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CAVALO PIANCÓ

• É realizada com casais que ficam em
círculos para imitar o trote do cavalo. São
diversos passos que alternam a velocidade
entre moderado e rápido. A origem dessa
dança, que possui descendência negra, se
deu no município de Amarante, no estado
do Piauí há um tempo, como uma
brincadeira divertida entre crianças.
Amarante se localiza às margens de três
rios: Canindé, Parnaíba e Mulato. , que
mais tarde se transformou em dança, com
direito a variados ritmos e cantigas.
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QUADRILHA JUNINA

A quadrilha, também chamada
de quadrilha junina, caipira ou 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.

Por ser uma dança caipira, sua
linguagem se aproxima da coloquial e
dos meios sertanejos e nordestinos.
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REISADO

Dança típica de todo o estado do Piauí, é
festejada a partir do Natal até o dia de
Reis. São cerca de seis pessoas
mascaradas que deixam a dança mais
animada e alegre. Todos cantam ao som
de uma música para chegada e
despedida. São vários personagens
como a Caipora, o Jaraguá, a Burrinha e
a Cigana que vão dançando e se
apresentado durante o Reisado. Além
disso, ela é acompanhada de
instrumentos (violão, sanfona, banjos,
etc.).
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REGIÃO NORDESTE

https://www.youtube.com/watch?v=A9sXAP6PA8s

Na música popular nordestina, destacam-se ritmos, tais como: o coco, 
o xaxado, o samba de roda, o baião, o xote, o forró, o axé, o frevo.

O forró é dançado ao som de vários gêneros musicais brasileiros 
tipicamente nordestinos, além do gênero musical forró, entre os quais 
destacam-se: o xote, o baião, o arrasta-pé, o xaxado, a marcha (estilo 
tradicionalmente adotado em quadrilhas) e coco, e algumas vezes, o 
maracatu.
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PESQUISE DANÇAS QUE SÃO

TRADICIONAIS E TIPICAS DAS 5 REGIOES

DO BRASIL E EXEMPLIFIQUE.

COLOCANDO DENTRO DE CADA LOCAL

NA TABELA CORRETAMENTE:

REGIÃO DO BRASIL DANÇAS TIPICAS

NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL


