilegiado na trajetória de 

afirmação da racionalidade ocidental, sendo por vezes confundido a capacidade 

humana de se comunicar. 

Susanne Langer apresenta o gesto como um movimento vital que é 

configurado em um sistema de símbolos. Segundo a autora “todo ser que faz gestos 

naturais é um centro de força vital, e seus movimentos expressivos são vistos por 

outros como sinais de sua volição” (Langer, 2003, p.183). É preciso entretanto 

distinguir o gesto da vida cotidiana, do gesto na dança. Especialmente quando 

falamos deste gestual, devemos ter em mente que não cabem ideias como 

espontaneidade e expressão de uma emotividade real. Dançar é um lugar de 

organização ainda mais intensa do movimento, a partir da escolha e ordenação de 

gestos para a produção de sentidos que não são facilmente acessíveis pela razão. Para 

Langer, o gesto da dança é dotado de um poder virtual:  

Ao observar uma dança coletiva (...) não se vê pessoas correndo 
de um lado para o outro, vê-se dança sendo impulsionada nesta direção, 
puxada naquela, reunindo-se aqui, espalhando-se ali – fugindo, 
repousando, erguendo-se, e assim em diante; e todo movimento parece 
emergir de poderes situados além dos executantes. (Langer, 2003, p.184) 

 
A Antropologia da Dança reflete também sobre esta impossibilidade de 

universalizar a dança como padrão comportamental. Trata-se de uma categoria 

analítica que só pode ser interpretada dentro de um determinado contexto, pois a 

simbolização do gesto é um processo eminentemente cultural. Segundo Blacking, a 

Antropologia deve se interessar especialmente pela “natureza não verbal dos símbolos 

na dança e sua eficácia na ação social” (Blacking, 1984). Os padrões de movimento 

que conformam a estrutura da dança configuram um sistema de símbolos não verbais, 

que só podem ser entendidos a partir de significados que lhes são atribuídos em seus 

diferentes contextos sociais. Neste sentido, o autor aponta inclusive para os riscos de 

uma abordagem excessivamente  etnocêntrica quando, ao lançar seu interesse sobre 

uma dança de outra cultura, um dançarino ou alguém habilitado em dança toma a sua 

própria experiência e o significado dos padrões de movimento em seu contexto como 

referência para o desenvolvimento de sua análise. 
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Blacking (1984) chama também para atenção para este aspecto, em princípio 

paradoxal, da análise antropológica, que prescinde do gesto e se estrutura por meio de 

uma linguagem verbal para acessar os sentidos de um processo de simbolização 

eminentemente não verbal. Sem dúvida, trata-se de um caminho analítico difícil de ser 

percorrido e sempre sujeito a elocubrações equivocadas. 

Cabe também destacar que não podemos reduzir a experiência de dançar à 

dimensão corporal do movimento. Langer (2003) ressalta que a dança é também uma 

experiência que engloba uma dimensão visual, por vezes não tão clara no estudo da 

dança fora dos palcos. 

 (...) a dança é dirigida essencialmente à visão. Não sei de nenhum 
culto que pratique a dança na escuridão total. (...) A solução desta 
dificuldade em perceber-se que a abstração básica é o gesto virtual, e que 
este gesto é tanto um fenômeno visível quanto um fenômeno muscular, 
isto é, que pode ser visto ou sentido. (Langer, 2003, p. 205) 

 
Esta dimensão visual ilumina as disputas e rivalidades que são comuns em 

contextos de dança. Na arena da dança, indivíduos se reúnem de forma vitalizada em 

intensa ação coletiva. Por meio desta vitalidade orgânica cria-se uma ilusão de 

totalidade, que, entretanto não elimina conflitos, ao contrário, estes podem se tornar 

ainda mais explícitos na competitividade pela demonstração de uma melhor 

performance corporal.  

Lonsdale (1993), na introdução de Ritual Play in Greek Religion, apresenta de 

forma sumária uma organização dos principais temas que emergem dos estudos 

etnográficos de dança, especialmente a partir da coletânea de artigos organizada por 

Paul Spencer em Society and the dance - the Social anthropology of process and 

performance (1985), destacando três contribuições principais: a necessidade de 

analisar a dança a partir de contextos culturais; a clareza de não se pode compreender 

a dança meramente a partir das categorias e conceitos ocidentais; e a possibilidade de 

vislumbrar “um número finito de temas recorrentes que emergem dos estudos sobre a 

complexidade da dança” (Londsdale, 1993, p. 19), que, de um modo geral, ressaltam 

experiências de intensa carga emocional, ativadoras de processos agregadores, 

rupturas e transfigurações, ou ainda de caráter mais ordenador da vida social. 

