
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ACÁCIA BATISTA DE OLIVEIRA 

 

TRAJETOS CÊNICOS DO 

GRUPO PARAFOLCLÓRICO 

DA UFRN: que dança é essa? 

 

 

  

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2011 

 

 

 

 

 



CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

 

 

 

                                               

 

 

 

Acácia Batista de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJETOS CÊNICOS DO GRUPO 

PARAFOLCLÓRICO DA UFRN: que 

dança é essa?                            
          

 

                                                 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2011 



Acácia Batista de Oliveira 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

TRAJETOS CÊNICOS DO GRUPO 

PARAFOLCLÓRICO DA UFRN: que 

dança é essa?                            

                            
. 

 

         

 

 

 

 

 

   Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, na Linha de 

pesquisa “Pedagogia da Cena: corpo e processos 

de criação”, como requisito parcial para obtenção 

do título de mestre, sob a orientação da Profa. 

Dra. Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

 

 
            Oliveira, Acácia Batista de.      

               Trajetos cênicos do Grupo Parafolclórico da UFRN : que dança é essa? / 

Acácia Batista de Oliveira. – 2011.  

                 168 f.: il. 

                   

                  Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas, Natal, 2011.              

    Orientador: Profª.
 
Drª. Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio.     

                      

                  1. Dança Popular. 2. Concepção Estética. 3. Grupo Parafolclórico da 

UFRN. I. Tibúrcio, Larissa Kelly de Oliveira Marques. II. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.                                                                               

    

 

           RN/BSE-CCHLA                                                                            CDU 793.3 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos que fazem da arte seu sonho e seu sustento.



AGRADECIMENTOS 

A Deus, especialmente, por ter me concedido a primeira vitória que o ser 

humano pode ter: o dom da vida.  

À minha mãe e ao meu pai, pelo amor incondicional a mim dedicado, pelo 

imenso apoio e compreensão nos momentos de angústia que também fizeram parte desta 

produção. 

Aos meus irmãos, pelo incentivo e contribuições à minha jornada acadêmica. 

À Professora Doutora Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio, por orientar 

esta pesquisa não somente com o olhar rigoroso de pesquisadora que possui, mas 

também com a sensibilidade da artista nata que é. Obrigada pelos incentivos, pelo apoio 

nos momentos de incertezas e por sua delicadeza ao conduzir todo o processo de 

orientação. Obrigada, também, por ter sido a primeira professora a me revelar que eu 

deveria participar do elenco do Grupo Parafolclórico da UFRN. E foi aí que tudo 

começou... 

 À Professora Rita Luzia de Souza Santos, pela amizade e pela confiança 

construídas ao longo desses anos de convivência no Grupo Parafolclórico da UFRN. 

Obrigada pela coragem e ousadia em fundar um Grupo como esse, que contribui 

imensamente para a arte e a cultura do nosso país. Obrigada também pela sua grande 

influência em minha jornada artística e acadêmica. 

À Analwik Lima, que já acreditava em meu potencial de pesquisadora antes 

mesmo do processo seletivo do Mestrado. Obrigada pela amizade sincera, pelos 

incentivos e palavras de apoio, por dividir comigo o palco em nossas inúmeras 

apresentações artísticas pelo mundo afora e pelos muitos momentos felizes e alguns 

nem tantos, nos quais estávamos sempre juntas e nos apoiando mutuamente. 

A Ronaldo Costa, pela amizade, incentivo, desprendimento e solidariedade. 

Obrigada por ter acreditado em mim, por ter me incentivado academicamente e pela sua 

disponibilidade em sempre ajudar.  

A Rummenigge Medeiros, pela amizade construída ao longo deste processo. 

Obrigada pelos momentos de risos, de reflexões, de divergências, que contribuíram não 

somente nas minhas ponderações acadêmicas, como também na minha vida de um 

modo geral. Sua competência no campo da pesquisa e sua paixão incondicional pela arte 

me emocionam e me inspiram a continuar a percorrendo esses universos. 

Ao Grupo Parafolclórico da UFRN, a grande estrela que protagoniza esta 

pesquisa. Obrigada a todos que fazem desse Grupo, um ambiente bom para se estar, no 

qual temos o prazer de ensaiar, de brincar, e principalmente de ser feliz. E tudo isso se 

reflete em nossa arte. Esta pesquisa também é uma forma de homenageá-lo e de dizer: 

“muito obrigada por tudo”. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN, em especial aos 

professores Alex Beigui, Jefferson Fernandes Alves, José Sávio de Oliveira de Araújo, 

Maria de Lurdes Barros da Paixão, Vera Lourdes Pestana da Rocha e Maria Helena 

Braga e Vaz da Costa. 

Ao Professor Doutor Antônio Luiz Assunção, pela disponibilidade e pelas 

riquíssimas contribuições dadas no decorrer da construção desta pesquisa. Agradeço 

também ao Professor Doutor Everardo Araújo Ramos, pelas indicações bibliográficas. 



Aos entrevistados, que contribuíram imensamente com suas reflexões para a 

concretização deste trabalho. 

Aos amigos de Mestrado, notadamente a Raimundo Nonato Santos da Costa e à 

Telma Romão, pessoas muito especiais e que me fazem sentir assim também. 

À banca examinadora, pela disponibilidade em ler esta dissertação e pelas 

valiosas arguições que farão sobre a mesma. 

À CAPES, pelo contínuo investimento na formação de novos pesquisadores. 

 

  

A todos, o meu aplauso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem somos nós? Quem é cada um de nós 

senão uma combinatória de experiências, de 

informações, de leituras e imaginações? Cada 

vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um 

inventário de objetos, uma amostragem de 

estilos, onde tudo pode ser continuamente 

remexido e reordenado de todas as maneiras.  

Italo Calvino. 



RESUMO 

Esta pesquisa tem como estudo de caso o Grupo Parafolclórico da UFRN, cuja 

conformação estética é analisada, principalmente nas suas duas últimas produções, 

intituladas Flor do Lírio (2004) e Debaixo do Barro do Chão (2008). Temos como 

objetivos: refletir sobre a concepção estética que vem configurando as produções 

coreográficas do Grupo Parafolclórico da UFRN; discutir como se estabelece o diálogo 

entre os elementos da cultura popular com diversas linguagens artísticas no processo de 

composição das coreografias; identificar a conformação estética que atravessa o compor 

das coreógrafas dos dois últimos espetáculos produzidos, bem como as características 

dessas produções, as convergências e idiossincrasias que marcaram esses trabalhos. A 

partir do recurso metodológico da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006), foram 

realizadas entrevistas com as coreógrafas dos espetáculos mencionados e com o elenco 

participante dessas montagens, o que propiciou uma leitura flutuante das respostas e 

elaboração de eixos temáticos que foram discutidos no texto. No primeiro capítulo, 

evidenciamos os trajetos motivacionais como a memória, as experiências pessoais, a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa in loco enquanto propulsores dos trabalhos de criação. 

Evidenciamos um posicionamento sobre cultura popular como um processo dinâmico 

que consegue dialogar com os acontecimentos do tempo presente, promovendo, dessa 

forma, sua continuidade. No capítulo seguinte, adentramos na conformação estética e 

nos elementos cênicos (figurino, iluminação, cenário, maquiagem) que integram os 

espetáculos estudados e comunicam a dança popular de maneiras diversas. Para embasar 

nossas ponderações em relação aos discursos dos sujeitos entrevistados, nos 

fundamentamos em autores como Robatto (1994); Lobo; Navas (2008); Burke (1989); 

Canclini (2006); Dufrenne (2005); Medeiros (2005); Pavis (2005); Silva (2005), entre 

outros. Esses autores nos deram um aporte teórico imprescindível que, juntamente com 

os depoimentos dos entrevistados, nos possibilitou identificar que a concepção estética 

que vem se configurando no Grupo tende a estabelecer contatos com linguagens 

artísticas e com técnicas diversas de movimento. Essa realidade nos mostra que os 

trajetos cênicos realizados pelo Grupo Parafolclórico da UFRN apontam para uma 

concepção estética que não se fixa apenas na cultura popular, sobretudo suas danças, 

mas que pode interagir com outros meios para comunicar sua arte. Tal situação nos 

apresentou duas constatações interessantes em que, primeiramente, os intercâmbios 

realizados reafirmam o caráter dinâmico da cultura popular que, ao estabelecer contatos 

com outras realidades, absorve influências, possibilitando sua própria continuidade. 

Outra constatação é que o contexto contemporâneo das artes também promove 

intercâmbios diversos, permitindo, dessa maneira, outras possibilidades de produções 

artísticas. Nesse sentido, o Grupo Parafolclórico da UFRN se insere na cena 

contemporânea por possibilitar novas leituras sobre as danças populares enquanto 

material criativo ao colocá-las em contato com outras formatações técnicas, estéticas, 

artísticas e culturais. 

Palavras-chave: Dança popular. Concepção estética. Grupo Parafolclórico da UFRN. 

 



ABSTRACT 

 This paper aims at studying UFRN Parafolclórico Group, whose aesthetic formation is 

subjected to our analysis, specially at its two last performances, that is, Flor do Lírio 

(Lily Flower), 2004, and Debaixo do Barro do Chão (Under the Mud of the Ground), 

2008. Three targets are envisaged here: to analyze the aesthetic ideas backing 

Parafolclórico Group exhibitions; to evaluate how their many folk elements interact 

with different artist languages in order to compose a certain choreography; and finally, 

to identify the aesthetic conformation placed behind the two different choreographs of 

the last performances, their trends and innermost features that differentiate them. In 

accordance with the Analysis of Contents (BARDIN, 2006), interviews have been made 

with the choreographers and the staff of the spectacles, resulting in elucidating answers 

to the understanding of their thematic axis. On the first chapter we called attention to 

motivating subjects as recollection, personal experiences, bibliography research, 

research in loco regarded as propelling forces of the creative works. Herein, folk culture 

is depicted as a dynamic process opening a frank dialogue with contemporary events 

and reinforcing their continuity. On the second chapter, we approached the aesthetic 

conformation and the scenic elements (costumes, light, scenario, make-up), integrating 

the studied spectacles and disseminating folk songs in various ways. As what concerns 

the subjects’ discourse, we have obtained support in authors like Robatto (1994); Lobo; 

Navas (2008); Burke (1989); Canclini (2006); Dufrenne (2005); Medeiros (2005); Pavis 

(2005); Silva (2005), among others. Those authors have provided us with an 

indispensable theoretic support which, added to the interviews, convinced us that the 

Parafolclórico Group’s aesthetic conception tends to identify itself with the artist 

languages and other techniques of that Group. It also made sure that the Group’s course 

aims at an aesthetic conception which is not limited to popular culture manifestations, 

like dance, but admits to play with other media in order to communicate its art. In view 

of this situation, we arrived to two conclusions: first: the group’s interchanges 

emphasize the dynamic character of popular culture which, by establishing contacts 

with different realities, receives influences capable of extending its own continuity; 

second: the contemporary state of arts also improves multiple interchanges opening 

way, so, for many accomplishments in their field. Therefore, UFRN Parafolclórico 

Group inserts itself in the contemporary scenery by performing new evaluations of the 

popular dances as long as it puts them in contact with different technical, aesthetic, artist 

and culture combinations. 

Keywords: Folk dance. Esthetic conception. UFRN Parafolclórico Group. 
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1.1  O cenário artístico contemporâneo e o Grupo Parafolclórico da 

UFRN 

 

 A sociedade contemporânea traz em seu esteio uma gama de relações que se 

estabelecem num movimento dinâmico e fluido, que percorre os diversos cenários do 

existir humano: tecnológicos, culturais, educacionais, políticos, científicos, artísticos e 

filosóficos. Pode-se afirmar que nos encontramos num estado de liquidez, entendido 

aqui como o intenso fluxo que caracteriza a atualidade em que as relações humanas se 

volatilizam e se complexificam. As instituições se fragilizam em suas funções, o clima 

no mundo dá grandes sinais de alerta.  

Essa realidade apresenta grandes mudanças que movimentam as medidas 

econômicas, os modos de pensar, as formas de comportamento, as mudanças de valores. 

Há uma notável permeabilidade caracterizada pelas confluências de fronteiras, onde a 

porosidade das mesmas é receptiva a outras formatações que possam surgir no tempo 

presente, refletindo sobremaneira na organização social da nossa época (BAUMAN, 

2001).  

Por estar inserida nesse contexto globalizado, a cena artística também vem 

sofrendo as inquietações que atravessam o nosso tempo. Assim, é impossível um não 

acompanhamento da arte sobre os acontecimentos da atualidade, o que culmina em 

questionamentos que ela faz sobre o próprio tempo em que vive, vislumbrando de fato 

ponderações sobre aquilo que indaga.   

No que se refere mais especificamente à dança
1
, percebemos que ao longo do 

século XX, os artistas envolvidos com essa expressão artística criaram suas produções, 

                                                           
1
 No corpo do texto partiremos do cenário da dança no século XX e os desdobramentos que ela teve ao 

longo deste século para identificarmos como a dança popular foi se inserindo nesse contexto. No entanto, 

é importante registrar que as formatações da dança no século passado percorreram um caminho anterior 

onde são visalizadas as marcas das danças primitivas, cujo contexto se pautava apenas no religioso, no 

culto às divindades, como também de celebração ao alimento, registro de caças, de guerras e de lazer. 

Desse modo, a dança é intrínseca ao ser humano que, ao estabelecer nomandismo e formas de 

organização social, passou também a adotar ações que o acompanham até hoje, e dançar é uma delas. 

Mais especificamente no cenário ocidental da dança, percebemos que as danças dionisíacas também 

deixaram heranças importantes para a dança apesar das limitações impostas pelo Cristianismo. Um 
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levando também em conta o entorno. É importante registrar que a dança, antes das 

castrações e institucionalizações sofridas ao longo dos tempos, trilhou um caminho 

baseado na unicidade do homem, que dançava para estar consigo mesmo e englobando, 

concomitantemente, uma coletividade.  

O ato de dançar sempre esteve presente em momentos significativos e 

simbólicos do existir humano, tais como a reprodução, o nascimento, o culto aos deuses, 

a colheita, a morte, entre outros patamares que utilizavam a dança como uma forma de 

confirmar a existência humana atrelada aos acontecimentos do viver cotidiano. Dançar 

era mais que uma forma de lazer, de diversão. Dançar significava a existência do ser em 

consonância com o todo (FONTANELLA, 1995). 

Mesmo com todas as imposições religiosas, sociais e até mesmo com técnicas de 

danças eruditas, a dança que possuía uma característica de coletividade foi se 

adequando aos novos direcionamentos nos quais era posta, difundindo-se nas camadas 

populares, onde foi bem acolhida e vivida pela comunidade. Assim, é compreensível 

que a dança popular
2
 traga em seu cerne o caráter existencial da dança em que o homem 

abandona suas dicotomias impostas pela cultura, realizando-se ao entrar em contato 

consigo mesmo, com a natureza e com o cosmo (FONTANELLA, 1995). 

No contexto ocidental, o balé consistiu numa técnica bastante incentivada por 

fazer parte da cultura nobre e, mesmo tendo por base as manifestações populares, sua 

formatação foi totalmente reconfigurada, em que códigos e técnica eram restritos apenas 

à classe nobre, nos tempos monárquicos, ou à classe elitista, no período burguês 

(PORTINARI, 1989).  

O momento da dança no século XX é identificado pela ideia de rompimento com 

a dança clássica, abrindo caminhos para uma dança com outras configurações estéticas 

                                                                                                                                                                          
exemplo disso é o carnaval, que, apesar de bastante reconfigurado, conserva sua essência libertina e 

festiva (CAMINADA, 1999). 
2
 Entendemos por popular o termo que identifica criações, elementos, características que advém da 

comunidade, elaborado e assumido pela coletividade. Assim, quando tratarmos de cultura popular ou 

tradição popular, não queremos potencializar mais ainda a cisão entre popular e erudito, nem promover 

juízo de valor para ambos os termos, mas chamar atenção à feitura, à lógica própria do que é popular, 

podendo, entretanto, dialogar com outras formatações culturais (GOMES; PEREIRA, 2002). 
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para além do balé. Ansiava-se por uma dança livre das amarras clássicas, uma dança 

moderna. E existia sim uma razão forte para tal desejo, que passa também pelas 

influências do contexto histórico da época, permeado por revoluções e guerras, 

juntamente com efervescentes correntes filosóficas que vão ditar o pensamento de todo 

o século que se iniciava (SILVA, 2005).  

Desse modo, a dança moderna buscava uma conformação estética voltada para 

as questões reais que afetavam o homem do início do século passado, desencadeando, 

portanto, uma forma de criação coreográfica diferente da ideia das composições 

clássicas, que remetiam à harmonia, à leveza, ao equilíbrio, ao movimento sublime e 

etéreo, caracterizado pelas sapatilhas de ponta. 

 No cenário da dança moderna, a criação do movimento parte do centro do 

corpo, considerado como a fonte propiciadora do gesto; os pés descalços evidenciam o 

desejo de expressar temas reais, condizentes com a condição humana; há uma contínua 

relação do corpo com o solo para criação de novos espaços coreográficos e como 

possibilidade de atribuir outros sentidos ao movimento. A narrativa se destaca nas 

maneiras de comunicar essa dança, de modo que o psicologismo e a emoção estão 

presentes em sua estética (ROBATTO, 1994).  

No Brasil, as influências da dança moderna começaram a surgir ainda que 

timidamente por volta da década de 1930, porém, é na década de 1970 que essa dança 

começa a ganhar forma no âmbito social e pode ser identificada em composições 

coreográficas de Yanka Rudza, Chinita Elman, Nina Verchinina, Maria Duschenes, 

entre outras. Esta última trabalhou com a dança popular em suas criações coreográficas, 

apesar de influências clássicas que impregnavam a dança brasileira desde meados do 

século passado (ROBATTO, 1994). 

A continuidade da dinâmica da dança é marcada também pelas ideias de cisão 

com a dança moderna, que foi se estabelecendo a partir da década de 1940, quando 

artistas como Merce Cunningham, considerado um dos expoentes significativos do que 
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veio a se denominar de dança contemporânea
3
, já almejavam fazer uma dança mais 

minimalista, abstrata que não precisasse necessariamente expressar os sentimentos 

pessoais dos artistas através da dança, uma das características da dança moderna, mas 

configurar a dança pela dança.  

O norte-americano Cunningham sinalizou propostas que colocaram a dança em 

patamares até então não pensados, em que era possível a aquisição de qualquer 

movimento como motivo para criação de uma dança, ou que na composição 

coreográfica qualquer procedimento poderia ser validado. Em sua fase mais atual, o 

artista buscou na tecnologia recursos para criar, visualizar e arquivar suas produções, no 

intuito de difundi-las no meio artístico (SANTANA, 2002). As ideias do coreógrafo 

influenciaram vários artistas no decorrer do século passado e ainda continuam 

reverberando nas discussões acerca dos destinos da dança.  

No Brasil, as considerações de Cunningham também ganharam repercussão, em 

artistas como Gícia Amorim
4
, por exemplo, que aprofundou seus estudos sobre os 

conceitos desse coreógrafo. Nos seus trabalhos artísticos, ela difunde os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos em que participou do programa de treinamento do 

coreógrafo, mas também envereda por outras referências para compor suas obras 

(CESAR, 2008). 

No contexto atual da dança percebe-se que independente da corrente de 

pensamento e de técnica que o artista adota, há espaço para que as suas produções 

ocorram de maneira democrática. A dança no século XX ousou quando alçou voos em 

busca de outras referências além da clássica. E esse espírito desbravador, comum ao 

artista, atravessou todo o século passado. O fato de hoje coexistirem obras clássicas, 

                                                           
3
 A dança contemporânea também pode ser designada por alguns autores como dança pós-moderna. Nesta 

pesquisa, adotaremos a denominação dança contemporânea para designar o movimento artístico da dança 

que estabeleceu um rompimento com a dança moderna. 
4
 Gícia Amorim é professora, bailarina e coreógrafa baiana radicada em São Paulo. Estudou no Merce 

Cunningham Studio, tendo o próprio coreógrafo como mestre. Ela é ainda integrante do Centro de 

Estudos do Corpo (PUC-SP), onde desenvolve o Projeto Cunningham no qual é professora autorizada 

pela Cunningham Dance Foundation para ensinar a técnica por ele desenvolvida. No projeto há palestras 

de teóricos e artistas especializados no assunto, laboratórios de percepção e criação, apresentação dos 

trabalhos dos alunos e visitação, ao final do curso, de um professor da Cunningham Dance Foundation. 

Disponível em: <http://www.pucsp.br/pos/cos/cec/grupos/cvgicia.html>. Acesso em: 07 jan. 2011. 

 

http://www.pucsp.br/pos/cos/cec/grupos/cvgicia.html
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propostas modernas, produções contemporâneas, linguagem popular, etc. sinaliza uma 

riquíssima disposição de estilos e linguagens para o público (FARO, 2004), de modo 

que há possibilidades, inclusive, de intercâmbios entre técnicas e estéticas no intuito de 

ampliar os modos de comunicar uma dada obra.  

Essa realidade se configura como um dos quesitos da dança contemporânea 

desde a década de 1980, em que a hibridez de linguagens artísticas sinalizava novas 

discussões sobre o próprio movimento, no caso da dança, e como ele se comportava 

mediante essa parceria com outras áreas. Assim, a dança foi agregando outras 

tendências como uma maior independência do bailarino, por exemplo, que, além de 

intérprete, muitas vezes, assume a função de criador de sua coreografia.  

Podemos dizer que a dança contemporânea se afirma por uma não fixação a uma 

única referência de corpo, de códigos gestuais e de proposição estética. Dependendo da 

proposta coreográfica, podemos encontrar vários códigos de dança amalgamados em um 

só trabalho. A dança pode ou não conter uma narrativa, pode ou não ser acompanhada 

de uma música, pode dialogar com expressões gestuais advindas das artes marciais, do 

circo e da ginástica, para mencionar algumas.  

Observa-se, em muitos trabalhos dessa natureza, um rompimento entre música e 

movimento, que se relacionam de modo aleatório, ao acaso, como podemos identificar 

no constructo de Merce Cunningham (MARQUES, 2003), em que se utiliza o conceito 

de desunidade, que separa o movimento do som, do meio e do público. Muitas vezes, os 

corpos dos bailarinos se movem em um espaço criado pelo entrelaçar de uma 

materialidade física e de uma virtualidade concomitante, em que a cena dançada é 

composta na confluência das imagens projetadas nos corpos e/ou dos corpos, 

reconfigurando a cada instante o seu acontecer.  

Toda essa permissividade vai desembocar nos anos 1990 e, com isso, a 

interdisciplinaridade e a pluralidade foram constantes na forma de organização artística, 

sendo cada vez mais intensa não só a produção de estilos já estabelecidos como também 

as experimentações entre eles (SILVA, 2005). 
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Nesse contexto, percebe-se que os elementos da dança popular vêm sendo 

utilizados como referência para criação de muitos trabalhos realizados no âmbito  

contemporâneo da dança. Os elementos do improviso, o caráter dúbio que dialoga com 

o sagrado e o profano, o cômico e o trágico presentes em muitas manifestações 

populares, bem como a presença de uma gestualidade que revela uma predominância de 

sinuosidade nos corpos diversos, que se movem num espaço flexível
5
, têm sido, muitas 

vezes, apropriados e ressignificados em produções artísticas contemporâneas.  

Encontramos nos trabalhos artísticos de Ana Catarina Vieira e Ângelo 

Madureira
6
 uma proposta investigativa da dança, considerando suas formações artísticas 

e dialogando com outras possibilidades no dançar. A dupla percorre um caminho no 

qual encontra infinitos meios de pesquisa e de criação de uma linguagem que tem como 

ponto de partida as danças populares. A ideia é promover uma linguagem da dança em 

que o balé e a cultura popular se reconfiguram, propondo um vocabulário coreográfico 

que identifique a pesquisa dos artistas. A experimentação com os elementos da cultura 

popular numa proposta contemporânea vai delineando a obra daqueles profissionais que 

buscam outras formas de expressar a dança popular. 

Percebemos que o projeto dos dançarinos em propor um diálogo dos referenciais 

das danças populares com demais propostas artísticas se aproxima das ideias que 

conformam o trajeto estético que vem se delineando no Grupo Parafolclórico da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
7
, sobretudo nas últimas 

produções artísticas de dois dos seus espetáculos: Flor do Lírio (2004) e Debaixo do 

Barro do Chão (2008), que estabelecem uma interlocução mais intensa com o teatro, as 

                                                           
5
 O espaço integra um dos fatores do movimento estudado por Rudolf Laban, pesquisador e expoente 

significativo da dança moderna no início do século XX. A qualidade flexível do espaço revela corpos que 

desenham trajetos circulares, ondulados e torcidos quando dançam (LOBO; NAVAS, 2008). 
6
 Ana Catarina Vieira é formada na técnica do Ballet Clássico e dançou na Companhia de Dança 

Contemporânea Cisne Negro.  Ângelo Madureira é egresso do Balé Popular do Recife, onde foi solista e 

depois coreógrafo e diretor. Disponível em: 
<http://www.dancacontemporanea.com.br/index_portugues.html>. Acesso em: 13 mar. 2011; 

        
7
 O Grupo Parafolclórico da UFRN caracteriza-se como um projeto de extensão desta universidade que 

alia ensino, pesquisa e extensão. Surgiu na disciplina de Folclore, do Departamento de Educação Física 

há 20 anos, tendo como objetivo pesquisar e recriar as manifestações tradicionais do Brasil e expressá-las 

através de um trabalho focado na projeção artística; 

 

http://www.dancacontemporanea.com.br/index_portugues.html
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artes visuais e o canto, embora em outras produções do Grupo isso já vinha sendo 

anunciado
8
.  

Assim, são nos dois espetáculos mencionados que ocorre uma maior expansão 

do diálogo com linguagens artísticas diversas, com mídias eletrônicas, via projeção de 

imagens, com outros gêneros da própria dança, com várias técnicas de dança (moderna, 

clássica etc.), para além daquelas que constituem o saber-fazer das danças populares, 

além de utilizar na formação técnica dos(as) dançarinos(as) trabalhos oriundos de 

práticas corporais diversas como o tai chi, capoeira, ginástica, eutonia, dentre outros, o 

que provavelmente refletiu nas propostas artísticas do Grupo.  

Algumas inquietações relativas a esse processo de concepção estética que vem 

se estabelecendo no Grupo foram surgindo em mim ao longo desses anos, o  que 

motivou a direcionar esta pesquisa na investigação de tal concepção. Por conseguinte, 

nosso trabalho dissertativo buscou dialogar com referenciais teórico-metodológicos e 

sujeitos participantes do Grupo para entender o modo como vem se conformando a atual 

concepção estética dos seus espetáculos e seus desdobramentos para pensar a concepção 

artística que tem nas expressões da tradição popular sua motivação primeira para o criar. 

Essa realidade nos impulsionou a investigar como essa construção foi traçada 

pelas coreógrafas e quais referências e influências marcaram suas produções 

coreográficas. Os dançarinos também foram investigados para que o processo de 

averiguação considerasse suas impressões acerca dos delineamentos que se 

apresentaram no Grupo.  

Com o passar do tempo, novas leituras estéticas sobre as manifestações 

populares foram ocorrendo nas composições coreográficas, permitindo, desse modo, 

que o universo dramático e a gestualidade do corpo admitissem novas formas de 

expressar a cultura popular. Tal realidade presenciei por fazer parte do elenco do Grupo 

há doze anos, e desde então, acompanhar seus processos de sistematização de aulas, 

ensaios e montagens de espetáculos. 

                                                           
8
 Na tese “Uma educação tecida no corpo” (MEDEIROS, 2008), a autora aponta que o espetáculo 

Folguedos (2001) traz em seu repertório alguns trabalhos que incluem recursos midiáticos, linguagem 

teatral como elementos essenciais para a sua formatação estética. 
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O modelo de concepção coreográfica do Grupo vislumbra, ainda timidamente, 

uma concepção de montagens coreográficas que não se pauta somente em recriar as 

danças da tradição popular – característica marcante dos grupos parafolclóricos – mas 

em se apropriar de algumas características de uma manifestação pesquisada e, a partir 

disso, compor outras coreografias, hibridando e pondo em diálogo as experiências 

corporais dos dançarinos, a gestualidade pesquisada em uma dada manifestação e as 

possibilidades de criação de um repertório novo, que pode entrelaçar técnicas e 

referências diversas da dança e de outras linguagens artísticas e não artísticas. Podemos 

perceber isso na fala da coreógrafa
9
 do espetáculo Debaixo do Barro do Chão ao citar 

uma coreografia:  

 

Essa coreografia foi pensada a partir de uma extração de um elemento 

que está muito presente nas quadrilhas que é o próprio gesto, a própria 

movimentação do balançar, que é muito utilizado na composição das 

quadrilhas e que esse elemento foi extraído, foi reordenado, 

rearranjado, reorganizado, redimensionado na composição do 

Balancê. Ele foi o motivo e esse motivo parte desse universo de uma 

manifestação da cultura popular, no caso da dança da quadrilha, mas 

ele é recontextualizado de outro modo para elaborar essa coreografia. 

Esse balancê, no caso da coreografia especificamente, foi explorado se 

utilizando um pouco do referencial de Rudolf Laban
10

, onde essa ação 

corporal foi experienciada pelos dançarinos em várias partes do corpo 

e a partir dessa experimentação, no próprio decorrer do processo, 

foram configurando frases gestuais que culminaram nessa coreografia 

intitulada Balancê (Coreógrafa 1). 
 

Compreendemos que o Grupo Parafolclórico da UFRN vem rompendo com essa 

conotação atribuída ao termo “parafolclórico” de apenas reprodutor das danças 

populares. Reconhecemos que há uma utilização dos elementos da cultura, da cultura 

popular e da arte nas composições coreográficas do Grupo. As coreografias dos 

                                                           
9
 Optamos por identificar os entrevistados pelos termos coreógrafa 1 para a coreógrafa do espetáculo 

Debaixo do Barro do Chão, coreógrafa 2 para a coreógrafa do espetáculo Flor do Lírio. Em relação ao 

elenco, optamos pelos termos dançarino 1, dançarino 2, dançarino 3, dançarino 4, dançarino 5, mesmo 

que nesse grupo entrevistado tenham sujeitos do sexo feminino também. Porém, nas fichas de conteúdo, 

localizadas em anexo, podemos fazer a distinção entre o elenco feminino e o masculino. 

 
10

 Laban foi dançarino, coreógrafo e estudioso da linguagem do movimento. Trabalhou na sistematização 

dessa linguagem que ganhou espaço em várias áreas como as Artes, a Psicologia, a Educação Física. 

Procurou no movimento humano formas de expressividade que pudessem reconfigurar a relação do 

sujeito com seu próprio corpo (MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006). 
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espetáculos estudados não ficam restritas à estética da dança popular que inspirou o 

espetáculo.  

Desse modo, a dança do pastoril, mesmo sendo o eixo central do espetáculo Flor 

do Lírio, por exemplo, ganhou formatos estéticos que diferem da dança na sua origem. 

Assim, a liberdade para criar partiu da comunicação com estilos de técnicas de dança e 

com a própria arte nas suas diversas expressões, como menciona a coreógrafa dessa 

produção: 

Eu tenho uma concepção de arte de não fazer distinção, quando eu 

digo fazer distinção, eu digo fazer julgamentos valorativos em relação 

a gêneros de arte, se é arte moderna, contemporânea, se é folclórica 

[...] eu considero a arte no sentido mais amplo, a arte como uma 

manifestação da cultura e que se expressa por meio de técnicas 

diferentes, técnicas essas que são construídas também em diferentes 

momentos históricos e que, ocasionalmente, elas são classificadas 

como sendo modernas, populares, clássicas etc. Nem sempre o que 

hoje é considerado clássico foi clássico. Nem sempre o que hoje é 

considerado popular, por exemplo, ele foi popular ou vai continuar a 

ser. Então, essas classificações são um pouco, a meu ver, restritivas 

em relação à criação artística (Coreógrafa 2). 

 

Para esta análise, alguns objetivos foram traçados: refletir sobre a concepção 

estética que vem configurando as produções coreográficas do Grupo Parafolclórico da 

UFRN; discutir como se estabelece o diálogo entre os elementos da cultura popular com 

diversas linguagens artísticas no processo de composição das coreografias; identificar a 

conformação estética que atravessa o compor dos(as) coreógrafos(as) dos dois últimos 

espetáculos produzidos, bem como as características dessas produções, as 

convergências e idiossincrasias que marcaram esses trabalhos. 

