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Dança de Salão 

As Origens da Dança de Salão 

As primeiras Danças de Salão surgiram na Europa durante o 

Renascimento. 

 

A Dança de Salão, um exemplo de Dança Popular e também 

conhecida como Dança Social ou de Sociedade, é a dança praticada nos bailes e 

reuniões sociais que tem o objetivo de socializar e divertir. O termo de salão é 

devido à necessidade de salas grandes, os salões, para que se possam realizar as 

evoluções das danças. 

 

A dança de salão originou-se em danças da corte, durante a Idade 

Média. É uma Dança social praticada normalmente por prazer, união, integração e 

socialização em bailes e reuniões dançantes. 

 

A dança de salão conquistou grande popularidade nas décadas de 

1940 e 1950 devido ao sucesso dos musicais encenados na Brodway e nos filmes, 

onde na década de 60 perdeu muito de sua popularidade com o surgimento do 

movimento musical Rock and Roll. 

 

A dança de salão, nos países europeus é considerada um esporte. No 

Renascimento a dança apresentava também um significado filosófico, pois muitas 

pessoas acreditavam que a harmonia de movimentos de dança refletia a harmonia 

no governo, na natureza e no universo. Foi ainda nesse período que ela se definiu 

em duas linhas, as Danças Teatrais e as Danças Sociais. As primeiras são as 

danças de apresentação, de espetáculo e/ou de entretenimento, compreendendo 

atualmente, entre outras, o balé, a dança moderna, as folclóricas e o sapateado. Já 

as Danças Sociais ou Populares são aquelas em que os praticantes dançam para 

seu próprio prazer, são as danças dos bailes, festas e reuniões sociais. 

 

No decorrer do século XX, as Danças Sociais ou Danças de Salão, 

como também podem ser chamadas, sofreram importantes transformações, algumas 



se aprimoraram, outras desapareceram e, atualmente são representadas por ritmos 

variados como o forró, o bolero, o samba de gafieira e a salsa, entre outros. 

 

Em seu início, as Danças de Salão não eram realizadas a dois, de 

pares enlaçados independentes, como conhecemos hoje, mas sim “(...) em grupos 

formando filas de pares de dançarinos” (PERNA, 2001, p. 36), que dependiam uns 

dos outros em suas evoluções. A pavana, a gavota e o minueto são exemplos 

dessas primeiras Danças Sociais, sendo este último o de maior sucesso, tanto na 

França, seu país de origem, quanto em outros países da Europa e América. 

 

O estilo responsável por colocar damas e cavalheiros dançando juntos, 

de forma enlaçada, é a valsa, proveniente da Áustria e Alemanha que chegou à 

Paris no final do século XVIII e que seria a “febre” dos salões no século seguinte. 

Outro ritmo de sucesso no século XIX é a polca que, segundo Perna, surgiu “(...) na 

Boêmia em 1830 como dança rústica (...)” (2001, p. 16) e se transformou em Dança 

de Salão sete anos depois quando chegou a Praga. O apogeu da valsa e da polca, o 

surgimento de novas danças e a popularização das mesmas durante o século XIX 

fizeram dessa época um importante período de desenvolvimento para as Danças 

Sociais. 

 

A valorização da dança deve-se a diversos fatores. A prática do 

mecenato e a necessidade que a nobreza tinha em ter um comportamento refinado 

e de realizar grandes festas, além de levar os dançarinos à corte, gerou um 

desenvolvimento no estudo e aperfeiçoamento das danças. 

 

Nesse período Domenico Di Piacenza escreveu “Da arte de dançar e 

conduzir coros”, o primeiro tratado da história que surgiu da necessidade de 

organizar e registrar os passos da dança, codificando-os e criando um repertório de 

movimentos utilizáveis fora de contexto, mas servindo a qualquer um, quando 

necessário (MENDES, 1987, p. 23). 

 

É no século XIX que surgem estilos como o tango, exemplo de Dança 

Social muito apreciada e executada ainda hoje. 

 



Uma nova era para a Dança de Salão iniciou-se juntamente com o 

século XX. Os ritmos locais do continente americano influenciaram a forma de 

dançar e o surgimento de novas danças. O jazz norte-americano adaptou-se ao 

cakewalk – uma forma afro-americana de música e dança – e os movimentos de 

giros da valsa e da polca foram trocados por movimentos de “(...) deslocamentos 

para frente e para trás” (ROCHA, 2005, p.84), característicos, atualmente, de danças 

como o bolero e o chachachá. 