Voltando nossa atenção ao contexto do Fandango, as situações que tratarei 

aqui como “tradicionais” são as dos bailes, domingueiras e mutirões. Ao longos dos 

anos presenciei e participei de várias destas situações, porém nunca de um mutirão, 

apesar de ter tido notícia da realização de alguns poucos. A redução dos mutirões na 
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região pode ser associada às drásticas mudanças sociais e econômicas ocorridas nas 

últimas décadas que, seja pela especulação de terras ou por processos de 

desapropriação e restrição ao uso de recursos naturais para fins de conservação 

ambiental, levaram grande parte dos moradores de áreas rurais, ribeirinhas ou 

praianas a migrar para a periferia das áreas urbanas, que pouco a pouco foram sendo 

circundadas por bairros caiçaras.  

Esta região é ser facilmente reconhecida como a maior área verde nos mapas 

ambientais que indicam a Mata Atlântica remanescente do Brasil. As comunidades 

que persistem nestas várias unidades de conservação formalizadas a partir da década 

de 1980, convivem com a regulação do acesso aos recursos naturais. Frequentemente 

são fiscalizadas pelos órgãos de controle ambiental, que impedem os roçados  as 

colheitas, justamente os principais motivos que articulam a organização de um 

mutirão. Contudo, os mutirões têm um lugar de importância assegurado na memória 

dos fandangueiros, jovens ou velhos, que viveram o tempo dos sítios. O trabalho 

coletivo, seguido de Fandango, era um momento fundamental de encontro na vida 

social. Elegemos aqui uma fala do fandangueiro Leonildo Pereira, de Guaraqueçaba, 

que traduz um pouco da força emotiva que é acionada nestes relatos: 

Sabe qual era o pagamento? Era que você trabalhava o dia inteiro 
na cavação, você suava, você quase arrebentava de trabalhar, comia e 
bebia bem certo no dia. À noite você tinha que dançar, você tinha que 
trabalhar mais porque você tinha que pegar um tamanco de pau e bater até 
oito horas do outro dia. Esse era o seu pagamento: o divertimento. O 
pagamento era o seu divertimento. Você vai lá dançar, vai dançar com 
todo mundo. E anoitecia, e amanhecia, ia para a casa contente descansar. 
Esse é o contentamento do povo, uma coisa de origem que eles traziam de 
família, a criar amor naquela dança. (Leonildo Pereira, em entrevista 
gravada em 2005 pela equipe do Museu Vivo do Fandango. Apud: Corrêa, 
Gramani e Pimentel, 2006, p.28) 

 
Nestas situações “tradicionais”, a formação dos pares na dança se organiza de 

maneira bastante fluida. O espaço central de um salão, reservado à dança, esvazia-se 

rapidamente ao fim de cada marca, que envolve uma breve pausa instrumental. Em 

seguida, quando uma nova marca se inicia, o salão volta a ser preenchido de forma 

gradual por novos pares que se formam, em uma dinâmica de constante 

recombinação. Os valsados ou bailados, pela facilidade dos passos, mobilizam um 

maior número de dançadores. Em alguns lugares estas marcas são chamadas também 

de limpa banco, já que ninguém fica sentado. A maior parte dos bailes corriqueiros 

que hoje são realizados se limitam à execução das marcas valsadas. Muitos dizem que 
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é difícil agregar nestes contextos urbanos um grupo significativo de fandangueiros 

que reconheçam o mesmo padrão gestual na execução dos batidos.  

Percebemos que há uma grande variabilidade na forma de dançar uma mesma 

marca de acordo com a comunidade de origem. Alguns fandangueiros relatam que, ao 

participarem na juventude de bailes de comunidades mais distantes, se deparavam 

com a impossibilidade de dançar nos momentos em que eram executadas as marcas 

batidas. Este ponto é interessante, pois justamente deflagra o quanto estes ambientes 

que chamamos de “tradicionais”, quando tratamos do universo da cultura popular, são 

justamente os que envolvem maior variabilidade, frutificada em um processo 

constante de reelaboração criativa. 

