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RESUMO 

 

O presente trabalho tem a finalidade de trazer ao conhecimento dos 

alunos do ensino médio do Colégio Estadual de Alexandra pertencente ao 

município de Paranaguá, a importância do Fandango litorâneo ou propriamente 

dito “Fandango Caiçara”, para a continuidade da cultura local, e o quanto 

representou e ainda representam na vida de seus avós, seus pais e agora nas 

suas próprias vidas. Este trabalho vem trazer a identificação de uma cultura 

transformadora, que tem uma relação muito forte com as nossas origens, com 

o nossos costumes, aliado aos mutirões e barreados. Traz a dificuldade 

enfrentada pelos nossos descendentes, ao confeccionar seus instrumentos 

musicais, como o tamanco, o violão, o adufo, o violino, pois são barrados pelas 

Leis de Crimes Ambientais, que impedem a derrubada de árvores, as quais são 

responsáveis pela confecção de seus instrumentos, e até a própria moda, as 

quais chamam de letras musicais, segundo os mestres fandangueiros, se torna 

difícil de ensinar aos mais jovens, pois saía na base do improviso sem notas 

musicais, em um senso comum maravilhoso, onde a rima se transformava em 

poesia na voz dos próprios músicos, e agora se transforma em história contada 

neste trabalho por mestres, dançadores e confeccionadores de instrumentos. 

Dai a importância deste trabalho, de não ficar só na história e sim fazer parte 

da realidade da nossa cultura, através do interesse do querer aprender para 

jamais esquecer. 

 

Palavras chave: Agenda 21 Local, Fandango Caiçara, Cultura, História, 

Mestres, Instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to bring to the attention of high school students of Alexandra 

State School in the municipality of Paranaguá, the importance of coastal 

Fandango or itself "Fandango Rascal" for the continuity of the local culture, and 

how much represented and still represent in the life of your grandparents, your 

parents and now in their own lives. This work brings the identification of a 

transforming culture, which has a strong relationship with our origins, with our 

customs, together with the joint efforts and barreados. Brings the difficulty faced 

by our descendants, to fabricate their musical instruments, such as the clog, the 

guitar, the adufo, violin, they are barred by the laws of Environmental Crimes, 

which prevent the felling of trees, which are responsible for making their 

instruments, and even fashion itself, which call lyrics, according to 

fandangueiros masters, it is difficult to teach younger because left at the base of 

improvisation without musical notes in a wonderful common sense, where the 

rhyme is transformed into poetry in the voice of the musicians themselves, and 

now becomes a story told in this work by teachers, dancers and Makers 

instruments. Hence the importance of this work, not to be only in history but part 

of the reality of our culture, through the want of interest to learn to never forget. 

 

Keywords: Local Agenda 21, Fandango Rascal, Culture, History, Masters 

Instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................8 

2 OBJETIVOS.............................................................................................9 

2.1Objetivo Geral.........................................................................................9 

2.2 Objetivos Específicos.............................................................................9 

3 JUSTIFICATIVA........................................................................................9 

4 REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................10 

4.1 Agenda 21 Local...................................................................................10 

4.2 O Povo Caiçara.....................................................................................11 

4.3 O Fandango Caiçara.............................................................................12 

5 METODOLOGIA......................................................................................12 

5.1 Agenda 21 Local...................................................................................13 

5.2 História do Povo Caiçara......................................................................13 

5.3 Localidades que representam o Fandango Caiçara.............................14 

5.4 Mestres Fandangueiros e suas histórias..............................................20 

5.5 Instrumentos do Fandango e como são confeccionados......................28 

5.6 Comidas típicas aliadas ao Fandango..................................................30 

5.7 Principais modas do Fandango.............................................................32 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................35 

REFERÊNCIAS...........................................................................................36



8 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho de intervenção sobre o Fandango partiu da ideia de um 

dos compromissos da Agenda 21 Local, ao qual estamos realizando no Colégio 

Estadual de Alexandra situado no Bairro de Alexandra, pertencente ao 

Município de Paranaguá, ele foi feito com o propósito de levar aos alunos do 

ensino médio desta entidade, o risco de uma cultura como o Fandango cair no 

esquecimento por falta de conhecimento e também pelo interesse do querer 

aprender. Neste trabalho será feita uma breve exposição sobre o histórico da 

Agenda 21 Local e também do Povo Caiçara aliada ao Fandango Caiçara, 

muitos grupos fandangueiros e suas histórias serão mostrados neste trabalho, 

além dos tipos de modas cantadas, batidos e a relação do Fandango com as 

atividades de trabalho e comilança, como os mutirões e barreado. 

Além do fandango litorâneo paranaense, irei explanar neste trabalho 

alguns comentários sobre o fandango praticados em Cananéia e Iguape, além 

de outros lugares não conhecidos pelos alunos ou leitores, adquirindo assim 

um melhor conhecimento sobre esta dança, que de acordo com Peter Burke 

(1989), citado por Magnus Pereira “o fandango veio da América para a 

Espanha por volta de 1700”. E segundo o seu estudo, Magno Pereira revela 

que o fandango se tornou popular nas cidades de Curitiba, Castro e Ponta 

Grossa no século XIX, quando foi regulamentado e depois proibido por ser uma 

dança corruptora dos costumes, mas ainda hoje faz parte da cultura litorânea 

caiçara, simbolizando uma dança de respeito, conforme os mais antigos, “uma 

dança de família”, representado por uma coreografia maravilhosa entre as 

dançadoras e dançadores, acompanhados pelos seus instrumentos de 

percussão que são a viola, a rabeca, o adufo e o próprio tamanco nos pés dos 

fandangueiros. Os fandangueiros e até o próprio Fandango Litorâneo devem 

muito aos mestres, que aqui muito me honra dizer mestre Romão, o qual é meu 

tio, que devida a uma saúde hoje um pouco debilitada ainda leva os seus 

conhecimentos e ensina a arte do fandango aos mais jovens, e outro tio mestre 

Eugênio, que infelizmente nos deixou além do saudoso pesquisador da nossa 

cultura paranaense que também faleceu Inami Custódio Pinto entre outros 

fandangueiros, que neste trabalho serão citados.  

O Fandango simboliza a alma da cultura popular através dos mestres 

fandangueiros, que ao bater com o tamanco no assoalho, fortalecesse o 

presente para que se possa atravessar o futuro.  

________________________ 

¹Peter Burke historiador, em Cultura Popular da Idade Moderna (1989), citado neste segundo 
parágrafo por Magnus Pereira, nesta transição do Fandango da América para a Espanha. 

²Magnus Roberto de Mello Pereira – Doutorado em História – Universidade Federal do Paraná, 
consulte seu estudo sobre Fandango de Mutirão, UFPR, Brasil. 
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A determinação do bailado e a firmeza do batido mostra que o povo caiçara ou 
litorâneo necessita ser reconhecido, devido a muitos fatos históricos envolvidos 
no aparecimento do fandango, observamos que o fandango na cidade de 
Morretes sempre esteve fortemente ligado aos pixirões (mutirão) e carnaval, 
mas devido desaparecimento da pratica dos mutirões, o fandango tornou-se 
raro no município, foi nesta época que um dos filhos ilustre do município, o 
jornalista, poeta e historiador Rocha Pombo (1857-1933), apontava em sua 
época a necessidade de preservação das tradições musicais que estariam se 
perdendo. 