Para aprofundar as discussões relacionadas à conformação estética que está se 

estabelecendo no Grupo, optamos por abordar assuntos pertinentes ao desenvolvimento 

de nossa pesquisa, considerando não somente as entrevistas realizadas com as 

coreógrafas e elenco, mas também refletir e articular ideias a partir do diálogo com 

autores de referência nos estudos da cultura popular, da dança, da estética. Dentre os 

interlocutores que fazem parte do nosso aporte teórico destacamos: BURKE (1989); 

ZUMTHOR (1997); HALL (2003); ROBATTO (1994); PAVIS (2005); SILVA (2005); 

(LOBO; NAVAS, 2008); DUFRENNE (2005); MEDEIROS (2005); LANGER (1980).  
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No que se refere às pesquisas que abordam uma discussão próxima a nossa, 

encontramos especificamente sobre o Grupo Parafolclórico da UFRN dois trabalhos: 

uma tese e uma dissertação.  A tese Uma educação tecida no corpo, autoria de Rosie 

Marie Nascimento de Medeiros, no Programa de Pós-graduação em Educação pela 

UFRN, em 2008, traz uma reflexão sobre a arte como um espaço de educação para além 

do espaço formal da sala de aula. Usando como parâmetro a construção de significações 

estéticas, culturais e simbólicas que se inscrevem nos corpos que dançam sendo 

analisadas em espetáculos do Grupo.  

A pesquisa de mestrado intitulada O boi Espetáculo: lembranças do boi nas 

criações do Grupo Parafolclórico da UFRN, da autora Rita Luzia de Souza Santos, 

defendida no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, em 2005, 

discute o universo do bumba-meu-boi no cenário coreográfico do Grupo Parafolclórico 

da UFRN.  

No intuito de investigarmos demais trabalhos que contribuíram, de certo modo,  

para o embasamento teórico das discussões estabelecidas nesta pesquisa, efetuamos um 

levantamento bibliográfico no Banco de Teses da CAPES, no SCIELO - Scientific 

Electronic Library Online, e em revistas eletrônicas de artigos científicos cujas 

produções deram valiosas contribuições para o embasamento teórico da pesquisa.  

Os interlocutores de tais produções trazem discussões pertinentes relacionadas à 

dança popular, aos elementos cênicos, à memória, à pesquisa no campo das artes 

cênicas, que serão problematizadas ao longo da dissertação, fazendo parte da tessitura 

dos nossos escritos. Dentre alguns desses autores, destacamos: BARRETO (2007); 

CATENACCI (2001); FERNANDES; PARK (2006); FERREIRA (2003); 

MAZZAGLIA (2009); MEIRA (2008). 

 

1.2 Percurso Metodológico 

Em relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa, optamos por uma 

abordagem qualitativa, em que o Grupo Parafolclórico da UFRN é o estudo de caso da 

mesma, especificamente no que se refere à sua trajetória em relação à dimensão estética 

e o modo como as danças da tradição popular foram tratadas e utilizadas pelos 
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coreógrafos na elaboração das produções Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão. O 

primeiro espetáculo foi criado no ano de 2004 e o segundo em 2008. 

Utilizamos a entrevista semiestruturada com questões abertas direcionadas `as 

coreógrafas – que coincidentemente eram as diretoras artísticas nos períodos do 

processo de montagem dos seus espetáculos – e com dançarinos participantes do Grupo 

que fizeram parte de todo o processo de construção e estreia dos dois espetáculos, 

buscando compreender quais e como foram utilizados os motivos artísticos adquiridos 

para a montagem dos espetáculos; como eles visualizam a configuração estética dos 

trabalhos coreográficos, considerando seus elementos cênicos e a gestualidade.  

O grupo investigado é composto por sete componentes, sendo duas coreógrafas e 

cinco dançarinos. As duas coreógrafas são professoras doutoras da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (Departamento de Artes e Departamento de Educação 

Física). Sobre os dançarinos, dois são do sexo masculino e três do sexo feminino. 

Quanto à profissão, três dançarinos são professores: uma é professora doutora da UFRN 

(Departamento de Educação Física), outra é professora mestre do Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte - IFRN (Departamento de Produção Cultural), o outro é professor 

de dança da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.  Um dançarino 

trabalha como agente de endemias e uma dançarina entrevistada é assistente social. 

Como está descrito anteriormente na nota de rodapé 9, identificamos  os entrevistados 

através de suas funções no grupo seguida de uma numeração. 

Os dados coletados na entrevista foram analisados através da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2006), cuja técnica busca, a priori, compreender os dados para 

além dos significados. Atualmente, essa técnica se volta para a análise de material 

qualitativo adquirido por meio de entrevistas de pesquisa. A análise de conteúdo tem 

como ponto de partida a mensagem, não apenas a semântica da mesma, mas também a 

interpretação do sentido a ela atribuído (MACHADO, 1991). O enfoque dado à 

significação do conteúdo estudado conduz a uma atenção maior ao que é 

simbolicamente explicitado, escrito, mapeado, desenhado, falado, isto é, a todos os 

elementos contidos na mensagem analisada (MINAYO, 2003). 

Dentre as elucidações a respeito da Análise de Conteúdo, pode-se configurá-la 

como 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2006, p. 37). 

 

O vasto campo de atuação da Análise de Conteúdo sinaliza que essa técnica 

pode abarcar vários focos investigativos. No caso desta pesquisa, num primeiro 

momento realizamos uma leitura flutuante das entrevistas nas quais identificamos 

possibilidades de realizar uma análise temática sobre a conformação estética e seus 

desdobramentos nos espetáculos investigados.  

Em seguida, alguns trechos das entrevistas – que constituem as unidades de 

registro temático – foram selecionados por contemplarem de forma significativa e 

contundente o pensamento dos entrevistados sobre as concepções estéticas, artísticas, a 

gestualidade e as influências que contribuíram na conformação dos espetáculos. A partir 

das falas dos entrevistados, foram analisadas coreografias que apontavam uma relação 

dialógica entre os elementos da tradição popular, os elementos cênicos trabalhados e a 

gestualidade. 

A próxima fase constituiu-se da elaboração dos núcleos de sentido, ou seja, a 

interpretação do que foi posto nos registros temáticos, de modo que seja mais 

perceptível a comunicação presente nas falas das coreógrafas, decifrando os sentidos 

que atribuem às suas criações artísticas, no modo como dialogam e articulam com os 

elementos da tradição popular, com os elementos cênicos e a gestualidade em suas 

composições coreográficas.  

Em relação aos demais sujeitos entrevistados – os dançarinos participantes dos 

processos de montagem dos dois espetáculos estudados – os núcleos de sentido também 

interpretaram as unidades temáticas, percebendo como esse grupo de entrevistados se 

situava frente à conformação estética atual do Grupo Parafolclórico da UFRN e seus 

desdobramentos. O agrupamento dos núcleos de sentidos possibilitou a construção de 

dois eixos de discussão temática da pesquisa assim denominados: Elementos 

Motivadores e Fluxos Estéticos. 
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Também utilizamos o recurso analógico das imagens fotográficas das 

coreografias mencionadas para uma compreensão mais significativa das discussões 

teóricas que conformaram os capítulos. A disposição das fotografias foi elaborada de 

forma intencional para proporcionar uma melhor compreensão sobre as impressões 

relatadas pelos entrevistados em relação às coreografias que ganharam destaque em suas 

entrevistas. Considerada como um artefato da cultura visual, a fotografia viabiliza uma 

análise, através de uma linguagem não verbal, entre a imagem que configura um recorte 

do real e as interpretações a ela atribuídas (LIMA, 1988). 

Esta dissertação também contém um DVD com algumas coreografias citadas nas 

entrevistas, de modo que este traz os espetáculos na íntegra, destacando os momentos de 

maior significância para os entrevistados, considerando as questões da entrevista.  

Algumas falas dos entrevistados estão gravadas antes do início das coreografias 

para que suas observações acerca das mesmas sejam melhor compreendidas.  Tais 

recursos foram importantes no contexto desta pesquisa, já que o texto teórico e o visual 

apresentam polissemias e complementaridades, tornando-se mais apropriados a partir do 

que se vai empregar (LEITE, 2006). E nesse caso, intercambiar informações textuais, 

imagéticas e auditivas possibilitou uma ampliação do nosso olhar frente às discussões 

que se instauraram na pesquisa. 

Compreendemos que a investigação ora realizada traz contribuições para o 

campo da pesquisa ao oferecer subsídios teórico-metodológicos para futuras 

composições do Grupo Parafolclórico da UFRN, bem como para o conhecimento das 

artes cênicas como um todo. Com isso, podemos trazer para o universo acadêmico as 

discussões sobre a conformação estética que se apresentam no Grupo Parafolclórico da 

UFRN e como suas implicações podem contribuir no pensar a arte nessa perspectiva de 

projeção cênica dos saberes da tradição popular e das suas possibilidades de comunicar 

por meio da dança, aqui compreendida de modo amplo, como aquela que agrega e 

incorpora as intersecções de várias linguagens artísticas e culturais.  

A estrutura da dissertação se conforma em dois capítulos em que os eixos de 

discussão temática da pesquisa obtidos na análise das entrevistas são debatidos, sendo 

que no primeiro capítulo, denominado Inserções e fluxos motivacionais no processo 

de composição coreográfica, discutimos o eixo temático Elementos Motivadores 
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referente às motivações criativas das coreógrafas e as conexões que estabelecem com as 

linguagens artísticas diversas e técnicas de dança para elaborar seus espetáculos, 

considerando suas relações com a manifestação pesquisada para compor suas obras. 

Refletimos também acerca da memória e o modo como esta foi acionada para contribuir 

na criação dos espetáculos, bem como o entendimento de cultura popular que se 

conforma no Grupo. As interseções participativas do elenco nos processos de 

montagens também são debatidas nesse momento.  

O segundo capítulo, intitulado Fluxos estéticos do Grupo Parafolclórico da 

UFRN: discutindo suas configurações, abriga as discussões de dois eixos temáticos, 

sendo que o eixo Diálogos Cênicos está relacionado apenas às coreógrafas que 

discorrem sobre o modo como reuniram todo o aparato técnico, estético e de pesquisa 

para construírem seus espetáculos.  Fluxos estéticos constitui o eixo temático que busca 

uma reflexão sobre como os trajetos gestuais e estéticos se conformam e determinam a 

feitura dos espetáculos investigados. Nesse capítulo também discutimos como a estética 

dos espetáculos foi permeada por um constante diálogo estabelecido entre a linguagem 

cênica do teatro, as aproximações com técnicas diversas de dança e de outras práticas 

corporais, oferecendo uma contribuição significativa na concretização dos trajetos 

cênicos das obras.  
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2 - Inserções e fluxos motivacionais no processo de 

composição coreográfica dos espetáculos 

pesquisados 

 

 

 

 

 

 

 

Espetáculo Debaixo do Barro do Chão (2008) 
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2.1 Aparatos investigativos do processo de criação artística  

Os incentivos artísticos centrais que nortearam os espetáculos do Grupo 

Parafolclórico da UFRN são encontrados nas manifestações populares como as danças, 

as festas, as celebrações, a alimentação etc. Em relação aos seus dois últimos 

espetáculos, Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão, os pastoris e os festejos juninos 

configuram-se como eixos motivadores em suas composições, ou seja, eles foram os 

incentivos que motivaram aqueles trabalhos artísticos e desencadearam possibilidades 

de criação que impulsionaram as referidas obras, direcionando seus progressos 

(LANGER, 1980).  

As festas, essa relação entre o sagrado e o profano, que é muito forte, 

a culinária, as brincadeiras, as adivinhações, as parlendas, todo esse 

universo festivo do ciclo junino foi mobilizador de pensar isso 

(Coreógrafa 1). 

 

[...] eu dancei pastoril na minha infância [...] era uma dança que tinha 

um significado para mim, dada a minha experiência com essa 

manifestação (Coreógrafa 2). 

 
 

Nesse sentido, o material artístico para as produções foi obtido através de 

variadas fontes investigativas, uma delas foi a pesquisa in loco, que possibilitou uma 

maior inserção das pesquisadoras no universo das comunidades onde as danças 

populares analisadas estavam inseridas. Essa estratégia ampliou o conhecimento sobre a 

dança popular em si, como também norteou as concepções das coreógrafas sobre a 

utilização dessas referências apreendidas em suas obras. Pois, a observação de uma dada 

manifestação no seu local de origem, a troca de saberes que se estabelece por meio dos 

depoimentos colhidos entre aqueles que fazem essa dança, permitiram que as 

profissionais entrassem em contato com as características das manifestações 

investigadas, obtendo muitas vezes “informações quanto ao estado de espírito e traços 

de caráter preferidos e desejados por uma comunidade em particular” (LABAN, 1978, 

p. 43). Essa oportunidade é mencionada no seguinte depoimento:  

[...] eu busquei observar como essa gestualidade se configura na nossa 

realidade local, como a gente teve a oportunidade, por exemplo, de ir 

numa cidade do interior e fez uma visita in loco onde uma das danças 

a ser coreografada se faz presente e se perpetua até os dias de hoje. 

Então, a gente fez questão de conversar, de escutar, de ouvir a direção 
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do grupo, ver através de imagens de fotos, observar a própria diretora 

demonstrando alguns passos que compunham a dança, nessa 

localidade. Isso foi uma forma de se apropriar desses referenciais [...] 

(Coreógrafa1).  

 

O período de investigação de pesquisa foi bastante rico, pois tanto as coreógrafas como 

o elenco também realizaram pesquisas bibliográficas, em acervo fotográfico, vídeos, além de 

assistirem apresentações de repertório das danças populares investigadas. 

Esse foi o motivo central e a partir dessa ideia primeira, motivada por 

essas memórias, eu busquei partir para um segundo momento de 

motivação que foi tentar olhar com mais minúcia para gestualidade 

que perpassa essas danças, a forma como as pessoas se comunicam e 

se expressam dentro dessas manifestações, principalmente da 

linguagem da dança, vendo, apreciando de uma forma mais aguçada 

como as pessoas dançavam. Inclusive, pesquisei até nesses próprios 

festivais que existem na nossa cidade no período junino. Assisti vários 

festivais de quadrilhas, desde que começou a germinar a ideia de 

montagem desse trabalho, comecei a me voltar mais para a questão da 

apreciação dessa gestualidade, não no sentido de extrair uma 

decodificação igual, uma cópia do que eu apreciei, mas sim de buscar 

elementos que de certa forma atravessassem esses corpos dançando e 

que eu pudesse usar isso como motivação para compor o trabalho 

Debaixo do Barro do Chão. [...] outra forma para pesquisar outras 

danças foi através da apreciação de vídeos, através da pesquisa na 

literatura, lendo sobre essas danças, sobre o contexto histórico, o que 

elas significam, partindo desses vários olhares, dessa pesquisa 

literária, dessa pesquisa in loco, dessa pesquisa através da observação 

dessa gestualidade, como ela se configura hoje (Coreógrafa 1). 

 

A pesquisa de campo é enriquecedora pela oportunidade de entrar em contato 

direto com o objeto de pesquisa. E no caso da pesquisa do Grupo Parafolclórico da 

UFRN, foi possível um contato mais aproximado com as manifestações centrais dos 

espetáculos, sendo possível perceber o contexto cultural em que cada dança se inseria, 

possibilitando assim recolher fragmentos do universo investigado, reverberando em 

impulsos criativos que comportaram os espetáculos (MEIRA, 2008). 

As coreógrafas do Grupo realizaram uma pesquisa de campo sobre o pastoril e o 

ciclo junino e recolheram bastante material expressivo, sensível para possibilitar o 

desenvolvimento dos espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão. Nessa 

direção, podemos dizer que a pesquisa in loco amplia a percepção sobre o que se quer 

investigar e, no caso da criação artística, ela potencializa uma conexão de movimentos, de 
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sons, de gestos, de imagens encontradas no universo pesquisado que vão impulsionar a 

criatividade do artista rumo à construção de sua obra (MEIRA, 2008). 

A partir do contato com os referenciais de pesquisa, o artista tem a possibilidade 

de desenvolver cada vez mais suas potencialidades artísticas. Ao se relacionar com o 

entorno, com as peculiaridades e nuances de uma dada manifestação, é possível realizar 

um mergulho profundo nas especificidades do segmento investigado, entrando em 

contato com seus elementos essenciais, sua linguagem não verbal que comunica outras 

intenções e a possibilidade de assimilar, introjetar em seu corpo os referenciais 

pertencentes à sua pesquisa, levando-o assim a co-habitar com suas fontes de pesquisa 

(RODRIGUES, 2005).  

E a própria transmissão de saberes realizada pelos indivíduos que tem em seu 

cotidiano uma relação mais direta com as manifestações populares não é feita seguindo 

um modelo padrão. Na dança, por exemplo, há uma aprendizagem dos movimentos no 

sentido de viver a dança e não apenas de realizar cópias de movimentos (DOMENICI, 

2009). Nesse sentido, a maneira como as danças populares são repassadas pode 

desencadear uma reflexão na própria forma de como dialogam com as manifestações 

pesquisadas, vislumbrando um trabalho que traga em sua essência uma expressão 

humana e não somente uma sequência de movimento. 

E essa é uma tarefa que, a nosso ver, não se restringe só ao coreógrafo, mas 

também cabe aos dançarinos. 

O dançarino não é só aquele que vive e representa a dança, ou seja, 

não é só o intérprete, ele também pesquisa, ele também vive essa 

dança antes de dançá-la, ele ajuda na criação, contribui também com a 

construção das coreografias, opina, dar sugestões. Então, esse 

envolvimento do dançarino é muito importante para a criação do 

próprio personagem que ele vai interpretar, para o conhecimento dessa 

história, da história cultural das danças tradicionais e também para que 

ele entenda de fato não só a dança específica, a técnica ou a estética 

daquela dança específica, mas também como se constrói esses 

espetáculos em geral. E a meu ver o artista tem que participar dessa 

construção (Dançarino 3). 

 

O fato de ter existido uma parceria entre elenco e coreógrafas em relação às 

pesquisas realizadas permitiu uma maior interação no processo criativo, já que o 
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material pesquisado possibilitou que as grafias de movimento também tivessem uma 

colaboração mais assídua do elenco, que buscou, nas investigações, observar também a 

gestualidade das danças, possibilitando uma maior desenvoltura nos momentos de 

criação das proposições coreográficas. Quando solicitado algum movimento dos 

dançarinos, a intenção era também incluí-los dentro da criação, pois a introdução de 

leituras coreográficas realizadas pelo elenco enriqueceu as propostas artísticas. 

 

Eu lembro que interpretei um dos Reis Magos e fui pesquisar como 

era a gestualidade, como eram os movimentos, como interpretar um 

Rei Mago, esse rei que iria fazer reverência ao Menino Jesus 

(Dançarino 2).  

 

[...] o dançarino, além de pesquisar, ele vai buscar contextualizar essas 

danças em suas pesquisas no Parafolclórico da UFRN, procurando 

através de suas pesquisas entender os significados dessas danças, os 

elementos culturais, simbólicos, os aspectos históricos para assim 

poder melhor interpretá-las (Dançarino 3). 

 

As contribuições individuais nos repertórios analisados enriqueceram as 

composições devido à interpretação e à transformação que cada dançarino deu ao 

movimento coreográfico. Pois, o artista utiliza-se da sua criatividade para criar suas 

variações dentro do contexto da expressão artística (BURKE, 1989).  

No caso do Grupo Parafolclórico da UFRN, as contribuições do elenco em 

relação à criação artística e também os significados a ela atribuídos, foram importantes 

nesse processo, pois o estado criativo dos dançarinos buscou introduzir em seus 

movimentos variações, adaptações, combinações, repetições, simultaneidades e 

improvisações que pudessem articular com as solicitações de movimentos feitas pelas 

coreógrafas.  

O trabalho de pesquisa bibliográfica também foi fundamental no recolhimento 

de material artístico. A identificação, localização e obtenção de informações sobre o que 

se investiga permite uma aproximação mais intensa e verídica do objeto pesquisado 

(MACEDO, 1994).  

A pesquisa através de vídeos e de fotografias nos indicou outra fonte que 

contribuiu para compilar informações importantes à realização das obras artísticas, uma 
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vez que serviu de apoio à obtenção de informações, modos de percepção e olhares 

diversificados (LIMA, 2002) sobre o universo dos pastoris e do ciclo junino, como 

podemos observar no seguinte depoimento:  

 [...] os dançarinos tiveram a oportunidade de pesquisar sobre esse 

universo dos pastoris, das lapinhas e dos reisados, além dessa pesquisa 

teve a composição de painéis sobre esse universo dos pastoris em que 

cada dançarino podia estar pesquisando sobre os personagens, sobre 

esse universo em geral do pastoril, das lapinhas e dos reisados. [...] os 

dançarinos tiveram a oportunidade de assistir vídeos, inclusive de 

espetáculos anteriores do Grupo que abordaram também esse universo 

dos pastoris (Dançarino 5).  

 

Aliado a esse trabalho de garimpagem das fontes diversas de pesquisa que 

ofereceram insights para compor os espetáculos Flor do lírio e Debaixo do Barro do 

Chão, estes também foram concebidos partindo das rememorações das coreógrafas 

sobre os universos dos pastoris e do ciclo junino respectivamente. As motivações acerca 

dessas manifestações partem das lembranças de infância e adolescência das artistas, mas 

também pelas contribuições do elenco, que revisitou suas memórias e experiências com 

aqueles festejos em prol de participarem dos processos criativos.   

Essas memórias da infância, principalmente, e da adolescência foram 

muito significativas para mobilizar a concepção e motivar a criação 

desse trabalho (Coreógrafa 1). 

Esse espetáculo relembra muito o passado, onde nossas famílias, 

nossas mães dançavam em frente às igrejas. Cansei de ver minha mãe 

dançando o pastoril em Pititinga/RN (Dançarino 1). 

Na década de 70, a gente escutava essas músicas no rádio, escutava na 

televisão. Tinha realmente uma projeção muito maior do que a gente 

tem hoje, que a gente colocou isso um pouco de lado. Então, as 

músicas do Faceta
11

 me inspiram, elas são inteligentes, elas são 

                                                           
11

 Constantino Leite Moisakis, o Velho Faceta, foi uma das figuras mais representativas do pastoril 

profano nos anos 70. Simbolicamente, o pastoril sagrado, ou a lapinha, pregava e sugeria o ideal da 

Imaculada Conceição. Já o pastoril profano, ao contrário, defendia, mesmo que subjetivamente, o ideal 

revolucionário do prazer e do sexo sem concepção. Cabia a esse personagem manter sempre as regras 

originais no seu pastoril. Geralmente, as apresentações começavam cedo e só terminavam de madrugada, 

o Velho dividia o palco com as suas pastoras cantando, dançando e dizendo piadas, sempre com um 

tempero picante. Alguns espectadores chegavam a pagar para o Velho dizer impropérios contra algum 

desafeto que, porventura, estivesse ali presente assistindo a apresentação. E geralmente quem se sentia 

ofendido também pagava ao Velho para este mesmo responder a tal afronta. E dessa forma, o Velho 

acirrava os ânimos da plateia, ao mesmo tempo em que promovia uma interatividade com o público 

(MELLO; PEREIRA, 1990).  
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divertidas, elas fazem pensar. É o cômico, o duplo sentido, isso faz 

pensar, isso faz provocar. E eu queria no espetáculo mexer com essa 

coisa do duplo sentido, da sensualidade (Coreógrafa 2). 

 

É possível observar na fala de uma das coreógrafas que houve também um 

desejo de continuidade das manifestações através de uma perspectiva que também 

contasse a história das mesmas, ao mesmo tempo em que assinala a transformação dessa 

história a partir do seu crivo artístico. 

 O trabalho de criação artística pôde caminhar por vários setores para ser 

elaborado. Coincidentemente, ambas as coreógrafas dos espetáculos pesquisados 

buscaram em suas reminiscências um fluxo criativo, acessando também a imaginação, 

os sentimentos, os desejos e demais afluentes do imaginário (LOBO; NAVAS, 2008): 

 

Quando eu era criança esse ciclo sempre esteve muito presente, e até 

hoje eu considero um ciclo muito festivo, muito alegre, de muita 

celebração, muito rico. Com certeza, foram lembranças que até hoje 

me trazem recordações de muita alegria, de algo muito sedutor, de 

muito fascínio. As cores, os fogos, as cores das bandeirinhas, dos 

balões, os balões subindo ao céu, todo esse universo de muitas cores, 

de muitas festividades [...] toda uma cultura de manifestações que está 

presente como a questão da culinária, a questão da relação entre o 

sagrado e o profano, a celebração dos santos, as adivinhações, as 

brincadeiras, as celebrações em torno da fogueira [...] me mobilizaram 

para pensar esse trabalho (Coreógrafa 1). 

 

Outra questão importante para ser abordada diz respeito à questão da memória 

corporal, pois, uma vez estabelecida no corpo, o torna sensitivo. Isso traz grandes 

contribuições para o repertório gestual do artista, pois quando essa memória é acionada, 

pode viabilizar uma gama de possibilidades enriquecedoras ao processo criativo 

(LOBO; NAVAS, 2008).  

Nas entrevistas percebemos que a memória corporal do elenco foi perscrutada no 

processo de montagem dos trabalhos por meio das referências pesquisadas (músicas, 

observações de campo), das experiências advindas de vivências anteriores com aquelas 

danças e de repetições de ações pertinentes aos personagens das manifestações 

estudadas durante os ensaios.  
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 [...] eu solicitei dos dançarinos que eles rememorassem um pouco, 

trouxessem um pouco, eles expressassem, se comunicassem 

corporalmente a partir das referências que eles já tinham nas suas 

memórias gestuais introjetadas no seu próprio corpo, como por 

exemplo, a gente se utilizou de algumas experimentações durante o 

processo em que os próprios dançarinos dançassem em duplas, em 

trios, de uma forma bastante lúdica, a partir das próprias referências 

gestuais que eles já conheciam de como se comunicar, de como dançar 

um forró, de como dançar um xote (Coreógrafa 1). 
 

Observamos que a memória corporal acionada propiciou, nesse caso, um valioso 

recurso criativo na composição de células coreográficas, uma vez que a gestualidade 

dos movimentos solicitados estava sobremaneira na memória gestual dos dançarinos, 

indicando também que através da repetição ou da frequência ela se torna uma memória 

gravada (LOBO; NAVAS, 2008).  

 

[...] a partir dessa observação, das experiências anteriores dos 

dançarinos, isso, a meu ver, trouxe elementos que configuram essa 

estética que foi sendo traçada no decorrer desse processo, que é uma 

estética que brota das próprias referências que atravessam as histórias 

de vida e as experiências dos próprios dançarinos, experiências 

inclusive com danças que de algum modo estavam presentes nesse 

universo do ciclo junino como o forró, como o xote (Coreógrafa 1). 

 

[...] eu dialoguei com as experiências corporais dos dançarinos [...] 

como os dançarinos compreendiam aquilo e o que eles tinham como 

proposição do movimento (Coreógrafa 2). 

 

O viés da memória no processo de criação que está relacionado às lembranças 

das coreógrafas sobre os elementos que motivaram suas obras artísticas também contou 

em alguns momentos com a contribuição do elenco no processo de montagem dos 

espetáculos. Essa realidade permitiu que as lembranças das coreógrafas se unissem às 

do elenco, numa busca em comum de material estético para compor as obras.  

No entanto, as possibilidades de contribuição do elenco suscitam algumas 

ponderações acerca dessa questão. E nesse caso é importante discutir o conceito de 

processo colaborativo e qual sua relação no universo do Grupo Parafolclórico da UFRN. 

O processo colaborativo se constitui numa metodologia que ganhou proporções no 



36 

 

universo da linguagem cênica do teatro, em que os integrantes de um grupo, a partir de 

suas especificidades artísticas (dramaturgia, encenação, iluminação, cenografia, 

maquaigem etc.) contribuem maciçamente no processo de construção de uma obra, de 

modo que a autoria desta possui a assinatura de todos os integrantes, mesmo com as 

funções artísticas preestabelecidas.  

Além disso, no processo colaborativo há um fluxo de relação entre os partícipes 

que compartilham sugestões entre si e, simultaneamente, de forma que as funções estão 

sempre em processo devido à colaboração de todos. No entanto, essa contribuição não é 

semelhante ao que ocorre na criação coletiva
12

, pois embora o processo colaborativo 

seja caracterizado pelas interferências criativas entre todas as áreas com propostas, 

soluções, sugestões existe um profissional ou uma equipe que trabalha na síntese de 

todas as sugestões dadas, que articula ou descarta proposições em prol do trabalho 

artístico em construção. Esse profissional ou equipe também participa de todo o 

processo da obra através de suas próprias contribuições artísticas, além de discutir com 

os integrantes do grupo os direcionamentos da obra como um todo (ARAÚJO, 2006). 

Direcionando o conceito de processo colaborativo para o Grupo Parafolclórico 

da UFRN, entendemos que ele ainda não está consolidado no Grupo por vários fatores, 

entre eles o índice elevado de rotatividade do elenco e também a heterogeneidade 

relativa à experiência com a dança. Além disso, os integrantes não são remunerados e 

por isso exercem outras funções não artísticas. Mediante a esses fatores, que não são os 

únicos, é compreensível a dificuldade encontrada em trabalhar com um processo 

                                                           
12

 Na década de 1970, a proposta de construção coletiva ganhou força no meio teatral e se caracterizou 

pela participação global de todos os envolvidos na criação de um espetáculo, de modo que os integrantes 

participavam de todas as funções artísticas. A ideia era não existir funções artísticas preestabelecidas, mas 

sim a contribuição coletiva dos integrantes em todo o processo de construção do trabalho, ou seja, todos 

participavam da criação do texto, da dramaturgia, da direção, da concepção de luz, do cenário etc. 

Todavia, a criação coletiva possuía falhas em seu método que comprometiam a sua própria concepção de 

coletividade, pois, como todos faziam tudo, gerava trabalhos muito difusos, os objetivos acabavam não 

sendo muito claros. Como todos tinham vez e voz nesse tipo de processo, em muitos casos, os trabalhos 

artísticos terminavam sendo uma somatória de criações individuais pouco claras e sem síntese. Isso 

ocorria justamente por não existir de forma intencional, nesse processo, um sujeito que organizasse as 

ideias, o material de improviso, as ações. Porém, se isso ocorresse estaria confrontando diretamente com a 

ideia principal da proposta coletiva, que era justamente retirar qualquer possibilidade de um destaque 

individual na construção do processo e primar pela coletividade, que autorizava uma assinatura coletiva 

do espetáculo (ABREU, 2003). 
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colaborativo, pois demanda especificidade artística para contribuir profundamente na 

construção da obra. 

Outra questão relativa à deficiência de um processo colaborativo no Grupo é o 

fato de a assinatura final da obra artística ser atribuída somente ao coreógrafo e/ou ao 

diretor artístico. Talvez essa realidade também ocorra justamente pelas características 

do elenco comentadas anteriormente. Todavia, há uma tentativa nos dois espetáculos de 

trazer as contribuições do elenco, bem como do iluminador, cenógrafos e figurinistas 

contratados. Embora tímida, essa medida sinaliza a urgência em disseminar ideias, 

experiências, desejos entre os pares que fazem o Grupo. E o processo colaborativo nessa 

perspectiva é um campo interessante para pôr em prática esses intercâmbios. 

Com base nos conceitos de Araújo (2002), o depoimento a seguir ilustra que o 

Grupo apresentam características autocráticas
13

 e colaborativas nos espetáculos Flor do 

Lírio e Debaixo do Barro do Chão: 

[...] dentro do projeto artístico-pedagógico do Parafolclórico da 

UFRN, esses sistemas de produção tanto o autocrático como o 

colaborativo, a meu ver, vão definir diferentes caminhos nessa 

criação desses espetáculos, como foram o Flor do Lírio e o 

Debaixo do Barro do Chão (Bailarino 3). 