Por outro lado, esta variabilidade não inviabiliza que se reconheça um 

compartilhamento amplo de padrões de movimento muito similares. Blacking propõe 

a categoria de grupos de corpo (body groups) para reunir analiticamente “pessoas que 

compartilham uma linguagem comum do corpo, com ideais em comum, posturas, 

gestos e padrões de comunicação não verbal” (Blacking, 1984, pg. 10), ou seja, que 

pertencem a um mesmo sistema primário de modelação/modelagem. É interessante 

perceber, a partir do contexto do Fandango que, na medida em que se amplia a 

convivência e a interação entre os núcleos que compõem um grupo de corpo 

expandido, as linguagens corporais tendem a se aproximar. Em Paranaguá, 

contrariando os relatos registrados em outros municípios, fandangueiros de grupos 

distintos e de todas as idades, nascidos nos mais diversos sítios ou mesmo na Ilha de 

Valadares (onde quase todos os fandangueiros deste  município residem atualmente), 

reúnem-se nos bailes promovidos pela Fundação Municipal de Cultura e a Associação 

de Cultura Popular Mandicuéra, e formam grandes rodas de batido que impressionam 

os sentidos. Acredito que é possível atribuir esta aproximação dos padrões gestuais às 

permutas intensificadas pelas iniciativas de fomento e articulação cultural que se 

configuraram de forma mais ativa e constante neste município.  

O Fandango pode ser aproximado às danças de aspecto mais ordenador. Seu 

movimento é contido e regrado, com marcações bem determinadas. Contudo, dança-

se até a exaustão. Um baile de fandango pode varar a noite, sob festivos gritos de 

“Amanhece!”5. Durante uma noite, a interação entre os participantes é muito intensa. 

Os pares se agregam e desfazem a cada nova marca, sendo possível que todos os 

Bordão criado pelo fandangueiro Leonildo Pereira, de Guaraqueçaba, e amplamente difundido.
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cavaleiros dancem com todas as damas. É raro uma mulher tirar um homem para 

dançar, apesar de já ter presenciado e até mesmo protagonizado algumas situações 

como esta. Esta permutabilidade tem seu aspecto revigorante no ambiente social. Por 

mais formal que seja a aproximação – no Fandango o arrocho do Forró, por exemplo, 

é impensável – há sempre uma intimidade que se estabelece no casamento rítmico dos 

pares. Como se dançando coletivamente os indivíduos soltassem algumas amarras do 

convívio cotidiano para se envolverem em uma trama interativa que reconfigura os 

elos sociais. 

Schmitt (2001) ao analisar a importância do gesto na sociedade medieval, 

aborda a ideia do gesto como elemento dotado de uma permanência histórica, que 

insere em sistemas culturais de longa duração e, ao mesmo tempo, é constantemente 

ressignificado ao longo destes extensos percursos temporais. Este é um aspecto muito 

interessante para pensar a dança do Fandango, longamente discutido especialmente 

em trabalhos historiográficos que problematizam sua origem ibérica. É inegável que 

em alguns movimentos podemos vislumbrar as valsas dos tempos da Corte. Por outro 

lado, há registros históricos do Fandango como dança de caráter pernicioso. Pereira 

(1996) e Leandro (2008) registram o Fandango do litoral sulista como baile sensual, 

alvo de severas proibições nos séculos XVIII e XIX, que durante longos períodos 

obrigaram os organizadores dos bailes a pedirem licença prévia às autoridades locais 

para a realização das festas. 

O fato é que na Europa a manifestação já carregava um 
significado pejorativo. Dizia-se, por exemplo, que a mulher nada recusaria 
ao seu parceiro depois de dançar o fandango. O primeiro Dicionário da 
Língua Portuguesa, de Moraes e Silva, incorpora em 1813 esta visão 
negativa, definindo a prática como “certa dança alegre, e algo tanto 
desonesta”. (Leandro, 2008, s/p.) 

 
Esta característica voluptuosamente sensual se perdeu, entretanto, no tempo. 

Os fandangueiros com os quais convivi nos últimos dez anos não se referem jamais ao 

Fandango desta forma e tão pouco aos bailes como espaços de confusão e brigas. 

Histórias desta natureza são de caráter pontual e em sua maioria tem desfechos que 

enaltecem a prevalência da moral e dos bons costumes. Os arruaceiros eram expulsos 

dos bailes pelos próprios convivas. Os relatos sobre os Fandangos de sítio sempre 

evocam a dimensão de respeito e a importância da boa conduta social para um 

convívio harmonioso. O respeito entre os elementos de um par na dança é notório e 

confere uma rara sensação de conforto que faz com que as damas se sintam muito à 
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vontade para dançar com qualquer cavalheiro, seguras de que dificilmente passarão 

pelo constrangimento de assédios exacerbados comuns a tantos outros ambientes de 

dança. A sensualidade do Fandango é algo muito sutil. 

