
Aula 2 -  Estilos de Dança e seus significados



NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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DANÇA DO LEQUE
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DANÇA DO ELEMENTO AR QUE REPRESENTA O 
AMOR, A SENSUALIDADE E A LIMPEZA, ASSIM 
COMO A SEDUÇÃO, ROMANTISMO E PODER. 

O leque passeia há séculos nas mãos das mulheres, mas seu uso prático pouco tem a 
ver com os aspectos valorizados pela cigana ao dançar. Da maneira que se abre pode repre-
sentar as fases da lua e da mulher, seus reais desejos ou apenas o que quiser demonstrar; é 
um poderoso instrumento de limpeza energética, magia para a cura e sedução. 

Sendo assim, está constantemente nas mãos espertas de uma cigana, atraindo a aten-
ção para seu mistério e poder. O leque é mais característico nas danças “Kalóns”, mas pelo 
seu encanto as mulheres que gostam, usam-no sempre que podem na sua dança.
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DANÇA DAS ROSAS
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ELEMENTO TERRA.
 REPRESENTA O AMOR, A BELEZA, 

A CONQUISTA, SEDUÇÃO E A SENSUALIDADE. 

A ROSA É A BELEZA INTERIOR 
E A BELEZA EXTERIOR. 

A rosa vermelha na boca que os ciganos costumam levar em suas danças – presa entre 
os dentes – levam para presentear a mulher que está envolvida na dança. As alianças para 
os ciganos são simbolizadas por duas rosas vermelhas, em seus casamentos.
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DANÇA DAS FITAS
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ELEMENTO ÁGUA REPRESENTA AS 
LÁGRIMAS DE ALEGRIA E TRISTEZA 
DERRUBADAS PELO POVO CIGANO. 

NÃO O LAMENTO, MAS TAMBÉM 
A COMEMORAÇÃO. REPRESENTA 

A LIMPEZA, ALEGRIA E INFANTILIDADE. 

Dançar com fitas é quase uma brincadeira de criança, alegra qualquer tipo de ambien-
te, festeja os nascimentos e casamentos, os movimentos das fitas rodopiantes manifestam 
o ritmo da vida e a alegria de fazer parte dela. 

As fitas são mais utilizadas nos ritmos “Rons”, porém conforme o que se quer passar, a 
dança se adapta a qualquer ritmo alegre.
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