 

Abarcar dois sistemas de produção artística dentro na gestão do Grupo 

demonstra o momento de transição que ele atravessa, uma vez que suas interações 

artísticas estão se ampliando cada vez mais através do diálogo com outras linguagens 

artísticas, culturais, técnicas. E com todas essas conexões, a forma como os espetáculos 

estão sendo geridos, o próprio comportamento da direção frente ao que ele pode 

dialogar com os demais participantes do processo artístico vai sendo ampliado. É 

visível, no entanto, que Grupo ainda trabalha numa perspectiva autocrática e 

colaborativa, mas a própria realidade da arte contemporânea, no que se refere ao diálogo 

com todas essas possibilidades, demonstra que o processo colaborativo tem maior 

consistência quando se almeja um trabalho artístico mais sólido e criativo. 

                                                           
13

 O processo autocrático é o que antecedia a proposta coletiva e era identificado na cena teatral pela 

autoridade suprema do diretor o qual era responsável por toda a da construção do espetáculo. Assim, é o 

diretor quem vai indicar o norte para todos os envolvidos no processo, de modo que o resultado tenha 

uma autoria específica, individual, que é a do diretor (ARAÚJO, 2002). 
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2.3 – Relações dialógicas entre memória e esquecimento 

 Abraçamos a ideia de memória coletiva de Halbwachs (2006), relacionando-a 

ao processo de criação artística dos espetáculos investigados. Para o autor, a memória 

individual é um fenômeno social que está diretamente vinculado à coletividade e ao 

presente. Consequentemente, a memória coletiva é desencadeada pelos acontecimentos, 

lembranças, ideias, sentimentos constantes nos grupos, a partir das próprias impressões 

dos seus indivíduos.  

Por isso, é preciso considerar as várias memórias individuais, ao mesmo tempo 

em que é necessário observar que sua legitimidade ocorre a partir da memória coletiva 

do grupo. É a partir do processo coletivo que são mantidos os conectivos de 

rememoração de uma comunidade.  

Compartilhamos do pensamento de Almeida (2001) relacionado à luta da 

memória coletiva sobre a inércia do cotidiano, quando aquela recolhe fragmentos que, 

com significância ou utilidade, são capazes de ganhar dinamicidade, podendo sua 

natureza ser modificada, ratificando consequentemente a seletividade inerente à 

memória que indica a vontade de esquecimento da coletividade sobre o que não lhe é 

mais significativo ou útil. 

No caso do Grupo Parafolclórico da UFRN, as memórias individuais das 

coreógrafas e de cada dançarino foram significativas no processo de criação de algumas 

composições coreográficas das obras artísticas, é o que observamos nas falas que 

seguem, relacionadas ao espetáculo Debaixo do Barro do Chão: 

[...] resgatamos lembranças sobre essa manifestação e, juntamente 

com outros dançarinos, com direção e coreógrafa, montamos esse 

espetáculo (Dançarino 1). 

 

[...] as pessoas vinham contando, passavam para as pessoas o que 

tinham vivenciado na sua infância, nas suas festividades juninas com 

sua família, o que é que já tinham feito de adivinhação. Então, foi 

vivenciado, foi criado pela coreógrafa, mas o grupo participou porque 

ele vivenciou isso na sua vida (Dançarino 4). 
 

A memória surge como uma nascente de onde as ações são impulsionadas e 

estimuladas em prol da criação artística. Nessa nascente, o processo de armazenamento 
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de registro é imprescindível para que possa recuperar, evocar experiências vividas, 

informações e imagens, entre outros componentes que estão contidos na rememoração 

(LOBO; NAVAS, 2008).  

Nessa direção, lembrar é o ato de não só recuperar lembranças passadas, mas de 

reconstruir, repensar, refazer vivências passadas através de imagens e pensamentos 

atuais (MENEZES, 2005). Lembrar-se de fatos concretos, vividos contribui na 

reativação da memória. Quando recordarmos algo, tentamos torná-lo permanente, 

infindável, pois nossa existência perene afirma o tempo finito que temos. E recordar nos 

dá a possibilidade de perpetuar nossa existência, conferindo-lhe consequentemente uma 

continuação de nossa presença. 

Não conseguimos lembrar tudo mesmo se quiséssemos, nem enquanto 

indivíduos ou na coletividade. Lembramos daquilo que é importante, do que nos é vital, 

cujo significado percorre por infinitos meandros do ser e se faz essencial, marcante, até 

mesmo inesquecível. E dessa forma, revivemos o que foi vivido até de modo mais 

intenso, real e presente, se apegando a detalhes, a fragmentos importantes de uma 

reminiscência para perpetuá-la. Nessa retomada, podemos reviver inclusive coisas até 

mesmo criadas inconscientemente, para que a lembrança reativada seja sublime. 

 Configurando-se como uma ação autorrepresentativa de uma sociedade, a 

memória evidencia como a própria sociedade se enxerga e assim se refaz (BARRETO, 

2007). Nesse processo, a memória se reatualiza ao acoplar complementos da atualidade, 

criando um vínculo onde passado e presente se refaz, permitindo um reviver das 

reminiscências, confluindo com as tendências da atualidade, criando, então, parâmetros 

fundantes dessa relação.  

E nesse sentido, a memória não se configura como algo estanque aprisionado ao 

passado, mas algo que se atualiza no presente. Pois, presentificar o passado é uma 

função da memória, assim como registrar o presente no intuito de permanecê-lo como 

lembrança (CHAUI, 2000). Os trajetos por onde percorre a memória não são somente 

retilíneos, lineares, diretos, mas possuem também uma sinuosidade, uma ondulação 

(FERNANDES; PARK, 2006), uma vez que o âmbito social em qualquer momento 



40 

 

histórico é um complexo de relações que se imbricam de acordo com as convenções 

vigentes.  

Rosário (2001) esclarece que a imortalidade tem a memória como seu lugar, em 

vários parâmetros essa assertiva pode ser observada, seja na memória dos genes 

humanos ou na permanência dos costumes, pensamentos, sensibilidades coletivas. 

Dessa forma, a autora nos mostra que mesmo com as transformações inevitáveis 

ocorridas através do tempo, o passado atualiza-se, seja num hábito, numa manifestação, 

ou em elementos que remetem há um tempo não experienciado pelos indivíduos, mas 

que de certa forma contribuíram para sua formatação enquanto sujeitos sociais. 

Em relação às coreógrafas, buscar na memória os significados, os sentimentos 

que contornaram os espetáculos, foi uma maneira que encontraram de materializar 

sensações agradáveis vividas no tempo de infância e da adolescência e que, nesse 

processo, tornaram-se incentivos artísticos para a obra, aguçando a criatividade e 

ajudando a elaborar o processo criativo. A memória, nesse sentido, tornou-se uma fonte 

de referências para as obras artísticas. 

Eu vejo que o motivo central, o motivo artístico que me mobilizou a 

compor, idealizar, conceber esse trabalho foi a partir de retomar, 

atualizar memórias que são muito fortes na minha vida, desde a 

infância, referentes a essas vivências com esses ciclos juninos 

(Coreógrafa 1). 

 

O principal motivo era o pastoril. Parti mesmo de todas as minhas 

lembranças, como eu via, como eu imaginava. O pastoril era o meu 

motivo que justamente tinha tudo a ver com a proposta estética do 

Grupo (Coreógrafa 2). 
 

 

A memória é essencial para a permanência, reprodução e continuidade da vida 

social, apresentando-se como fenômeno inconsciente importante à necessidade presente 

e não se configura como uma reprodução de imagens. Os elementos desencadeadores da 

memória estão interligados a um grupo social e o indivíduo vai realizar suas 

rememorações a partir da memória coletiva (HALBWACHS, 2006). A memória 

percorre os meandros da experiência individual como também do consciente coletivo, 

tornando-se uma fonte preciosa de referências criativas. Os registros emocionais estão 

imbuídos na memória, assim como a aprendizagem (NAVAS; LOBO, 2008). 
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Rememorar é uma forma pela qual a sociedade refaz suas vivências passadas, 

contribuindo para o exercício da reflexão humana, influenciando, assim, na 

continuidade e transformação do comportamento social.  A memória é reveladora do 

que o homem é atualmente e do que já não é mais (BARRETO, 2007). Esse 

entrelaçamento de experiências vividas são repassadas, reatualizadas, lembradas, para 

que haja uma continuidade e não se perca no esquecimento.  

Portanto, a memória presentifica-se no nosso dia-a-dia, no nosso modo de 

conceber o mundo, nos nossos corpos, anseios e ratificações. Rosário (2001) alerta para 

uma tendência de associação do passado com o obsoleto, o suplantado, com o que foi há  

tempos atrás. No entanto, é preciso atentar para um olhar perceptível à continuidade e 

transformação dos acontecimentos, e assim averiguar que a sucessão de eventos 

surgidos no decorrer da história humana está inserida de certo modo nos indivíduos.  

Desse modo, a memória se refaz e se perpetua, se não fisicamente, mas 

simbolicamente, por meio da existência humana. E nessa perspectiva, a memória cria 

uma relação no mínimo paradoxal com o esquecimento, pois o caráter daquela é 

impermanente, finito. E por isso ela elege o que é importante ter continuidade e o que 

pode ser fadado ao esquecimento. 

Para essa discussão consideramos pertinente trazer a questão da cultura popular 

por entendermos que ela passa pelo processo de reatualização para ter continuidade no 

grupo social. E também porque a cultura popular constituiu-se no manancial estético e 

inspirador que viabilizou o estado criativo das coreógrafas dos espetáculos Flor do Lírio 

e Debaixo do Barro do Chão.  

Com isso referenciais estéticos foram desenvolvidos para as composições 

daqueles espetáculos a partir de fragmentos expressivos das manifestações pesquisadas, 

contribuindo, nesse sentido, para a própria renovação da cultura popular, uma vez que o 

universo dos pastoris e dos festejos juninos – manifestações que compõem a base 

artística dos referidos espetáculos – ganhou leituras diversificadas frente a suas 

conformações tradicionais.  
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2.4 Reatualização da cultura popular 

Discorreremos sobre algumas ponderações acerca da cultura popular 

relacionadas a questões históricas e políticas. Posteriormente, retomaremos as 

considerações a respeito da cultura popular relacionada às questões da memória e do 

esquecimento. 

No contexto da Idade Média, a cultura popular e a oficial conviviam em muitos 

momentos de forma paralela, mas também de maneira interativa. Um bom exemplo 

dessa realidade está nos estudos sobre a obra de Rabelais realizados por Bakhtin (1993), 

nos quais se afirma que tanto o popular como o erudito coexistiam no pensamento do 

homem feudal. Dessa forma, a comicidade
14

 – característica marcante na cultura 

popular – se fazia presente no cotidiano do povo, assim como a seriedade, a penitência – 

marcas da cultura oficial.  

No século XVI, a cultura popular pertencia à sociedade como um todo. Até 

mesmo a palavra povo estava relacionada a todos da sociedade e indicava gente de 

respeitabilidade (BURKE, 1989). Em meados do século XVII, essas culturas ainda não 

se distanciavam, uma vez que a nobreza estava inserida no contexto da cultura popular. 

Havia, além disso, uma grande aceitação por parte da nobreza do universo popular com 

suas crenças religiosas, seus costumes, festejos, jogos.  

Todavia, Ortiz (1985) assegura que mesmo participando ativamente da cultura 

popular, a nobreza cada vez mais elaborava os componentes de sua própria cultura, o 

que situa um embate entre essas duas culturas. Em contrapartida, a massa popular não 

tinha acesso à dita cultura erudita. Desse modo, um processo de isolamento entre cultura 

                                                           
14

 A sociedade feudal era marcada por uma ideologia de opressão e intimidação, requerendo, portanto, um 

comportamento baseado na seriedade, na redenção e na penitência e assim condenava o riso, visto como 

uma emanação diabólica. Destarte, não havia lugar para o riso nas esferas oficiais ideológicas, sociais, 

econômicas e culturais. No entanto, havia a necessidade da “legalização” do riso à parte das cerimônias 

oficiais legitimadas pela igreja. Essa realidade era perpetuada e vivenciada nas manifestações à margem 

dos cultos religiosos, canônicos e ganhava força nas festas do povo, que promovia cultos paralelos, em 

ruas e tavernas, com características cômicas. Desse modo, é perceptível a necessidade do homem feudal 

de ter momentos de riso, de festa, de profanação, para depois retornar ao seu cotidiano sério, religioso e 

castrador (BAKHTIN, 1993).  
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popular e erudita passou a ser mais declarado, havendo, consequentemente, uma 

repressão a tudo que se caracterizava com o popular.  

Já no fim do século XVIII, as ideias iluministas iam tomando conta do 

pensamento intelectual da época, designando assim uma grande influência em todos os 

setores da sociedade. Em meados do século XIX, o capitalismo industrial já estava bem 

consolidado e o progresso tecnológico nos transportes e máquinas era uma realidade que 

exaltava a inteligência humana. Os intelectuais da época defendiam o conhecimento 

crítico da realidade na qual se estava inserido. 

Segundo Catenacci (2001), os intelectuais também se voltavam a uma ideia 

iluminista do domínio científico, da dominação da natureza. E com a racionalização do 

pensamento, pretendia-se romper as amarras do mito, do pensamento supersticioso, das 

crenças religiosas que, de certa forma, tinham uma relação com a cultura popular. Ou 

seja, o pensamento iluminista estava relacionado às ideias científicas, ao pensamento 

racional e à produção econômica capitalista, visando ao progresso tecnológico. 

Observa-se que no século XIX, em grande parte da Europa, há um abandono da cultura 

popular pelo clero, comerciantes, nobreza, entre outros. E assim, apenas artesãos, 

camponeses e demais sujeitos das classes rotuladas como subalternas, ainda 

permaneceram em contato direto com a cultura popular.  

Portanto, os motivos religiosos e políticos foram essenciais no processo de cisão 

cultural que foi ficando cada vez mais evidente, já que a nobreza se distanciava 

consideravelmente dos hábitos populares e criava outros para si, mesmo que estes 

fossem elaborados a partir de referências populares. Outrossim, a Reforma
15

 e a 

Renascença
16

 contribuíram bastante para que o comportamento sociocultural de seus 

                                                           
15

 Movimento social liderado pelo monge Martin Lutero no século XVI, que protestava contra inúmeras 

práticas da Igreja Católica, propondo uma reforma no catolicismo. Recebeu apoio de vários governantes e 

religiosos europeus, promovendo a cisão da Igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os 

reformados ou protestantes. Nesse contexto, surgiu o Protestantismo (JOHNSON, 2001). 

 
16

 Período iniciado por volta do século XIV, que alcança seu auge no século XVI, em que há um retorno 

cultural aos padrões clássicos a partir dos estudos dos cânones artísticos da Antiguidade.  É nesse período 

que o homem passa a estudar a si mesmo, sendo, ao mesmo tempo, o próprio objeto de observação e o 

observador (JOHNSON, 2001). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
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partícipes ganhasse uma formatação de embate com o caráter despojado e livre da 

cultura popular (JOHNSON, 2001).  

Dessa maneira, os clérigos passaram a adotar condutas mais sisudas, a nobreza e 

a burguesia buscaram um novo modo de se apresentarem perante a sociedade, 

totalmente diferente do comportamento de artesãos, camponeses, e que outrora era 

corriqueiro a todos. Assim, era comum que a nobreza também compartilhasse do 

mesmo universo costumeiro dos campesinos através da religiosidade, das crendices, das 

manifestações culturais próprias do povo. Este não tinha acesso à cultura da nobreza, 

que cada vez mais se fortalecia e se distanciava da cultura popular (BURKE, 1989).  

Já no decorrer do século XX, o termo popular foi ganhando características 

mercadológicas, quando as forças midiáticas o utilizaram na incorporação de processos 

culturais hegemônicos criando, portanto, produtos vendáveis e de gosto popular, os 

quais tinha uma notoriedade, mas não provinham do próprio povo (CATENACCI, 

2001). 

Todavia, o progresso tecnológico não suprime a cultura popular, pois mesmo 

com a expansão de setores midiáticos, industriais e comerciais, as culturas tradicionais 

têm uma dinamicidade peculiar que acompanha tais processos evolutivos, até porque é 

de interesse do próprio progresso incluir em sua lógica a cultura popular, para que os 

sujeitos a ela pertencentes possam identificar uma estrutura simbólica identificatória 

constante no progresso tecnológico e, com isso, ele possa ser considerado e absorvido 

por tal público (CANCLINI, 2006).   

É uma visão mercadológica da cultura popular que se configura numa realidade 

muitas vezes negativa por tratar a cultura como um mero produto que pode ser refeito a 

partir dos interesses do próprio capital. Outrossim, existe também a possibilidade de 

uma maior propagação e fortalecimento da cultura popular a outros sujeitos através de 

recursos da própria lógica capital.  

Assim, a cultura tradicional é disseminada, uma vez que a dinâmica do mercado 

permite que um público extenso e variável possa usufruir de seus bens. Desse modo, 

recursos como festivais de dança e teatro popular, feira de artesanato, encontros e/ou 
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seminários de cultura popular, entre outros, têm êxito porque também utilizam os meios 

massivos de comunicação para atingir um maior público. Outra questão associada à 

cultura popular vincula-a apenas com a vida campesina. No entanto, as influências 

urbanas, por exemplo, propõem interações versáteis, criando percursos para a cultura 

popular que, ao se deparar com a dinamicidade e o caos urbano, recebem suas 

influências de natureza comportamental, econômica e sociocultural, dentre outras 

(CANCLINI, 2006). 

 Outra ideia em que a cultura popular se faz presente está arrolada a questões de 

luta de classes relacionada aos trabalhadores, aos oprimidos, e que sempre trava um 

enfrentamento diante da cultura pertencente ao bloco de poder, a cultura letrada, erudita 

(HALL, 2003). Além disso, a cultura popular, muitas vezes, ganha um aspecto de 

cultura permissiva, dominada, que pode ser invadida de qualquer modo e sem forças 

para enfrentar forças culturais externas opressoras, sendo, em alguns momentos, 

subjugada intelectualmente por uma cultura elitizada (CHAUI, 2006).  

Indo em direção contrária a essas visões que subjugam a cultura popular a algo 

menor em relação à cultura erudita, concordamos com Chatier (1995) ao argumentar 

que a cultura popular ao se revestir de influências de outras culturas não denota 

necessariamente uma submissão. Ela consegue desencadear um arcabouço de 

referências que vai culminar num elemento cultural com conteúdos próprios e 

importados. Isso revela não apenas uma heterogeneidade cultural, mas o próprio caráter 

dinâmico da cultura popular essencial à sua sobrevivência, pois a cultura popular não 

está arraigada à imobilidade, ao arcaico, ao resquício ou tem essência que denote pureza 

e inacessibilidade. 

Ao discutir sobre a cultura popular, Chaui (2006) nos apresenta um interessante 

pensamento de Antonio Gramsci que atribui várias significações simultâneas ao que 

poderia ser popular na cultura, possuindo assim um caráter multifacetado. Nesse 

sentido, o popular está relacionado à possibilidade de reconhecimento, identificação e 

compreensão espontânea do povo sobre ideias, situações, etc., por se tornarem 

universais, bem como o popular se configura na capacidade de transformação de 

momentos gerados no âmbito social em temáticas da crítica social que o povo identifica. 
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Contudo, pensamos ser pertinente evidenciarmos as considerações daquela autora sobre 

a perspectiva gramsciana em relação ao popular na cultura significando  

[...] a transfiguração expressiva de realidades vividas, conhecidas, 

reconhecíveis e identificáveis, cuja interpretação pelo artista e pelo 

povo coincide. Essa transfiguração pode ser realizada tanto pelos 

intelectuais “que se identificam com o povo” quanto por aqueles que 

saem do próprio povo, na qualidade de seus intelectuais orgânicos 

(CHAUI, 2006, p. 95).  

 

Nesse sentido, entendemos e defendemos que a cultura popular não é subalterna, 

submissa e/ou arcaica. Concordamos com as ponderações anteriores sobre a cultura 

popular relativa ao que é pertencente aos sujeitos de uma sociedade, uma vez que 

remete justamente à circularidade cultural (GINZBURG, 2006) que promove uma 

influência mútua entre a cultura popular e a erudita, num processo de retroalimentação, 

de renovação cultural para ambas. 

 O popular aqui é compreendido como integrante do cotidiano do conhecimento 

dos sujeitos pertencentes a qualquer nível da sociedade, não sendo atribuído somente a 

um cenário social marginalizado e subalterno que alguns estudiosos insistem em situar 

quando se referem à cultura popular.  

Em relação ao Grupo Parafolclórico da UFRN, percebemos que suas produções 

artísticas trajetam numa perspectiva de renovação da cultura popular que, ao dialogar 

com demais saberes, promove um movimento dinâmico de variadas referências, 

contribuindo para sua própria continuidade sem estabelecer hierarquias ou delimitação 

de territórios estanques. É o que denota a seguinte fala: 

[...] eu acho que essa questão da tradicionalidade que se renova ela 

também é possível de ser vista na própria dinâmica do grupo, na 

dinâmica da criação dos espetáculos, na dinâmica do que se pensa, e 

de quem pensa o que é, e quem faz o Grupo Parafolclórico da UFRN 

(Dançarino 3). 

 

Situando nosso pensamento sobre a cultura popular enquanto processo dinâmico 

disponível a intercâmbios, pensamos ser importante retomarmos nossas reflexões acerca 

da cultura popular relacionada à memória e consequentemente ao esquecimento. Devido 
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a importâncias dos mesmos no processo de concepções dos espetáculos Flor do Lírio e 

Debaixo do Barro do Chão. 

 

2.5 Cultura popular, memória e esquecimento no processo de criação 

artística 

Ao falarmos da memória relacionada à cultura popular, encontramos que aquela 

vai contribuir na continuidade dos elementos pertinentes desta e que são úteis aos 

indivíduos. Nesse sentido, a memória atua num campo seletivo da cultura popular. 

Contudo, é imprescindível situar o esquecimento nesse processo, pois ele vai 

disponibilizar à memória o que é importante ou não ter continuidade (VERNANT, 

1990).  

Zumthor (1997) esclarece que nossas culturas lembram quando esquecem. E 

essa vontade de esquecer se configura numa seleção inicial em que os valores 

pertinentes são permeados pela sensibilidade, formas de pensamento, ações, discursos. 

Tais valores são lembrados pela funcionalidade que possuem para a memória da 

comunidade. O autor associa a tradição ao esquecimento devido ao fato de que ambos 

têm em suas dinamicidades uma ligação com a coletividade, podendo influenciar no 

meio social dos sujeitos e contribuindo na manutenção das experiências de um 

determinado grupo social. 

Le Goff (1992) também compartilha de tal pensamento e menciona os homens-

memória medievais, considerados guardiões dos manuscritos reais vistos como 

historiadores da corte, como os únicos com poderes de sistematizar a história de um 

povo. Nesse contexto, o esquecimento humano e a memória ditavam os rumos das 

sociedades ágrafas ou até mesmo aquelas que pouco sistematizavam suas produções.  

Ao afirmar que a lembrança de nossas culturas se dá pelo viés do esquecimento, 

Le Goff (1992) mostra que tal processo direciona intencionalmente a seleção do que lhe 

é pertinente, funcional.  Ou seja, o esquecimento abdica em função de fundamentos que 

não fluem no universo coletivo de uma comunidade. Burke (1989) traz essa abordagem 

quando afirma que há uma espécie de “censura preventiva” dos integrantes da 
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comunidade que decidem a permanência ou não e a forma de tal permanência das 

inovações ou variações criadas pelos próprios indivíduos sociais. Assim, existe ainda 

uma participação de todos na manutenção ou reconfiguração desses acontecimentos da 

tradição popular.  

Já Lévi-Strauss (1983) analisa os mitos gregos e ameríndios destacando que os 

motivos do esquecimento presentes neles, momentos históricos diferentes e em 

sociedades distintas, sinalizam, sobretudo, a instituição de práticas rituais, sugerindo 

que o papel do ritual constitui-se na perpetuação do vivido. O esquecimento também 

estabelece uma ruptura com parâmetros já postos na ordem mental, propondo a 

fundação de outra ordem.  

Assim, o caráter de quebra, ruptura, expõe a necessidade de retomadas 

ritualizadas de aspectos que precisam ser ressignificados. Nesse caso, o lapso, a fratura 

provocados pelo esquecimento podem ser relacionados ao processo de interrupção de 

qualquer projeto, mas concomitante a isso, possibilita a criação de outros fluxos que dão 

vazão ao processo de continuidade que abarca tanto a memória quanto o esquecimento 

(FERREIRA, 2003).  

Nesse cenário, podemos tomar como exemplo a cultura popular, quando lida 

com a memória e o esquecimento, vislumbra a sua própria dinamicidade, pois a 

preferência ou não de elementos da cultura popular a serem propagados vai depender, e 

muito, de como eles são aceitos ou não pela coletividade (ZUMTHOR, 1997). Portanto, 

manter e esquecer são ações essenciais que legitimam o caráter ativo da cultura popular 

e contribuem no direcionamento do comportamento social frente a essa cultura. 

Entendemos que a cultura popular não deve ser associada à estagnação, ao 

velho, ao decrépito. Ao contrário, ela deve ser relacionada às configurações possíveis de 

cooptação e afluência dos elementos que validam sua dinamicidade, como as relações 

comportamentais, a oralidade, aceitação coletiva, situações econômicas, avanços 

tecnológicos, entre outros agentes interlocutores.  

Desse modo, concordamos com Hall (2003) quando argumenta que a tradição na 

cultura popular em nada se assemelha ao isolamento, à persistência de velhos modelos, 
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acontece no dia a dia do povo interagindo com diversas variantes que se interceptam em 

tais relações sociais, desembocando em significados e relevâncias outras (BOSI et al., 

1987).  

Portanto, a conservação e a transformação, no meio de existência do povo, se 

entrecruzam e propõem outros olhares sobre a cultura popular, permitindo assim um 

prosseguimento desta. Nesse sentido, a tradição aciona meios da própria atualidade para 

contribuir com o dinamismo da cultura popular (GOMES; PEREIRA, 2002). O Grupo 

Parafolclórico da UFRN comunga desse pensamento, ao dialogar com a linguagem da 

cultura popular e com demais influências culturais, artísticas que contribuem para a 

ampliação dos trajetos estéticos que o Grupo vem buscando e que estão presentes nos 

espetáculos investigados. 

Por conseguinte os espetáculos produzidos contribuem na ocorrência de um 

processo concomitante de continuidade e reatualização dos componentes da cultura 

popular, que, ao dialogar com a apropriação de elementos de outras linguagens artísticas 

na concepção coreográfica do Grupo, viabilizam a estetização cênica que nele está se 

conformando. Desse modo, podemos dizer que algumas nuances da cultura popular são 

apropriadas nas composições do Grupo – o que ressalta o aspecto da lembrança – em 

detrimento de outras nuances que são esquecidas de acordo com os interesses, as 

necessidades, preferências e identificações de cada trabalho artístico.  

 

Da comunidade para o palco essa linguagem cênica, essa linguagem 

artística, ela vai ser outra, vão ser atribuídos novos sentidos a essas 

manifestações a partir dessa projeção artística que o grupo realiza. 

Entretanto, esses sentidos não vão se apartar da comunidade em que 

foram originados. Muito pelo contrário, eles vão fazer parte de uma 

nova composição. E com isso eu acredito que o Grupo vai criar outros 

formatos estéticos para o elemento da cultura, da própria arte 

(Dançarino 3).  
 
E o Grupo tem essa função de transpor, então a coreógrafa teve essa 

ideia, esse trabalho de transpor esse universo do pastoril de um modo 

artístico, de um modo esteticamente diferente, de uma forma 

esteticamente diferente daquilo que é apresentado nos pastoris 

originais. E essa realidade presente desde o Flor do Lírio também é 

perceptível no Debaixo do Barro do Chão que é um espetáculo que 

englobou os festejos juninos, o universo dos festejos juninos que a 

gente vê que esse investimento estético permaneceu (Dançarino 5). 
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[...] os solos tinham um papel fundamental também nesse processo e 

realmente até de quebrar aquela monotonia, do pastoril, 

principalmente do Pastoril Sagrado [...] Eu criei isso e particularmente 

são momentos que eu gosto muito no espetáculo, até porque 

problematiza e dá a pensar aqueles e aquelas que insistem em 

classificar os gêneros artísticos (Coreógrafa 2). 

 

Não é novidade que a cultura popular tenha reações de abertura e/ou fechamento 

diante de outros modelos de conexões e vice-versa. Desse modo, a metáfora de Bauman 

(apud CARVALHO, 2003) apresentando a cultura como sendo uma gaiola e sua chave 

concomitantemente, mostra a fluidez comportamental da cultura popular enquanto 

processo dinâmico relacionado tanto a mecanismos tradicionais da sociedade como 

atuais formatações destas. Na verdade, essa situação surge num campo tenso, já que a 

inter-relação dessas estruturas é um território de afirmação delas, que desfilam suas 

diferenças, afinidades e contrastes neste cenário. Isso resulta, então, numa habilidade 

em dialogar com legados constituídos, bem como com tendências contemporâneas. 

Nesse sentido, atribuímos à cultura popular um caráter híbrido (CANCLINI, 

2006) justamente porque se relaciona com o que está posto na vida social, absorvendo 

as normas e especificidades que cercam a sociedade vigente, porém compreendem e 

utilizam tais parâmetros de modos diversos. Então, a cultura popular segue com a 

possibilidade de sempre se renovar, se recriar, tornando-se dinâmica dentro da 

sociedade em que está inserida, podendo influenciar e ser influenciada pelas 

transformações sociais, caracterizando-se como um modo de vida propício a educar, 

orientar, direcionar comportamentos, recriar crenças e valores (BOSI, 1987).  

Corroboramos com Gomes e Pereira (2002) quando discutem a organização 

estratégica da cultura popular em relação à conservação de suas especificidades, bem 

como a assimilação de transformações que são pertinentes à sua continuidade. Também 

concordamos com os autores sobre a ideia de que o esquecimento atua no processo de 

perpetuação dos elementos culturais a serem continuados ou abstraídos.  

Assim, a manutenção da própria cultura popular se sustenta a partir da sua 

tradição, que, através de sua flexibilidade, possibilita uma reatualização daquela por 

meio de outros parâmetros culturais, sociais, econômicos, tecnológicos etc. Do mesmo 
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modo que a memória e o esquecimento também são importantes mantenedores de todo 

o caminho percorrido pela cultura popular através das relações de troca, de parceria, que 

se estabelecem em seu decurso.  

A memória é a primeira experiência humana do tempo. Um tempo que está 

resguardado devido a nossa capacidade de retê-lo, livrando-o assim de uma perda 

definitiva que é o esquecimento (CHAUI, 2000). Contudo, aparentemente 

incompatíveis a memória e o esquecimento estabelecem entre si uma relação dialógica, 

contribuindo consequentemente no processo de reatualização da cultura popular 

(ZUMTHOR, 1997). 

 E nessa perspectiva, encontramos uma maneira de preservação da cultura, que 

ocorre a partir da ressignificação de determinados aspectos de um sistema cultural que, 

ao se deparar e assimilar sua dinamicidade, abre-se constantemente à inscrição e à 

negação de crenças, valores, ideias, hábitos de vida, normas e condutas, expressões 

artísticas. Esses constituem alguns exemplos de como a própria cultura cria, segundo 

Carvalho (2003), acepções e signos a partir de vestígios culturais, comunicando-lhes 

rearranjos e reorganizações.  

Burke (1989) argumenta que na Europa medieval a melodia da tradição oral 

podia ser diferente. Pelo fato de não haver a escrita da música, o cantor ou rabequista, 

por exemplo, não guardava cada nota da melodia e, desse modo, improvisava. Mas, não 

era um improviso total, pois ele reproduzia variações sobre o mesmo tema, de modo que 

era possível acrescentar, suprimir, alterar os tons, ritmos etc. 

 Trazendo essa perspectiva para as propostas do Grupo Parafolclórico da UFRN, 

encontramos semelhança na própria dinamicidade e poder de interação da cultura 

popular com os intercâmbios que o Grupo estabelece ao dialogar com a gestualidade do 

teatro, da música, de técnicas de dança clássica e moderna para comunicar sua proposta 

estética em relação às danças populares.  

Desse modo, é possível observar que a própria cultura popular na perspectiva do 

trabalho desenvolvido no Grupo é revitalizada. Os elementos diversos que estão 

presentes em uma dada tradição são adicionados, suprimidos e ou alterados, o que 

promove rearranjos nessa referência cultural, que não é decalcada, mas utilizada como 
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ignição criativa, mobilizando um novo processo em que a vitalidade da tradição é 

restaurada.  