Uma dimensão enriquecedora é pensar estes pares, sempre presentes em todas 

as marcas, a partir do entendimento da díade como unidade mínima dos processos 

associativos, que Simmel (1950) propõe ao formular sobre as conseqüências 

sociológicas de certos números específicos. Simmel afirma que a relação entre dois 

elementos é a formação sociológica mais simples. Segundo o autor “as relações a dois 

se caracterizam por não formar unidades superiores aos próprios indivíduos, ao passo 

que quanto mais extensa uma comunidade mais facilmente se formará uma unidade 

objetiva acima dos indivíduos.” (Simmel, 1950, p.127). Evidentemente, as díades 

como unidades associativas para a formação da dança do Fandango só fazem sentido 

se pensadas dentro desta comunidade mais ampla, que depende dos pares para 

preencher o salão e formar a roda. Desta forma, podemos avançar com o autor nesta 

compreensão da díade em ação dentro contextos sociais mais numerosos: “a tensão 

peculiar entre elementos dualísticos em uma grande estrutura garante a função status 

quo de uma díade. (...) A fusão em unidade poderia facilmente resultar na 

predominância de um indivíduo, e na expansão a uma pluralidade, em um grupo 

oligárquico fechado.” (idem, p.140).  Vislumbramos desta forma este aspecto 

ambíguo dos pares, que apontam simultaneamente para a permutabilidade e para a 

estabilidade equalizadora de relações, que no contexto do Fandango contribuem para 

a organização dos laços comunitários. 

Na execução das marcas batidas é acrescentada à experiência dos participantes 

o desafio pessoal da qualidade da performance. Não podemos perder de vista que 

dançar é uma técnica do corpo (Mauss, 2003). A boa performance é aquela em que a 

técnica já foi tão intensamente corporificada a ponto de simular uma naturalidade aos 

olhos de quem assiste. O conhecimento técnico da dança precisa estar acima de tudo 

no próprio corpo. O bom fandangueiro executa com segurança cada gesto da marca da 

vez para dançar com fluidez.  

Nos batidos acentua-se também o caráter agonístico (Mauss, 2003) do 

Fandango. A mesma força que mobiliza a autosatisfação de uma performance precisa, 

volta-se com olhos atentos ao deslize alheio. Segundo relatos de alguns 

fandangueiros, nos bailes de mutirão errar um passo, ou cometer um balaio, era tido 

como inaceitável, pois uma vez que todas as crianças se criavam entre fandangueiros 
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para somente se arriscar na dança na juventude mais avançada, o domínio técnico era 

sempre esperado. Cometer um balaio poderia ser motivo para a completa 

desmoralização do participante, fazendo-o muitas vezes abandonar o baile. O erro, 

entretanto, só é problemático durante a execução dos batidos. Em um bailado passará 

sempre desapercebido. Isto se deve primeiramente ao fato das marcas batidas serem 

executadas em um fluxo mais preciso.  Este fluxo da performance é destacado por 

Cavalcanti como articulador de uma percepção visual que, “ao implicar uma certa 

relação entre tempo e espaço, traz informações cognitivas importantes” (Cavalcanti, 

2002, p.52). Durante a execução do batido se estabelece uma divisão momentânea 

entre os participantes de um baile de Fandango. Quem não entra na roda para dançar, 

torna-se espectador da dança, uma vez que este fluxo tem grande apelo visual. Sua 

interrupção por falha de um dos elementos que o compõe, reduz sua força expressiva, 

impactando negativamente o sentido visual, e também o auditivo, quando o erro 

também promove o descompasso do rufado dos tamancos. 

A intensidade e a precisão rítmica de um batido é pautada pela música e pelo 

domínio destes padrões de movimento. Nos batidos, entra na roda figura de um 

marcador ou mestre, que assume a liderança do tamanqueado para que os outros 

homens persigam seus movimentos, criando um resultado sonoro mais preciso. Basta 

dominar os movimentos da marca para ser seu puxador, o que permite que muitos 

dançadores possam ser momentaneamente líderes durante um mesmo baile. Evans-

Pritchard (1928) ressalta a função da liderança em um artigo sobre a dança da cerveja 

dos Azande: “a dança, como quaisquer atividades coletivas, gera necessariamente 

liderança, que tem como função organizar a atividade” (p.13) No Fandango, esta 

função normalmente é assumida pelos fandangueiros mais velhos. 