Com vários depoimentos de pessoas que tem o fandango correndo em 
suas veias, mostraremos a importância do fandango em suas vidas e que 
determina cada comunidade e vários tipos de expressão em relação a esta 
dança que se tornou Patrimônio Cultural do Paraná. Esta cultura representa o 
tipo de vida de cada povo litorâneo paranaense, envolvendo pessoas do centro 
urbano, agricultores, pescadores de toda a zona costeira que abrange 
Paranaguá, Antonina. Morretes, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, 
Guaraqueçaba, além de todas as nossas ilhas que nos interligam a Cananéia e 
Iguape que pertence ao estado de São Paulo. 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Levar ao conhecimento dos alunos do ensino médio do Colégio Estadual de 
Alexandra, a importância do Fandango Caiçara como Cultura local. 

2.2 Objetivos Específicos 

> Fazer com que os alunos conheçam e pratiquem o Fandango; 

> Levar aos alunos, professores e demais funcionários o conhecimento sobre 
os procedimentos de confecção de instrumentos e canções fandangueiras; 

> Praticar a Agenda 21 Local na escola para resgatar e dar valor a nossa 
cultura; 

> Possibilitar que os alunos conheçam a história dos mestres fandangueiros, 
responsáveis pela criação e manutenção da nossa cultura. 

3 Justificativa 

Este trabalho se faz necessário pelo fato de um dia esta maravilhosa 
cultura acolhida pelos caboclos do litoral paranaense, formado por agricultores 
e pescadores, quase cair no esquecimento, graças aos filhos e netos desta 
geração, como mestre Romão Costa, Eugênio dos Santos, Professor Inami 
Pinto entre outros, o Fandango Caiçara se tornou Patrimônio Histórico 
Brasileiro, dai o motivo para que através de projetos escolares possamos levar 
esses conhecimentos aos nossos alunos para que eles façam a sua parte em 
manter a nossa cultura viva. 
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4. Referencial Teórico 

4.1 Agenda 21 Local 

A participação efetiva da sociedade de forma coletiva e pactuada é, sem 
dúvida alguma, o diferencial que poderá superar os desafios a serem 
enfrentados e, fundamentalmente, assegurar que esse resultado seja utilizado 
como um instrumento norteador para o desenvolvimento local. 

Procurando distinguir o processo de elaboração das “Agendas 21 locais” 
de outras formas de planejamento, o Conselho Internacional para Iniciativas 
Ambientais Locais – ICLEI e o Departamento de Coordenação de Políticas de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas utilizam a seguinte 
conceituação de Agenda 21 Local: 

“A Agenda 21 Local é um processo participativo, multe setorial, para 

alcançar os objetivos da Agenda 21 no nível local, através da 
preparação e implementação de um plano de ação estratégica, de 
longo prazo, dirigido às questões prioritárias para o desenvolvimento 
sustentável local”. (ICLEI) 

A Agenda 21 Local se apresenta, em muitos casos, como um adequado 
instrumento para o planejamento participativo. O processo de construção de 
uma Agenda 21 Local pode se bem conduzido, possibilitar que a comunidade, 
em conjunto com o poder público, reflita sobre suas dificuldades, identifique 
prioridades e movimente forças voltadas à transformação de seu cotidiano. No 
Brasil, a implementação de Agendas locais mostra-se promissora, apesar de 
ainda que principiante. Do ponto de vista quantitativo, se considerados os mais 
de 5.000 mil municípios brasileiros, tais experiências são ainda pontuais, não 
passando da casa de uma centena. 

Os temas tratados nas Agendas locais estão ainda fortemente 
vinculados, e limitados, aos aspectos ambientais. RIBEIRO et al (1997:p.244), 
apud Novaes (2002), ao analisarem o cenário brasileiro, observam: 

“Quantitativamente, parcela mínima de municípios, estados e regiões 

tomaram iniciativa para programar a Agenda 21. Qualitativamente, a 
maioria das ações tem pouca abrangência e amplitude, centrando-se 
em aspectos específicos, relevantes e necessários, mas insuficientes 
para caracterizarem uma abordagem sistemática e ampla de 
implementação da Agenda 21”. 

 

 

 

 

__________________________ 

ICLEI – É a sigla do Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais locais, criado em 1990, 
pela ONU – Organização das Nações Unidas. Seu papel é fomentar um movimento mundial de 
governos locais com o objetivo de obter melhorias tangíveis de sustentabilidade global, com o 
foco ambiental. 
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Ao analisar os temas usualmente relacionados às Agendas 
desenvolvidas no Brasil, CRESPO, (1998: P.11) reforça a tese que, de modo 
geral, a Agenda 21 no Brasil, “tem sido compreendida muito mais como uma 
agenda ambiental do que uma agenda de desenvolvimento sustentável”. Para 
a autora, tal limitação deriva, em parte, ao fato de boa parcela das experiências 
nacionais referentes à implantação das Agendas locais estarem fortemente 
vinculada aos órgãos gestores do meio ambiente. 

No Brasil conforme observado por CRESPO, o processo de elaboração 
das Agendas 21 Locais, diferentemente do ocorrido na Europa e nos Estados 
Unidos, tem se desenvolvido preferencialmente nos municípios de grande 
porte, muito destes capitais de estado. A autora da especial destaque às 
seguintes experiências desenvolvidas no Brasil: duas estaduais (São Paulo e 
Minas Gerais) e sete municipais (Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Curitiba, 
Vitória, Angra dos Reis e Porto Alegre). São também merecedores de citação 
os processos de elaboração das Agendas Locais de Betim, Brasília, Volta 
Redonda, e Região do Vale do Ribeira. 

4.2 O Povo Caiçara  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), não definiu na 
Convenção nº 169 aprovada em 1989, mas indicou como critério a consciência 
da própria identidade como pertencente a uma comunidade ou povo no que se 
refere aos povos indígenas e tribais de países independentes. 

Com relação à identidade no entendimento de Leite (2011, p. 14): 
“conjunto de elementos e processos através dos quais as pessoas se 
identificam e demonstram pertencimento ou não a uma comunidade em 
particular, estabelecendo um diferencial material ou ideológico com quem não 
pertença a seu grupo social”. 

Por ter contribuído com a definição, o Decreto Federal nº 6.040/2007, 
que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, é norma relevante a ser citada:  

Grupos culturalmente diferenciados e que se conhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição. (artigo 3º, I) 

Quanto à comunidade tradicional caiçara, produtora e gestora do bem 
cultural imaterial denominado Fandango Caiçara Diegues (2004, p.9) esclarece 
que: 

Entende-se por caiçaras as comunidades formadas pela mescla da 
contribuição étnica cultural dos indígenas, dos colonizadores 
portugueses e, em menor grau, dos escravos africanos. Os caiçaras 
apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura 
itinerante, da pequena pesca do extrativismo vegetal e do artesanato. 

Na importante contribuição de Fortes Filho (2005, p.20, itálicos do autor) 
acerca do linguajar caiçara, verificamos que “o termo caiçara é originário do 
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tupi-guarani, proveniente da junção de duas palavras – caá, mato e içara 
armadilha, que indicava todo um sistema de proteção e de sobrevivência”. 

4.3 O Fandango caiçara 

As investigações realizadas sobre o fandango Lara (2004) atentam para 
sua origem vinculada as contribuições portuguesa e espanhola em nossos 
países, aliado as condições brasileiras. Historicamente, Portugal e Espanha 
estabelecem vínculos e originam formas culturais que passam a ser 
disseminada também em suas colônias. É por isso que precisamos de marcas 
de características portuguesas e espanholas, sendo difícil definirem realmente 
que se trata de cultura de uns ou outros países devido o processo de 
aculturação. Contudo, mesmo que consigamos fazê-lo, percebendo essas 
diferenças nos autores, notamos que fandango está mesclado de elemento das 
duas culturas.  

O fandango Paranaense trata-se de uma reunião de marcas – formas 
gestuais expressão por meio da dança – podendo ser batidas, 
valsada ou mistas. Era dançada nos sítios por ocasião do pixirão, 
quando os vizinhos se ajudavam nos trabalhos de roçada ou 
plantação. A expressão folgadeira é utilizada para as mulheres e 
folgador para os homens, haja vista que dançavam na folga de 
sábado para domingo. Atualmente, o fandango encontra-se bastante 
distintos das formas originalmente delineadas, haja vista as 
mudanças culturais, política e religiosas que definem outras 
necessidades do humano. (LARA, 2004. P.6). 

A autora ainda destaca como a dança do fandango se divide em dois 
grupos: as batidas e as valsadas ou bailadas. As primeiras se caracterizam 
pelo sapateado forte, barulhento, batido a tamanco ou sapato. Abafam quase 
completamente a música do conjunto. Esse bater do tamanco se chama em 
alguns lugares rufar. Nas segundas não há sapateado. É uma espécie de valsa 
lenta, em que cada dançarino baila em geral com o mesmo par, mais se 
arrastando do que dançando. 

5. METODOLOGIA  

Este trabalho partiu de uma pesquisa descritiva qualitativa, que visa 
resgatar através da Agenda 21 local, o Fandango Caiçara e sua importância na 
história da cultura litorânea, onde o público alvo deste trabalho de intervenção 
são os alunos do ensino médio do Colégio Estadual de Alexandra situada no 
município de Paranaguá. O trabalho originou-se através de muitas conversas 
com vários mestres fandangueiros, principalmente da Ilha dos Valadares, onde 
se encontram a maior parte dos grupos de fandango. 

A coleta de dados para este trabalho de intervenção foi feita através de 
vídeo e fotos das danças do fandango, que se realizavam sempre no último 
sábado de cada mês no mercado do café em Paranaguá, além de pesquisa em 
livros cedidos pelos próprios fandangueiros como: Romão Costa (Mestre 
Romão) e Mestre Menésio, esses representantes de grupos fandangueiros da 
Ilha dos Valadares. Diversos grupos de fandango se apresentavam através de 
rodízio, que começavam normalmente a partir das 21h00min horas e seu 
término às 02h00min horas da manhã. 
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5.1 AGENDA 21 LOCAL 

Primeiramente mostramos aos alunos a importância da aplicação da 
Agenda 21 local no Colégio Estadual onde eles estudam, pois a Agenda 21 
tornou-se referência em Educação Ambiental, tanto na área formal como 
informal. A Agenda 21 Local serve para alcançar os objetivos propostos na 
Agenda 21 Nacional publicada no ano de 2002, visando melhorar a qualidade 
de vida de toda a população, sem comprometer as gerações futuras, tornando 
os municípios e localidades mais humanas e saudáveis. Com a Agenda 21 
Local a comunidade se organiza, aprende, discute, identifica suas 
potencialidades e dificuldades e ainda propõe soluções com o objetivo de 
concretizar o sonho de uma vida cada vez melhor. 

A construção da Agenda 21 Local não é só uma tarefa do poder público. 
É um pacto de toda a sociedade, um compromisso de cada cidadão com a 
qualidade de vida de seu bairro, de sua cidade, de seu país, enfim, do nosso 
planeta. 

Uma pequena ação positiva ou negativa em sua cidade refletirá em sua 
cidade, consequentemente sua cidade em seu estado, seu estado em seu país 
em seu país em todo o mundo. Ou seja, a atitude década cidadão é de extrema 
importância para o presente e o futuro do planeta. Por isso é que se diz: 
“Pensar globalmente, agir localmente”. 

5.2 HISTORIA DO POVO CAIÇARA 

Nas décadas de 1940 e 1950, a formação do povo caiçara era de um 
agrupamento desordenado com casas isoladas uma das outras, escondidas 
entre as folhagens e protegidas do vento pela vegetação da orla da praia. 
Apesar de a propriedade ser privada, ela não era cercada e as trilhas permitiam 
o acesso de todos ao espaço caiçara. A praia era o centro da vida caiçara e 
ponto de articulação com o mundo exterior. O caiçara se distinguia pela praia a 
cujo grupo pertencia e a solidariedade entre seus membros era importante fator 
de equilíbrio, mesmo não sendo regulada por nenhuma organização ou 
instituição. Apesar de a atividade agrícola ser essencialmente individual e 
familiar, as trocas e empréstimos de produtos, a prestação de serviços e a 
ajuda nos trabalhos, sob a forma de mutirão, levavam a uma distribuição mais 
ou menos equitativa dos produtos obtidos nas culturas (França, 1954). 

A unidade social de produção na roça era a família, onde havia uma 
divisão de trabalho entre homens, mulheres e crianças. Por ocasião de 
trabalhos mais pesados, como a preparação do terreno para o plantio de uma 
roça grande ou a colheita de arroz, usava-se o mutirão ou troca-troca, forma de 
ajuda mútua pela qual o anfitrião se comprometia a ajudar os outros sitiantes 
quando solicitado. O mutirão ocorria, em geral, nos fins de semana quando os 
vizinhos atendiam o chamado para cooperar com o sitiante necessitado. Essa 
forma de solidariedade não tinha somente uma função produtiva, mas facilitava 
o contato entre vizinhos, estreitava os laços sociais, permitia a troca de 
informações e mesmo, às vezes, namoros e casamentos (Fortes Filho, 2005). 
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5.3 LOCALIDADES QUE REPRESENTAM O FANDANGO CAIÇARA 

 

Mapa 1 – Localização de Morretes (PR), descendo a Serra do Litoral - Fonte: Museu Vivo do 
Fandango. 

Historicamente, o fandango em Morretes sempre esteve fortemente 
ligado aos pixirões e ao carnaval. Com a redução das práticas dos pixirões, os 
fandangos tornaram-se raros no município. Um dos filhos mais ilustres da 
cidade, o jornalista, poeta e historiador Rocha Pombo (1857-1933), já apontava 
em sua época a necessidade de preservação das tradições musicais que 
estariam se perdendo. 

Na década de 1970, sob a organização da Professora Elmosa Salomão 
Richter, Morretes ganhou um grupo de fandango, constituído por fandangueiros 
tradicionais e jovens da cidade. O grupo viajou pelo país e teve um papel 
fundamental para o reconhecimento da importância do fandango em Morretes. 

 

                            Foto 1 – Grupo de fandango Professora Elmosa  

                            Fonte: www.fandangodoparana.blogspot.com 
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                    Mapa 2 – Localização de Paranaguá (PR) – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

Na segunda metade do século XVI, a busca pelo ouro deslocou os 
primeiros migrantes em direção à baía de Paranaguá. A exploração do ouro, 
intensificada nas primeiras décadas do século XVII, foi de fundamental 
importância para a ocupação do território de Paranaguá. Nessa época, foi 
fundado o primeiro povoado da região, na Ilha da Cotinga, posteriormente 
transferido para as margens do Rio Taquaré, atual Itiberê. Em 1640, chegou ao 
povoado o Capitão Provedor Gabriel de Lara, que oito anos mais tarde 
conseguiu a elevação da povoação, transformando-a na Vila de Nossa 
Senhora do Rosário de Paranaguá. 

Em 1660, Paranaguá tornou-se Capitania, passando a condição de 
cidade em 1842. A baixa produtividade das minas da baía de Paranaguá, 
associada à descoberta do ouro nas Minas Gerais, em fins do século XVII, 
levou a região a uma grave crise. O grande fluxo migratório em direção a Minas 
provocou o esvaziamento populacional e econômico de grandes áreas 
produtoras e o fechamento da Real Casa de Fundição de Paranaguá. Embora 
seu esgotamento tenha levado a região a um período de longa estagnação 
econômica, a mineração foi a grande responsável pelo povoamento inicial 
paranaense, levando ao aparecimento de outras importantes cidades, como 
Morretes e Antonina, no entorno da baía de Paranaguá e Curitiba (1654), no 
planalto. Durante o ciclo do ouro, surgiram na região às primeiras atividades 
agrícolas e de criação de gado, para abastecer arraiais, vilas e áreas 
mineradoras. A agricultura de subsistência e a pecuária, responsável pelo 
aparecimento, anos mais tarde, do ciclo dos tropeiros, foram justamente às 
atividades que sustentaram a ocupação dessa região após a crise da 
mineração. 

No século XIX, o plantio da erva mate e as explorações de madeira 
transformam-se nos principais motores da economia do Paraná, e a navegação 



16 
 

 
 

costeira já era o melhor meio de transporte entre Paranaguá e o restante do 
país. Entre 1880 e 1885, a construção da linha férrea ligando Curitiba à 
Paranaguá permitiu estabelecer uma ponte econômica entre o planalto e o 
litoral.  

Paranaguá destaca-se no cenário do fandango paranaense, pois foi à 
primeira cidade a constituir um grupo de fandango, composto por 
fandangueiros tradicionais, como o lendário Manequinho da Viola. Este grupo 
teve sua origem no trabalho do folclorista Inami Custódio Pinto, que na década 
de 1950 começou a formalizar suas pesquisas no litoral do Paraná. Segundo o 
Professor Inami, nesta época o fandango havia se tornado raro, mas através do 
contato com o violeiro Manequinho da Viola pode registrar algumas marcas. 
Em meados da década de 1960, o Professor Inami convidou Romão Costa 
para formar um grupo de fandango. O grupo se apresentou em muitos lugares 
e deixou importantes registros sonoros. 

O trabalho pioneiro tornou Paranaguá uma das cidades onde mais se 
encontram grupos de fandangos. Há o Grupo Folclórico Mestre Romão, o do 
Mestre Eugênio dos Santos, embora hoje já falecido, os Pés de Ouro, o 
Caiçaras do Paraná e o Grupo da Associação Mandicuéra. 

Há também alguns estabelecimentos onde o fandango ocorre com 
determinada frequência como o Mercado do Café e o Bar dos Artistas, de 
Pedro Pereira, e alguns que por causa de falecimento do dono do grupo não 
mais funciona, como por exemplo, a Casa do Fandango do falecido Mestre 
Eugênio e o Palco Totóia, que funciona só no período de festa na cidade. 

 

 

              Foto 2 – Grupo de Fandango Romão Costa – Fonte – Museu Vivo do Fandango 

________________________ 

Grupo de Fandango Romão Costa na apresentação na Festa da Tainha, na Praça 29 de Julho, 

e o Mestre Romão ao centro conduzindo os jovens fandangueiros. 
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         Mapa 3 – Localização de Guaraqueçaba (PR) – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

Guaraqueçaba é o berço de diversos fandangueiros paranaenses, 
muitos dos quais se deslocaram para a Ilha dos Valadares, em Paranaguá, em 
busca de melhores oportunidades de trabalho. O município é grande e divide-
se em muitas comunidades e vilas isoladas. O acesso ainda hoje não é muito 
fácil, podendo ser realizado de barco, partindo de Paranaguá, ou por terra, pela 
rodovia Antonina-Guaraqueçaba. 

Recentemente, foi realizada a Associação dos Fandangueiros do 
Município, fundada em 2001. A retomada das atividades da associação 
possibilitou a elaboração de um projeto de organização da Casa do Fandango 
de Guaraqueçaba, contemplando na edição 2005 do Programa Cultura Viva, do 
Ministério da Cultura. 

É importante lembrar-se das histórias de dona Durçulina, poetisa de 
Guaraqueçaba, embora já falecida, ela mencionava que contar causos era 
muito comum nos bailes de fandango do município, pois tudo se tornava motivo 
para uma moda de fandango: os namoros escondidos, os mutirões para fazer 
canoa, a mãe que levava o filho ao médico. Como já gostava de poesia 
naquela época, Dona Durçulina acabava decorando os versos das modas e 
lembrava que alguns fandangueiros “tiravam” apenas moda de amor, outros 
faziam gracejos sobre os costumes e o modo de vida do povo, outros falavam 
das belezas naturais e dos animais. 

_______________________ 

³Dona Durçulina Fagundes Eiglmeir nasceu no Rocio, em Guaraqueçaba, no ano de 1915, 
agora já falecida, sua mãe chamava-se Ermelina Maria do Carmo e seu pai, Antônio Martins 
Fagundes, era violeiro de fandango. Outros dados encontram-se no livro: Museu Vivo do 
Fandango. 
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Mapa 4 – Localização de Superagui (PR) – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

Em 1991, a UNESCO declarou toda a região da Floresta Atlântica 
situada entre o Vale do Ribeira e a Serra da Graciosa como parte da primeira 
Reserva da Biosfera no país. O Parque nacional de Superagüi é considerado 
uma das mais importantes unidades de conservação da Floresta Atlântica do 
Sudeste. Toda essa região, que abrange municípios de São Paulo e Paraná, foi 
declarada como Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 
dezembro de 1999. 

A criação do Parque, se por um lado forneceu mecanismos para 
viabilizar a preservação ambiental da região, por outro implicou em restrições 
ao modo de vida tradicional das populações caiçaras residentes. Rio dos 
Patos, por exemplo, foi durante longos anos locais de moradia de famílias que 
frequentemente organizavam mutirões e fandangos, como os Pereira. A família 
Pereira mudou-se para o Rio dos Patos no início da década de 1940, vinda da 
Vila do Araçatuba, em Cananéia. Lá permaneceu até o início da década de 
1990. 

Atualmente o Parque Nacional de Superagüi enfrenta alguns problemas 
em função da falta de infraestrutura e de fiscalização. Mas além da beleza e da 
riqueza de sua biodiversidade, a Ilha é também um importante núcleo de 
fandangueiros, que mantém vínculos com outras comunidades situadas em seu 
entorno como a Ilha do Cardoso e a Ilha das Peças. 

Nesta região, o projeto registrou fandangueiros da Ilha do Superagüi 
(Vila do Superagüi, Barra do Ararapira e Vila Fátima, Ilha das Peças, 
Abacateiro, Sítio Santa Rita, Varadouro e Ariri). 
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                  Foto 3 – Grupo de Fandango do Superagüi e Canal do Varadouro  

                  Fonte: Museu Vivo do Fandango 

 

Mapa 5 – Localização de Cananéia (SP) – Fonte – Museu Vivo do Fandango 

Cananéia ainda é uma das cidades com maior número de mestres 
artesãos, como Agostinho Gomes, Lino Xavier, Nelson Franco, além de 
membros da Família Pereira como, Arnaldo, Randolfo e Zé Pereira. É 
importante destacar a presença de compositores de fandango, como Arnaldo 
Teixeira, Ângelo Ramos, Paulinho Pereira, Valdemar Cordeiro, o Vadico. 
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O bom momento que Cananéia vive, é também resultado do trabalho de 
grupos e instituições que, junto com os antigos e jovens fandangueiros, vêm 
desenvolvendo importantes ações e projetos no município, como a Associação 
Rede Cananéia e o Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC).  

 

Foto 4 – Grupo de Fandangueiros de Cananéia – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

 

5.4 MESTRES FANDANGUEIROS E SUAS HISTÓRIAS 

 

Foto 5 – Violeiro Manoel dos Santos Cabral – Fonte – Museu Vivo do Fandango 

Em uma declaração ao livro Museu Vivo do Fandango, o Sr. Manoel 
disse que nunca deixou o fandango pitoco, quis dizer que nunca deixou o 
fandango parar e sua viola tocava a noite inteirinha. 

Manoel dos Santos Cabral é violeiro e construtor de instrumentos, 
nasceu em 1904, em Guaratuba, no Paraná. Quando jovem, mudou-se para 
Morretes, onde era requisitado para tocar nos pixirões. Ele conta que existiam 
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muitos violeiros naquela época e que seu pai are um deles. De seus filhos, 
somente Martinho dos Santos tornou-se tocador. 

Segundo o senhor Martinho, o tocador de fandango, ele pode ser 
violeiro, o que for, se ele não compreender as músicas e a dança, ele não pode 
fazer fandango. Não é qualquer um que pega um instrumento e faz fandango. 

Ele lembra que às vezes se juntavam dois ou três cantadores, e um 
desfazia do outro para ver quem era quem, ou quem era melhor no improviso. 
Os dois se pegavam e cantavam e tocavam a noite inteirinha, precisava estar 
afiado para não perder para o outro, pois sempre tinha que ter um perdedor, e 
lembra que naquela época não existia ninguém que o derrubasse. 

Há mais de quarenta anos, Manoel Cabral mora em Paranaguá, 
trabalhou na roça, foi serrador, pedreiro e cortador de pedra e construiu muita 
viola. Ele diz que as madeiras eram escolhidas, como caxeta, caroba, 
jaguataúva e cedro, pois eram as mais moles para se trabalhar com ela. 

 

 

                                  Foto 8 – Mestre Romão Costa - Fonte: Museu Vivo do Fandango 
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Romão costa é mestre de sala, fundador do Grupo Folclórico Mestre 
Romão e construtor de adufo e tamancos, ele nasceu em 1929 e, assim como 
seu avo e seu pai, criou-se na Ilha dos Valadares. 

Ele diz que o seu avo era o maior fandangueiro da Ilha. Plantava 
mandioca e com isso ele dava de comer toda a sua família, e quando ele entra 
no fandango para dançar, lembra-se de sua família que eram todos 
fandangueiros. 

Romão conta que seu avo, Antônio Matias Costa que teve quatorze 
filhos, além de trabalhar na roça, tinha casa de farinha e fazia artesanato 
(canoa, remo, tipiti, gamela). Eu também organizava mutirões que sempre 
terminavam em fandango. 

Ele fazia como seu avo, às dez horas dava um licor pra todos e de graça 
e todos bebiam. Meia noite fazia aquela mesa comprida e chamava todos para 
tomarem café com cuscuz de mandipuva e duas horas da madrugada e dava 
outra corrida de licor e as quatro ele reforçava o café, por esse motivo ele diz 
que na época não faltava uma viva alma nos bailes de fandango. 

                        

 

                       Foto 9 – Mestre Eugênio dos Santos – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

Eugênio dos Santos já é falecido, e muito contribuiu para salvar a 
permanência da nossa cultura. Ele sempre falava que o fandango iria ter o seu 
valor e que seria devidamente ser reconhecido pela história, através de 
projetos e livros. Ele dizia que sempre usava o fandango para o trabalho, tanto 
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na roça, numa puxada de madeira, puxada de canoa, construção de uma casa, 
enfim pagava com o fandango todo o trabalho que precisava. 

Eugênio dos Santos era violeiro e dono da Casa de Fandango na Ilha 
dos Valadares, local onde todos os sábados eram realizados os bailes de 
fandango. Eugênio dos Santos nasceu no Rio do Seno em 1926, no município 
de Guaraqueçaba. 

Ele contava dos procedimentos com relação à criação das Leis de 
Crimes Ambientais, que em sua época ele caçava com seu cachorro, 
derrubava algumas árvores para a confecção de instrumentos, e que na 
verdade teria que ter um procedimento para que vive do mato, e que depende 
do mato para sobreviver, pois que mata uma caça para se alimentar, hoje vai 
preso. 

Eugênio aprendeu a tocar viola com um machete que ganhou do seu 
pai, Domingos Severino, também violeiro. 

Ele ia ao fandango com o seu pai e dormia no banco de cansado, sua 
mãe o levava para a cama, mas já sabia que aquilo iria dar certo. Quando o 
seu pai cantava, ele cantava junto, meio fora de tom, mas estava sempre lá 
com o seu machetinho que o seu pai afinava para que ele tocasse e cantasse. 
Depois foi se dedicando, e aos treze anos de idade, já cantava e dançava para 
adultos dançarem. 

Ele contava que somente nessa idade, é que pode vestir a sua primeira 
calça comprida, sinal de já era adulto, e que, portanto podia tocar e dançar 
fandango como tal. Antes disso as crianças só dançavam na domingueira. Com 
quinze anos Eugênio dos Santos já era convidado a frequentar fandangos e 
mutirões em várias localidades.  

 

             Foto 13 – Os Irmãos Nemésio e Anoldo Costa – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

Nemésio Costa (à esquerda), e Anoldo Costa (à direita) violeiros e 
rabequistas, nasceram no Rio do Saibro, localidade próxima ao Rio dos Patos, 
em Guaraqueçaba. É filho de Severina Dias de Araújo e Rodrigo Alves da 
Costa. Quando tinham entre oito a dez anos, sua família mudou-se para Seboí, 
e mais tarde, foram morar com os tios em Poruquara, localidade próxima ao 
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centro de Guaraqueçaba, para que pudessem estudar. Após concluírem a 
quarta séries voltaram para Seboí para trabalhar no comércio com o pai.  

Nemésio conheceu os mutirões ainda no Rio do Saibro, quando era 
menino. Na juventude, sua família mudou-se para Vila Fátima, na Ilha do 
Superagüi. Nessa época, trabalhou como agente de saúde, visitando com 
frequência localidades como Rio dos Patos. As visitas lhe permitiram manter a 
convivência com a família Pereira, por conta das facilidades da cidade e do 
acesso dos filhos à escola, ele resolveu mudar-se com a família para 
Paranaguá.  

Nemésio trabalha na FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) como 
piloto de barco para a equipe médica que atende a aldeia indígena da Ilha da 
Cotinga. 

No Valadares, Nemésio já tocou com o Grupo Caiçara do Paraná, e hoje 
toca viola e canta com o Grupo Pés de Ouro. Ele já acostumado com os 
Pereiras na Ilha do Superagüi, encontrou dificuldades com o fandango 
praticado na Ilha dos Valadares, no que se refere a canto, pois já acostumado 
com o seu irmão Anoldo, que este ao abrir a boca já sabem o que vão cantar. 

Nemésio ministrou aulas de fandango, junto com Gerônimo dos Santos, 
amigo com já canta há alguns anos, na XIV Oficina de Música Popular de 

Curitiba, e, 2006. 

Anoldo Ribeiro Dias da Costa, irmão de Nemésio, é também violeiro. 
Nasceu em 1945, em Rio do Saibro, próximo ao Rio dos Patos, em 
Guaraqueçaba. Ele menciona que antigamente o povo não ensinava a gente 
que tinha que ir lá aprender por conta mesmo. Eu batia fandango, mas não 
como mestre, era só para acompanhar os colegas. Naquela época, no mutirão 
que fazia o fandango, Anoldo fala que quem não batesse o fandango, também 
não podia dançar. No Seboí, Anoldo vivia da pesca e do roçado de milho e 
mandioca. Depois se mudou para a Vila Fátima e tornou-se comerciante. 
Atualmente, reside na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, onde é dono de um 
bar. 

Para Anoldo, a continuidade do fandango depende do interesse dos 
jovens. 

Porque a juventude de hoje não está mais se interessando a tocar, ele 
acredita que na hora em que alguns desses mestres morrerem, não haverá 
mais ninguém para manter essa cultura viva. Ele fala da importância de manter 
viva essa cultura muito antiga, e que o interesse maior deveria partir da própria 
prefeitura da cidade, através da criação de cursos gratuitos para ensinar o 
jovem a tocar todos os tipos de instrumentos que fazem parte do fandango, 
com também a cantar e dançar o fandango, porque esta tradição muito antiga 
que foram passadas de pai para filho, não poderá cair no esquecimento. 

_____________________ 

Nemésio Costa mora na Ilha dos Valadares, na Rua 28, no Sete de Setembro e Anoldo Costa, 
reside na mesma Ilha, na Rua 32, no bairro Vila Bela na cidade de Paranaguá. 



25 
 

 
 

 

 

Foto 14 – Nilo Pereira – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

Nilo Pereira é violeiro e construtor de instrumentos, nasceu em 1954 no 
Rio da Rita, morou por muitos anos em Rio dos Patos e, atualmente mora no 
centro de Guaraqueçaba. É filho de Julino Pereira e Alzira França Pereira e 
têm doze irmãos, segundo Nilo, seu pai ensinou muita gente a tocar e dançar 
fandango no Rio dos Patos. Ensinou também toda a sua família, como filhos, 
sobrinhos e toda a parentada. 

Nilo afirma que quem inventou a rabeca foi o seu pai Julino Pereira e 
também a viola de taquara, e que existe até um verso sobre a viola de taquara, 
onde faziam um arco na taquara e colocavam uma corda de timbopeva, um 
cipó, e ai tocavam neste instrumento. 

Antigamente Nilo comenta que o serviço era só dentro do mato, pois 
construíam canoas e remos para vender, plantavam e colhiam palmito para 
vender, viviam e sobreviviam de tudo que vinha do mato. Ele conta que era um 
comerciante, que comprava de tudo como, remo, canoa, balaio, farinha, feijão, 
de tudo daqueles que plantavam para que ele vendesse para aqueles que não 
tinham, e já chegou até vender feijão para aqueles que lhes vendiam, pois a 
plantação demorava muito para que pudessem colher com rapidez. 
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Nilo foi um dos responsáveis pela formação do Grupo Família Pereira e 
desempenha a função de organizador do grupo. Em 2002, por meio da parceria 
com o Grupo Viola Quebrada, de Curitiba, a Família Pereira gravou o seu 
primeiro CD, um álbum duplo, intitulado Viola Fandangueira. Em 2003, 
gravaram um novo CD, junto ao Grupo Folclórico Mestre Romão, encartado no 
livro Fandango de Mutirão. 

Ele diz que tem condições de ensinar e aprender do mesmo jeito que ele 
esqueceu. Então ele teria esse prazer de aprender, ensinar e aprender o que 
ele já esqueceu. 

 

Foto 15 – José Pereira – Fonte: Museu Vivo do Fandango (Cananéia) 

José Pereira nasceu em 1951, no Rio dos Patos, em Guaraqueçaba. É 
filho de Vicente José Pereira e Maria Augusta Costa. Aos trinta e um anos, 
casou-se e foi morar no Varadouro, em Cananéia, onde mora até hoje. Zé 
Pereira é conhecido como grande rabequista e violeiro, e toca também viola 
caipira, violão, cavaquinho, surdo e pandeiro, além de fazer todos os 
instrumentos. Na infância, no Rio dos Patos, sua família vivia da pesca, da 
caça e plantação. 

Passarinhada de bodoque, que a gente usava muito, se juntava quatro 
ou cinco, pra passarinhar. Naquele tempo não tinha condição de nada. O 
pessoal caçava, pescava, pois fartura no sítio era demais, com relação à caça 
e pesca, entre outras atividades da mata. Nós vivíamos em função da roça, diz 
ele que derrubavam as árvores só para ver o choque no chão. N a roça viviam 
de plantação de feijão, arroz, mandioca, milho e palmito, além da pesca que 
naquele tempo era fartura. 
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José lembra muito do tempo de mutirão, que logo depois terminava com 
fandangada, ele lembra que ia a cima dos ombros dos pais, e que ficavam 
olhando aquela dança e que a volta com certeza era dormindo no colo dos 
pais. Às vezes acordávamos várias vezes durante o fandango, pois o batido 
era tão forte que chegava a doer o ouvido, parecia que eles estavam duelando, 
e quem batesse mais forte ganhava, agora entendo o prazer de se bater um 
fandango. 

Aos doze anos, José aprendeu a tocar rabeca, em um instrumento 
emprestado pelo irmão Leonildo. Zé era tão pequeno, que tocava a rabeca 
apoiada em seu colo, em posição vertical, e não apoiada no braço. Mesmo 
depois de crescido, manteve o modo de tocar. Alguns jovens que aprenderam 
rabeca com ele, também acabaram seguindo o mesmo modo de empunhar o 
instrumento.  

 

    Foto 16 – Inami Custódio Pinto – Fonte: Informativo Nosso Pixirum 

Inami Custódio Pinto, um dos maiores folcloristas, pesquisadores e 
compositores que o Paraná já produziu, dedicou a sua vida ao registro de 
tradições culturais, ritmos, danças, músicas e marcas da identidade dos 
habitantes desta parte específica do planeta. 

Inami nasceu dia 19 de outubro de 1930, em Curitiba, e se formou na 
Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Seu nome, Inami, significa em tupi-
guarani: “água-azul”. Inami tornou-se uma referencia ao pesquisar e publicar 
trabalhos sobre os indígenas e a coletividade que conservam a memória de 
mitos, lendas, superstições, crenças, tabus e onde ocorrem manifestações de 
danças, autos, poesias, além do cultivo de artesanato. Além disso, entre as 
obras compostas por ele, está, por exemplo, o hino da cidade de Toledo. 

Criador de mais de 200 músicas (muitas delas já gravadas por nomes 
como Ary Fontoura, Odelair Rodrigues e os Calouros do Ritmo), Inami compôs 
a conhecida música “Gralha Azul”. 

Nas pesquisas voltadas ao folclore paranaense ele desenvolveu 
trabalhos sobre figuras relevantes para a história do Estado, como a gralha 
azul, fandango e música folclórica. Fez suas primeiras pesquisas no litoral 
paranaense por meio de contato com pescadores e nativos das ilhas da região 
e realizou os primeiros registros em áudio e vídeo do Fandango Paranaense. 



28 
 

 
 

No meio acadêmico ministrou aulas da disciplina de “Folclore”, Na 
Faculdade de Educação Musical do Paraná, depois na Faculdade de Artes do 
Paraná, realizou várias palestras. Foi também presidente da Primeira Jornada 
de debates sobre o Folclore Nacional e participou de vários projetos culturais 
do Estado do Paraná. (Fonte: www.arte.seed.pr.gov.br).  

5.5 INSTRUMENTOS DO FANDANGO E COMO SÃO CONFECCIONADOS 

 

 

               Imagem 1 – Rabeca ou Rebeca – Fonte: Fandango de Mutirão 

Também feita de caxeta, imbuia, cedro ou caroba, a rabeca tem o seu 
boneco (corpo e braço) esculpido em madeira inteiriça e só o tampo de cima é 
calado ou cravado. O cabeçote do braço é todo trabalhado, podendo ser 
considerado um objeto de arte. Ela possui três ou quatro cordas afinadas em 
quintas justas (mi-lá-ré-sol). 

 

       Imagem 2 – Viola ou Guitarra Mourista – Fonte: Fandango de Mutirão 
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A Viola do fandango só é fabricada em nosso litoral, nas ilhas e em 
lugares mais afastados dos balneários. Ela é confeccionada de caxeta, madeira 
abundante em nosso litoral, leve e fácil de trabalhar e que “não pega bicho”. O 
tampo às vezes é de cedro, imbuia ou canela. Sua procedência é 
provavelmente oriental, levada para a Europa e trazida para o Brasil pelos 
Jesuítas no século XVI. 

 

                              Imagem 3 – Adufe ou Adufo – Fonte: 

É uma espécie de pandeiro. O aro é feito de caxeta e as baterias que 
outrora feita de vintém, hoje é feita de tampinhas de garrafas, o couro utilizado 
é de cotia ou de mangueiro, estes por facilitarem o escorregamento das pontas 
dos dedos, os demais couros machucariam os dedos. 

 

    Imagem 4 – Tamancos – Fonte: Fandango de Mutirão 
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Os tamancos são usados pelos fandangueiros nas marcas batidas e 
rufadas, pelo fato do batido ser muito forte, levou a fama de baile ruidoso. O 
limoeiro e a laranjeira são opção de madeira para a confecção do tamanco por 
se tratar de madeira dura e resistente. Aparte de cima antigamente era usado 
borracha bem forte, mas hoje é feita de couro resistente. 

5.6 COMIDAS TÍPICAS ALIADAS AO FANDANGO 

 

Imagem 5 – Barreado e Acompanhamentos – Fonte: Museu Vivo do Fandango 

Quando os primeiros portugueses chegaram ao litoral do Paraná e 
trouxeram esse maravilhoso prato, que era muito utilizado na época dos 
chamados “mutirões”, que na língua indígena, essa mobilização era chamada 
de “Pixirum”, que significa “fazer tudo em conjunto”. Em período de colheita, em 
construções de escolas e casas, em pescarias, a população se reunia para que 
todos pudessem ajudar inclusive as mulheres. Desta forma, o barreado era o 
prato mais fácil de ser feito, pois sendo preparado antes, só precisava ser 
esquentado e misturado com farinha na hora da refeição. Essa iguaria também 
era consumida pelos tropeiros da região, pois se trata de uma comida forte e 
que ajudava muito em suas viagens na venda de mercadorias. 

Ingredientes para 10 pessoas: 5 kg de carne fresca, 3 ou 4 macinhos de 
cheiro verde, 1 macinho de alfavaca, 1 macinho de salsa miúda, 500 kg de 
toucinho fresco, 3 dentes de alho, pitadas de cominho, pimenta do reino moída, 
3 a 4 folhas de louro e sal a gosto. 

Modo de preparo: Corte a carne em pedaços quadrados regulares e o 
toucinho em fatias finas. Revista à panela a panela de barro (nos lados e no 
fundo) com toucinho e coloque a carne e os temperos em camadas sucessivas, 
até mais ou menos ¾ da panela. Quando já estiver subindo o cheiro de 
cozimento, faça uma massa de farinha de mandioca, água quente e cinza para 
“barrear” a tampa de modo que não saia o vapor. Deixe cozinhar em fogo 
médio, de preferência de fogão a lenha, por cerca de 10 horas. A tradição 
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manda que se tome uma “pinga da boa”, antes do barreado. Sirva com arroz, 
farinha de mandioca, banana e laranja. 

 

Imagem 6 – Bolinho de Polvilho – Fonte: www.culinariaagil.blogspot.com 

Ingredientes: 1 kg de polvilho. 5 ovos, ½ kg de açúcar, 2 colheres rasas de 
fermento. 

Modo de preparo: Bata as claras, as gemas e o açúcar numa vasilha até ficar 
uma mistura homogênea. Acrescente o fermento, a aos poucos, o polvilho até 
formar uma massa bem firme, que desgrude das mãos. Polvilhe as mãos e 
enrole a massa rapidamente, fazendo bolinhas. Coloque as bolinhas para assar 
no forno pré-aquecido por cerca de 15 minutos, até que elas fiquem 
douradinhas. (Receita de Bernadina Pereira de Guaraqueçaba, no Paraná). 

BOLO DE PINHÃO 

Ingredientes: 2 xícaras bem cheias de pinhão cozido e moído, 1 xícara de 
manteiga sem sal, 1 lata de leite condensado, 4 gemas de ovos, 1 xícara de 
farinha de trigo, 4 claras batida em neve, 1 colher de chá de fermento em pó, 
açúcar a gosto e uma pitada de sal. 

Modo de preparo: Bata a manteiga com o açúcar, até obter um creme. 
Adicione o leite condensado, junte as gemas e continue a bater. Junte o sal e 
depois o pinhão (já previamente cozido sem sal, com fervura de 50 a 60 
minutos, até que a água se torne uma tintura, se o pinhão for novo). Misture 
lentamente a farinha peneirada com o fermento, mexendo bem. Por último, 
adicione as claras em neve. Junte uma forma média com manteiga ou gordura 
vegetal e polvilhe com farinha de trigo. Asse em forno moderado entre 30 ou 40 
minutos. (Receita de Inez Lorena Schimitz, Valadares). 

 

 

http://www.culinariaagil.blogspot.com/
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5.7 PRINCIPAIS MODAS FANDANGUEIRAS 

CHAMARRITA DE LOUVAÇÃO 

Nesta, os violeiros, que também são cantores, improvisam os versos que 
brotam espontaneamente de sua alma, agradecendo aos convidados especiais 
presentes e ao provedor da festa, aquele que incentiva, organiza ou patrocina, 
contendo fatos históricos nacionais e regionais. 

Dança-se como em qualquer salão de baile, isto é, os pares enlaçados 
seguem o ritmo. Há uma única conversão: obedece a ordem de entrada no 
salão, o segundo atrás do primeiro, e assim por diante, e rodeiam-se no sentido 
horário. Como por exemplo, o relato da letra da “Chamarrita de Louvação”, 
homenagem que foi oferecida, “Louvação ao Consul da Noruega” e outros. 

 

 

Figura 1 – Marca Xamarrita de Louvação – Fonte: Fandango de Mutirão 

MARCA ANU 

É a primeira marca ou dança do fandango batida com tamanco. Forma-
se uma roda de homens no primeiro verso, que é puxada pelo mestre (aquele 
que conhece todas as danças), o qual inicia o tamanqueado e mantém o ritmo 
do começo ao fim. Logo os folgadores firmam o sapateado, as folgadeiras 
entram na roda formando par em frente a eles: os violeiros cantam a primeira 
estrofe, durante os demais versos, as mulheres imitam os movimentos do anu 
em terra e voando. Vão e voltam ao centro da roda. Os homens mantém a 
roda. 

Ao final dos versos, eles viram-se de frente para eles, levantam à mão 
direita a cima da cabeça e seguram a mão esquerda deles, formando um arco 
(túnel). Passam por baixo desse túnel e vão ocupar o lugar de dama anterior. 
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Figura 2 – Marca Anu – Fonte: Fandango de Mutirão 

MARCA OITO (8) SIMPLES 

Os homens, simultaneamente, tomam a iniciativa. Por dentro da roda 
contornam a mulher da direita e depois da esquerda, descrevem entre elas o 
desenho de um “8”, e repetem o movimento por três vezes seguidas. 

Há um breque no sapateado, seguido por palmeado, mais um breque, 
outro palmeado, e logo em seguida os violeiros, puxam o segundo verso no 
qual repetem o que foi feito durante os primeiros versos da estrofe e assim por 
diante até um dos violeiros gritarem “ô-de-casa”, única voz de comando 
durante a dança, quando eles vão ao centro e batem o arremate. Ou, 
simplesmente, elas abandonam a roda e eles batem o arremate. 

Geralmente as danças ou marcas de fandango possuem quatro estrofes, 
mais uma que é a estrofe da despedida, para avisar que está na hora de 
terminar. 

 

Figura 3 – Marca “8” Simples – Fonte: Fandango de Mutirão 
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MARCA MARINHEIRO 

Formando o tamanqueado durante a primeira estrofe, eles vão e vem ao 
centro da pista imitando o balanço do navio. Após passar o túnel e durante o 
refrão, eles levantam os braços recurvados acima das cabeças, mãos 
espalmadas para cima (seguras pelas mãos deles) e passam a bailar para cá e 
para lá. Ao cantarem “Açucena é bonita”, sem largar as mãos, dão um giro 
nelas (para a esquerda) passando-as para trás e continuam a bailar, para cá e 
para lá, até “marinheiro me leva”. 

 

 

  Figura 4 – Marca Marinheiro – Fonte: Fandango de Mutirão 

Das marcas de fandango, as seguintes eram as mais executadas em 
locais como, Ilha dos Valadares, Rio da Vila, Guaraqueçaba, Superagui – PR, 
Cananéia e Iguape – SP, entre outros lugares que representam o fandango 
caiçara, como por exemplo: Anu, Chamarrita de Louvação, Chimarrita, 
Marinheiro, Anu e Anu Velho, Balaio, Caranguejo, Batida, Vilão-de-lenço, 
Estrada, Meia canja, Mico, Pezinho, Queromana, Porco, Borboleta, Tatu, 
Tirana de dois e Tirana de lenço, Sapo, Queromana de oito, Recortado, 
Graciana, Manjericão, Cana-verde, Chamarrita batida e Chamarrita bailada, 
Feliz, Xará, Xarazinho, Xará grande, Andorinha, Pica-pau, Jacaré, Tonta, 
Pinga-fogo e Português. 

 

 

 

________________________ 

Estas principais Marcas como: Chamarrita de Louvação, Anu, Marca Oito Simples e Marinheiro, 
foram passadas aos alunos em sala de aula através de vídeo, os quais foram gravados em um 
dos bailes de fandango realizado sempre nos últimos sábados de cada mês, e que segundo 
Menésio Costa, músico e fandangueiro, essas marcas não pode deixar de ser tocada pelos 
músicos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas conversas que eu tive com o meu tio Romão Costa, morador na Ilha 
dos Valadares, que é mestre de fandango, eu mencionei sobre o projeto de 
intervenção que estou realizando sobre o fandango, o qual faz parte de um 
compromisso assumido dentro da Agenda 21 Local no Colégio Estadual de 
Alexandra para os alunos do ensino médio, também mencionei sobre o 
desconhecimento de muitos alunos sobre a cultura do fandango. Disse ele para 
mim que também não foi fácil reunir os jovens, que hoje compõe seu grupo de 
fandango, pois estavam moldados ao mundo moderno das novas gerações, 
que compõe a música atual. 

Disse ele que ao convidar os jovens para resgatar e fazer parte do 
fandango local, responderam que era coisa do passado e que ficariam com 
vergonha de se apresentar em público. Mas com a ajuda de muitos pais, até 
mesmo seus filhos que nunca participaram diretamente do fandango, agora 
tem seus netos que fazem parte do grupo de Fandango Mestre Romão, os 
objetivos foram alcançados. Ele disse a mim que esta muito feliz, pois sabe que 
tem pessoas comprometidas com a nossa cultura, agora Patrimônio Imaterial 
Cultural, que não irão deixar o fandango cair no esquecimento. 

Nemésio e Anoldo costa que são irmãos e pertencentes ao Grupo de 
Fandango Pés de Ouro, e também moram na Ilha dos Valadares, no momento 
em que conversávamos em um baile de fandango que acontece sempre no 
último sábado de cada mês no Mercado do Café, disseram-me que é atitudes 
como essa, como projetos sobre o fandango, que não deixam a nossa cultura 
morrer, mas temos que levar as estes jovens tudo que é aliado ao fandango, 
como os mutirões, comidas típicas, entre outros. Mas o Menésio disse que a 
principal preocupação dele é sobre a criação das marcas, pois é na base do 
improviso, e este sim é difícil de ensinar, apesar de existirem várias marcas, 
precisaríamos que os jovens aprendessem também a criar mais. 

Aos alunos foram levados através de gravação de vídeos os pedidos de 
muitos fandangueiros, como Mestre Romão Costa, os músicos Menésio e 
Anoldo Costa, o tocador de Adufo Valdomiro e Zeca tocador de Rebeca, para 
que os alunos não desistam da nossa cultura, pois o fandango representa a 
história da cultura litorânea paranaense. 

Os alunos absorveram com sucesso todos os conteúdos ali passados, 
dava para perceber o entusiasmo em querer aprender e conhecer, o que 
faltava realmente era essa possibilidade de levar aos seus conhecimentos algo 
que lhes era até então desconhecido. Como o próprio Romão Costa declarou 
em uma de nossas conversas: “O povo litorâneo em uma grande proporção 
desconhece a sua cultura, por isso não valoriza”. 

Encontramos na escola hoje, há certo preconceito em relação ao 
fandango, mas muitos alunos desconhecem o fandango, sua trajetória e sua 
importância como cultura local. Essas restrições não ficam somente a partir das 
instituições de ensino, mas também principalmente da falta de conhecimento 
dos próprios pais dos alunos ou às vezes por pouca informação sobre as 
nossas culturas. Acredito que as danças folclóricas que fazem parte da nossa 



36 
 

 
 

cultura, deveriam ser inseridas nos currículos educacionais, e assim levar um 
maior conhecimento com relação a nossa cultura local. 

Este projeto de intervenção demonstrou a grande necessidade de inserir 
no Projeto Político Pedagógico, não só do Colégio Estadual de Alexandra, mas 
em todas as escolas públicas, o reconhecimento da nossa cultura, como parte 
da disciplina a ser inserida para os alunos. O objetivo desta intervenção foi 
alcançado, pois a grande parte dos alunos sequer ouviu falar do fandango 
caiçara, a cultura que já fez parte da vida de seus avós, seus pais e agora 
estava completamente esquecida por eles agora é a semente plantada 
novamente e com certeza criara grandes frutos para serem colhidos. 
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