Burke (1989) discorre sobre a flexibilização e as transformações permitidas aos 

cantadores medievais que, ao entrarem em contato com outros elementos, criam 

percursos, alteram outros, mostrando uma prova do caráter dinâmico e interativo da 

cultura popular. E é a própria cultura popular que alerta para a busca de outras 

interações para se perpetuar.  Isso nos leva a pensar que ficar estanque, olhando para o 

próprio umbigo não vai contribuir muito que perpetuação ocorra.  

Segundo o autor supracitado, o que é denominado cultura popular hoje poderá 

não ter a posteriori essa designação, uma vez que isso ocorre de acordo com o período, 

a mentalidade e os interesses de época. Os romances de cavalaria, por exemplo, com 

seus castelos, heróis cavaleiros, princesas românticas, foram criados inicialmente pela 

nobreza e para atender a seus interesses, porém, nos dias de hoje, esses contos estão 

imbuídos de uma forte carga popular, acabando por atingir todos os níveis da atual 

sociedade.  

Relacionando as ponderações acima com as ideias das coreógrafas do Grupo 

Parafolclórico da UFRN, percebemos que essas profissionais comungam de tais 

exposições, tendo em vista que ficar atrelado à vinculação classificatória suprime a obra 

artística. Ao elaborar seus espetáculos, procuraram não se restringir a classificações 

artísticas. É o que constatamos na seguinte declaração:  

Nem sempre o que hoje é considerado clássico foi clássico. Nem 

sempre o que é considerado popular, por exemplo, ele foi popular ou 

vai continuar a ser. Então, essas classificações são um pouco, a meu 

ver, restritivas em relação à criação artística (Coreógrafa 2). 

 

Nas produções dos espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão 

ocorreram possibilidades de evidenciar ou ocultar especificidades das manifestações dos 

pastoris e do ciclo junino, sem se fixar numa preocupação de classificar ou enquadrar a 

criação num determinado gênero artístico, o que repercutiu, sobremaneira, na 

formatação das estruturas dos espetáculos.  
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Em algumas danças pesquisadas, como a Dança das Bandeirinhas, por exemplo, 

pode-se identificar que a gestualidade que compunha aquela manifestação era muito 

restrita, reduzindo-se a um número pequeno de variações de frases de movimento. Essa 

constatação não cerceou a liberdade de criar, mas pelo contrário, impulsionou-a pela 

busca de outras referências de movimentos, bem como por meio de uma interlocução 

com a linguagem teatral, sem esquecer-se de manter um diálogo coerente com a 

proposta inicial da dança pesquisada.  

 

[...] a Dança das Bandeirinhas, onde fala das crendices, onde nós 

cantamos, o que foi uma inovação, tem um momento de criação de um 

trecho em que uma dançarina viu um texto e introduziu na coreografia 

(Dançarino 4). 

 

Nesta pesquisa trazemos a questão do que é memorizado e do que é esquecido 

como integrantes de um processo criativo, em que os sujeitos envolvidos fazem parte de 

um contexto cultural. As escolhas e posicionamentos assumidos no decorrer desse 

processo são constantemente reordenados pela dinamicidade da cultura, que se 

reatualiza e se modifica incessantemente. No caso da Dança das Bandeirinhas, foi 

preciso trazer à lembrança significações e imagens extraídas da pesquisa realizada sobre 

tal dança e das experiências de vida daqueles que realizaram o estudo de campo, mas 

também foi necessário excluir aspectos que, de alguma forma, não mobilizaram maior 

interesse naqueles que vivenciaram um contato mais próximo com a manifestação 

estudada. E foi nesse jogo sedutor, que muitas vezes lida com o acaso e a 

imprevisibilidade, que a coreografia foi sendo desenhada. 

Esse processo de descartar ou evidenciar um episódio, no que se refere à 

elaboração de uma dança, faz parte desse movimento da memória e do esquecimento. 

Os processos de rememorar e abstrair são importantes por possuírem um movimento 

contínuo, já que o passado com o qual se conectam não é invariável, nem imutável, nem 

fixo, nem muito menos oposto ao fluxo contínuo do presente. O passado possui 

maleabilidade e flexibilidade e, por isso, modifica-se quando a memória, que sofre 

interferência do esquecimento, tende a reinterpretá-lo (FERNANDES; PARK, 2006).  
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Ao situar a memória no passado, não se pode perder de vista que ela é uma força 

vital da atualidade, já que a lembrança de algo se constitui pela necessidade do 

momento que exista ali, ou seja, a memória constrói o passado vivido que é importante 

construir. Entretanto, a memória é reveladora do modo como nos relacionamos com o 

tempo e no tempo, com o passado que agora está distante, conferindo-lhe sentido, sendo 

diferente da atualidade e do futuro (CHAUI, 2000). Outrossim,  a memória coletiva e a 

memória individual são lembradas através de filtros que se formam de acordo com os 

interesses vigentes. 

Sobre as discussões entre memória relacionada à cultura popular, concordamos 

com Zumthor (1997) quando argumenta que tanto a memória quanto o esquecimento 

possuem, em sua dinamicidade, uma associação com o coletivo, conseguindo interferir 

na vida social, colaborando na conservação das experiências de uma comunidade. O 

esquecimento, nesse caso, também tem sua contribuição. Nesse sentido, a memória 

pode ser entendida como protagonista do processo dinâmico da cultura popular, pois ao 

eleger seus elementos que irá propagar, esta leva em consideração a aceitação ou não da 

coletividade em perpetuá-los. Dentro dessa lógica, o esquecimento surge com um 

caráter de ruptura, de quebra de parâmetros que agora exigem de novas leituras para se 

estabelecerem na coletividade (OLIVEIRA, 2010). 

A memória torna-se dinâmica por revisar o passado mediante fatos novos que 

ocasionalmente surgem, possibilitando uma mudança de percepção dos fatos já 

ocorridos desse mesmo passado (HALBWACHS, 2006).  No caso dos espetáculos Flor 

do Lírio e Debaixo do Barro do Chão, as rememorações sobre as manifestações 

evidenciadas possibilitaram às coreógrafas que buscassem outras referências estéticas 

de movimentos, de linguagem artística e seus conhecimentos com a arte em geral para 

dialogarem com suas reminiscências e assim reatualizarem suas concepções sobre suas 

experiências vivenciadas com as manifestações dos pastoris e do ciclo junino que se 

configuraram como motivos artísticos centrais daqueles espetáculos. 

 As lembranças das coreógrafas foram sendo combinadas considerando tanto a 

significância das manifestações no contexto de vida delas como também as 

possibilidades de diálogo que as mesmas desenvolveram com demais influências 
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artísticas, culturais, reafirmando a dinamicidade da criação daquelas profissionais 

quando acionaram  passado e presente num processo de retroalimentação, possibilitando 

trabalhos que uniram o universo dos pastoris e dos festejos juninos a outras 

manifestações que puderam ser relacionadas aos projetos artísticos desenvolvidos pelas 

coreógrafas. 

Essas memórias da infância, principalmente, e da adolescência foram 

muito significativas para mobilizar a concepção e motivar a criação 

desse trabalho. Com certeza, foram lembranças que até hoje me 

trazem recordações de muita alegria, de algo muito prazeroso, de algo 

muito agradável, de algo muito sedutor, de muito fascínio (Coreógrafa 

1).  

 

A possibilidade de a cultura popular receber influências do contexto social 

vigente, ou de formatações culturais diferentes de suas especificidades está relacionada 

a sua dinamicidade, já evidenciada anteriormente, que permite possibilidades de 

intercâmbios. E no caso das danças populares, há uma constante renovação, pois trata-se 

de saberes inscritos nos corpos que, por sua vez, sempre criam novos hábitos, novas 

significações, novas gestualidades (VIANA, 2005). 

 Desse modo, a cultura popular, com seu caráter dinâmico, permite sua 

transmissão, mas com contribuições individuais. As variações em termos de seleção ou 

combinação de seus diversos elementos conformam essa cultura, levando à assimilação 

de novas histórias, cantos e danças ao repertório tradicional (BURKE, 1989). 

Percebemos que nesse intercâmbio entre as manifestações culturais que ele elege 

trabalhar e linguagens artísticas diversas, o Grupo Parafolclórico da UFRN reafirma a 

recorrência de transformação da cultura popular, que não está isolada nem estática no 

tempo, pois, ao se comunicar com o que está em seu entorno recebe influências diversas 

condizentes com o tempo em que vive.  

[...] isso é muito importante no Grupo, já que o Grupo é 

parafolclórico, tem essa questão de paralelo com outras técnicas de 

dança, outras linguagens estéticas que amplificam e de certa forma 

convidam de uma forma mais evidente à arte, nessa composição 

artística do Grupo (Dançarino 5). 
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As proposições das coreógrafas dos espetáculos sobre um diálogo entre as 

manifestações dos pastoris e dos festejos juninos com as técnicas teatrais, as técnicas de 

dança clássica e moderna, entre outros recursos utilizados, desencadeou um processo 

não somente de transposição daquelas expressões para o espaço cênico, mas de criação 

também a partir da concatenação de todos os elementos solicitados para a feitura das 

obras artísticas daquelas profissionais. 

 [...] O próprio bolero, as próprias músicas de duplo sentido, a própria 

composição, quando ela traz os meninos, que no pastoril profano de 

fato os homens não dançam [...] mas está trazendo os dançarinos para 

estarem dançando com as dançarinas, isso também é uma forma da 

gente perceber que o Grupo vai além, embora ele tenha a referência da 

dança popular, da história e do contexto que essas danças surgem, mas 

o Grupo vai além quando convida outras linguagens artísticas para 

dialogarem com a dança, não só com a dança em si popular, mas o 

próprio teatro como os dois dançarinos vem dialogando, a própria 

relação de outros profissionais desse universo da arte [...] (Dançarino 

5).  

 

A partir dos relatos dos entrevistados que reafirmamos a dinamicidade da cultura 

popular em dialogar com vertentes artísticas, culturais e quaisquer outras possibilidades 

para que sua continuidade prevaleça. E os espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro 

do Chão utilizaram tal dinamicidade na construção de novas configurações espaço-

temporais das danças populares trabalhadas, promovendo outras possibilidades de 

movimentos e de significados sobre os seus repertórios artísticos desenvolvidos.  

Percebemos que esse modo de trabalhar com a cultura popular, além de confirmar 

que ela é de fato dinâmica, também demonstra uma influência direta na concepção 

estética das obras artísticas, questão que será discutida mais detalhadamente no próximo 

capítulo, mas que merece ser comentada neste momento por entendermos que essa 

comunicação de imagens, de técnicas que o Grupo propôs nos espetáculos se aproxima 

da ideia de Burke (1989) em relação a interseções entre culturas, que consiste numa 

prática recorrente em qualquer momento histórico, uma vez que através dessas relações 

– ocorrendo muitas vezes de maneira tensa e conflitiva – é que os grupos sociais 

adquirem sua característica comportamental perante a sociedade, de acordo com o que 

se exige deles num dado momento da história. 
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 E no caso do Grupo Parafolclórico da UFRN, não há apenas uma interseção das 

manifestações populares, mas da cultura com um todo, da interação com demais artes 

cênicas que impulsionaram as obras artísticas aqui debatidas. 

Aprofundando nossas reflexões sobre a cultura popular, encontramos nas 

ponderações de Gomes e Pereira (2002) a questão da insurgência que caracteriza-se por 

confrontar as investidas culturais que possam denotar alguma supremacia e 

consequentemente uma depreciação da cultura popular, mas por outro lado, é capaz de 

ressignificar valores, ocasionando outros sentidos para estes.  

Outro ponto interessante da insurgência é que ela proporciona aos representantes 

populares a possibilidade de rever o próprio conservadorismo, sugerindo mudanças. Ou 

seja, mesmo sendo um aspecto de resistência que caracteriza também a cultura popular, 

a insurgência possibilita diversos sentidos para os valores contatados, pondo-os em 

outras posições em relação ao constituído originalmente. 

 Tal característica reforça ainda mais a flexibilidade da cultura popular frente às 

mudanças que lhe são pertinentes, interagindo com um conservadorismo que também 

lhe é próprio. Podemos situar essa realidade no ambiente do Grupo, pois mesmo que ele 

busque referências culturais, artísticas, técnicas, que não fazem parte do cenário da 

cultura popular, há uma valorização desta no sentido de que as contribuições acionadas 

devem potencializar os modos de comunicar as manifestações populares, principalmente 

suas danças, que são os motivos artísticos principais das concepções do Grupo e 

configuram-se como conteúdo e forma dos espetáculos. 

Dessa forma, a cultura popular se constitui através de suas próprias tradições e 

vivências, mas também absorvendo influências externas. O artista popular promove 

contínuas modificações em sua arte, isso porque é dele a busca constante da inovação, 

da retomada, da recriação de suas obras, interligando o velho e o novo, perspectivando 

outras interpretações a partir dessa interação (BRANDÃO, 2007). Assim, as danças, os 

cantos, as paródias tem em suas composições elementos preexistentes que, ao serem 

resignificados com tema e variações, recebem outras conotações. Evidenciando, 

portanto, um não fechamento formal da atuação do artista popular (BURKE, 1989). 
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Podemos relacionar tais ideias sobre o artista exemplificando a atuação das 

coreógrafas dos espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão. Essas 

profissionais viajaram pelo universo dos pastoris e dos festejos juninos, se inspiraram 

em seus elementos formais, buscando material estético, poético, sensível para conceber 

um trabalho artístico expressivo. Concomitantemente, elas também reuniram outros 

elementos expressivos – já anteriormente mencionados – diferentes dos encontrados nas 

manifestações populares que fizeram parte do processo artístico, promovendo, todavia 

um entrelaçamento de conceitos, influências, referências, subjetividades naqueles 

espetáculos.  

Portanto, as coreógrafas e o elenco puderam ampliar suas ideias, estabelecendo 

interfaces que impulsionaram suas obras através das várias modalidades de pesquisa, do 

trabalho de acionamento das memórias corporais, do conhecimento de mundo, das 

memórias afetivas com as manifestações pesquisadas, o que encaminhou os trabalhos 

artísticos e viabilizou o caráter inusitado das produções a partir dessas garimpagens, 

além de proporcionar ao público a oportunidade de perceber leituras diversificadas 

sobre as manifestações juninas e os pastoris que constituíram as fontes motivadoras e 

criativas dos espetáculos. 
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3– Fluxos estéticos do Grupo Parafolclórico da UFRN: 

discutindo suas configurações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espetáculo Flor do Lírio (2004) 
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3.1 – Elementos referenciais 

 

A cena artística contemporânea acopla uma gama de aspectos presentes em 

muitas de suas obras, dialogando, dessa forma, com vários âmbitos das linguagens 

artísticas. Ela propõe não uma conceituação do que é ser contemporâneo, mas de certa 

forma sinaliza alguns delineamentos que se mostram constantes na referida cena. 

Desse modo, é possível observar a presença de vários aspectos que orbitam o 

processo de criação artística em que há uma maior interação entre artista e plateia, que 

participa de forma mais ativa da cena; rompimento de um espaço único para as 

apresentações, que podem acontecer no palco, na rua, num calçadão, propondo 

democratização do acesso às produções artísticas; o cotidiano como referência para a 

criação.  

Nesse contexto, existe também o acionamento das tradições, de tecnologias, 

virtualidades constantes na prática artística, dialogando com atuações dramatúrgicas, 

repetições, sobreposições, instalações entre outros recursos utilizados no processo 

(ÁVILA, 2007). No universo da dança atual, há espaço para que ela possa se expressar 

de inúmeras formas, sugerindo assim um ambiente mais democrático em que é possível 

a apreciação de várias técnicas de dança, possibilitando, inclusive, uma interação entre 

elas.  

A dança denominada contemporânea é mais uma expressão que surgiu nesse 

universo. Ela se configura num diálogo constante com técnicas e linguagens da arte, 

mas também se correlaciona com a realidade que está posta. A construção dessa dança 

não se pauta em criar uma codificação original, busca a mutação de informação, a 

readaptação de processos que desencadeiam gestos, movimentos inusitados ou não, que 

em seguida se reconfiguram, promovendo um fluxo de informações que são mutáveis 

justamente por absorver influências variadas (MAZZAGLIA, 2009). 

É importante abordar o contexto da dança contemporânea nesta pesquisa devido 

ao intercâmbio que ela promove com outras linguagens artísticas, pois, nesse sentido, o 

Grupo Parafolclórico da UFRN direciona seus encadeamentos criativos para a interação 

com diversos parâmetros culturais, estéticos, gestuais, artísticos para compor suas obras. 
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Porém, não estamos afirmando que o Grupo é caracterizado como um grupo de dança 

contemporânea. E nem é essa a discussão desta pesquisa. No entanto, é importante 

situarmos o contexto da dança contemporânea, quando esta se propõe a se relacionar 

com as manifestações tradicionais em seus processos criativos garimpando, desse modo, 

diversas referências em prol de sua arte. 

A partir da década de 1980, é possível, por exemplo, verificar entre os artistas 

um retorno à narrativa e ao drama como elementos de criação artística. O conteúdo e os 

significados da história estavam de volta às referências buscadas pelos coreógrafos, 

situando desse modo a dança naquele contexto histórico em que as relações com a 

filosofia, a cultura, as tendências político-econômicas também permeavam a 

criatividade dos artistas contemporâneos (CANTON, 1994). 

 Todavia, esse retorno buscava novas perspectivas com outras formatações, de 

modo que os significados e as formas narrativas surgem mediante a lógica da dança 

contemporânea, designada assim por críticos para diferenciar os artistas 

contemporâneos dos anos 1980 dos artistas das décadas de 1960 e 1970. 

 Os artistas dos anos 1960 não recorriam à narrativa nem ao drama para 

comunicar suas expressões, numa reação radical as ideias expressionistas da dança 

moderna. Assim, a dança era denominada analítica, e primava pela funcionalidade e 

formalidade. Nesse período, a narrativa e o drama saíram de cena, dando lugar à 

abstração e a austeridade, relacionando-se com as artes visuais e as esculturas 

minimalistas (GREBLER, 2008). 

Embora ainda houvesse um reconhecimento compartilhado com os artistas da 

primeira geração contemporânea quanto à natureza e função da dança como meio, os 

artistas dos anos 1980 atravessaram as narrativas propondo-lhes fragmentações, 

ambiguidades de interpretações, interagindo com a expressividade e a abstração, num 

jogo que transmitia significações diversificadas tanto na dança moderna como na 

contemporânea. 

 Um aspecto importante a ser destacado na dança contemporânea é a sua 

abertura ao múltiplo, agregando pluralidade e transitoriedade em seus processos. Ela 

também tem um caráter reflexivo que interroga seus processos, suas conexões e demais 
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recursos para que possa visualizar a si própria, de maneira que possa perceber seu 

reflexo na própria contemporaneidade da qual se retroalimenta (MAZZAGLIA, 2009).  

No universo dos contos de fadas e contos populares, por exemplo, alguns artistas 

recorreram a esse tipo de narrativa para embasar seus processos de criação. É notável 

que esse retorno à narrativa se conforma de modo fragmentado e se agrega a outras 

estruturas estéticas, artísticas para comunicar a arte. A utilização dos contos de fadas e 

populares em algumas criações artísticas contemporâneas sinaliza uma constante 

reavaliação dos artistas das suas propostas estéticas, que também passam por uma 

influência dos fatos históricos e sociais do seu tempo (CANTON, 1994). 

Essa prática de buscar outros acionamentos para desenvolver os trabalhos 

artísticos também é uma realidade que vem se intensificando cada vez mais no Grupo 

Parafolclórico da UFRN. Desse modo, a obra se torna atual, urgente, pois comunica o 

agora, mesmo retomando o passado, porém numa reconfiguração que direciona outros 

olhares à própria obra e ao material estético utilizado em sua tessitura. Esse é um 

momento experimental da arte e acintosamente da dança – e que o Grupo também 

acompanha essa tendência – permitindo que a interação desemboque em significações 

diferentes do que, a priori, comunicavam. 

Nesse contexto, percebemos que muitos artistas utilizam, em algumas de suas 

propostas, uma conexão com o universo popular, de modo que não necessariamente 

intencionam sua reprodução fiel, mas criam outras possibilidades de comunicação e 

significados. Robatto (1994) acredita que percorrer o universo das danças populares, por 

exemplo, sinaliza uma rica base referencial importante para os coreógrafos que almejam 

uma linguagem universal em seus trabalhos, sobretudo, pelo vasto repertório que tais 

danças possuem, tornando-se fonte de inspiração para as mais diversas criações 

artísticas.  

A autora supracitada alega que cabe aos coreógrafos a preocupação de não 

perder a dinamicidade dos movimentos originais das danças populares enquanto 

inspiração artística para seus trabalhos, assim como é preciso haver um entendimento 

acerca das funções básicas dessas danças para que o material estético ganhe outras 

influências, confluindo num trabalho inédito, que tenha como elementos fundantes as 
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manifestações populares. Desse modo, é preciso um minucioso estudo por parte dos 

coreógrafos que escolhem a dança popular como referência para suas criações artísticas.  

Concordamos com a autora quando afirma que é importante o conhecimento 

extensivo acerca da manifestação com a qual se dialoga para poder utilizar essas 

referências cuidadosamente, apropriando-se de algum aspecto que lhe é peculiar e, ao 

mesmo tempo, inaugurando sentidos outros que se constituem a partir da própria 

história de cada grupo.  

Todavia, compreendemos que os dançarinos também devem estar imbuídos 

nessas questões para que seu trabalho enquanto intérpretes tenha uma base referencial 

voltada para o universo das manifestações as quais estão vivenciando artisticamente. 

Percebemos que o trajeto da conformação artística do Grupo Parafolclórico da 

UFRN se funda acentuadamente nesse diálogo com os elementos da tradição popular, o 

que nos coloca diante da seguinte questão: Como, então, criar coreograficamente sem 

recair numa cópia descontextualizada, considerando as especificidades e dinâmicas que 

perpassam e dão sentido à manutenção e atualização dessas tradições?  

Dessa forma, evidenciamos as considerações que os entrevistados desta pesquisa 

emitiram acerca dos intercâmbios realizados com linguagens artísticas, recursos 

cênicos, manifestações culturais, técnicas de dança populares ou não, como 

possibilidade de pensar esse diálogo com a cultura popular e apontar fluxos de 

pensamento e ações que permeiam o trajeto estético do Grupo Parafolclórico da UFRN. 

Na fala da Coreógrafa 1, observamos essa preocupação de como elaborar o fazer 

artístico sem repetir o que já está posto, propondo uma criatividade cênica ao trabalhar 

com  linguagem da tradição popular. 

 

Eu acho que trabalhar com a proposta do Parafolclórico é sempre um 

desafio no sentido de que a gente tem no Grupo uma especificidade de 

linguagem, que a meu ver, é essa linguagem em torno das 

manifestações da cultura popular considerando esses elementos da 

tradição, as danças que muitas vezes se originam em uma determinada 

comunidade e que extrapolam o universo daquela comunidade e 

terminam sendo apropriadas por outros grupos e que vão sendo 

ressiginificadas a partir disso. Eu acho que o grande desafio é não 

perder essa identidade de estar abordando na construção da estética do 

grupo essa ênfase, essa pontuação nesses elementos da cultura 
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popular, e como trabalhar esses elementos da cultura popular para 

uma projeção artística, para uma configuração outra que não seja 

aquela configuração da origem daquelas danças (Coreógrafa 1). 

 

Robatto (1994) chama atenção para que os artistas investiguem vários assuntos 

referentes à cultura popular, por exemplo, para que possam ser criativos em suas obras e 

não apenas reproduzir ideias já realizadas com êxito. Os espetáculos investigados nesta 

pesquisa são imbuídos dessa criatividade justamente por suas criadoras percorrerem 

diversos trajetos da cultura e da arte e assim definirem seus trabalhos. No caso do 

espetáculo Debaixo do Barro do Chão, por exemplo, a coreografia Sangê (termo 

derivado do francês échange, que significa troca) não aparece como decodificação fiel 

do movimento original presente nas quadrilhas tradicionais e que é caracterizado pela 

troca de pares, mas sim como uma grande brincadeira em que toda a coreografia é 

pensada a partir de múltiplas tramas espaço-temporais onde os dançarinos estabelecem 

trocas diversas durante a dança.  

A apropriação realizada nesse processo, bem como nas demais coreografias, 

levou em consideração os desdobramentos que ocorrem no universo dos festejos juninos 

para poder comunicar ao público uma proposta artística trazendo à cena um período 

marcante no cenário cultural e social brasileiro, especialmente no Nordeste. 

 

No caso da coreografia Sangê, também foi uma extração de um 

elemento muito presente na quadrilha que são as trocas – durante a 

quadrilha existe muito a presença dessas trocas – trocas de damas, 

trocas de cavalheiros, trocas entre damas e cavalheiros e a partir dessa 

brincadeira dessas trocas, explorando esse extrato, extraídos das 

quadrilhas, se trabalhou durante o processo de elaboração da 

coreografia possibilidades de se estabelecerem trocas dinâmicas 

espaciais, como é que eu posso trocar em trios, como posso trocar em 

subgrupos, em duplas, em grandes grupos e a partir dessa exploração 

de movimentos tendo como motivo artístico a questão das trocas do 

sangê, desse extrato da quadrilha se compôs esse trabalho (Coreógrafa 

1). 
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Imagem 01 – Estreia do Espetáculo Debaixo do Barro do Chão/2008 – Coreografia Sangê 

  

     Imagem 02 – Estreia do Espetáculo Debaixo do Barro do Chão/2008 – Coreografia Sangê 

 

Em outro depoimento, também percebemos que foi possível transpor a realidade 

primeira da dança pesquisada e inserir no processo criativo do Grupo referências de 

técnicas de movimentos, disposições espaciais e jogos cênicos que contribuíram na 

elaboração da coreografia Xaxado. 
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O que eu destaco nesse espetáculo é essa coreografia, o Xaxado, que 

mesmo ela trazendo de forma evidente a realidade do xaxado, ela 

consegue transpor. E ela relaciona bem esses elementos coreológicos 

de explorar os níveis, de estar buscando novas figuras e de estar indo 

além, por exemplo, o que geralmente a gente vê no xaxado são as 

pessoas segurando a arma, mas ali não. Entende-se que está 

acontecendo aquilo, mas o Parafolclórico não tem esse objetivo de 

estar mostrando tal qual acontece, mas ele vai além [...] (Dançarino 5). 

 

       

    Imagens 03 – Estreia do Espetáculo Debaixo do Barro do Chão/2008 – Coreografia Xaxado 

 

Robatto (2004) destaca a importância de o coreógrafo pesquisar as 

manifestações responsavelmente ao elaborar sua proposta coreográfica, de modo que as 

funções básicas constituintes do repertório popular sejam recriadas enriquecendo os 

desenhos espaciais das coreografias. Daí a importância de se conhecer os aspectos 

religiosos, sociais, étnicos e culturais das manifestações, entendendo suas funções 

básicas, para transpô-las cenicamente.  

Analisando o primeiro momento do espetáculo Flor do Lírio, identificamos no 

depoimento da coreógrafa que a criação dos solos partiu da vontade desta em amplificar 

os significados e sentidos atribuídos aos personagens da Cigana, da Borboleta e da 

Florista:  
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Nos solos do pastoril, tal qual nós conhecemos, os personagens tinham 

destaques, mas, sobretudo nas canções, em alguns momentos. Então, 

eu queria dar destaque aos personagens que eu acho mágico. A 

Borboleta, a Florista [...] eu queria dar destaque a esses outros 

personagens do Pastoril. [...] os solos tinham um papel fundamental 

também nesse processo (Coreógrafa 2). 

 

                  

Imagens 04, 05 e 06 – Estreia do Espetáculo Flor do Lírio/2004 – Coreografias: Borboleta, 

Florista e Cigana (solos) 

 

A coreógrafa e o elenco buscaram também diversas referências para a 

construção do segundo momento do espetáculo, baseado no pastoril profano. 

Obviamente que tudo isso dialogou com os valores tradicionais da manifestação 

investigada, mas a coreógrafa, assim como o elenco, teve a liberdade de reinterpretar, 

recontar o pastoril abraçando inúmeras referências. Suas pesquisas caminharam pela 

própria investigação do pastoril em si, como também resgataram seus conhecimentos de 

mundo para criar cenicamente as composições artísticas. 

 

[...] tem uma cena que tem um casal e outros casais dançando na 

frente, mas atrás tem uma fila de outras dançarinas dançando como se 
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fossem “chacretes”
17

. Por quê? Por que justamente aquilo que eu 

disse, na década de 70 e comecinho dos anos 80, eram comuns esses 

programas de auditório como o do Chacrinha. Então, essas chacretes 

dançavam e esse universo do circo, do teatro, dos folguedos populares 

também estava dentro dos programas de auditório de televisão de certa 

maneira [...] o Faceta, aquelas músicas do pastoril que a gente 

escutava na infância justamente trazia para nós esse mundo dos 

programas de auditório, que era aquela coisa do popular, que atingia 

muita gente, mas que aquilo não era o populacho, não era algo menor, 

era algo que fazia sentido dentro da cultura, dentro do país, dentro 

daquele momento que se vivia no país, era uma forma de liberdade, 

com aqueles corpos dançando mais livremente, mais sensualmente. 

Aquilo era um momento de liberdade. As músicas de duplo sentido, 

de você poder se expressar, ainda encontrando uma maneira de se 

expressar para não ter problemas com censuras, com a moral burguesa 

que descartava a coisa do sexo, da sensualidade. Então, tudo aquilo ali 

de alguma maneira está representado naquela cena (Coreógrafa 2). 
 
 

   

           Imagem 07 – Estreia do Espetáculo Flor do Lírio/2004 – Pastoril Profano 

                                                           
17

 As chacretes eram as dançarinas do programa de José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, que 

foi um grande comunicador de rádio e um dos maiores comunicadores da TV no Brasil, como 

apresentador de programas de auditório, de enorme sucesso dos anos 1950 aos 1980. As chacretes faziam 

coreografias bastante simples, mas sensuais para acompanhar as músicas, fazendo parte do universo 

erótico de gerações de espectadores do programa. Disponível Em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/kogut/nostalgia/posts/2010/04/13/22-anos-sem-chacrinha-282904.asp>. 

Aacesso em: 13 marc. 2011. 

http://oglobo.globo.com/cultura/kogut/nostalgia/posts/2010/04/13/22-anos-sem-chacrinha-282904.asp
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               Imagem 08 – Estreia do Espetáculo Flor do Lírio/2004 – Pastoril Profano 

 

Nesse sentido, o Grupo Parafolclórico da UFRN amplia sua perspectiva de 

criação artística sem, no entanto, abandonar os constituintes das danças populares, 

apesar de questionar a utilização do termo parafolclórico na sua proposta, pois, embora 

esse termo sugira que “as danças folclóricas deixam de ser expressões espontâneas das 

vidas de seus praticantes para serem reelaboradas em ensaios, visando serem 

apresentadas em palcos ou outros espaços cênicos por artistas não necessariamente 

populares” (OLIVEIRA, 1993, p.21), muitas vezes, essa reelaboração se restringe 

meramente a uma transposição de um espaço comunitário para outro espaço, mantendo 

a mesma organização de figuras espaciais nas danças, mantendo o mesmo figurino, 

música e adereços, o que não garante que essa interlocução com as artes tradicionais 

populares contribua para a criação e difusão de novos conhecimentos na área da dança e 

para a projeção artística, ao trabalhar coreográfica e cenicamente seu universo.  
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Todavia no caso do Grupo, há uma proposta de criação coreográfica a partir das 

danças populares como é observado no contexto dos solos e do Pastoril Profano no 

espetáculo Flor do Lírio, comentado anteriormente. 

No início de suas atividades, o Grupo tinha como foco central pesquisar e 

reelaborar as manifestações tradicionais, sobretudo no que diz respeito à dança. No 

entanto, observamos que em suas duas últimas produções ocorreu o delineamento de 

uma mudança de foco, criando novos desenhos coreográficos que, apesar de terem ainda 

nas danças populares sua fonte primeira de pesquisa e inspiração, vem diversificando 

sua forma de comunicar a gestualidade cênica dos repertórios criados.  

