
PASSINHO
COM LARANJINHA E RD

Dias / Horário: quinta das 14h às 15:30h
Valor da mensalidade:
R$ 130,00  e R$50,00 aula avulsa

Release do curso:
O curso pretende apresentar aos alunos as bases do Passinho, dança urbana 
nascida no início dos anos 2000 nas favelas e periferia do Rio e que se 

se por meio dos duelos entre dançarinos, vídeos compartilhados na internet, 
treinos coletivos e eventos como batalhas e encontros, estruturando todo 
um universo de relações e representações que, ao mesmo tempo, estão 
na base da manutenção e renovação do estilo. Uma das características 
do Passinho, portanto, é o fato de que ele não pode ser dissociado deste 
universo, presente nos corpos, histórias e legado cultural dos professores 
Laranjinha e RD que são “crias” do movimento. Nas aulas, práticas, os 
alunos aprenderão os movimentos básicos do Passinho e sua nomenclatura, 
trabalharão algumas sequências de movimentos (compreendendo o 

sua concepção própria e fundamental no Passinho e experimentarão o 
contato com outras noções importantes como manha, xaringar e outras 
que informam a respeito do jogo entre a expressão individual e inovação 
criativa de cada dançarino na estrutura coletiva do movimento. 

Público alvo: todos aqueles interessados em aprender a dançar 
Passinho, sejam estudantes de dança ou não.
Número máximo de participantes: 20

CV breve dos professores:
LARANJINHA é dançarino e professor de Passinho. Integra a Passinho BF – Cia 
de Dança desde 2016 e o Bonde Os Ritmados da Dança. Além das tradicionais 

passinho, que estão na base de sua formação desde 2009, tem expandido seus 
movimentos também para outros espaços de dança, acumulando uma experiência 

da professora Tamires Coutinho, e um workshop para os alunos da disciplina de 
dança no ensino médio no CEFET – Maracanã, a convite da professora Flavia 
Meireles, além do ensino tradicional de Passinho junto ao bonde nos treinos 
do Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense, onde vive. Integrou o 
elenco do trabalho Cruzamentos dirigido por Giselle e Flávia Tápias no evento 
Moda & Movimento na Casa França Brasil em 2018. Com a Passinho BF – Cia de 
Dança, se apresentou na XVIII Bienal do Livro, na inauguração da Vila Olímpica 
de Jacarepaguá, no Playing For Change Day em 2017 e muitos outros. 
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