 

Na década de 1910 o maxixe, primeira Dança de Salão brasileira que 

daria origem ao samba de gafieira, chegou aos Estados Unidos e à Europa, onde 

alcançou grande sucesso. Em meados dos anos 20, foram criadas as primeiras 

competições de Dança de Salão e, por essa razão, houve a “(...) necessidade de 

padronizar passos, figuras e critérios de avaliação (...)” (Ried apud Rocha, 2007, p. 

84), o que foi feito pelos ingleses, que percorreram vários países e codificaram a 

forma de dançar e a melhor maneira de ensinar cada ritmo. A partir daí, surge o 

Ballroom Dancing ou Dança Esportiva, uma forma competitiva da Dança de Salão 

que atualmente está muito em voga na Europa e Estados Unidos e prestes a se 

tornar modalidade olímpica.  

 

Entre os anos de 1930 e 1950, danças latinas como o mambo e a 

rumba, originárias da habanera cubana, popularizaram-se no mundo inteiro. É 

também nesse período, mais precisamente na década de 1940 que, segundo Perna, 

o tango argentino “(...) se definiu como dança de salão (...)” (2005, p. 121). Nos anos 

50 explodiu nos Estados Unidos o rock-and-roll, uma dança diferente das que eram 

praticadas até o momento, pois apesar de ainda ser dançada a dois, os pares não 

dançavam enlaçados, mas sim separados, de uma forma mais solta. O surgimento 

dessa nova forma de se dançar é mostrado, segundo Perna (2005, p. 63), no filme 

“No Balanço das Horas” (Rock Around the Clock). A dança do rock conquistou os 

jovens das décadas de 50 e 60 e atualmente é conhecida como Dança de Salão 

pelos nomes de soltinho, swing e/ou twist. 

 

Com o aparecimento das discotecas na década de 70, as Danças de 

Sociedade dispensaram “(...) a padronização de passos para facilitar a interação 

com o parceiro” (ROCHA, 2007, p. 85). Nesse período, assim como nas duas 



décadas anteriores, alguns estilos perderam popularidade, o que gerou a Dança de 

Salão um certo declínio, que só não foi maior porque “(...) filmes da época, como 

„Saturday Night Fever‟ estimulavam os jovens do mundo todo a continuar a dançar a 

dois nas pistas das discotecas (...)” (idem, p. 85). 

 

A mídia sempre contribuiu para o desenvolvimento da Dança de Salão. 

Um exemplo é o filme “Dirty Dancing” de 1987, que relançou o mambo, fazendo-o 

cair nas graças dos jovens e se tornar a dança da moda. De 1990 até os dias atuais 

vários outros filmes referentes à Dança Social fizeram sucesso, entre eles “Dirty 

Dancing 2”, “Shall we Dance” (Dança Comigo) e o mais recente “Take the Lead” 

(Vem Dançar). 

 

Mas não só de filmes se fez o aparecimento da dança na mídia. 

Reportagens, revistas e jornais especializados, programas de TV, como o “Dancing 

with the Stars” (Dançando com as Estrelas) – criado pelos americanos e copiado por 

vários países, inclusive o Brasil – foram e ainda são personagens importantes na 

crescente popularidade da Dança Social. 

 

 

Dança de Salão no Brasil 

 

No Brasil as primeiras danças de salão chegaram no século XVI, 

trazidas pelos portugueses e posteriormente por outros imigrantes europeus. A 

mistura das culturas dos primeiros colonizadores com a dos índios e a dos negros 

africanos e imigrantes “(...) propiciou a formação de nossa cultura e foi muito 

importante para nossa música e dança” (PERNA, 2001, p.11), inclusive para da 

Dança de Salão. 

 

Em seus primeiros passos no Brasil, as Danças de Salão só eram 

praticadas pelos senhores, ou seja, pela elite. Enquanto esta praticava as danças da 

moda da época, os escravos executavam suas danças típicas, que posteriormente 

influenciariam no desenvolvimento de novos gêneros musicais e Danças Sociais 

entre os quais está o samba, música e dança genuinamente brasileiras. As primeiras 



danças européias executadas em solos brasileiros foram, entre outras, a gavota e 

principalmente o minueto. 

 

Nos séculos XVII e XVIII, o Brasil seguia as tendências culturais de 

Paris e, como o minueto estava em voga na capital francesa e em toda Europa, 

também fez muito sucesso por aqui. Podemos comprovar tal sucesso através de 

Luís Edmundo que relata que “nos salões senhoriais do Rio colonial, por ocasião 

das festas, tocava-se apenas música de dança, (...) e dançava-se o minueto” (apud 

Ellmerich, 1987, p. 119). 

 

Apesar de já estar presente em território nacional anteriormente, é o 

ano de 1808 que marca oficialmente o início das danças sociais no Brasil. As danças 

executadas pela aristocracia nesse período eram a valsa, a polca, a quadrilha, o 

schottisch e a habanera, entre outras. A valsa foi a primeira Dança de Sociedade 

executada de forma enlaçada e por essa razão foi considerada imoral por alguns 

membros da alta sociedade, tanto no Brasil, quanto na Europa. A polca, conhecida 

também como “valsa pulada” foi dançada pela primeira vez no Brasil em 3 de julho 

de 1845. 

 

 

Classificação da Dança 

 

As danças de salão classificadas como “Bailes” tem a seguinte divisão: 

 

 Bailes Latinos- ritmos considerados “quentes, excitantes” com origem dos 

países da América Latina. 

 Bailes Europeus- tem origem no continente europeu, com destaque em 

alguns ritmos entre eles a valsa. 

 Bailes Norte- Americanos- surgiram no norte da América sobressaindo-se 

danças como o Fox-trot, Rock and Roll e outras. 

 

 

 



 

Características da Dança 

 

A dança de salão deve ter necessariamente o par (a dama e o 

cavalheiro); é necessário uma postura correta tanto da dama quanto do cavalheiro; 

cada  tipo dança de salão apresenta a sua postura correta de acordo com seu estilo, 

movimentação e passos. 

 

Existem regras básicas a serem seguidas pelas damas e pelos 

cavalheiros: O cavalheiro sempre começa a dança pelo lado esquerdo (pé esquerdo) 

e a dama pelo lado direito (pé direito) o cavalheiro sempre conduzirá a dama e essa 

deverá acompanhar a condução do seu par. É imprescindível que o cavalheiro 

conduza a dama com elegância, suavidade, mas com firmeza e decisão. 

 

Para shows e apresentações especiais é preciso um figurino adequado 

ao tipo de dança. 

 

Valsa 

 

Vários autores apontam que a origem da valsa moderna se deu na 

Áustria. Ela é considerada como a primeira dança de salão praticada a dois, os 

pares percorriam graciosamente o salão mostrando toda sua nobreza. 

 

Valsa é um tipo de dança clássica, embora sua origem tenha sido 

campestre. A valsa surgiu na Áustria e na Alemanha, no inicio do século XIX 

inspirada em danças como o minueto (dança na qual os pares dançavam 

separados) e o laendler (dança campestre, na Alemanha). Importante pontuar que a 

valsa surgiu primeiramente como uma dança, sendo posteriores as composições 

das valsas como música.  

 

A palavra “valsa” tem origem na palavra alemã “waltzen”, que traduzida 

quer dizer “dar voltas”. 

 

http://www.infoescola.com/artes/valsa/


Diz-se que a valsa é uma dança de compasso ternário, ou seja, tem 

três tempos, sendo o primeiro tempo forte e os demais fracos. 

 

As principais valsas são a vienense e a inglesa, consideradas 

clássicas. 

A valsa no Brasil foi difundida com a vinda da família real portuguesa. A 

característica principal inicialmente era o giro rápido e contínuo e a variação das 

figuras feitas pelos homens e mulheres. 

 

Durante quase todo o reinado da Rainha Victória (considerada uma 

dançarina de salão especialista em valsa), o Quick, ou valsa vienense, permaneceu 

muito popular. 

 

Atualmente, a valsa apresenta duas formas: a valsa vienense (rápida) e 

a valsa moderna (ou diagonal). 

 

 O maior compositor de valsas, considerado o “rei das valsas” foi o 

vienense Johann Strauss II. Dentre suas obras primas, destaca-se o Danúbio Azul. 

Outros músicos de renome internacional, como Weber, Chopin, Ravel e Brahms têm 

valsas em seus repertórios. 

 

A valsa é encontrada no repertório de alguns compositores brasileiros, 

como Villa Lobos, Carlos Gomes, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, entre outros. 

 

Ainda hoje, no Brasil, dançar valsa é uma tradição insubstituível em 

bailes de debutantes, formaturas e casamentos. 

 

Salsa 

 

A salsa foi difundida pelo bailarino Fernando Claumann. Originada em 

Cuba a partir do Danzón (dança parecida com o bailado medieval, praticada em 

Cuba, no século XIX) com influência do ritmo musical desenvolvido a partir da 

segunda metade do século XX. 

http://www.infoescola.com/artes/valsa/
http://www.infoescola.com/artes/valsa/
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Claumann&action=edit&redlink=1


 

O nome salsa é recente, surgiu por volta da década de 1970. Foi neste 

período que este estilo invadiu os bailes e as casas noturnas da América do Norte, 

especialmente na cidade de Miami (EUA). Teve inspiração nas letras das músicas 

caribenhas, que sempre traziam palavras como “salsa”, “sabor” e “azúcar” em suas 

composições, exaltando o “tempero” latino. O figurino é extravagante, tanto para os 

homens quanto para as mulheres, no segundo caso, a intenção é revelar toda a 

sensualidade e beleza da mulher de alma latina. (CERIBELLI, 2008). 

 

Na década de 80 fazia muito sucesso com a juventude cubana que a 

conhecia e a chamava como son. 

 

A salsa é considerada como um ritmo quente, picante e saboroso. 

Célia Cruz é uma cubana bastante conhecida por suas salsas; Glória Estefan 

também gravou salsas que se popularizaram. A canção Mi Tierra foi um dos grandes 

sucessos em 1993.  Ritmo quaternário. 

 

Em seu acompanhamento predominam os instrumentos de percussão. 

Um país no qual se produziu, nos últimos anos, uma expansão da salsa com maior 

vigor é a Colômbia, destacando-se Joe Arroyo, o grupo Niche e a orquesta 

Guayacán. Entre os híbridos mais recentes da salsa, destacam-se os chamados 

"mereng-house", a "salsa merengue" e "salsa gorda". 

 

Em 2000, surgiu a primeira companhia especializada em salsa no 

Brasil, a Conexión Caribe Companhia de Danças, que, em 2001, criou o Encontro 

Nacional de Salsa, evento anual que, a partir de 2003, se transformou no Congresso 

Mundial de Salsa do Brasil, um dos maiores eventos do gênero no mundo. 

  

Bolero 

 

Bolero é um estilo que traz muitas controvérsias em relação a sua 

origem, em algumas fontes encontra-se que nasceu em Cuba, aproximadamente em 

1880, outras fontes trazem que surgiu na Inglaterra, passou pela França e 



fortaleceu-se na Espanha. Carrol & Brown (1994 apud Bregolato 2006) acreditam 

que é uma dança de origem espanhola, que mistura influências de outros países 

latino-americanos, sua característica é o romantismo. Ritmo binário. 

 

Músicas e compositores mais conhecidos: música- Bésame mucho, 

composto por Consuelo Velásquez (1941), no Brasil destaca-se o cantor Altemar 

Dutra. 

 

Vestimentas 

 

Bolero: 
 cavalheiro - Calça social, sapato, meias, cinto pretos e camisa azul 

 dama - qualquer vestido azul 

 

Salsa: 
 cavalheiro - Calça social, sapato, meias, cinto pretos e camisa vermelha 

 dama - Vestido vermelho 

 

Valsa: 

 cavalheiro - Roupas elegantes, camisa e calça social. 

  dama – Vestido elegante. 

 

Músicas 

 Bolero - Brigas - Altemar Dutra; Tu me acostumbraste – Chucho Valdes e 

Irakere. 

 Salsa - Maria - Ricky Martin; La Llave de Mi Corazón – Juan Luís Guerra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consuelo_Velásquez
http://pt.wikipedia.org/wiki/1941


 Valsa – Twilight (Bella‟s Lullaby By Carter Burwell); Tchaikovsky - Grande 

Valsa de O Lago dos Cisnes_2. 
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