Desse modo, o Grupo vem se ajustando à cena atual, já que esta sinaliza que o 

acoplamento de técnicas, estéticas, estilos, entre outros elementos das linguagens 

artísticas, é uma tendência muito presente. Com isso, a composição coreográfica do 

Grupo está cada vez mais se distanciando de sua concepção inicial de apenas reproduzir 

as danças populares, e enveredando para um campo de referências, apenas, dessas 

danças.  

Portanto, ao eleger a característica principal de uma determinada dança no 

trabalho de composição coreográfica, ocorre uma focalização direta dessa característica, 

evidenciando-a no processo criativo, atingindo também a percepção do espectador sobre 

esse destaque. O afunilamento das demais especificidades da dança pesquisada ocorre 

para que a intensidade da característica escolhida ganhe mais perceptividade à 

apreensão do público.  

Essa proposta estética já contribui numa formatação diferente e atribui outros 

sentidos a qualquer dança pesquisada, desencadeando num processo de concepção 

artística que oferece outras formas de experienciar as danças populares, seja para 

aqueles que dançam ou para aqueles que apreciam. 

Os trajetos cênicos do Grupo estão constituindo um novo configurar para seu 

próprio atuar artístico, uma vez que começa a alçar voos para além de definições. Nesse 

sentido, a contemporaneidade não promove a destruição do tradicional, mas estabelece 

com ele um diálogo, propondo-o novas informações, uma vez que a tradicionalidade é 

móvel, havendo sempre renovação, uma dinamicidade da mesma (BRANDÃO, 2007). 
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Buscar na cultura popular motivos para construir um repertório artístico tem sido 

uma prática recorrente no cenário atual das artes. Além dos trabalhos de Ana Catarina 

Viera e Ângelo Madureira, citados na introdução desta pesquisa, outro exemplo que nos 

parece interessante é o do multiartista Antônio Nóbrega, o qual tem uma formação 

clássica no estudo do violino e que, ao ingressar no Quinteto Armorial
18

, teve um 

contato mais próximo com o universo dos artistas e dos espetáculos populares. 

 Já em carreira solo, Nóbrega passou a estudar cada vez mais a cultura popular 

no intuito de construir sua obra artística dialogando sua formação musical clássica com 

as danças populares, com as práticas circenses, a mímica, enfim, todo o aparato que 

compõe as obras populares (COELHO; FALCÃO, 1995).  

A autora e coreógrafa Lia Robatto (1994) também se apoia em fatos culturais 

tradicionais para compor sua obra, ao mesmo tempo em que acolhe referências de outras 

linguagens. Robatto não procura descaracterizar o elemento da tradição popular 

trabalhado, descartando outros que não são pertinentes à sua proposta do momento. A 

coreógrafa estabelece um processo seletivo no momento de sua pesquisa, uma vez que 

seu compromisso é de ordem criativa. Ela também concorda que a dinâmica da cultura 

popular está em constante assimilação com outras influências culturais.  

No Grupo Parafolclórico da UFRN, os elementos são transpostos dos sentidos 

atribuídos pelas comunidades locais, que têm nessas tradições uma possibilidade de 

agregação, identificação e socialização entre seus pares e passam a configurar outros 

sentidos para a sua manifestação, rompendo o vínculo com o real e projetando outras 

perspectivas. Desse modo, as obras do Grupo sinalizam uma abertura cada vez maior de 

influências diversas nos seus trajetos cênicos, o que nos impulsiona a realizar essa 

discussão acerca da conformação estética que vem marcando os trabalhos do grupo, 

principalmente nos dois espetáculos analisados.  

                                                           
18

 O Movimento Armorial surgiu na década de 1970, sob a inspiração e direção de Ariano Suassuna, com 

a colaboração de um grupo de artistas e escritores da região Nordeste do Brasil. O movimento tinha 

interesse pela pintura, música, literatura, cerâmica, dança, escultura, tapeçaria, arquitetura, teatro, gravura 

e cinema. O Quinteto Armorial consistia em uma das frentes artísticas voltada para a música e foi o mais 

importante grupo a criar uma música de câmara erudita brasileira com raízes populares. Disponível em: 

<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?optino=com_content&view=article&id=696&Ite

mid=192>. Acesso em: 23 nov. 2010.  
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 3.2 Direcionamentos Estéticos  

Adentramos na questão da estética a partir do diálogo com alguns autores que 

abordam essa temática. Assim, compartilhamos do pensamento de Dufrenne (2005) que 

defende a experiência estética como a experiência do belo, mas não somente de acordo 

com a conceituação da beleza moldada aos padrões apolíneos.  Logo, a compreensão de 

estética neste trabalho acolhe não somente a questão do belo, uma vez que os 

espetáculos investigados também utilizam outras categorias da estética em suas 

construções criativas, sinalizando, portanto, uma amplitude do pensamento das 

profissionais à frente dos trabalhos sobre a estética enquanto experiência sensível, que 

transgride a visão racionalista e dicotomizada sobre o ser humano (PORPINO, 2006).  

Ao dialogar com a dimensão estética da cultura popular e abarcar a gama de 

interações de seus componentes e, consequentemente as inúmeras possibilidades de 

comunicá-los, o trabalho do Grupo Parafolclórico da UFRN se apoia em várias 

interpretações da experiência sensível, vislumbrando uma interlocução com o universo 

extremamente rico das danças e manifestações populares. Esse universo reverbera nos 

corpos dos que dançam, criando outros sentidos para quem vivencia e quem aprecia os 

repertórios coreográficos elaborados. Nesse contexto, a linguagem dos corpos dançantes 

permite não apenas experiências de suas dinâmicas corporais, mas também do outro e 

da própria cultura (NÓBREGA; VIANA, 2005). 

Essa apropriação da cultura popular em interação com outras conformações 

institui uma estética própria, que amplifica os sentidos e multiplica as possibilidades de 

pensar a criação em dança. Adentrando um pouco mais no processo de elaboração dos 

espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão, podemos compreender como o 

trajeto estético das obras foi ganhando forma. 

No espetáculo Flor do Lírio, a dança do pastoril se constituiu na principal 

motivação para a concepção do repertório coreográfico. Assim, todo o universo dos 

pastoris religiosos e profanos foi estudado e, posteriormente, alguns de seus elementos 

foram utilizados na criação artística do espetáculo. Dessa forma, o caráter religioso 

pertinente a um momento da dança foi representado na primeira parte do espetáculo, 

que mostra a saga das pastorinhas em busca do encontro com o Menino Jesus.  
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Podemos perceber que a coreógrafa dialogou com técnicas clássicas da dança 

para evidenciar o caráter leve, fluido que essa parte do pastoril possui. Então, a artista 

procurou comunicar tais características a partir de grafias de movimentos mais aéreos, 

com giros, de modo que as contribuições da valsa e do balé foram importantes na 

composição das coreografias por estarem inseridas no contexto da realidade da 

manifestação do pastoril, sobretudo no pastoril sagrado.     

Num segundo momento, o Pastoril Profano é quem direciona a estética do 

espetáculo, que vem carregada de irreverência, comicidade e dubiedade da proposta 

profana que o pastoril adotou com o tempo. É evidente a grande mudança estética entre 

os dois momentos do espetáculo. O campo estético que se constituiu no espetáculo Flor 

do Lírio perpassou não somente por uma ideia de beleza centrada na proporcionalidade 

e harmonia advinda do ideal grego, mas pelo riso, pelo cômico, pelo gracioso. Ou seja, 

por categorias que também se inserem no campo geral da estética.  

Além disso, a própria referência estética de movimento era diferente, pois, no 

Pastoril Profano as influências do coco de roda e das danças afro-brasileiras 

estabeleceram os direcionamentos gestuais, estéticos e comportamentais dessa parte do 

espetáculo. É o que afirma a coreógrafa no depoimento que segue: 

 

[...] do ponto de vista do movimento, eu tinha duas imagens corporais 

na minha cabeça para esse Pastoril, uma era a valsa. A valsa, as 

marchinhas porque é o som do pastoril religioso. Então, eu imaginava 

esse movimento de valsa, ou seja, muitos giros, muita fluência, muita 

fluidez de ocupar o espaço e se mover com braço, perna, cabeça nesse 

estilo. E na outra parte, eu tenho a sensualidade muito próxima do 

coco de roda, da punga, da coisa do gingado, das danças africanas. 

Então, eu tinha esses dois elementos estéticos para criar os gestos. Isso 

para mim é muito forte, de mexer os ombros, de mexer o tronco, o 

quadril e também essa coisa da valsa, dos bailados que compõem. Era 

essa ideia de uma estética corporal em termos de gesto muito ligada a 

essa fluência da valsa, da fluidez, de uma coisa mais aérea, digamos 

assim, em relação ao espaço-tempo, uma coisa mais elevada que 

trabalhasse mais o ar e outra coisa mais terra, mais sensualidade, mais 

quadril, mais jogo de cintura, de ombros, mais ligadas às tradições 

africanas que permeiam principalmente esse segundo momento do 

espetáculo (Coreógrafa 2). 
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Além da questão de buscar variadas referências gestuais para conceber as obras 

artísticas aqui debatidas, as coreógrafas também buscaram na linguagem teatral, por 

exemplo, outras maneiras de potencializar ainda mais a comunicação de suas obras. A 

partir do espetáculo Flor do Lírio, surgiu a figura do diretor cênico cuja função foi 

dirigir os dançarinos nos diálogos do Pastoril Profano do espetáculo. No período de 

construção, também aconteciam oficinas com aquele profissional, onde algumas 

dinâmicas eram propostas para o elenco ir se apropriando do jogo teatral. Assim, o 

elenco foi ganhando mais confiança para criar textos, situações, improvisações nas falas 

e gestos.  

[...] o Grupo vai além quando convida outras linguagens artísticas para 

dialogarem com a dança, não só com a dança em si popular, mas o 

próprio teatro como os dois dançarinos vêm dialogando, a própria 

relação de outros profissionais desse universo da arte, como o 

professor de teatro que trabalhou com os dançarinos para compor 

também não só a fala em si, mas para estar de certa forma 

materializando no próprio corpo essa nova realidade, já que tinha o 

sagrado, mas está trazendo também o profano que é outra linguagem, 

isso também foi muito importante na composição do espetáculo Flor 

do Lírio (Dançarino 5). 

 

A criação desse espetáculo aponta para uma estética que vem se conformando no 

Grupo Parafolclórico da UFRN em que há uma tendência ao imbricamento de técnicas 

de dança e de linguagens artísticas, que são amalgamadas para propor outras 

possibilidades, lançando outros olhares sobre o universo das danças populares, que 

constituem o mote principal das produções artísticas do Grupo. 

No espetáculo Debaixo do Barro do Chão, por exemplo, as oficinas de teatro 

ocorreram também de forma sistemática não apenas com o elenco, mas também com 

atrizes mirins que interpretaram São João, São Pedro e Santo Antônio, santos católicos 

masculinos celebrados no período junino.  

 

[...] da mesma forma que foram criados os movimentos junto com a 

coreógrafa, na questão da parte cênica nós tivemos a colaboração de 

um professor de teatro. Ele trabalhou conosco uns dois a três meses 

para esse trabalho acontecer. Tivemos toda uma direção de uma 

pessoa da área para fazer essa parte da criação do diálogo, o que 

realmente aconteceu e ficou muito interessante (Dançarino 4). 
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O espetáculo foi construído a partir da temática junina, de tal modo que não 

apenas as danças relativas ao período foram pesquisadas, mas também seus costumes, 

festividades, superstições e ludicidade. O espetáculo é colorido, alegre, cheio de 

informações que anunciam o período junino, acontecimento muito esperado e festejado 

principalmente pelo nordestino.  

 Momento de festa, de comida típica e farta, das brincadeiras infantis, das 

adivinhações sobre os amores futuros, das superstições, da “roupa nova para vestir no 

São João”. Todo o universo mágico e encantador que configura o período junino serviu 

de material estético para a construção da obra Debaixo do Barro do Chão. Teatro, canto 

e dança se entrelaçam em algumas coreografias, instaurando um gestual em que o corpo 

canta, brinca e dança em sinergia.  

Certamente, não são todas as coreografias dos referidos espetáculos que 

constituem em sua totalidade um trabalho que apenas faça referência à tradição popular. 

Existem ainda coreografias que trazem para o repertório do espetáculo uma gestualidade 

muito próxima daquela encontrada na experiência primeira dos praticantes que a 

vivenciam em um contexto particular, restrito ao viver social de um determinado grupo. 

Essa questão é plausível, já que no momento atual, entendemos que o Grupo 

atravessa uma fase de transição, revisitando seus objetivos, sua concepção estética, bem 

como as possibilidades de criação e de produção artística, sem perder de vista seu foco 

central de interesse no que se refere às manifestações populares. 

Este é um campo tensional que paulatinamente vem atravessando as produções 

do Grupo, ora mantendo certo grau de conservadorismo nas criações, ora possibilitando 

outras formas de comunicar a dança, para além da repetição de sequências de 

movimentos recolhidos a partir das expressões da dança popular, vivenciadas pelos 

integrantes de uma dada comunidade onde aquela manifestação se fez ou se faz 

presente. E é essa evidência que colocamos em discussão no presente texto, pois 

entendemos que reside aqui outro modo de conduzir os processos de composição 

coreográfica, o que provoca rearranjos estéticos que reconfiguram as criações do Grupo.  

Dessa maneira, são estabelecidas parcerias e trocas entre referências diversas 

que ora se fixam, ora se desvencilham, num imbricamento interativo, rompendo com a 
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fronteira, já tênue, das linguagens artísticas e caminhando para uma proposta híbrida. 

Ao abordar a questão de hibridismo no que se refere ao teatro na cena contemporânea, 

Lima (2002) assegura que o envolvimento dos elementos dos aspectos gestuais, visuais 

e sonoros da linguagem híbrida vai subverter o significado convencional. Ou seja, a 

importância do cenário, da iluminação, da sonoplastia, por exemplo, se equipara à 

importância atribuída ao ator e ao texto.  

Constatamos essa proposição na voz das coreógrafas que assumem comunicar 

sua arte sem ter uma obrigação de estarem somente ligadas ao contexto das 

manifestações populares que se configuraram como o eixo motivador dos espetáculos. 

Assim, as coreógrafas buscaram dialogar com a cultura como um todo, com a arte, com 

técnicas diversas de dança, com recursos midiáticos que potencializaram mais ainda os 

processos criativos.  

[...] no espetáculo Flor do Lírio eu procurei fazer uma comunicação 

entre diferentes estilos, aí eu estou falando basicamente não só dos 

gêneros de dança, mas, sobretudo também de arte. Considerando 

desde o figurino, a iluminação, as coreografias, o jogo cênico, quer 

dizer, tudo para mim, tudo isso são perspectivas de arte que estão ali 

em conjunto formando o espetáculo. Eu tinha essa intenção de reunir 

linguagens, gêneros, então você tem, em alguns momentos, algo do 

ponto de vista de dança, por exemplo, mais próximo ao folclore 

mesmo, ao que é chamado folclore ou cultura popular. E outras coisas 

mais consideradas como modernos ou até mesmo contemporâneo. Eu 

procurei não me prender a nenhum gênero de classificação de arte e 

sim buscar uma expressão a partir de alguns elementos da cultura em 

geral. E aí a cultura envolve o teatro, a dança, a comida, as luzes, 

enfim, é muito mais ampla do que a arte. A arte é uma expressão da 

cultura. A intenção era um pouco essa, era de como o sentimento, 

como uma tradição, como uma história pode ser contada, recontada a 

partir da linguagem cênica e de uma linguagem cênica que não se 

restringe às classificações artísticas (Coreógrafa 2).   

 

3.3 Os elementos cênicos e suas significâncias 

 

No Grupo é estabelecida uma relação de importância igualmente concedida ao 

dançarino e à coreografia, assim como ao cenário, à iluminação, entre outros elementos 

que adquirem igual valor no contexto geral do espetáculo. Encontramos no discurso a 
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seguir a importância da influência atribuída aos elementos cênicos, por exemplo, na 

constituição dos espetáculos: 

 

[...] os próprios elementos que compõem também o espetáculo e que 

enriquecem esse valor estético desse espetáculo, como por exemplo, 

os figurinos que foram criados pensando naquele contexto, que eles 

não fugissem daquele estético que o espetáculo Flor do Lírio 

apresentava. A própria maquiagem também foi criada pensando nos 

personagens, pensando nesse universo estético do espetáculo, o 

cenário. Eu penso assim que o Flor do Lírio esteticamente é um dos 

espetáculos mais ricos do grupo, porque ele traz desde essa 

composição, desde o pensar em fazer o espetáculo até de fato o 

resultado, a materialização do resultado, apresentando para a plateia. 

Tendo a iluminação voltada para esses personagens, tendo esse 

figurino relacionado aos personagens (Dançarino 5). 

Todo o aparato técnico, cenográfico, de iluminação, maquiagem ganharam um 

lugar de destaque frente às discussões sobre suas significações e importância para o 

repertório artístico, indicando que o Grupo vem ampliando o investimento estético em 

tais recursos.  

O interesse de integrar os recursos de cena no contexto das propostas artísticas 

parte da consciência de que eles são significantes (PAVIS, 2005) para comunicar a arte. 

Nesse sentido, é importante discorrer sobre a conformação dos mesmos nos espetáculos 

através do discurso dos sujeitos entrevistados que participaram do processo de 

construção coreográfica.  

 

[...] esses figurinos, adereços, a iluminação, as coreografias, todos 

esses elementos são significantes no sentido de integrarem-se a um 

sistema de sentido. Eles são significantes a partir do momento em que 

eu posso comunicar e na dança a comunicação é através do corpo, é 

através do meu movimento, é através do meu gesto, é através da 

minha expressão. Então, nesse sentido, esses elementos realmente são 

fundamentais e não podem ser vistos separadamente (Dançarino 3). 

 

Através da fala do entrevistado verificamos que a composição cênica dos 

espetáculos primava por uma unidade estética e, com isso, os elementos cênicos 

acionados estavam concatenados em prol dessa unidade. Assim, percebemos que a 

importância dada aos sistemas significantes também fazia parte do pensamento do 

elenco que, compreendendo a legitimidade desses elementos em todo o processo de 
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composição coreográfica, ampliou suas perspectivas sobre a dimensão estética das obras 

artísticas envolvidas.  

 

[...] é impossível separar ou se pensar esses elementos isolados porque 

a iluminação vai interferir diretamente na proposta estética de 

determinada coreografia ou do espetáculo como um todo. O figurino é 

a vestimenta do dançarino e vai ser fundamental para a criação desses 

gestos, na elaboração desses gestos, na conformação dessa 

gestualidade. Os adereços, o cenário é o que vão compor também 

junto com todos esses elementos um pouco desse universo que se quer 

passar, desse universo cênico, desse universo que é criado e que pode 

ser imaginado para além também daquilo que se coloca. E cada um 

vai construir essas significações a partir do que já traz dentro de si, 

dessas experiências do que viveu (Dançarino 3). 

 

Medeiros (2008) argumenta que o desvelo cênico presente no Flor do Lírio é 

retratado nos materiais de representação artística. Essa afirmação nos indica que o 

investimento deliberado para os elementos cênicos é uma condição cada vez mais 

solidificada a cada proposta do Grupo, uma vez que o Debaixo do Barro do Chão 

também conferiu uma grande importância aos elementos e objetos cênicos através do 

diálogo com os profissionais específicos de cada sistema significante. Podemos verificar 

que tal assertiva consta no discurso da coreógrafa quando fala de sua parceria com os 

demais profissionais envolvidos no processo criativo do espetáculo: 

 

Todo esse trabalho dos elementos cênicos como a concepção de 

figurino, do trabalho das cenas que compuseram o espetáculo, a 

questão da iluminação foram pensados no decorrer do processo. [...] 

Penso que conseguimos realizar um trabalho realmente coletivo em 

que coreógrafo, direção artística, direção cênica, iluminação, figurino, 

foram sendo construídos e pensados concomitantemente ao longo do 

processo, ou seja, não foram aspectos isolados, mas que foram 

discutidos coletivamente entre esses profissionais que estavam mais à 

frente desses trabalhos (Coreógrafa 1). 

 

Entre nossos interlocutores entrevistados, percebemos que esses sistemas 

significantes foram essenciais. Começando pelo figurino, discorreremos mais 

detalhadamente sobre os sistemas que estão presentes nos espetáculos investigados. 

Trazemos uma argumentação de Pavis (2005) relativa à importância do figurino no 

espetáculo em que indica que o figurino é primeiramente identificado em relação a 
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outros elementos cênicos, na maioria das vezes, por estar diretamente ligado ao artista, 

embora isso não represente uma hierarquização de relevância entre os recursos cênicos 

do ponto de vista do espectador. 

O figurino deve colaborar na qualidade da composição coreográfica, seja 

influenciando não apenas na execução do movimento, mas também contribuindo na 

harmonia cênica, levando em conta o seu teor significativo na obra artística (LOBO; 

NAVAS, 2008). Nesse sentido, o figurino exerce uma significância por sua 

materialidade e, concomitantemente, por estar imbuído num sistema de sentido que 

auxilia o artista a convencionar cada vez melhor sua personagem. O figurino atua 

também na correlação entre universos ficcionais de uma obra, contribuindo na 

identificação de referências, transições, entre outros recursos atuantes nela (PAVIS, 

2005). 

Considerando a importância do figurino em consonância com demais recursos 

no contexto dos espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão, percebemos um 

considerável investimento também nesse elemento cênico por ser essencial para a 

realização dessas propostas. Nas falas dos entrevistados, percebemos que o figurino teve 

uma grande importância na configuração estética e gestual das produções artísticas: 

 

Sempre é importante a questão de figurino, [...]. Então, cada figurino 

mostrado foi pesquisado, foi feito pela nossa figurinista que se baseou 

nas tradições. Ela nos mostrou os desenhos do figurino de cada 

coreografia, de cada dançarino (Dançarino 2). 

Os tons dos figurinos, em tons terra, marrons ou meio alaranjados, 

com a luz, num primeiro momento em tom âmbar, facilitaram a leveza 

dessa gestualidade e a própria construção dessa gestualidade, [...]. 

Todos esses elementos em conjunto traduziram o que é o espetáculo 

Flor do Lírio e sua proposta (Dançarino 3). 

 

Medeiros (2008) argumenta que o papel do figurino no contexto do espetáculo 

Flor do Lírio, quando conectado à iluminação, não possibilitou somente uma maior 

projeção corporal dos dançarinos, mas também potencializou o vigor e a vivacidade dos 

personagens e dos movimentos, o que também identificamos na proposta do Debaixo do 

Barro do Chão, quando constatamos uma atenção voltada para a questão do figurino 

quanto a sua pesquisa e também relacionado a sua dimensão estética e funcional.   
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Esses tecidos, esses tons, eles foram retrabalhados e 

recontextualizados juntamente com a gestualidade que estava sendo 

composta. Será que determinado figurino, determinado tecido daria 

uma mobilidade que uma determinada coreografia necessitava para 

que ele funcionasse e os dançarinos tivessem uma liberdade de 

movimentação que a coreografia pedia? [...] Pensar desde a questão do 

tecido, desde a questão da luz, como é que essa luz vai somar, vai 

compor esse trabalho juntamente com esse figurino, juntamente com a 

questão da configuração das cenas, da localização espacial dos 

dançarinos (Coreógrafa 1). 
 

Outro elemento significante nos processos criativos foi a iluminação cênica. 

Esse recurso contribuiu intensamente para a composição estética dos trabalhos 

artísticos, pois conseguiu harmonizar-se com os demais elementos de cenário, figurino, 

maquiagem e a própria coreografia, promovendo inclusive possibilidades de leituras 

subjetivas sobre os repertórios apresentados. 

Através de sua claridade, tons e matizes, a iluminação cênica estabelece relações 

com todos os sistemas e objetos que estão em cena, amplificando inclusive suas 

intencionalidades, funcionando como modeladora dos mesmos. Os efeitos que a 

iluminação causa na percepção do espectador decorrem de um processo inconsciente, 

por atingir o emocional dos indivíduos, pertencendo, desse modo, a uma esfera 

subjetiva (FIGUEIREDO, 2007). Por isso, é importante que os projetos de iluminação 

estejam sempre voltados para dar suporte ao trabalho artístico, compreendendo sua 

dimensão estética e gestual, já que a iluminação possibilita uma impressão visual cujo 

propósito é construir uma conexão entre o público e a cena, possibilitando variadas 

percepções.  

A iluminação do Flor do Lírio foi previamente discutida com a coreógrafa para 

que sua proposta cênica sobre o pastoril fosse comunicada também através da 

iluminação.  O iluminador do espetáculo participou de diversas reuniões e ensaios, no 

intuito de compreender as ideias da coreógrafa e transpô-las para o projeto de 

iluminação (MEDEIROS, 2008). Isso também pode ser constatado no depoimento da 

coreógrafa dos espetáculo: 

[...] eu dizia: “a gente tem que fazer uma luz que seja cena, que não 

seja só para ambientar”. [...] eu gosto muito daquele momento do 

início do espetáculo em que não tem um Menino Jesus quando 

habitualmente você tem nos presépios, nas lapinhas um Menino Jesus. 
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Você não tinha um Menino Jesus, você tinha uma luz que ali era uma 

referência, uma citação àquela figura. [...] eu acho a luz muito 

especial, ela eleva, ela transporta para outro mundo, para outro tempo 

e espaço a partir do que ela mostra e do que ela esconde (Coreógrafa 

2). 
 

 

Imagem 09 – Estreia do Espetáculo Flor do Lírio/2004 – Pastoril Sagrado – Natividade 

 

No espetáculo Debaixo do Barro do Chão, a iluminação contribuiu em possíveis 

reinvenções dos significados das peneiras, na coreografia Dança das Peneiras quando 

utilizou luzes no centro das mesmas. No início da coreografia, as dançarinas entravam 

no palco com as peneiras já iluminadas, que se destacavam no espaço cênico pelo efeito 

visual dessa proposição e por não haver nenhuma outra iluminação. Em seguida, as 

luzes eram apagadas pelas próprias dançarinas e a luz no espaço foi acionada, sugerindo 

outras leituras sobre a própria coreografia e o objeto inicialmente iluminado. 
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Imagem 10 – Estreia do Espetáculo Debaixo do Barro do Chão/2008 

Coreografia Dança das Peneiras 

 

     

Imagem 11 – Estreia do Espetáculo Debaixo do Barro do Chão/2008 

Coreografia Dança das Peneiras 
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Com o recurso da iluminação, as peneiras ganharam outros significados. A luz 

permite uma melhor compreensão da obra artística, de modo que os demais 

componentes desta são evidenciados, proporcionando ao receptador uma gama de 

sensações que não podem ser mensuradas, mas que estão presentes no ato da recepção 

(PAVIS, 2005). Assim, as áreas de criação dos espetáculos se coadunam, 

desencadeando uma ação harmônica que afirma a presença artística desde o processo até 

a concretização dos espetáculos analisados. 

Dessa forma, a concepção da iluminação não contribui apenas na plasticidade 

dos corpos e objetos, mas também na subjetividade da cena, pois “é ela também que cria 

climas e atmosferas, que pinta a cena com suas cores, dialogando com o figurino e a 

cenografia” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 165). 

No que se refere ao uso da maquiagem, a intenção no Flor do Lírio, por 

exemplo, era uma valorização do olhar dos dançarinos e essa intenção ampliou-se com o 

processo de direcionamento para tal solicitação. Os maquiadores não apenas utilizaram 

cores que se harmonizaram com o figurino, como também trabalharam para que o olhar 

“tocasse” o espectador de maneira impactante. Assim, foi possível realizar, naquele 

momento, as exigências sobre a maquiagem: 

Na maquiagem eu queria que todo esse universo do Pastoril, as cores, 

as expressões dos dançarinos fossem mais bem compreendidas pelo 

público. Eu me lembro que era muito a questão do olho. Esse olho 

tinha que tocar as pessoas, as pessoas tinham que ser atingidas pelo 

olhar. Então, não poderia ser qualquer maquiagem. Eu acho que pela 

primeira vez também no Grupo foi contratado um maquiador 

profissional e foi dito não só a escolha de cores, porque vermelho e 

azul em termos de sombra, mas era o olho. O olho tinha que “saltar” 

(Coreógrafa 2). 

 

Apesar de a maquiagem ter atendido as intenções da proposta, é relevante 

informar que não houve um contato mais aprofundado do maquiador com o iluminador 

e o figurinista, devido ao fato de os maquiadores terem sido contratados para realizar o 

processo de maquiagem no dia da estreia, tendo conhecimento das cores dos figurinos 

naquele momento. 

 Esse fato aconteceu nos dois espetáculos investigados e indica uma realidade 

constante no Grupo Parafolclórico da UFRN ocasionada pela insuficiência de recursos 
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financeiros, os quais não podem suprir suas necessidades estruturais, administrativas e 

de produção artística. Tais necessidades foram crescendo devido aos investimentos 

concedidos a cada criação artística que o Grupo realizava, o que ocasionou uma maior 

demanda referente a apoio financeiro e estrutural. Além disso, é preciso investir em 

cursos e oficinas para expandir o repertório artístico, gestual, cultural, técnico do elenco.  

 

O Grupo Parafolclórico da UFRN é um Grupo cujos recursos 

financeiros não são os melhores possíveis para se trabalhar. Isso 

também conta na execução do projeto. Você pode ter um projeto 

maravilhoso, mas não tem as condições totais ou as melhores 

possíveis para realizar. Isso deve ser pensado, num trabalho de 

reflexão sobre as produções artísticas, as condições para a realização 

do projeto que realmente do ponto de vista administrativo e da 

estrutura relativa a dançarino, às condições da sala para ensaio, a 

dinheiro mesmo, porque arte custa caro. Tudo isso não tem as 

melhores condições, e como o Grupo não teve a oportunidade até 

aquele momento de ter feito uma oficina de maquiagem, então 

naquele momento, um pouco em regime de urgência, nós tivemos que 

contratar um maquiador. Mas, é outra frente de investimento, a meu 

ver, para o Grupo, para o Parafolclórico, para qualquer grupo artístico 

investir nisso: em que os próprios dançarinos possam se maquiar, eles 

possam encontrar, mesmo que tenha uma pessoa que venha dar dicas, 

instruções técnicas sobre essa maquiagem em algum momento, mas 

que eles também tenham esse aprendizado (Coreógrafo 2). 

 

Considerando a fala da coreógrafa, entendemos que é de suma importância 

pensar em estratégias da direção e do próprio elenco para angariar recursos que possam 

oferecer melhores condições de trabalho ao Grupo, repercutindo na qualidade técnica e 

artística das suas produções. Investir por exemplo, numa oficina de maquiagem para o 

elenco aprofundar seus conhecimentos nessa área, promoveria um maior 

profissionalismo e independência dos dançarinos que, por sua vez, poderiam opinar com 

propriedade sobre o melhor processo de maquiagem a ser adotado de acordo com a 

proposta artística. Essa estratégia pode proporcionar um comprometimento ainda maior 

do elenco, uma vez que ele estará apto a atuar em mais uma etapa de trabalho do 

espetáculo.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que não estamos diminuindo a importância dos 

especialistas em maquiagem cênica quando sugerimos a participação ativa do elenco na 

escolha da mesma, estamos sugerindo que ele possa utilizar os conhecimentos 
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adquiridos numa oficina de maquiagem em termos de técnica, de função, de gêneros, de 

efeito em sua arte, potencializando os significados da maquiagem para o público que, 

além de outras impressões, “vivencia a atmosfera e a coloração emocional que emana 

dos rostos e dos corpos pintados” (PAVIS, 2005, p. 174). 

Já a cenografia configurou-se também como um importante elemento cênico que 

contribuiu significativamente para ressaltar os significados das propostas artísticas. Por 

muito tempo, o cenário relativo à dança foi relegado a uma função paisagística do 

espetáculo, emoldurando apenas o que estava sendo encenado (LOBO; NAVAS, 2008). 

No entanto, a profissionalização nessa área e seu crescente reconhecimento estão 

mudando essa realidade.  

Atualmente, é possível ter um olhar mais aprimorado sobre a importância do 

projeto cenográfico, pois este pode interferir na composição espacial e na visibilidade 

do trabalho artístico, uma vez que, “em conjunto com grafias de movimento é ele que 

define os espaços cênicos, seus recortes, suas funções e sua estética” (LOBO; NAVAS, 

2008, p.162). 

Em relação à cenografia do espetáculo Debaixo do Barro do Chão, 

identificamos diferentes compreensões nas falas dos sujeitos entrevistados. 