Alguns estudos etnográficos sobre dança tratam destas diferentes 

sociabilidades experimentadas por subgrupos etários que compartilham de um mesmo 

ambiente cultural. Ainda em seu artigo sobre a dança entre os Azande, Evans-

Pritchard (1928) distingue níveis de interesse pela dança conforme à idade, 

ressaltando que para os jovens “é um meio de flertar”, e segue afirmando: “Para eles, 

como na verdade para todos que vão à dança, é a própria dança a principal atração. 

Mas os adultos parecem menos inclinados a serem atraídos pelas distrações e dedicam 

toda a sua atenção ao ritmo da dança. Os idosos geralmente não tomam parte na 

dança.” (Evans-Pritchard, 1928, p.13) É preciso, entretanto, destacar que no Fandango 

percebemos atualmente o envolvimento dos idosos equivalente ao dos adultos 
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descritos por Evans-Pritchard, podendo ainda recuperar o interesse pelo flerte, com 

acontece no histórico Clube Sandália de Prata, em Iguape, que já reuniu muitos 

viúvos e descasados.  

Midletton (1985) aprofunda-se sobre estas apreensões distintas de sentido 

entre grupos de idade e parentesco, construindo sua análise da dança entre os Lugbara 

em diálogo com a percepção de que se trata de um momento de transição para a 

reestruturação das categorias sociais. Momento que enfatiza um caráter propositivo de 

comportamentos socialmente esperados ou recusados. Para ele, as danças ocupam um 

lugar de organização social, que o verbal não daria conta, permitindo níveis de 

elaboração distintos sobre as próprias questões conflitantes e paradoxais que são 

estruturantes de uma sociedade. Os Fandangos feitos em situações “tradicionais” são 

aqueles que englobam de forma mais abrangente esta totalidade social. Crianças, 

jovens, adultos e velhos entram coletivamente em cena, ocupando lugares distintos e 

compreendendo de maneira diversa os sentidos de sua participação. Pensar sobre estas 

diferenças pode ser muito rentável para os passos futuros de complexificação deste 

campo, que agora ainda não tenho elementos suficientes para percorrer.  

Levando nosso enfoque a estas outras maneiras de fazer o Fandango, 

constituindo grupos relativamente fixos, perceberemos que estes agrupamentos etários 

também assumirão lugares distintos. A formação de grupos pode ser associada à 

aproximação de folcloristas com este campo que, a partir dos anos de 1960, começam 

a atuar propositivamente para encontrar alternativas de continuidade que atendessem 

aos anseios desta percepção nativa de que Fandango estaria “morrendo”. O primeiro 

grupo de que se tem registro é de Manequinho da Viola, no município de Paranaguá, 

constituído a partir de uma ativa parceria com Prof. Inami Custódio Pinto, 

pesquisador do Fandango paranaense desde a década de 1950. Foi reunido em 1966, 

envolvendo adultos e velhos que haviam migrado de núcleos comunitários, os 

chamados sítios, para a Ilha de Valadares, um dos principais bairros populares de 

Paranaguá. Na década de 1970, em Morretes, foi também organizado um grupo de 

fandangueiros tradicionais, por incentivo da Profa. Helmosa Salomão Ritcher. Nos 

anos de 1980 estas formações foram desfeitas e só temos informações de um grupo 

formado na década de 1990, o Violas de Ouro de São Paulo Bagre, em Cananéia, este 
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estritamente musical, sem participação de dançadores.6 Muitos fandangueiros 

apontam as décadas de 1980 e 1990 como períodos de intensas mudanças na região, e 

também de redução da vitalidade do Fandango. A formação de grupos foi, entretanto, 

intensificada na primeira década do século XX, apresentando diferenças marcantes 

entre os municípios do estado do Paraná e de São Paulo. 

No Paraná, a dança continuou sendo uma dimensão sempre presente, contudo, 

os novos grupos foram organizados em oficinas voltadas essencialmente para jovens, 

em sua maioria filhos e netos de fandangueiros.  A execução musical e a marcação do 

Fandango continuaram como funções dos adultos e velhos, enquanto os jovens 

assumiram o lugar de dançadores. Estas oficinas tinham um propósito formador de 

uma conduta moral, reaproximando os jovens de uma convivência comunitária 

permeada pelo respeito e um espírito solidário.  

