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Dança Quadrilha junina

 A quadrilha, também chamada de quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de 
dança folclórica coletiva muito popular no Brasil.
Essa dança de teor caipira é típica das festas juninas, que geralmente acontecem nos meses de junho e julho 
em todas as regiões do país.  A quadrilha teve origem na Inglaterra, no século XIII, passando por Portugal e 
França, mais foi trazida para o Brasil a partir do século XIX, pelos portugueses.                                                          
Se popularizou nos meios rurais como um festejo para agradecer a colheita e, ainda, homenagear os santos 
populares, São João, Santo Antônio e São Pedro. A quadrilha é uma das danças juninas mais populares do 
Brasil.                                                                                                                                                                                   
Trata-se de uma dança coletiva bailada em pares, e que possui uma coreografia específica baseada em passos 
tradicionais. Um orador, também chamado de marcador ou animador, proclama frases divertidas que 
determinam os movimentos da dança. Ele pode ou não fazer parte da coreografia.
Algumas frases populares proferidas pelo narrador da dança da quadrilha são:

 Olha a cobra! É mentira!
 Olha a chuva! Já passou!
 A ponte quebrou! Nova ponte!
 O caminho da roça.

Em toda quadrilha tradicional existem dois personagens importantes: o noivo e a noiva. A dança em si 
representa a realização da festa de casamento. Essa tradição tem como objetivo homenagear Santo Antônio, 
o santo casamenteiro.                                                                                                                                                              
Os homens costumam vestir camisas xadrez, usar chapéus de palha e, por vezes, desenhar bigodes ou 
cavanhaques no rosto. As mulheres, por sua vez, usam vestidos, maquiagem e costumam fazer tranças ou 
maria-chiquinha no cabelo.                                                                                                                                                     
O estilo que está mais relacionado com as músicas de quadrilha é a música instrumental caipira.                          
Os principais instrumentos que fazem parte da música da quadrilha tradicional são a viola, o violão, a sanfona,
o triângulo e a zabumba

Responda as questões abaixo e em seguida pinte o desenho da quadrilha. Depois de realizar sua atividade 
enviar uma foto para o meu whats 979549192 Prô rita.

1 quais os dois personagens importantes da quadrilha?

2 Quais os cinco instrumentos mais usados na música instrumental caipira?