Observamos, ainda, opiniões divergentes relacionadas ao figurino as quais optamos por 

comentar agora devido a tais recursos cênicos estarem atrelados a uma só profissional 

cuja formação é em Artes Plásticas. Ela atua na criação de figurinos e cenários.  

 

Essa parte do próprio figurino, do cenário deixa um pouco a desejar 

nesse sentido, digamos assim, ele não acompanha o ritmo do 

espetáculo. O espetáculo é muito bom, porém, na minha leitura, essa 

parte estética que envolve figurino, cenário não acompanha de certa 

forma a grandiosidade do espetáculo [...] (Dançarino 5). 

  

Tem uma mistura nele que dá aquele ar de riqueza, ele é muito bonito, 

muito rico, veio de forma deslumbrante [...]. E eu acho que o figurino 

tem tudo a ver com a essa grandiosidade, com a riqueza [...] 

(Dançarino 4). 

 

Em relação ao cenário, houve uma pesquisa da coreógrafa junto com a 

figurinista, que também trabalhou como cenógrafa para compor o 

cenário [...] para estar de acordo com a proposta do espetáculo 

(Dançarino 1). 
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Identificamos nessas falas opiniões divergentes, indicando que as mudanças na 

concepção estética do Grupo Parafolclórico da UFRN ocorrem de modo reflexivo e 

tensional. O processo de reconfiguração estética que o Grupo atravessa sinaliza que essa 

questão perpassa o processo de criação e produção artística, mostrando ora uma coesão 

entre os vários envolvidos na elaboração da obra, ora uma certa dificuldade em integrá-

los à proposta de trabalho.  

Essas divergências demonstram que os delineamentos estéticos que o Grupo 

vem estabelecendo também são analisados criticamente pelo elenco. E essa constatação 

aponta um amadurecimento artístico e crítico, no caso do elenco, sobre quais 

perspectivas ele vai atuar e se posicionar no decorrer da construção de uma dada obra. 

Em diversas situações, as críticas servem para refletirmos sobre questões que em 

princípio estariam resolvidas. A crítica, em muitos casos, ajuda o artista a rever seus 

posicionamentos frente ao seu trabalho, gerando até mesmo uma reformulação 

conceitual, artística e técnica da obra.  

Por outro lado, é extremamente importante que o crítico se desnude de 

preconceitos ao avaliar a proposta estética da obra, conhecendo sua temática, a relação 

com outras expressões artísticas, a técnica vinculada à linguagem da dança, bem como 

as implicações psicológicas, socioculturais que perpassam a temática da composição 

(ROBATTO, 2004).       

 Nesse sentido, mesmo tendo um caráter desfavorável, num primeiro momento, a 

crítica contribui para que os artistas avancem em suas composições e possam exercitar a 

autocrítica sobre o que produzem. A reflexão da coreógrafa do Flor do Lírio ilustra bem 

as contribuições desse exercício: 

[...] hoje, eu gosto da sonoridade, mas não é a sonoridade que eu 

queria. Eu estou sendo bem crítica agora. Eu tenho pensado nisso e 

tenho pensado que numa próxima criação que eu faça, eu quero um 

único registro fonográfico. Eu acho que ali precisava de uma direção. 

“Ah, o que é que faltou?” Faltou muita coisa, muita coisa, mas faltou 

isso. É muito difícil fazer uma trilha sonora de um espetáculo. Porque 

ali foi muito o emocional e o que tinha disponível. Eu fiquei satisfeita, 

mas eu acho que podia ser melhor. Então assim, acho que cada vez 

que você faz uma coisa o nível de exigência aumenta e você começa a 

pensar como é que você pode melhorar: “isso aqui não foi tão bom. 

Ali a gente queria aquilo, mas não foi possível” [...] (Coreógrafa 2). 
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3.4 As interações dialógicas na construção da gestualidade dos 

espetáculos 

 

No Grupo Parafolclórico da UFRN, as possibilidades de diálogos disponíveis 

nos processos de montagens também refletiram um constante questionamento sobre a 

forma de comunicar sua arte. Tais diálogos tinham como intuito concatenar as 

ferramentas artísticas e técnicas acionadas nas composições coreográficas. Como pensar 

a gestualidade do que estava sendo composta? Como organizar as frases de movimento 

que iriam compor as coreografias? Essas foram questões que acompanharam os dois 

espetáculos aqui discutidos. 

A gestualidade da composição cênica dos espetáculos, por exemplo, propôs em 

algumas coreografias um reordenamento espacial, ocasionando uma diversidade de 

significados sobre tais repertórios. Pois, os gestos estão imbuídos de percepções a partir 

do sujeito que os percebe, indicando a diversidade perceptiva que a gestualidade pode 

comunicar ao expressar valores, particularidades, costumes de uma dada sociedade 

(LOBO; NAVAS, 2008).  

Assim, a criação, muitas vezes, se configura numa brincadeira em que a 

invenção e a reinvenção são constantes. A criação abriga o imaginário e o sonho que são 

transformados, ressignificados para que o movimento enquanto vida seja fluido, 

nutrindo sempre a expressão artística (ROBATTO, 1994). 

A apropriação diferenciada no uso do espaço cênico recebeu outras conotações, 

pois a reconfiguração espacial não ficou restrita a uma decodificação igual ao que é 

apresentado na comunidade onde a manifestação foi criada. Aproximar-se da plateia 

através dos diálogos entre personagens, através do canto ou iniciando a coreografia 

transitando pelo público, foram algumas maneiras de recriar esse contato mais direto, 

mais visceral que faz parte do universo estético das manifestações populares.  

 

O espaço utilizado também eu acho que traduz um pouco dessa 

linguagem [...] porque não é só o espaço do palco, assim como no 

espetáculo Debaixo do Barro do Chão não só aquele espaço central, 

mas os dançarinos se deslocam, os dançarinos entram pela plateia, os 

dançarinos se comunicam, não só com a dança em si, mas através da 
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própria proximidade do espaço. Eu acho que isso também é 

importante dentro desses processos de criação, dessa construção desse 

espetáculo. O espaço também é um elemento que conforma essa 

unidade estética dentro da proposta do Pastoril, dentro da proposta do 

que era o Flor do Lírio (Dançarino 3) . 

 

A reconfiguração do espaço cênico projeta possibilidades diversas de conformar 

uma gestualidade que se completa na interação com os espectadores e depende das suas 

reações, do que o público sugere, fazendo com que os corpos dos dançarinos lidem com 

situações de improviso e do acaso, reconfigurando os gestos cada vez que a dança toma 

assento.  

Outro aspecto que foi pensado na composição da gestualidade coreográfica diz 

respeito ao modo de organização dos relacionamentos espaciais. Em coreografias como 

o Balancê, por exemplo, no espetáculo Debaixo do Barro do Chão, a ação de balançar, 

geralmente realizada em duplas, com bastante proximidade entre os corpos, quando 

observada nas quadrilhas tradicionais, ganhou outros formatos ao ser explorada em 

subgrupos, ou no grupo todo. Os dançarinos se balançavam utilizando diferentes 

segmentos do corpo como ombros e cabeça, sem necessariamente estabelecer um 

contato direto corporal, de modo que balançassem partes do corpo ou o corpo todo, 

promovendo possibilidades diferenciadas de projeção corporal no espaço.  

Ainda nessa composição, podemos ressaltar a exploração dos níveis espaciais 

como um dado interessante na construção gestual. O balanço dos corpos aconteceu no 

nível baixo e médio e não somente no nível alto, como é comumente utilizado na dança 

da quadrilha. Essas possibilidades diversas de compor o gestual promovendo outras 

leituras sobre o próprio movimento do balancê que, na quadrilha junina, é o ato de 

balançar de forma ritmada enquanto aguarda o comando para mudar de movimentação.  

No caso da coreografia, o movimento saiu da condição de ser um dos integrantes 

da quadrilha para ser o motivo artístico principal que inspirou a elaboração da 

composição. 

 



89 

 

 

Imagem 12 – Estreia do Espetáculo Debaixo do Barro do Chão - Coreografia: Balancê 

 

Imagem 13 – Estreia do Espetáculo Debaixo do Barro do Chão -  Coreografia: Balancê 

A gestualidade do Flor do Lírio também abarca inúmeras possibilidades de 

relacionamentos espaciais entre os dançarinos e com o público. Seu repertório prima por 

uma gestualidade estética que busca acionar mecanismos diversos no intuito de 

evidenciar a simbiose cênica do espetáculo em que figurino, iluminação, e linguagem 
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teatral comungam de uma unidade estética que reitera os fluxos artísticos, culturais e 

técnicos, confluindo numa concepção estética que o Grupo vem acoplando ao seu fazer 

criativo. Essa realidade mostra os rumos cênicos que o Grupo está percorrendo e 

apontam para a lógica de comungar com saberes e fazeres diversos para elaborar sua 

própria gestualidade. 

 

As coreografias do Flor do Lírio já englobavam esse universo do 

pastoril, das lapinhas e dos reisados, [...] porém é perceptível nesse 

espetáculo, que pela própria linguagem estética, pela própria função 

da arte que o Grupo exerce, essas coreografias não se apresentaram da 

forma como se apresentam nas comunidades em geral. E o grupo tem 

essa função de transpor, então a coreógrafa teve essa ideia, esse 

trabalho de transpor esse universo do pastoril de um modo artístico, de 

uma forma esteticamente diferente daquilo que é apresentado nos 

pastoris originais. E essa realidade presente desde o Flor do Lírio 

também é perceptível no Debaixo do Barro do Chão (Dançarino 5). 

 

 

 Imagem 14 – Espetáculo Debaixo do Barro do Chão – Coreografia: Dança das Bandeirinhas 

 

 

A inserção da linguagem teatral nos dois espetáculos e a própria utilização de 

técnicas clássicas e/ou modernas na feitura coreográfica também indicam uma busca por 
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uma linguagem gestual peculiar no trajeto do Grupo Parafolclórico da UFRN, o que 

reconfigura a estética popular e vai imprimindo um jeito, um modo particular de 

conformar uma proposição estética no Grupo.  

 

No Debaixo do Barro do Chão, a Dança das Bandeirinhas é uma 

coreografia muito rica, porque além de dança em cena tem a 

interpretação das meninas, tem muito elemento em cena: tem bacia, 

tem água, tem lampiões. E elas cantam também. Foi todo trabalhado 

um processo de montagem com oficinas de interpretação, de canto, de 

como se envolver com o personagem. Eu destaco muito essa 

coreografia das Bandeirinhas que foi dançada pelas meninas. É uma 

coreografia muito rica em cena, que foi muito difícil de ser trabalhada, 

que foram horas e horas estudada e pesquisada (Dançarino 2). 

 

 

 

Imagem 15 – Espetáculo Debaixo do Barro do Chão – Coreografia: Dança das Bandeirinhas 

Na medida em que as coreógrafas buscaram inspirações em diversos 

componentes para ampliar seus repertórios criativos, disponibilizavam para o elenco 

diversos estímulos de movimentos que envolviam explorações espaço-temporais 

diversas, estímulos sensoriais, motores, entre outros. Além disso, promoveram 

estímulos criativos como meio de apreensão do movimento já que essa é uma prática 

recorrente nos trabalhos artísticos (LOBO; NAVAS, 2008).  
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A oferta desses estímulos desencadeou, por conseguinte, um processo 

coreográfico em que o elenco também respondia com suas experiências artísticas e de 

mundo, influenciando em alguns momentos nos processos de elaboração coreográfica. 

Em seguida, tais experiências corporificaram-se como material gestual, contribuindo na 

conformação de uma estética que anunciasse seus diversos diálogos constituídos não 

apenas com os materiais e técnicas utilizadas, mas uma estética que também anunciasse 

a interação com as lembranças, com o imaginário dos dançarinos.  

O contato dos dançarinos com as danças populares investigadas permitiu que 

eles também pudessem criar outros movimentos levando em conta a percepção e 

experiências artístico-corporais adquiridas nesse contato. A oportunidade de fazer parte 

da prática criativa das coreografias dos espetáculos possibilitou que as variações 

pessoais dos intérpretes relacionadas ao repertório tradicional pesquisado também 

colaborassem no processo de composição. Essa situação remete ao fato de que na 

cultura popular não há modo de dançar impositivamente correto. O que existe é uma 

coletividade que aponta algumas particularidades das danças populares que se 

constatam na maneira pela qual os indivíduos dançam (MEIRA, 2008).  

Dessa forma, a estrutura gestual dos espetáculos foi sendo delineada 

considerando também as peculiaridades e significados que os dançarinos atribuíam às 

grafias de movimentos a partir de suas pesquisas, pois a presença de uma matriz 

coletiva na linguagem dos espetáculos afirma-se quando considera a individualidade do 

artista em relação a sua recepção sobre o movimento apreendido (RODRIGUES, 2005).  

 

[...] foi utilizada muito essa questão da experiência dos dançarinos no 

Flor do Lírio para composição das coreografias das pastoras, e dos 

solos que as dançarinas tiveram essa oportunidade de criar. Eu 

percebo muito essa questão da busca pela experiência desses 

dançarinos nesse processo criativo, [...] os dançarinos tinham 

oportunidades de criar sequências de movimentos e a partir daí a 

coreógrafa ia trazendo, unindo e compondo essa gestualidade, 

partindo das experiências dos dançarinos e também daquilo que ela 

vinha perspectivando em termos da composição do espetáculo em si. 

A partir disso as coreografias foram sendo criadas (Dançarino 5). 

[...] à medida que íamos pesquisando, ela deu a liberdade para a gente 

criar a partir dos elementos que a gente pesquisou. E aí ela foi 

extraindo algumas ideias para colocar nas coreografias (Dançarino 1). 
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 [...] foi uma forma também de valorizar o dançarino como também 

criador de movimentos que colaboraram com a criação de algumas 

coreografias (Dançarino 4). 

 

Quando o Grupo Parafolclórico da UFRN traz para suas obras referências 

artísticas além das manifestações populares sinaliza que seus trajetos cênicos são 

possíveis de coadunação com demais estéticas da grafia do movimento. Além disso, 

mostra que suas produções estão permeadas por tendências da arte contemporânea, 

considerando que esta busca uma diversidade, e até mesmo a desconstrução estética em 

busca de parâmetros estéticos próprios, levando em conta, também, as experiências e 

disponibilidades corporais do elenco em todo o percurso criativo. E as criações resultam 

dessa troca de saberes, estabelecendo interrelações que valorizam não somente a cultura 

popular, mas também o propósito do Grupo em dialogar com várias vertentes culturais, 

artísticas, técnicas e midiáticas para comunicar sua arte (SANTOS, 2005). 

 Nesse sentido, a dança do Grupo propõe outras leituras sobre os próprios corpos 

que a viabilizam, promovendo com isso uma maior aproximação com variadas técnicas 

e estéticas de artistas com diversificadas referências culturais e educacionais, indicando 

assim um trabalho artístico polissêmico (GOMES, 2008). 

Dessa maneira, a conexão com múltiplas possibilidades permitiu aos espetáculos 

Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão a construção de uma gestualidade permeável 

que utilizou a linguagem teatral em momentos dos espetáculos onde foram necessárias 

uma direção cênica, a utilização de material de pesquisa, a importância dada aos 

recursos cênicos, de modo que todos esses fluxos corroboraram diretamente na 

concepção estética dos espetáculos.  

Os depoimentos ilustrados neste capítulo apontam que a interatividade desses 

fluxos é uma realidade presente nas reflexões tanto das coreógrafas dos espetáculos 

mencionados quanto do elenco que participou dos seus processos de montagem e de 

suas apresentações, demonstrando, portanto, uma sincronia de pensamentos em relação 

aos trajetos estéticos que o Grupo Parafolclórico da UFRN vem estabelecendo, 

sobretudo a partir daquelas produções artísticas.  
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4  Ponderações Finais: alguns possíveis trajetos cênicos 

Considerar o ato de dançar uma forma da expressão humana imbuída de 

influências que retratam a cultura, o tempo e o espaço no qual se insere nos faz refletir 

sobre a pluralidade de significados arraigados na dança enquanto campo de 

comunicação. E o movimento executado na dança traz em sua gestualidade sentidos que 

presentificam não apenas referências culturais, mas também valores estéticos e 

simbólicos que revelam a dança enquanto manifestação social. Em termos de expressão 

da arte, a dança vai agregar também ao seu aporte gestual as complexidades pertinentes 

ao seu entorno. Ou seja, a dança apresenta o perfil das diversas formas relacionais 

constantes numa sociedade (SIQUEIRA, 2006).  

Foi pensando nessa inserção da dança num contexto sociocultural que 

enveredamos pela jornada de concepção estética dos espetáculos Flor do Lírio e 

Debaixo do Barro do Chão em diálogo com as coreógrafas e os dançarinos que 

participaram dos seus processos de montagem e de apresentações. A linguagem corporal 

e a codificação do pastoril e das danças do ciclo junino constituíram-se como as linhas 

condutoras para elaborar a composição dos espetáculos e, a partir disso, houve a 

articulação com formas de expressões artísticas como o teatro, o canto e com diversas 

técnicas da dança, dentre outros componentes que abarcaram todo o universo estético 

das produções do Grupo Parafolclórico da UFRN. 

 Os universos dos pastoris e dos festejos juninos foram recolhidos de forma 

sensível pelas coreógrafas e impulsionaram a elaboração dos seus trabalhos. Elas 

acionaram seus ouvidos, seus olhos, seus olfatos, seus paladares, suas memórias, 

perceberam as sensações, os sentimentos daquelas manifestações, aguçando um impulso 

criativo no decorrer do processo de composição, que confluiu em obras artísticas 

permeadas por referências, influências e associações, lembranças e também 

esquecimento.  

Não que as coreógrafas tivessem a intenção de esquecer elementos das 

manifestações pesquisadas, mas ao dar preferência a determinadas peculiaridades e 

outras não, a lógica do esquecimento surgiu nesse contexto de reatualização 
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coreográfica. Assim, o esquecimento também contribuiu na evidência dos elementos das 

manifestações que melhor poderiam se enquadrar no projeto de cada artista. 

No processo de criação dos espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro do 

Chão verificamos que não houve preferência por uma determinada técnica ou estilo, 

mas uma simbiose de intervenções para construir seus repertórios. Porém, nota-se uma 

relação direta com as manifestações populares, o que não implica necessariamente numa 

cópia fiel delas quando levadas ao palco, pois trata-se de uma proposta que sugere 

diferentes olhares no modo de apreensão da cultura popular, sem recair numa 

falsificação do popular, ressaltando um caminho em que a estética popular é 

ressignificada por meio da interseção com outras possibilidades gestuais, culturais, 

estéticas, artísticas. 

A possibilidade de reunir depoimentos das coreógrafas e do elenco participante 

dos dois processos de montagem dos espetáculos investigados nesta pesquisa permitiu 

uma maior visualização de como esses protagonistas veem a concepção estética do 

Grupo e quais os procedimentos utilizados em suas concepções. Os discursos das 

coreógrafas, por exemplo, indicaram suas preferências estéticas, suas associações com 

linguagens artísticas que contribuíram na construção de suas obras. 

 Foi possível identificar semelhanças e direcionamentos diferenciados daquelas 

profissionais relacionados aos trajetos cênicos de seus espetáculos, sendo possível 

delinear suas construções gradativamente. Em relação aos depoimentos do elenco, estes 

constituíram um material valioso, uma vez que as opiniões e sensações dos artistas que 

executaram o trabalho artístico nos possibilitaram identificar como o elenco absorveu as 

propostas e quais os seus posicionamentos sobre as mesmas. 

Outro aspecto a destacar nessas ponderações finais diz respeito à utilização da 

Análise de Conteúdo como recurso metodológico para realização das entrevistas. 

Entendemos que o uso dessa técnica disponibilizou uma gama de informações 

importantes para que pudéssemos investigar profundamente a realidade dos processos 

artísticos do Grupo no que se refere à concepção estética das obras que se intercambiam 

com as linguagens artísticas, com técnicas de movimentos diversos, mídias etc. A partir 

da Análise de Conteúdo das entrevistas, foi possível construir os eixos de discussão 
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temática que nortearam a tessitura dos capítulos, sendo estes imprescindíveis para 

identificar os pontos importantes no processo de investigação da concepção estética do 

Grupo Parafolclórico da UFRN. Desse modo, os elementos motivadores, os diálogos 

cênicos e os fluxos estéticos constituíram os eixos de discussão temática que apontaram 

importantes reflexões acerca das obras artísticas investigadas. 

Nos elementos motivadores, encontramos as inserções participativas do elenco 

que realizou pesquisas bibliográficas, e de campo, intencionando uma maior 

apropriação da temática dos espetáculos investigados nesta pesquisa. Além disso, nos 

discursos dos entrevistados, as experiências pessoais dos dançarinos com o pastoril e o 

ciclo junino colaboraram imensamente na concretização das composições coreográficas 

que foram enriquecidas justamente pela proximidade do elenco com as manifestações 

que motivaram os espetáculos. 

Outro acionamento realizado foi a possibilidade de conectar o universo dos 

pastoris e dos festejos juninos enquanto repertórios expressivos dos espetáculos 

estudados com demais influências artísticas, culturais, técnicas etc, adotadas pelas 

coreógrafas, no sentido de promover um diálogo, uma transformação, uma transmutação 

em que técnicas, linguagens, experiências se imbricassem para criar arte sem ter uma 

preocupação urgente de rotulações.  

Em relação às coreógrafas, os elementos motivadores foram suas vivências na 

infância e adolescência relacionadas ao pastoril e aos festejos juninos. A partir do 

acesso a essas reminiscências, aquelas profissionais também realizaram pesquisas 

literárias, in loco, bem como assistiram a apresentações das manifestações para se 

aproximarem, cada vez mais, de suas gestualidades. Dessa forma, foi possível trabalhar 

com a questão da memória de tais vivências no sentido de transformá-las em material 

estético e poético para as produções coreográficas estudadas. 

O eixo temático referente aos fluxos estéticos abarcou as considerações das 

coreógrafas e do elenco em relação aos elementos estéticos e gestuais presentes no 

processo de montagem dos espetáculos, influenciando diretamente no trabalho final das 

obras. As possibilidades de improviso, de retomar experiências pessoais como forma de 

elaboração de movimento, de diálogo com expressões não propriamente populares 



97 

 

foram meios de constituir grafias de movimento com possibilidades diversas de 

comunicar a cultura popular, sobretudo suas danças.  

A reconstrução de movimentos, a repetição dos mesmos ou o acréscimo de outro 

elemento que interferiu na movimentação já codificada também constituíram uma forma 

de obter outros olhares às danças populares. A exemplo disso, citamos os movimentos 

básicos da dança de salão bolero que foram inseridos no contexto do pastoril profano do 

espetáculo Flor do Lírio. Tal inserção contribuiu imensamente para evidenciar uma 

atmosfera sedutora e envolvente, proposta em determinados momentos da cena. 

Interações como essa podem promover uma reflexão sobre a feitura das criações que 

tem na dança popular seu impulso primeiro, no intuito não apenas de identificar de qual 

dança vem o movimento, mas como ele se formata e se conecta a outras proposições de 

movimentos e a partir disso, o que ganha destaque é a célula composicional gerada a 

partir dessas conexões.  

Já os diálogos cênicos configuraram o eixo temático no qual as coreografias 

discorreram acerca de suas relações com outros profissionais que também estavam 

envolvidos na criação dos espetáculos. Assim, as coreógrafas falaram da importância do 

figurinista, do iluminador, do diretor cênico enquanto protagonista da construção dos 

espetáculos, promovendo, dessa forma, uma valorização dos recursos cênicos na 

concretização da proposta estética dos espetáculos investigados. 

Mediante as ponderações realizadas nos capítulos, percebemos que a dança  

realizada no Grupo Parafolclórico da UFRN não está atrelada a classificações. Pelo 

contrário, as aproximações e os intercâmbios realizados entre as manifestações 

populares com outras influências demonstram a própria maturidade artística que o 

Grupo vem construindo a cada trabalho realizado. São nos trabalhos artísticos 

investigados nesta pesquisa que essa realidade se consolida mais acentuadamente, 

apesar de em outros espetáculos tais intercâmbios já apareciam, mesmo que 

timidamente. 

Refletir sobre a interrogação da dança que se presentifica no Grupo 

Parafolclórico da UFRN é saber que o importante nessa ponderação não é 

necessariamente enquadrar, rotular a arte que se faz no Grupo, mas perceber que seus 
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processos artísticos se abrem a inúmeras possibilidades para que suas obras possam 

fluir. O Grupo tem como mote artístico a cultura popular, em especial suas danças, 

porém essa característica não é um sinal de resistência e sim de confluência, de 

influência, de parceria com tudo que é agregado ao processo de construção coreográfica.  

Essa realidade está condizente com o contexto contemporâneo das artes, uma 

vez que as proposições artísticas se abrem para uma imensidão de possibilidades através 

da hibridização de linguagens artísticas, de técnicas e estéticas diferenciadas que 

sinalizam um diálogo com expressões oriundas do campo artístico e para além dele.  

Assim, o artista contemporâneo movimenta sua obra quando incorpora nela as 

possibilidades de intercâmbios perspectivando uma construção estética capaz de 

acoplar-se a elementos de natureza ditas mais teatrais ou ditas mais dançantes, por 

exemplo, bem como às referências culturais e midiáticas diversificadas.  

A concepção estética do Grupo Parafolclórico da UFRN sugere um caráter 

democrático ao se permitir dialogar com tendências que não pertencem somente à dança 

popular, seu berço referencial. Essa abertura imprime nos espetáculos trajetos cênicos 

importantes para a própria cultura popular, que por sua vez é entendida no cenário do 

Grupo como algo que está em constante interação, relacionando tradicionalidade e 

atualidade para que seu processo de continuidade permaneça e a dinamicidade e 

reatualização da cultura se tornem efetivos.  

Desse modo, o Grupo promove possibilidades de leituras diversificadas acerca 

da cultura popular, como foi discutido nos processos de elaboração das células 

coreográficas dos dois espetáculos aqui estudados, que consideraram a gestualidade do 

popular em diálogo com influências consideradas eruditas ou pertencentes a outras 

culturas – como é o caso da inserção da valsa no pastoril profano do espetáculo Flor do 

Lírio – umas das possibilidades para apresentar composições coreográficas que não 

fossem representações reprodutivistas das manifestações pesquisadas para os 

espetáculos. Dessa forma, tais manifestações poderiam ser reconhecidas mesmo num 

contexto imbuído de outras influências.  

Essa proposta de interação das manifestações populares, especificamente as 

danças com outras referências estéticas e culturais, permite que o Grupo Parafolclórico 

da UFRN contribua para a potencialização do processo dinâmico da cultura popular. 
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Nesse sentido, percebemos que a arte do Grupo não está voltada apenas aos 

intercâmbios para enriquecer esteticamente suas produções, mas que contribui para a 

manutenção da cultura popular e sua diversificação de interlocução com demais 

influências ao promover tais acionamentos.  

Perceber como ocorreram os processos de elaboração dos espetáculos a partir 

dos depoimentos dos entrevistados, nos fez compreender que existem possibilidades de 

novas perspectivas de utilização dos processos de composição coreográfica tendo a 

cultura popular como referência. Porém, é imprescindível afirmar que as reflexões 

apresentadas nesta pesquisa não esgotam as possibilidades de discutir as concepções 

estéticas de propostas artísticas que acreditam na cultura popular enquanto processo 

contínuo e disponível a outras interferências na sua própria estrutura. 

Ampliar as discussões acerca da cultura popular, principalmente suas danças, é 

também uma forma de contribuir para um constante repensar sobre o tema, sobre modos 

de elaborar processos de criação que tem nesse universo seu foco primeiro de 

motivação. 

Uma reflexão bastante pertinente está relacionada ao espaço cênico das 

propostas estéticas como possibilidade de trabalho ampliando a proximidade das 

produções artísticas com as próprias manifestações investigadas para a realização de tais 

obras. Essas aproximações podem ocorrer através de oficinas, palestras que 

comuniquem os delineamentos dos processos de elaboração dos espetáculos. 

Outra possibilidade é investigar como as metodologias de elaboração de 

espetáculos podem contribuir para a sistematização das vivências das danças populares 

no campo escolar, incentivando, dessa forma, a não reprodução tal e qual se conforma 

na comunidade onde as danças são vivenciadas, mas uma abordagem em que o contato 

com essas danças também possa possibilitar outras maneiras de comunicá-las, 

considerando inclusive as contribuições dos alunos no processo de elaboração 

coreográfica. 

Investigar o artista que trabalha com a cultura popular enquanto processo 

disponível, aberto a influências e interferências também nos parece importante para 

entendermos quais recursos, percursos e metodologias são utilizados por ele para 

desenvolver sua atuação dentro de determinada proposta artística. 
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Importante registrar que esta produção acadêmica almeja contribuir nas 

reflexões acerca da cultura popular para que estas ganhem cada vez mais amplitude, 

rompendo as fronteiras da academia e possam chegar às escolas, à sociedade como um 

todo, podendo também dar um retorno às comunidades onde as manifestações se 

estabelecem. 

Este trabalho ressalta o quanto a dança comunica seu tempo. Nessa direção, foi 

possível visualizar que os espetáculos Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão 

dialogam com a cena artística contemporânea, pinçando várias possibilidades de 

comunicar a arte. E é nesse sentido que o Grupo se insere na arte contemporânea, ao 

promover a interação da cultura popular – seu grande manancial artístico, poético, 

estético – com outros referenciais. Ressaltamos, nesse sentido, a satisfação em 

problematizar um assunto que acreditamos ser interessante no universo das discussões 

acadêmicas relacionadas aos delineamentos que a arte vem tomando na 

contemporaneidade. 

Dessa maneira, pensamos ser importante mencionar que aqueles envolvidos 

nesse processo (coreógrafos, diretores, dançarinos) devem investir numa formatação 

técnico-artístico-cultural que promova a abertura e disponibilidade necessária à 

inovação dos repertórios do grupo, sem fechamentos a códigos de dança específicos 

e/ou a determinadas concepções estéticas. 

O recorte desta pesquisa, que abarca, dentre outros apontamentos, as danças 

populares, sinaliza a importância de um constante repensar sobre os trajetos artísticos 

que se constroem na cena atual, uma vez que há uma liberdade maior de conexões 

culturais, sociais, comportamentais, econômicas que influenciam diretamente no 

contexto artístico presente. 

Os discursos dos sujeitos entrevistados mostraram uma constante busca de 

aprimoramento não somente sobre as danças que serão investigadas, mas com todo o 

contexto histórico para poder comunicá-las de maneira mais intensa e completa.  

 Encerrando as nossas ponderações, é importante enfatizar que a construção 

desta pesquisa possibilitou a percepção não apenas de um olhar mais crítico sobre a 

cultura popular enquanto processo dinâmico, mas também de que o Grupo 

Parafolclórico da UFRN tem significativa contribuição para ampliar cada vez mais as 
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formas de pensar a cultura popular. Participar desse processo investigativo 

proporcionou também um amadurecimento acadêmico, considerando a dança enquanto 

fenômeno cultural, estético, permeado de símbolos e signos, refletindo as 

complexidades das relações sociais vigentes, bem como contribuiu intensamente para o 

amadurecimento artístico, pois o pensamento sobre a dança enquanto campo de 

influências e interferências se torna cada vez mais nítido. 
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Espetáculo Debaixo do Barro do Chão (2008) 
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FICHAS DE CONTEÚDO 

LEGENDAS: 

 ELEMENTOS MOTIVADORES 

 DIÁLOGOS CÊNICOS 

FLUXOS ESTÉTICOS 

COREÓGRAFA 1 – ESPETÁCULO DEBAIXO DO BARRO DO CHÃO 

 

 UNIDADES DE REGISTRO TEMÁTICO NÚCLEOS DE SENTIDO 

Motivações para 

o criar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu vejo que o motivo central, o motivo artístico que 

me mobilizou a compor, idealizar, conceber esse 

trabalho foi muito a partir de retomar, atualizar 

memórias que são muito fortes na minha vida, desde 

a infância, referentes a essas vivências com esses 

ciclos juninos [...]. a especificidade das danças que 

fazem parte do ciclo junino as quadrilhas, o forró, o 

xote, o baião, e outras manifestações que estão 

muito presentes nesse ciclo, mas também toda uma 

cultura de manifestações que está presente como a 

questão da culinária, a questão da relação entre o 

sagrado e o profano, a celebração dos santos, as 

adivinhações, as brincadeiras[...] 