Neste ponto é interessante aqui dialogar com o argumento que Lonsdale 

(1993) recupera do modelo pedagógico de Platão – a paideia –, como uma 

antecipação do paradigma antropológico de interpretação da dança. Em Platão dança 

aparece como diversão comunal – ao dançar os participantes se reafirmam como 

membros de uma mesma comunidade. Por meio de uma aprendizagem prazerosa, as 

virtudes se formam na alma humana, que, segundo a concepção platônica, deveria 

anteceder o amadurecimento da razão. Para Platão, não seria qualquer dança que 

funcionaria como instrumento de socialização. Haveria um conjunto rígido de 

formalidades, calcadas na tradição, a serem determinadas e cumpridas. Sua 

preocupação central voltava-se para o potencial de agregar e reunir a coletividade em 

torno de um comportamento esperado, que concedesse longevidade e estabilidade às 

regras sociais.  

 O processo de formação destes novos grupos introduz muitas novidades na 

cena do Fandango, como a adoção de uma indumentária específica, um vestuário 

comum a homens e mulheres. As jovens dançadoras do Paraná passam a usar roupas 

de tecidos exuberantes que pouco lembram aquela melhor roupa usada para um baile 

de Fandango. Os vestidos das meninas assemelham-se aos das prendas gaúchas, com 

saias rodadas, cores vibrantes, e estampados com flores. Grandes arranjos florais nos 

cabelos e forte maquiagem também aparecem como regra geral. Para os puristas, este 

Por influência dos contatos com outros grupos de Fandango, travados durantes o I e o II Encontro de 
Fandango e Cultura Caiçara, o grupo Violas de Ouro tem procurado recuperar o batido, a seu modo, 
nas festas realizadas nas comunidades de São Paulo Bagre e Agrossolar, em Cananéia.
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novo visual poderia ser entendido como deflagador de um processo condenável de 

espetacularização da cultura popular. Contudo, como já nos alertou Langer (2003), a 

dança guarda em si uma dimensão espetacular, pois é sempre uma performance a ser 

vista. Nestes espetáculos de Fandango, as figuras femininas exacerbam a dimensão 

visual da dança, acentuando o contraste com o masculino, sempre responsável pela 

dimensão auditiva na conduta instrumental. Rostos sérios, com olhares sempre 

voltados para o chão ou as paredes, predominantes nas figuras femininas do Fandango 

“tradicional”, dão lugar a sorrisos vermelhos e olhares que convidam os espectadores 

a apreciar a graciosidade de suas condutoras. Esta postura exuberante das jovens 

dançadoras tem influenciado, mais recentemente, adultas e velhas dançadoras dos 

grupos Família Pereira e Pés de Ouro, formados há poucos anos.  

Em São Paulo, a reorganização do Fandango se deu de maneira diversa do 

Paraná. A maior parte dos novos grupos, que reúnem indistintamente jovens, adultos e 

velhos, é composta apenas por tocadores. Além do Violas de Ouro, o Caiçaras de 

Cananéia, o Caiçaras do Acaraú, os Jovens Fandangueiros de Itacuruçá e a Família 

Neves, são todos organizados por homens tocadores de instrumentos. A dança 

continuou reservada a contextos mais “tradicionais”, presente nas comemorações 

comunitárias das comunidades quilombolas rurais do Mandira e do Morro Seco, nas 

festas caiçaras organizadas pela Associação Jovens da Juréia e nos bailes urbanos do 

Clube Sandália de Prata. Os batidos, contudo, foram deixados de lado, e os tamancos 

tornaram-se artigos raros, encontrados apenas no Morro Seco, em Iguape. Este 

abandono do batido que acompanha a dissociação do Fandango dos ambientes de 

trabalho comunitário, nos faz pensar numa possível relação de sua força sonora e 

performática com a força dos mutirões de trabalho.  

 Este primeiro mergulho na tentativa de organizar, em diálogo com o campo 

etnográfico, algumas categorias analíticas que emergem de um contato inicial com a 

Antropologia da Dança, permitiu-me pensar em algumas questões de pesquisa que 

poderei futuramente perseguir. Como, por exemplo, um possível contraponto entre a 

função ordenadora da liderança do marcador e o aspecto equalizador de forças dos 

pares como unidade estrutural básica da dança do Fandango. 
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