 

 

 

[...] a partir dessa ideia primeira, motivada por essas 

memórias, eu busquei partir para um segundo 

momento de motivação que foi tentar olhar com 

mais minúcia para gestualidade que perpassa essas 

danças, a forma como as pessoas se comunicam e se 

expressam dentro dessas manifestações, vendo, 

apreciando de uma forma mais aguçada como as 

pessoas dançavam. Assisti vários festivais de 

quadrilhas, [...] comecei a me voltar mais para a 

questão da apreciação dessa gestualidade, não no 

sentido de extrair uma decodificação igual, [...] mas 

sim de buscar elementos [...] que eu pudesse usar 

isso como motivação para compor o trabalho 

Debaixo do Barro do Chão. 

 

 

 

 

 

A coreógrafa elege como núcleo motivador 

para a construção do Debaixo do Barro do 

Chão suas memórias de infância e 

adolescência, dos festejos juninos cujas danças 

são elementos de inspiração para a concepção 

do espetáculo, bem como todo o universo 

cultural que envolve esse ciclo festivo. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Outro motivo importante no processo de 

concepção do espetáculo foi a apreciação de 

como as danças desses festejos se estabeleciam 

nas pessoas que dançavam e como isso era 

comunicado. Ao assistir festivais de quadrilhas, 

a coreógrafa se interessava pela gestualidade 

das danças e a partir desse mote buscou 

elementos e formas para suas composições 

coreográficas. 
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Protagonistas da 

construção do 

espetáculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então é importante destacar que toda essa produção 

dessas coreografias que também não tem autoria só 

minha, mas uma das coreografias nesse espetáculo 

tem autoria de uma dançarina chamada Juliana 

Gonçalves, a outra coreografia foi concebida por 

Aparecida Gertrudes, e tiveram algumas 

coreografias que foram realmente um trabalho 

coletivo que contou com a contribuição da 

professora Fátima Sena e com os próprios 

integrantes do Grupo, que participaram dando 

opiniões, compondo algumas células gestuais.  

 

 

 

 

 

[...] pesquisa de imagens juntamente com figurino, 

com a iluminação, com o trabalho cênico realizado 

pelo ator e diretor de teatro Lenilton Teixeira. Penso 

que todo esse trabalho foi realmente um trabalho 

coletivo que culminou na elaboração dessas 

coreografias. 

 

 

 

 

[...] coreógrafo, direção artística, direção cênica, 

iluminação, figurino, foram sendo construídos e 

pensados concomitantemente ao longo do processo, 

ou seja, não foram aspectos isolados, mas que foram 

discutidos coletivamente entre esses profissionais 

que estavam mais à frente desses trabalhos e acho 

que isso promove uma possibilidade no que se refere 

à questão estética de criar sentidos novos para 

pensar essa projeção artística das danças da cultura 

popular em que esses elementos da cultura popular 

aparecem, mas eles não são reproduzidos tal qual 

eles se apresentam, as danças não são meramente 

copiadas e reproduzidas . 

A coreógrafa destaca a coletividade como uma 

das marcas de seu espetáculo em que a 

contribuição do elenco e demais integrantes do 

Grupo foram cruciais. Dessa forma, a autoria 

do espetáculo também tem uma significativa 

contribuição do outros participantes do 

processo de construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa também foi uma grande aliada na 

criação da proposta coreográfica em que os 

profissionais envolvidos para esse espetáculo 

também participaram do processo de 

investigação e elaboração do trabalho. 

 

 

 

 

 

A interação entre todos os sujeitos envolvidos 

ocorreu de maneira contínua e coletiva, visando 

intercâmbios entre as especificidades 

profissionais envolvidas, culminando em novos 

sentidos de criar e comunicar as danças da 

cultura popular a partir dos diálogos entre tais 

sujeitos. 
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A gestualidade e 

a estetização do 

espetáculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] meu olhar era muito mais de estar apreciando e 

tentando encontrar elementos de convergência e de 

idiossincrasias, de particularidades dessas várias 

formas de se dançar quadrilha, numa quadrilha mais 

estilizada, numa quadrilha mais tradicional para ver 

que elementos eu poderia estar extraindo e 

reconfigurando, criando outra configuração, um 

olhar focado na projeção cênica dessas 

manifestações, de forma que a criação originasse 

outros modos de ordenar temporal e espacialmente 

as sequências gestuais das coreografias que iam 

sendo compostas, considerando a pesquisa e a 

construção das células coreográficas, a partir do 

trabalho pesquisado e explorado no próprio corpo 

dos dançarinos, seus modos de dançar, as 

experiências e os códigos gestuais que cada corpo já 

trazia sobre esse universo cultural, procurando 

perceber as significâncias dessas danças para os 

integrantes do Parafolclórico da UFRN.  

 

[...] todas essas questões de pensar o efeito da luz, o 

efeito dessa composição gestual juntamente com 

esse figurino, juntamente com a maquiagem, 

juntamente com o cenário foram pensados para 

configurar essa estética, uma estética que estabelece 

esse diálogo com vários elementos que compõem a 

cena sem isolar, numa tentativa de não criar 

hierarquias, mas de realmente ser tecida uma estética 

em que todos esses elementos são pensados 

coletivamente para que conformem uma unidade 

cênica que consiga transmitir a intensidade emotiva 

dos gestos, sensibilizar quem dança e quem assiste, 

provocando outros modos de sentir a existência, de 

celebrar a dança e de comunicar o corpo. 

 

Ao observar as danças pertinentes ao ciclo 

junino, a coreógrafa pretendia absorver as 

características mais arraigadas das danças 

pesquisadas partindo em seguida para trabalhar 

outras maneiras de comunicar a estética gestual 

de tais manifestações, através da configuração 

de outras relações espaço-temporais do que 

estava sendo criado, da pesquisa que 

acompanhou todo o processo de investigação 

do material artístico como também a 

averiguação na disponibilidade corporal dos 

dançarinos, suas experiências de vida e 

gestualidades relacionadas ao universo cultural 

pesquisado. 

 

 
 

 

 

 

 

Ao abarcar várias questões consideradas 

importantes na construção do espetáculo, a 

coreógrafa acredita que todas são 

imprescindíveis na conformação estética desse 

espetáculo. Assim, a reunião de todos os 

elementos cênicos, a não hierarquização do uso 

das linguagens artísticas vão nortear como essa 

estética é feita, sinalizando a importância e o 

diferencial que cada elemento traz para 

conformar a unidade cênica da proposta 

estética. 



111 
 

FICHAS DE CONTEÚDO 

LEGENDAS: 

 ELEMENTOS MOTIVADORES 

 DIÁLOGOS CÊNICOS 

 FLUXOS ESTÉTICOS 

COREÓGRAFA 2 – ESPETÁCULO FLOR DO LÍRIO 

 UNIDADES DE REGISTRO TEMÁTICO NÚCLEOS DE SENTIDO 

Motivações para 

o criar 

 

 

 

 

 

O principal motivo era o pastoril. O pastoril era o 

meu motivo [...] eu dancei pastoril na minha 

infância. Então, eu tinha a memória corporal, 

afetiva, ligada a essa dança. Parti mesmo de todas as 

minhas lembranças, de como eu via, de como eu 

imaginava, então isso foi um primeiro momento, era 

uma dança que tinha um significado para mim, dada 

a minha experiência com essa manifestação.  

 

 

Depois disso eu gosto muito das canções do Faceta, 

foram canções que eu ouvi na minha infância [...]  as 

músicas do Faceta me inspiram, elas são 

inteligentes, elas são divertidas, elas fazem pensar. É 

o cômico, o duplo sentido, isso faz pensar, isso faz 

provocar. 

A coreógrafa faz um resgate de suas 

lembranças da infância, quando dançava o 

pastoril, para compor a proposta coreográfica 

do espetáculo Flor do Lírio. A afetividade, a 

experiência e a significação do pastoril formam 

elementos significativos na construção da 

memória emotiva sobre tal manifestação. 

 

 

 

As canções do Faceta também causam um 

efeito inspirador para a composição da obra 

artística, uma vez que a intenção da coreógrafa 

era também provocar, instigar o poder de 

reflexão do público de maneira cômica, dúbia, 

provocativa. 

 

 

Protagonistas da 

construção do 

espetáculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] a partir do meu conhecimento estético, da 

discussão com outros artistas que faziam parte do 

processo e também tentar em algumas partes, em 

algumas coreografias, [...] aproveitar do ponto de 

vista da criação as próprias experiências dos 

dançarinos e como os dançarinos compreendiam 

aquilo e o que eles tinham como proposição do 

movimento e depois fazer a associação desses 

movimentos. [...] a assinatura coreográfica é minha 

[...].  Tem uma criação, tem uma assinatura, agora 

também existem momentos em que eu dialoguei 

com as experiências corporais dos dançarinos, mas a 

assinatura coreográfica é muito clara. 

 

A maquiagem, a luz, figurino, cenário, música, toda 

a sonoridade, o espaço [...], teatro, tudo isso compõe 

a coreografia, [...] tudo isso compõe e permite a 

construção artística [...] não só os gestos, não só os 

movimentos. [...] foi dessa forma que o espetáculo 

foi pensado e construído com esses diálogos, dentro 

dessas linguagens [...]. Então, é um trabalho bem 

grande, e que envolve muita gente, [...] Esse diálogo 

é fundamental para construir a proposta estética. 

Não é menor! É tudo muito grande, é tudo muito 

simbólico, tudo muito especial. Você tem que ter um 

A coreógrafa confirma sua assinatura 

coreográfica em relação ao espetáculo, mas 

enfatiza que o diálogo com outros profissionais 

corroborou para a feitura do trabalho. A 

experiência dos dançarinos e suas 

compreensões e disponibilidades de 

movimentos frente à proposição de trabalhar 

com o pastoril também foram considerados 

pela coreógrafa, que dialogou com as células 

gestuais elaboradas pelo elenco na constituição 

do espetáculo. 
 
 
 

Os elementos cênicos que permeiam todo o 

espetáculo bem como a interação com outras 

linguagens artísticas como o teatro, por 

exemplo, são fatores determinantes na forma de 

comunicar o espetáculo. A coreógrafa 

considera imprescindível a afinidade de ideias, 

de ações com os profissionais envolvidos na 

proposta e considera de primordial importância 

a sincronia de todos os elementos cênicos nessa 

composição artística. 
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Protagonistas da 

construção do 

espetáculo 

cuidado e aí tem que ter afinidade. Então, é um 

conjunto, pequenas ações que são na verdade 

grandes ações, às vezes invisíveis também que 

constituem todo o espetáculo [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A gestualidade e 

a estetização do 

espetáculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestualidade, do ponto de vista do movimento eu 

tinha duas imagens corporais na minha cabeça para 

esse Pastoril, uma era a valsa. A valsa, as 

marchinhas porque é o som do pastoril religioso 

[...]. Era essa ideia de uma estética corporal em 

termos de gesto muito ligada a essa fluência da 

valsa, da fluidez, de uma coisa mais aérea. [...] E na 

outra parte eu tenho a sensualidade muito próxima 

do côco de roda, da punga, da coisa do gingado, 

das danças africanas. [...] Isso para mim é muito 

forte, de mexer os ombros, de mexer o tronco, o 

quadril [...]. 

 

 

Os solos no pastoril, tal qual nós conhecemos, os 

personagens tinham destaques, mas sobretudo nas 

canções, em alguns momentos. Então, eu queria dar 

destaque aos personagens, que eu acho mágico. [...] 

particularmente são momentos que eu gosto muito 

no espetáculo até porque problematiza e dá a 

pensar àqueles e àquelas que insistem em 

classificar os gêneros artísticos [...]. Tem um 

momento, por exemplo, do Pastoril Profano [...] 

que tem um casal e outros casais dançando na 

frente, mas atrás tem uma fila de outras dançarinas 

dançando como se fossem “chacretes”. Por quê? 

Porque justamente aquilo que eu disse, na década 

de 1970 e comecinho dos anos 1980 era comum 

esses programas de auditório como Chacrinha, 

então essa chacretes dançavam e esse universo do 

circo, do teatro, dos folguedos populares também 

estavam dentro dos programas de auditório de 

televisão de certa maneira. Isso aí foi uma cena 

bem programada entre eu e o diretor cênico. 

Em relação à gestualidade coreográfica, é 

possível localizar duas imagens corporais que 

servem como base para as composições. Uma 

delas considera a valsa como movimento 

norteador da primeira parte do espetáculo que 

tem um caráter sagrado, buscando uma fluidez 

espaço-temporal nos gestos coreográficos 

produzidos. Outra imagem corporal são as 

danças que trazem a sensualidade, o 

movimento sedutor dos quadris e de ombros, 

comunicando com esta gestualidade o pastoril 

profano pelo olhar da coreógrafa. 

 

 

 

 

A estética da proposta é permeada por 

referências que ela usa para comunicar o 

espetáculo. Em um dos exemplos dá destaque 

aos personagens do pastoril sagrado como 

forma de evidenciar a importância daquele 

elemento no contexto do pastoril, dando 

possibilitando o diálogo com outras técnicas e 

estéticas para compor tais momentos 

coreográficos, bem como apresentar outros 

modos de trabalhar, de pensar a dança sem a 

preocupação de classificação de gêneros 

artísticos. As influências e referências se 

pautam também em momentos históricos, 

sociais para compor o espetáculo e assim 

também comunicar por outros vieses a unidade 

estética da proposta coreográfica. 
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LEGENDAS: 

 ELEMENTOS MOTIVADORES 

 FLUXOS ESTÉTICOS 

DANÇARINO 1 

  UNIDADES DE REGISTRO 

TEMÁTICO 

NÚCLEOS DE SENTIDO 

Inserções 

colaborativas do 

elenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserções 

colaborativas do 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo  

Debaixo do Barro do 

Chão (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] nós tivemos a oportunidade também 

de ter esse intercâmbio, essa ligação 

entre diretora e dançarinos em relação à 

pesquisa. Nós íamos pesquisar e depois 

montar junto com a diretora. Não 

montar especificamente, mas sim uma 

ajuda, um conhecimento, um 

aprendizado [...].  E o grupo teve essa 

pesquisa. Nós juntos, nós fomos aos 

locais onde existiam pastoris antigos. 

Também resgatamos lembranças sobre 

essa manifestação e juntamente com 

outros dançarinos, com direção e 

coreógrafa montamos esse espetáculo 

[...] foi um trabalho muito bom, foi 

muito legal, foi um aprendizado para 

nós dançarinos enquanto pesquisadores, 

pois tudo que pesquisamos levávamos 

para sala para ser debatido e em seguida 

fazer esse trabalho. 

 

 

A coreógrafa buscou dar oportunidade 

aos dançarinos para fazer essa pesquisa 

e também a liberdade de coreografar 

junto com a própria coreógrafa [...]. E na 

pesquisa foram divididos grupos para 

pesquisar temas juninos referentes à 

música, às comidas etc. para produzir o 

espetáculo, pois a partir dessa pesquisa é 

que começamos a produzir o espetáculo. 

Em relação à pesquisa, foi possível 

assistir várias quadrilhas em que a gente 

buscou alguns de seus elementos dentro 

da quadrilha como o Sangê, o Balancê 

para criar as coreografias. 

 

  

O dançarino comenta sobre 

o modo como o elenco 

colaborou na construção 

desse espetáculo. As 

pesquisas configuram num 

ponto alto dessas 

contribuições. Visitas in 

loco, retomadas de 

experiências com o objeto 

em estudo contribuíram para 

que os dançarinos também 

ajudassem, quando 

solicitados, no processo de 

montagem coreográfica. O 

trabalho de pesquisa 

estimulou os dançarinos no 

campo da investigação, uma 

vez que o material 

averiguado era considerado 

e disponível para o processo 

de criação. 

 

 

 

Nesse caso também a 

questão da pesquisa foi um 

elemento-chave na 

constituição do espetáculo. 

Houve criação de seminários 

realizados pelo próprio 

elenco para apresentar as 

pesquisas feitas sobre os 

assuntos ligados a temática 

junina. Também ocorreu 

visitação aos locais onde 

quadrilhas tradicionais e 

estilizadas se apresentam 

para que fosse possível ter 

uma observação mais 

próxima da gestualidade 

daquelas manifestações para 
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elenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se fala de uma base de pesquisa 

com danças populares, danças 

folclóricas é justamente isso: interligar a 

direção, dançarino e quem está 

trabalhando com o grupo. Essa liberdade 

de ter essa comunicação de aprendizado, 

de criação, onde se cria e se recria 

dentro do contexto do que se está sendo 

pesquisado. 

criar, junto à coreógrafa, as 

intenções do espetáculo. 

    

 

O Grupo enquanto base de 

pesquisa é importante para 

interligar estudos e 

pesquisas do elenco, direção 

e coreógrafo no intuito de 

criar e recriar a partir do que 

é sugerido para o 

desenvolvimento de uma 

proposta coreográfica. 

Elementos Estéticos 

no olhar dos 

dançarinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

 

 

E dentro do espetáculo a iluminação, a 

maquiagem, o cenário, figurino 

abrilhantaram o espetáculo. Quando se 

coloca aquela iluminação que dentro do 

contexto do pastoril, com as meninas 

vestidas de vermelho, o painel com 

aquele cenário voltado para o pastoril 

que tem também o lado profano entre o 

vermelho e o azul abrilhantou mais 

ainda. E para mim foi um aprendizado 

muito grande em termos de coreografia, 

iluminação, cenário. Aprendi muito, não 

apenas eu como os dançarinos. 

 

 

 

 

O grupo também tem procurado fazer 

um intercâmbio com outras linguagens 

como o teatro, por exemplo. E no meu 

ponto de vista foi muito importante [...], 

mostrando que é possível trabalhar com 

essa interação.  

 

 

 

 

 

Eu lembro que no decorrer da 

montagem do espetáculo nós 

trabalhamos muito nessa pesquisa e a 

própria coreógrafa buscou a pessoa certa 

para fazer o figurino. Este figurinista 

desenhou, levou para ela ver, mostrou 

Os elementos cênicos 

contextualizados com a 

proposta artística 

contribuem para que as 

intenções do espetáculo 

sejam de fato comunicadas. 

E assim, é evidente que é 

preciso um investimento 

desses elementos cênicos na 

construção do espetáculo até 

mesmo para que o elenco 

absorva cada vez mais a 

importância dos mesmos. 

 

 

 

 

O dançarino opina que é 

importante o intercâmbio 

com outras linguagens 

artísticas, indicando que essa 

interação é uma realidade 

possível. Consequentemente, 

essas relações ampliam cada 

vez mais as possibilidades 

estéticas do espetáculo. 

 

 

O dançarino evidencia a 

importância da pesquisa dos 

elementos cênicos na 

construção do espetáculo e 

consequentemente na 

escolha dos profissionais 
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Elementos Estéticos 

no olhar dos 

dançarinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

 

qual o melhor figurino para levar para o 

palco, que luz poderia ser mais propícia 

para o figurino. Então, esse profissional 

teve todo esse cuidado com o figurino. E 

depois disso pronto, víamos a questão da 

iluminação em que tínhamos que ensaiar 

com o figurino, com a maquiagem para 

ver essa combinação de figurino, 

iluminação, cenário, para poder as 

coisas realmente caminhar. 

 

 

 

 

 

[...] ela foi extraindo algumas ideias para 

se colocar nas coreografias. Por 

exemplo, qual o movimento do xaxado? 

Como poderia utilizar o movimento do 

xaxado, com a arma, sem a arma?  Ela 

deu a liberdade para a gente criar o 

movimento, e depois ela ia rever esse 

movimento. E no caso dessa coreografia 

não foi utilizada a arma e sim uma 

representação gestual delas. Eu vejo que 

nesse ponto a gente está criando, a gente 

está mostrando alguns movimentos e a 

coreógrafa busca esse movimento para o 

complemento do que ela quer [...].  

que vão estar à frente da 

elaboração daqueles 

elementos. Com a reunião de 

todos os elementos cênicos 

solicitados e inseridos na 

proposta foi possível dar 

encaminhamento no 

processo do espetáculo 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta coreográfica do 

espetáculo permitia que o 

elenco trouxesse suas 

referências artísticas e de 

vida para as composições. A 

coreógrafa também 

procurava construir células 

coreográficas a partir da 

contribuição dos dançarinos. 

Assim, a gestualidade e a 

estética do espetáculo 

também estavam permeadas 

pelas participações do 

elenco. 
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Inserções 

colaborativas do 

elenco 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

Eu lembro que quando estávamos 

montando o espetáculo Flor do Lírio 

houve um envolvimento com a magia da 

proposta porque como era um 

espetáculo que falava sobre o ciclo 

natalino com as histórias, com as 

lapinhas, com os cordões pastoris, com 

Maria e José e também o lado profano 

que estava no processo de criação. Eu 

lembro que interpretei um dos Reis 

Magos e fui pesquisar como era a 

gestualidade, como eram os 

movimentos, como interpretar um Rei 

Mago, esse rei que iria fazer referência 

ao Menino Jesus. Então, tudo isso foi 

criado em horas de ensaio e nós tivemos 

até a oportunidade de criar nossos 

movimentos em algumas coreografias 

ficar mais à vontade. Nossa coreógrafa e 

diretora artística Petrucia Nóbrega nos 

deixou bem à vontade para criarmos 

alguns movimentos e daí ela foi 

elaborando algumas coreografias, até 

tem uma das coreografias que foi criada 

assim: cada dançarino fez um 

movimento que criou e ela 

complementou na coreografia desse 

espetáculo. Isso foi muito interessante. 

 

 

 

No espetáculo Debaixo do Barro do 

Chão também foi muito rico já que a 

gente ia tratar dos festejos juninos, então 

tinha que se fazer muita pesquisa nesse 

lado já que é uma tradição que envolve 

muitas coisas, que é rico em muita 

cultura, em muitas tradições. Então foi 

um processo muito legal[...]. Foi 

A pesquisa da própria 

gestualidade do personagem 

serviu para que o dançarino 

criasse seu repertório de 

referências gestuais 

colaborando para a 

constituição do espetáculo. 

O próprio envolvimento com 

a magia do universo dos  

pastoris, das lapinhas, de 

todo o ciclo natalino  

também contribuíram para o 

enriquecimento  gestual do 

elenco. A criação das células 

gestuais dos dançarinos 

serviu para compor algumas 

coreografias do espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa também foi um 

método para que o elenco 

pudesse se apropriar do 

universo junino. Assim, 

foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, in loco, 

apreciação de quadrilhas, de 

santos, de imagens, 
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pesquisado através de livros e também 

de visualização de outros grupos 

também. Eu fui ver muitas quadrilhas, 

muita gente que dançava o São João em 

si, não só quadrilha, mas tudo que 

envolvia, através de santos, de imagens, 

de simpatias. Toda essa história para 

trazer para sala e desenvolver um 

trabalho que a gente pudesse fazer uma 

coisa bonita e diferente para todo mundo 

ver a tradição de tudo isso. 

 

 

 

simpatias no intuito de 

colaborar na criação do 

espetáculo.  

Elementos estéticos 

no olhar dos 

dançarinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos estéticos 

no olhar dos 

dançarinos 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

Lembro que tivemos workshop de ator, 

como fazer interpretação, de 

musicalidade também e de objetos em 

cena, a gente usou muito objeto em 

cena.  E o processo de criação foi 

baseado nisso também. Lembro que 

quando a gente estava fazendo o lado 

profano, éramos envolvidos numa 

sensualidade muito forte. E a gente tinha 

que interpretar isso em palco, em cena. 

Não ser vulgar, mas ao mesmo tempo 

ser sensual e cômico também, já que 

trabalhamos com o lado teatral, o 

espetáculo também tinha uma parte 

teatral que a gente se envolvia e tinha 

que mostrar esse lado mais cômico, 

sensual e ao mesmo tempo dançar. 

 

 

 

Tanto o figurino, como a maquiagem, 

como a iluminação, tudo tem que está 

em sintonia [...]. Sempre é importante a 

questão de figurino, iluminação, 

maquiagem porque como tudo é um 

conjunto, vai está tudo em cena, [...]. 

Então, cada figurino mostrado foi 

pesquisado, foram feitos baseados nas 

tradições com a nossa figurinista. Ela foi 

pesquisar também, foi mostrar para a 

gente os desenhos, como era o figurino 

de cada coreografia, de cada dançarino. 

[...] é muito importante toda a 

gestualidade em cena, todo o 

movimento, todo o cenário, coreografia, 

tudo envolvido [...] para mostrar um 

trabalho bem feito, bonito, é necessário 

ter anteriormente toda uma 

incorporação, uma expressão, um 

Um workshop foi realizado 

durante o processo de 

montagem. Foram 

abordados interpretação, 

musicalidade, trabalhos com 

objetos em cena etc. para 

que o elenco tivesse mais 

vivência com a linguagem 

teatral e suas 

especificidades. Assim, foi 

possível trabalhar com o 

lado sensual, com o lado 

cômico numa mesma 

proposta que exigia essa 

disponibilidade 

interpretativa. 

 

 

 

 

A sintonia entre os 

elementos cênicos foi 

importante para que o 

espetáculo chegasse à cena 

de maneira completa, coesa. 

E para isso foram 

necessários estudos, 

pesquisas para a elaboração 

desses elementos, estando de 

acordo com o que se 

pretendia comunicar ao 

público. 

 

A gestualidade conformada 

para o espetáculo foi sendo 

estimulada desde as aulas de 

preparação corporal do 

elenco, de trabalhos com 

outras técnicas de dança, de 
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 trabalho voltado para o corpo, para a 

expressão. Nosso trabalho como envolve 

dança, envolve teatro, envolve música 

também, as coreografias que são 

mostradas têm essa ligação um com o 

outro. O legal é isso que você pode 

dançar e ao mesmo tempo você vai 

interpretar um personagem, você fala 

em cena, você canta, você gesticula 

alguma técnica que trabalhou em sala de 

aula, uma técnica clássica, uma técnica 

contemporânea seja qual for você pode 

ter ligação em cena, em coreografias 

mostradas em público. 

 

expressividade. Por ser um 

trabalho que possibilitou o 

contato com outras 

linguagens artísticas como o 

canto e o teatro, era 

necessário que os dançarinos 

se relacionassem com o 

universo mais amplificado 

das artes cênicas. Desse 

modo, foi possível compor 

uma estética gestual que 

abarcasse as várias 

possibilidades que foram 

dadas ao elenco durante todo 

o processo de composição 

do espetáculo. 
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colaborativas do 

elenco 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo 

do Barro do Chão 

(2008) 

[...]nós tivemos nosso momento de 

criação, nós tivemos nosso 

momento em que nossa 

criatividade foi respeitada[...]. 

 

 

 

E aí foi importante também, eu 

lembro desse processo de criação, 

a participação dos dançarinos. 

O dançarino demonstra que 

a colaboração do elenco nas 

composições das 

coreografias também foi 

respeitada. 

 

 

 

 

O mesmo se aplica nesse 

espetáculo em que a 

participação dos dançarinos 

também ganhou importância 

no processo de montagem 

coreográfica. 

Elementos 

estéticos no olhar 

dos dançarinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

estéticos no olhar 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo 

 [...] a união de todos esses 

elementos: gestualidade, 

iluminação, figurino, cenário, 

adereços, coreografias e tudo que 

conforma essa dança, [...] vai 

integrar esse sistema e que vai 

fazer sentido. 

 

 

 

[...] a meu ver é impossível separar 

ou se pensar esses elementos 

isolados por que a iluminação vai 

interferir diretamente na proposta 

estética de determinada 

coreografia ou do espetáculo como 

um todo. O figurino que é a 

vestimenta do dançarino vai ser 

fundamental para a criação desses 

gestos, na elaboração desses 

gestos, na conformação dessa 

gestualidade. Os adereços, o 

cenário é o que vão compor 

A concatenação dos 

elementos cênicos e da 

gestualidade adquirida para 

a construção do espetáculo é 

que vão sustentar a proposta 

artística da obra.  

 

 

 

 

A unidade estética que 

conforma o repertório 

coreográfico do espetáculo 

também ganhou importância 

quando os elementos 

cênicos que foram 

solicitados conseguiram  

dialogar com a proposta 

artística. Desse modo a 

gestualidade do espetáculo 

também estava implicada 

nos elementos cênicos 

indicando, portanto, que 
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dos dançarinos 

 

 

do Barro do Chão 

(2008) 

 

também junto com todos esses 

elementos um pouco desse 

universo que se quer passar desse 

universo cênico, desse universo 

que é criado e que pode ser 

imaginado para além também 

daquilo que se coloca. 

 

 

 

 

[...] eu acho que no Debaixo do 

Barro do Chão essa unidade 

estética, às vezes, ela deixa a 

desejar por que eu não vejo tanto o 

figurino dialogando com os outros 

elementos cênicos, [...]. Entretanto, 

em termos de construção dessa 

gestualidade, construção dos 

elementos de iluminação, da 

própria maquiagem, acho que se 

teve um cuidado muito grande 

também para se configurar essa 

cena desses festejos juninos.  

 

 

 

 

[...] no espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão uma coisa que há 

[...] é a utilização desses outros 

espaços, dessa proximidade com a 

plateia [...]. Então são esses 

elementos, é essa criatividade [...] 

que contribui muito para [...] a 

unidade desse espetáculo, a 

composição desse espetáculo, em 

que não é só o dançarino que é 

senhor daquela dança, [...] mas 

todos os elementos que compõem 

essa criação artística. E aí [...] eu 

não consigo ver esses elementos, 

quando o espetáculo está 

conformado, separadamente por 

que tudo compõe essa unidade 

estética. 

  

eles também foram 

responsáveis por nortearem  

a proposta estética do 

espetáculo, uma vez que a 

interação entre eles 

influenciaram e deram 

suporte ao que estava sendo 

comunicado. 

 

 

 

Neste espetáculo, o 

dançarino acredita que a 

unidade estética foi 

comprometida justamente 

por uma não sintonia entre 

alguns elementos cênicos. 

No entanto, outras etapas do 

processo de concepção do 

espetáculo como a própria 

construção da gestualidade, 

os planos de iluminação, a 

maquiagem, conseguiram 

dialogar com o que estava 

sendo proposto. 

 

 

 

 Outro ponto que o 

entrevistado destaca é a 

utilização de outros espaços 

para também se comunicar 

com a plateia. E esses 

modos de interação 

juntamente com os 

elementos cênicos foram 

importantes na conformação 

da unidade estética do 

espetáculo, mesmo com 

algumas deficiências 

comentadas anteriormente. 

Assim, o dançarino declara 

que o conjunto de tudo que 

envolve a feitura do 

espetáculo também engloba 

os elementos cênicos, 

constituindo, desse modo, a 

unidade estética da obra 

artística. 
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Inserções 

colaborativas do 

elenco 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

Apesar de já ter os seus movimentos, 

a coreógrafa já saber os movimentos 

que ia usar para formar as 

coreografias, o grupo também 

colaborou. Teve vários movimentos 

que foram criados em conjunto com 

o grupo, onde nós tivemos um 

momento de estudar dentro dos 

ensaios, de se juntar em grupos e 

formar movimentos. Aconteceram 

vários movimentos que foram 

criados lá no grupo, na sala de ensaio 

para fazer parte da coreografia. É o 

que se vê na coreografia da Suíte dos 

Reis Magos, que é a segunda 

coreografia do espetáculo, em que os 

movimentos muito deles foram 

criados pelo grupo. Foi bom isso 

porque colocou em prática todo o 

conhecimento também, porque o 

grupo se reunia para ensaiar, mas 

também lógico que tem que oferecer, 

tem como repassar o seu 

aprendizado. Então, foi uma forma 

também de valorizar o dançarino 

como também criador de 

movimentos, que colaborou com a 

criação de algumas coreografias. 

Porém, nem todas as coreografias 

tiveram a questão do dançarino 

colaborar. É lógico, porque se tinha 

uma coreógrafa ela já tinha em 

mente os movimentos, o que ela ia 

usar nas coreografias. 

 

O xote foi uma das coreografias mais 

trabalhadas, porque nessa 

coreografia praticamente todos 

aqueles movimentos, posso dizer que 

cada dançarino criou um. Eu me 

lembro que quando se reportava à 

coreografia, a coreógrafa Larissa 

Marques dizia “ ah, o movimento de 

fulana, o movimento de sicrana”, 

quer dizer o movimento passou a ter 

nome da pessoa que tinha criado. 

 

 

A contribuição do elenco 

nas composições 

coreográficas desse 

espetáculo ganha destaque 

do dançarino por este 

considerar importante o 

reconhecimento que foi 

dado ao elenco em relação 

ao processo de montagem, 

uma vez que nas aulas, 

nos ensaios eram dados 

momentos de pesquisas de 

movimentos, de 

experimentos de gestos 

que pudessem contribuir 

na criação do espetáculo. 

No entanto, percebe-se 

que a assinatura do 

espetáculo é da coreógrafa 

que tinha definido 

previamente os 

movimentos, as intenções 

do espetáculo, mas que 

também soube dialogar 

com a disponibilidade 

corporal e coreográfica do 

elenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse espetáculo a 

participação do elenco foi 

muito significativa. 

Durante o processo de 

montagem da coreografia 

Xote, os movimentos nela 

inseridos “ganhavam” o(s) 

nome(s) do(s) 

dançarino(s) que 

criava(m) durante suas 

pesquisas de movimentos. 
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A gente fez pesquisa com relação aos 

santos, com relação às crendices, nós 

trouxemos para as cenas algumas 

adivinhações, brincadeiras, coisas 

que enriqueceram. E que é 

importante para o grupo como 

conhecimento, porque você não só 

vai dançar, o Parafolclórico tem essa 

característica de se dançar, mas 

dançar com o quê? Baseado em quê? 

Baseado na pesquisa, o dançarino 

também vai pesquisar, ele tem essa 

oportunidade de fazer parte do 

espetáculo, ele poderia até não está 

criando o movimento, mas só em ele 

está criando, ajudando ao coreógrafo 

a pensar aquele movimento, a inserir 

uma brincadeira, uma adivinhação, 

algo que vivenciou. 

 

Esse espetáculo Debaixo do Barro 

do Chão, as pessoas vinham 

contando, passavam para as pessoas 

o que tinham vivenciado na sua 

infância, nas suas festividades 

juninas com sua família, o que é que 

já tinha feito de adivinhação. Então 

foi vivenciado, foi criado pela 

coreógrafa, mas o grupo participou 

porque ele vivenciou isso nas suas 

vidas. 

 

 

A pesquisa também é 

outro destaque dado à 

participação do elenco na 

constituição do 

espetáculo. Foi importante 

para o elenco estudar, 

pesquisar o que estava 

sendo indicado enquanto  

proposta estética. O 

dançarino acredita que é 

preciso mais que dançar, é 

preciso também conhecer, 

estar imbuído do que se 

vai dançar, mesmo que o 

dançarino não estivesse 

ligado diretamente à 

criação de uma 

coreografia, por exemplo. 

 

 

 

Outra contribuição do 

elenco foram suas 

próprias experiências de 

vida sobre o universo 

junino. Os relatos, as 

brincadeiras vivenciadas 

na infância, as 

festividades, enfim a 

memória desses 

momentos de certo modo 

também foi um viés usado 

para a feitura do 

espetáculo. 
 

Elementos estéticos 

no olhar dos 

dançarinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] eu considero realmente o 

figurino todo do Flor do Lírio, muito 

bem escolhido, muito bem feito, 

muito bem elaborado, combinando 

com todo cenário, figurino e 

maquiagem, e iluminação também. 

Na parte do profano que se usava uns 

colants e umas calças parecidas com 

as dos anos 70, boca de sino, onde 

elas eram recortadas em pedaços. Foi 

assim, uma inovação porque 

enquanto o religioso era tudo muito 

bem organizado, tudo muito 

certinho, já o profano ele fez uma 

mudança de cores, tinha um colant e 

A interação entre os 

elementos cênicos desse 

espetáculo possibilitou 

que a proposta estética 

ganhasse outros olhares 

frente à manifestação que 

estava sendo 

coreografada, que no caso 

era o pastoril. O figurino, 

por exemplo, trouxe 

várias referencias estéticas 

para sua composição, 

indicando dessa maneira 

que a criação artística é 

livre para buscar suas 
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Elementos estéticos 

no olhar dos 

dançarinos 

 

 

 

Elementos estéticos 

no olhar dos 

dançarinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

 

 

b) Espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão (2008) 

 

vinha uma calça de cetim e ela tinha 

pedaços de cores uns mais claros 

outros mais azuis, o que dava um 

contraste assim bem transcendental, 

pós-moderno à coreografia, apesar 

de tudo ser voltado para uma 

coreografia dançada por tanto tempo, 

mas deu uma cara nova às 

coreografias por conta do figurino. E 

como pano de fundo, tinha o cenário 

que era somente um pano todo 

colorido, onde tinha as cores 

vermelho e azul dos cordões e eles 

em pedaços, o que dava aquela coisa 

de colorido, de lúdico ao espetáculo.  

 

Então, em relação ao Flor do Lírio o 

que eu tenho a dizer que ele foi rico 

em detalhes. [...] o que valorizou 

muito a questão da coreografia que já 

uma coreografia antiga que é 

dançada em tantos lugares, de várias 

maneiras e no palco com essa nova 

roupagem, com esse novo olhar 

parecia que a gente estava dançando 

não mais um pastoril tradicional. 

 

 

[...] desculpe os outros figurinistas, 

mas de todos que eu ouvi falar, que 

eu era a pessoa mais antiga do grupo, 

foi o figurino mais bonito, mais rico, 

mais elaborado. De todos os 

espetáculos ditos pelo público e não 

por mim, que foi o mais bonito pelo 

fato que eu acho da mudança, de ter 

tantas diferenças, em cada 

coreografia você ver que tem um 

adereço, tem algo diferente a ser 

mostrado [...] por exemplo, o xaxado 

[...] o figurino foi muito rico, muito 

bonito também, teve uma inserção de 

vários elementos ali [...]. O 

iluminador dos dois espetáculos foi o 

mesmo, Ronaldo Costa, então o fato 

de ele já ter uma ligação com o 

grupo, tem uma afetividade, é muito 

importante. Ele tem esse trabalho 

com o grupo, ele já conhece muitas 

pessoas então para ele eu acredito 

inspirações sem, no 

entanto, fugir da proposta 

sugerida. O dançarino 

comenta que o figurino 

conseguiu dar um aspecto 

diferente ao que já estava 

acostumado a ser 

visualizado nos pastoris 

existentes. Outro destaque 

foi o cenário que era 

funcional, conseguindo 

dialogar com as 

coreografias, contribuindo 

assim para a unidade 

estética do espetáculo. 

 

Abordar as danças da 

tradição popular  

inovando o figurino e o 

cenário deu às 

coreografias um 

diferencial do já vem 

sendo apresentado no 

tradicionalmente.  

 

 
 

 

O figurino ganha destaque 

na fala do dançarino por 

este afirmar que devido à 

diversidade do figurino 

ele é considerado pelo 

público um dos mais 

bonitos do Grupo. A 

inserção de muitos 

elementos na concepção 

do figurino contribuiu 

para a beleza e 

enriquecimento do 

figurino. Outro destaque 

importante que a 

proximidade entre os 

profissionais que 

operaram diretamente os 

elementos cênicos 

solicitados para o 

espetáculo contribuiu para 

que houvesse um 

entendimento da proposta 
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que fica muito fácil na hora que ele 

vai fazer o projeto de iluminação, 

[...]. A pessoa que foi a figurinista do 

espetáculo já dançou no 

Parafolclórico durante muito tempo 

então ela já tinha uma relação muito 

grande com as pessoas e as 

coreografias que essas pessoas 

dançavam, [...]. 

 

[...] a Dança das Bandeirinhas, onde 

fala das crendices, onde nós 

cantamos, o que foi uma inovação, 

tem um momento de criação de um 

trecho em que uma dançarina viu um 

texto e introduziu na coreografia e 

ficou bem legal[...]. E da mesma 

forma que foram criados os 

movimentos junto com a coreógrafa 

na questão da parte cênica, nós 

tivemos a colaboração do professor, 

ator e diretor de teatro Lenilton 

Teixeira. Ele trabalhou conosco uns 

dois a três meses para esse trabalho 

acontecer. Tivemos toda uma direção 

de uma pessoa da área para fazer 

essa parte da criação do diálogo, o 

que realmente aconteceu e ficou 

muito interessante. 

 

 

 
 

e consequentemente uma 

coerência no que foi 

comunicado na obra 

artística. 

 

 

 

 

 

 

O trabalho com um diretor 

de teatro foi muito 

importante para que o 

elenco pudesse trabalhar 

mais profundamente com 

a interpretação, pois em 

alguns momentos do 

espetáculo foram 

solicitados diálogos, 

cantos juntamente com a 

coreografia. Desse modo, 

o elenco participou da 

construção das cenas, dos 

diálogos a partir das 

instruções de um diretor 

de teatro. 
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FICHAS DE CONTEÚDO 

 

LEGENDAS: 

 ELEMENTOS MOTIVADORES 

 FLUXOS ESTÉTICOS 

DANÇARINO 5 

  UNIDADES DE REGISTRO 

TEMÁTICO 

NÚCLEOS DE SENTIDO 

Inserções 

colaborativas do 

elenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserções 

colaborativas do 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Espetáculo  

Debaixo do Barro do 

[...] os dançarinos tiveram a 

oportunidade de pesquisar sobre esse 

universo dos pastoris, das lapinhas e 

dos reisados, além dessa pesquisa 

teve a composição de painéis sobre 

esse universo dos pastoris em que 

cada dançarino podia estar 

pesquisando sobre os personagens, 

sobre esse universo em geral do 

pastoril, das lapinhas e dos reisados. 

A partir daí também os dançarinos 

tiveram a oportunidade de assistir 

vídeos, inclusive de espetáculos 

anteriores do grupo que abordaram 

também esse universo dos pastoris, e 

partir disso a coreógrafa foi trazendo 

elementos que pudessem compor 

essas coreografias, baseados também 

na experiência dos dançarinos, como 

eu falei anteriormente, em que, por 

exemplo, trazia uma música desses 

festejos pastoris e os dançarinos 

tinham oportunidades de criar 

sequencias de movimentos e a partir 

daí coreógrafa ia trazendo, unindo e 

compondo essa gestualidade partindo 

das experiências dos dançarinos e 

também daquilo que ela vinha 

perspectivando em termos da 

composição do espetáculo em si. A 

partir disso as coreografias foram 

sendo criadas,[...]. 

 

 

 

[...] o processo criativo também 

O elenco colaborou com 

pesquisas bibliográficas 

sobre o universo dos 

pastoris, das lapinhas e 

reisados e a partir disso,  

foram elaborados painéis 

para que essa pesquisa 

pudesse dar suporte aos 

dançarinos para se 

apropriarem desse universo. 

Desse modo, também 

houve a inserção de outras 

metodologias como 

apreciação de vídeos que 

trouxessem o universo 

pastoril apresentado em 

momentos anteriores do 

Grupo. A coreógrafa além 

de trazer elementos, ideias 

para as composições 

coreográficas também 

buscou nas experiências 

dos dançarinos elementos 

que fossem interessantes 

para compor as 

coreografias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui também é destacada a 

pesquisa como ponto de 



127 
 

elenco 

 

Chão (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partiu de uma pesquisa, os 

dançarinos também pesquisaram 

sobre o universo dos festejos 

juninos, teve seminários que os 

dançarinos foram divididos em 

grupo e cada grupo apresentou 

falando um pouco sobre esse 

contexto, isso de certa forma 

impulsionou a criação da 

gestualidade desse espetáculo. 

 

 

 

[...] o que é forte nesse espetáculo é 

esse processo criativo buscando a 

experiência dos dançarinos, a 

coreógrafa também buscou uma 

relação com os elementos 

coreológicos, tanto que ela ia 

buscando essa experiência, de certa 

forma “sugando” essa experiência 

dos dançarinos a partir de várias 

dinâmicas que ela propunha, claro 

que partindo sempre desse contexto 

sem fugir do contexto do universo 

dos festejos juninos e também forte 

essa questão de estar pegando essa 

experiência dos dançarinos como 

forma de compor também, não só de 

propor movimentos, mas de 

composição mesmo própria do 

processo criativo de composição do 

espetáculo, das coreografias[...] 

 

partida na composição do 

processo criativo. O elenco 

se dividiu para apresentar 

seminários ao grupo 

referentes ao universo dos 

festejos juninos. De certo 

modo, tal iniciativa 

colaborou na forma como a 

gestualidade do espetáculo 

foi criada. 

 

 

Há um destaque na 

consideração das 

experiências dos dançarinos 

na conformação do 

processo criativo em que a 

coreógrafa também utilizou 

dos estudos da coreologia 

para potencializar as 

contribuições que o elenco 

poderia dar em termos de 

movimentos, de 

gestualidades, de vivências 

com o próprio universo 

junino. E a partir desses 

experimentos foi possível 

moldar a proposta do 

espetáculo.  

 
 

Elementos 

estéticos no olhar 

dos dançarinos 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Espetáculo Flor do 

Lírio (2004) 

Além disso, é bem evidente esse 

investimento estético no espetáculo, 

os próprios elementos que compõem 

também o espetáculo e que 

enriquecem esse valor estético desse 

espetáculo, como por exemplo os 

figurinos que foram criados 

pensando naquele contexto, [...]. A 

própria maquiagem também foi 

criada pensando nos personagens, 

pensando nesse universo estético do 

espetáculo, o cenário. Eu penso 

assim que o Flor do Lírio 

esteticamente é um dos espetáculos 

mais ricos do Grupo, por que ele traz 

desde essa composição, desde o 

Os elementos cênicos 

ganham importância por 

enriquecerem o valor 

estético que é atribuído ao 

espetáculo. Elementos 

como o figurino, a 

maquiagem, o cenário 

foram pensados para o 

contexto proposto. Para o 

dançarino, esse espetáculo 

se configura num dos 

trabalhos mais ricos do 

Grupo, já que o 

planejamento da proposta, 

sua produção, bem como 

seu produto final foram 
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b) Espetáculo Debaixo 

do Barro do Chão 

(2008) 

 

pensar em fazer o espetáculo até de 

fato o resultado, a materialização do 

resultado, [...]. 

 

[...] outra coisa que é importante é a 

relação de outras técnicas de dança, 

não ficando só no popular, mas 

também está absorvendo, já que o 

pastoril, principalmente o Pastoril 

Sagrado é muito mais clássico, 

digamos assim, as músicas pelo 

menos escolhidas tinham esse caráter 

que exigiam outra linguagem estética 

não só da dança popular, mas a gente 

vê que a coreógrafa teve vários 

passos que foram relacionados a essa 

dança traziam um pouco dessa 

linguagem também de outras 

técnicas de dança como a própria 

dança clássica com pas de valse e 

outras gestualidades. Então isso é 

muito importante no grupo já que o 

grupo é parafolclórico tem essa 

questão de paralelo com outras 

técnicas de dança, outras linguagens 

estéticas que amplificam e de certa 

forma convidam de uma forma mais 

evidente à arte, nessa composição 

artística do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

O espetáculo é muito bom, porém na 

minha leitura essa parte estética que 

envolve figurino, cenário não 

acompanha de certa forma a 

grandiosidade do espetáculo a meu 

ver que poderia tornar, se fosse 

diferente, esse espetáculo bem mais 

rico esteticamente nesse sentido[...].  

Com relação aos outros elementos 

cênicos[...] Eu já penso que a 

iluminação já foi pensada para ser 

relacionada com o espetáculo, [...] a 

maquiagem também já que foi 

chamada uma pessoa que pensasse 

pensados de modo 

articulado. 

 

 

Outro ponto relevante nesse 

processo é a relação com 

outras técnicas de dança 

que dialogam com a 

proposta popular do 

pastoril. Desse modo, é 

perceptível a inserção da 

técnica clássica já que o 

repertório musical do 

primeiro momento do 

espetáculo possui esse 

caráter também. Isso 

demonstra que, por ser 

parafolclórico o Grupo 

pode realizar intercâmbios 

com outras técnicas e 

linguagens para amplificar 

a arte em seus processos de 

composição artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os elementos cênicos como 

iluminação, maquiagem 

também foram importantes 

no processo, uma vez que 

eles foram pensados para o 

contexto do espetáculo. No 

entanto, o figurino e o 

cenário poderiam ter 

contribuído mais 

esteticamente na 

conformação do espetáculo.  
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sobre qual seria a melhor maquiagem 

relacionada ao universo do 

espetáculo. 

 

 

O que eu destaco nesse espetáculo é 

essa coreografia, o Xaxado, que 

mesmo ela trazendo de forma 

evidente a realidade do xaxado, mas 

ela consegue transpor, ela transpõe. 

E ela relaciona bem esses elementos 

coreológicos de explorar os níveis, 

de estar buscando novas figuras e de 

estar indo além, por exemplo o que 

geralmente a gente vê no xaxado as 

pessoas segurando a arma, mas ali 

não. Entende-se que está 

acontecendo aquilo, mas o 

Parafolclórico não tem esse objetivo 

de estar mostrando tal qual acontece, 

mas ele vai além como eu já tinha 

falado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O destaque para a 

coreografia Xaxado mostra 

que a gestualidade dessa 

composição vai além do 

que caracteriza essa dança 

tradicionalmente. Desse 

modo, a coreógrafa 

procurou trabalhar várias 

possibilidades de 

movimentos, de intenções 

para comunicar um trabalho 

estético que pudesse 

transpor ao que é o xaxado 

usualmente. Assim, é 

possível perceber que o 

Grupo tem uma liberdade 

de comunicar sua arte de 

maneira livre, interativa, 

livres de amarras que 

possam privar sua obra 

artística.  
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ENTREVISTAS 

 

COREÓGRAFO 1 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: PROFESSORA UNIVERSITÁRIA 

IDADE: 41 ANOS 

FUNÇÃO QUE EXERCE/EXERCEU NO GRUPO: COREÓGRAFA, DIREÇÃO 

ARTÍSTICA, DIREÇÃO TÉCNICA 

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO: 12 ANOS 

 

1. Quais os motivos artísticos aos quais você recorreu e que considera importantes para a 

construção coreográfica do espetáculo Flor do Lírio/Debaixo do Barro do Chão, por 

você concebido e dirigido? 

Resposta:  

Eu vejo que o motivo central, o motivo artístico que me mobilizou a compor, idealizar, conceber 

esse trabalho foi a partir de retomar, atualizar memórias que são muito fortes na minha vida, 

desde a infância, referentes a essas vivências com esses ciclos juninos. Essas memórias da 

infância, principalmente, e da adolescência foram muito significativas para mobilizar a 

concepção e motivar a criação desse trabalho. Com certeza, foram lembranças que até hoje me 

trazem recordações de muita alegria, de algo muito prazeroso, de algo muito agradável, de algo 

muito sedutor, de muito fascínio. Os fogos, as cores das bandeirinhas, dos balões, os balões 

subindo ao céu, todo esse, universo de muitas cores, de muitas festividades. Quando eu era 

criança, esse ciclo sempre esteve muito presente na minha vida, e até hoje eu considero um ciclo 

muito festivo, muito alegre, de muita celebração, muito rico por que o ciclo junino envolve, no 

caso específico da linguagem do Parafolclórico, a especificidade da dança que fazem parte do 

ciclo junino: as quadrilhas, o forró, o xote, o baião, e outras manifestações que estão muito 

presentes nesse ciclo, mas também toda uma cultura de manifestações que está presente, como a 

questão da culinária, a questão da relação entre o sagrado e o profano, a celebração dos santos, 

as adivinhações, as brincadeiras, as celebrações em torno da fogueira. Eu lembro quando eu era 

criança eu brincava muito, a questão dos fogos, a simbologia dos fogos, de pular a fogueira, de 

cozinhar o milho, de assar o milho. Eu lembro que eu ficava muito tempo observando a própria 

fogueira, como o fogo ia se formando. Observar as labaredas do fogo, as formas desse fogo, 

para mim, naquela época, era a forma do fogo desenhar figuras no espaço dependendo da 

posição do vento, dependendo da intensidade das labaredas. Eu achava muito bonito ficar 

próxima do calor das fogueiras, colocar as mãos e me sentir aquecida nas noites mais 

fresquinhas do inverno aqui no Nordeste, que na verdade não tem frio, mas tem noites às vezes 

chuvosas. Então, essa coisa de estar numa fazenda - eu ia muito para a fazenda com meus pais  - 

e estar apreciando essa luz das fogueiras me seduzia muito. Um dado do ciclo junino que é 

muito forte quando eu trago essas lembranças é a questão da culinária, as comidas em torno do 

milho. Essa coisa do assar o milho na fogueira, das comidas juninas, eu gosto muito dessas 

comidas à base de milho, dos bolos, bolo preto, bolo de macaxeira, o próprio bolo de milho. 

Toda essa coisa de cozimento dos alimentos são imagens que são muito fortes na minha vida 
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que eu considero como um motivo central que me mobilizaram para pensar esse trabalho e me 

motivaram a pesquisar e a investigar e a me dispor a conceber esse trabalho do Debaixo do 

Barro do Chão. De modo que eu diria que a motivação maior, o motivo artístico ele nasce 

dessas minhas memórias, principalmente da época da minha infância e adolescência em torno de 

todos esses elementos que, a meu ver, são bastante ricos, que caracterizam esse ciclo junino. As 

festas, essa relação entre o sagrado e o profano, que é muito forte, a culinária, as brincadeiras, as 

adivinhações, as parlendas, todo esse universo festivo do ciclo junino foi mobilizador de pensar 

isso. Eu acredito que essas memórias contribuíram de forma muito significativa para pensar esse 

trabalho. Inclusive uma das coreografias que foi elaborada no decorrer do processo que se 

chama dança das peneiras, na verdade surgiu muito dessas minhas lembranças de uma dança 

que eu tinha experienciado na própria escola quando era adolescente, que tinha essa coisa de 

remeter a esse universo da culinária, do milho, onde esses milhos estavam presos a essa peneira, 

com uma música de Luiz Gonzaga que a gente também elegeu como repertório musical central 

do espetáculo, fazendo uma homenagem ao rei do baião. Esse foi o motivo central e a partir 

dessa ideia primeira, motivada por essas memórias eu busquei partir para um segundo momento 

de motivação que foi tentar olhar com mais minúcia para gestualidade que perpassa essas 

danças, a forma como as pessoas se comunicam e se expressam dentro dessas manifestações, 

vendo, apreciando de uma forma mais aguçada como as pessoas dançavam. Assisti vários 

festivais de quadrilhas, desde que começou a germinar a ideia de montagem desse trabalho, 

comecei a me voltar mais para a questão da apreciação dessa gestualidade, não no sentido de 

extrair uma decodificação igual, uma cópia do que eu apreciei, mas sim de buscar elementos 

que de certa forma atravessassem esses corpos dançando e que eu pudesse usar isso como 

motivação para compor o trabalho Debaixo do barro do chão. 

 

2. Como você trabalhou os motivos artísticos desse espetáculo por você produzido e 

dirigido, considerando que o Grupo Parafolclórico da UFRN tem uma proposta focada 

na projeção artística dos folguedos da tradição reelaborados pela dança cênica? 

Resposta: 

Eu acho que trabalhar com a proposta do Parafolclórico é sempre um desafio no sentido de que 

a gente tem no Grupo uma especificidade de linguagem, que, a meu ver, é essa linguagem em 

torno das manifestações da cultura popular considerando esses elementos da tradição, as danças 

que muitas vezes se originam em uma determinada comunidade e que extrapolam o universo 

daquela comunidade e terminam sendo apropriadas por outros grupos e que vão sendo 

ressignificadas a partir disso. Eu acho que o grande desafio é não perder essa identidade de estar 

abordando na construção da estética do grupo essa ênfase, essa pontuação nesses elementos da 

cultura popular, e como trabalhar esses elementos da cultura popular para uma projeção 

artística, para uma configuração outra que não seja aquela configuração da origem daquelas 

danças. Então, isso para mim sempre foi um desafio e uma questão que eu sempre me colocava, 

desde a primeira vez em que eu participei de outras coreografias que eu elaborei para o Grupo e 

que a meu ver nesse trabalho Debaixo do barro do chão essa atenção, esse questionar constante, 

esse indagar que eu sempre me fazia durante o próprio processo de construção das coreografias, 

eu sempre estava retomando isso. Essa transposição, a meu ver, eu acredito que não existe uma 

regra única, mas no caso do espetáculo Debaixo do Barro do Chão eu busquei, como eu falei 

anteriormente, observar como essa gestualidade se configura na nossa realidade local, como a 

gente teve a oportunidade, por exemplo, de ir numa cidade do interior e fez uma visita in loco 

onde uma das danças a ser coreografada se faz presente e é vivenciada até os dias de hoje. 
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Então, a gente fez questão de conversar, de escutar, de ouvir a direção do grupo, ver através de 

imagens de fotos, observar a própria diretora demonstrando alguns passos que compunham a 

dança nessa localidade. Isso foi uma forma de se apropriar desses referenciais, outra forma para 

pesquisar outras danças foi através da apreciação de vídeos, através da pesquisa na literatura, 

lendo sobre essas danças, sobre o contexto histórico, o que elas significam, partindo desses 

vários olhares, dessa pesquisa literária, dessa pesquisa in loco, dessa pesquisa através da 

observação dessa gestualidade, como ela se configura hoje. Inclusive, pesquisei até nesses 

próprios festivais que existem na nossa cidade no período junino de caráter competitivo, que eu 

não concordo muito com essa vertente da competitividade dentro desse universo da dança, mas 

meu olhar era muito mais de estar apreciando e tentando encontrar elementos de convergência e 

de idiossincrasias, de particularidades dessas várias formas de se dançar quadrilha, numa 

quadrilha mais estilizada, numa quadrilha mais tradicional para ver que elementos eu poderia 

estar extraindo e reconfigurando, criando outra configuração, um olhar focado na projeção 

cênica dessas manifestações, de forma que a criação originasse outros modos de ordenar 

temporalmente e espacialmente as sequências gestuais das coreografias que iam sendo 

compostas, considerando a pesquisa e a construção das células coreográficas, a partir do 

trabalho pesquisado e explorado no próprio corpo dos dançarinos, seus modos de dançar, as 

experiências e os códigos gestuais que cada corpo já trazia sobre esse universo cultural, 

procurando perceber as significâncias dessas danças para os integrantes do Parafolclórico da 

UFRN.  

Assim, esse trabalho dos motivos artísticos foi pesquisado através dessas várias fontes e eles 

foram retrabalhados, redimensionados, pensando em dois parâmetros: um parâmetro de manter 

a especificidade de algum modo com uma identificação com o universo da cultura popular e 

trazer esses elementos da cultura popular para as concepções coreográficas, mas ao mesmo 

tempo dar uma roupagem outra a esses elementos, outras significâncias que foram geradas na 

pesquisa da própria gestualidade com os dançarinos, com as experiências dos dançarinos, com a 

própria contribuição dos dançarinos que trouxeram também elementos gestuais, elementos de 

pesquisa através de um seminário que a gente elaborou para a montagem do espetáculo, onde 

todos esses diversos elementos que compõem esse ciclo junino foram pensados em subgrupos e 

foram pesquisados conjuntamente. Então, é importante destacar que toda essa produção dessas 

coreografias que também não tem autoria só minha, uma das coreografias nesse espetáculo tem 

autoria de uma bailarina chamada Juliana, a outra coreografia foi concebida por Aparecida 

Gertrudes, e tiveram algumas coreografias que foram realmente um trabalho coletivo que 

contou com a contribuição da professora Fátima Sena e com os próprios integrantes do grupo, 

que participaram dando opiniões, compondo algumas células gestuais. Eu considero que esse 

trabalho coreográfico foi construído a várias mãos, foi realmente um trabalho coletivo que em 

alguns momentos foi fruto dessas pesquisas várias feitas pelos dançarinos e feitas por mim, 

nessas idas a essa comunidade, nessa pesquisa literária, nessa pesquisa de imagens juntamente 

com figurino, com a iluminação, com o trabalho cênico realizado pelo ator e diretor de teatro 

Lenilton Teixeira. Penso que todo esse trabalho foi realmente um trabalho coletivo que 

culminou na elaboração dessas coreografias. Sobre como se trabalhou os motivos artísticos, 

exemplifico considerando a montagem da coreografia Balancê. Essa coreografia foi pensada a 

partir de uma extração de um elemento que está muito presente nas quadrilhas que é o próprio 

gesto, a própria movimentação do balançar que é muito utilizado na composição das quadrilhas 

e que esse elemento, foi extraído, foi reordenado, rearranjado, reorganizado, redimensionado na 

composição do Balancê. Ele foi o motivo e esse motivo parte desse universo de uma 

manifestação da cultura popular no caso da dança da quadrilha, mas ele é recontextualizado de 
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outro modo para elaborar essa coreografia. Esse balancê, no caso da coreografia 

especificamente, foi explorado se utilizando um pouco do referencial de Rudolf Laban onde 

essa ação corporal foi experienciada pelos dançarinos em várias partes do corpo e a partir dessa 

experimentação no próprio decorrer do processo foram configurando frases gestuais que 

culminaram nessa coreografia intitulada Balancê. Assim, é só para dar um exemplo de como foi 

possível no caso do espetáculo Debaixo do barro do chão se partir de um motivo que foi 

extraído de uma manifestação da quadrilha, no caso o balancê e a partir da exploração dessa 

ação corporal do balanço no corpo, como é que esse balanço reverberava no corpo desses 

dançarinos que integravam o elenco do grupo, é que a gente foi construindo juntamente com os 

dançarinos, considerando também as referências corporais que os dançarinos traziam para a 

composição dessa coreografia. O mesmo se aplica também, para se dar outro exemplo, na 

questão da coreografia do sangê. No caso do sangê também foi uma extração de um elemento 

muito presente na quadrilha que são as trocas – durante a quadrilha existe muito a presença 

dessas trocas – trocas de damas, trocas de cavalheiros, trocas entre damas e cavalheiros e a 

partir dessa brincadeira dessas trocas, explorando esse extrato, extraídos das quadrilhas se 

trabalhou durante o processo de elaboração da coreografia possibilidades de se estabelecerem 

trocas dinâmicas espaciais, como é que eu posso trocar em trios, como posso trocar em 

subgrupos, em duplas, em grandes grupos e a partir dessa exploração de movimentos tendo 

como motivo artístico a questão das trocas do sangê, desse extrato da quadrilha se compôs esse 

trabalho. Eu acho interessante trazer esses dois exemplos porque retrata um pouco essa 

possibilidade de pensar a questão de como esses motivos artísticos foram trabalhados 

especificamente nesse espetáculo e que como eu falei anteriormente, não é uma possibilidade 

única. Essa foi uma das possibilidades que encontramos para pensar o processo de criação, mas 

muitas outras podem ser evidenciadas. 

 

3. Como você configurou a estética do seu trabalho artístico no que se refere aos 

elementos cênicos (cenário, figurino, iluminação, maquiagem etc.), bem como a 

gestualidade que compõem o espetáculo? 

Resposta: 

Todo esse trabalho dos elementos cênicos como a concepção de figurino, do trabalho das cenas 

que compuseram o espetáculo, a questão da iluminação, foram pensados no decorrer do 

processo. Eu acho que a gente conseguiu nesse espetáculo desenvolver uma proposta que está 

sendo muito discutida no contexto das artes de um modo geral, das artes da cena 

principalmente, que é essa questão da quebra de uma hierarquia entre as funções exercidas 

durante um processo de elaboração de uma proposição artística. Penso que conseguimos realizar 

um trabalho realmente coletivo em que coreógrafo, direção artística, direção cênica, iluminação, 

figurino foram sendo construídos e pensados concomitantemente ao longo do processo, ou seja, 

não foram aspectos isolados, mas que foram discutidos coletivamente entre esses profissionais 

que estavam mais à frente desses trabalhos e acho que isso promove uma possibilidade no que 

se refere à questão estética de criar sentidos novos para pensar essa projeção artística das danças 

da cultura popular em que esses elementos da cultura popular aparecem, mas eles não são 

reproduzidos tal qual eles se apresentam. As danças não são meramente copiadas e reproduzidas 

com um figurino ou simplesmente, como se poderia pensar, que com uma mudança de figurino, 

com uma mudança de local onde essas danças são apresentadas, mas na verdade é todo um olhar 

diferenciado para o modo de organização do espaço, de como organizar a temporalidade dessas 

danças, essa gestualidade, as intensidades, o movimento mais forte, movimento em alguns 
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momentos coletivo, um movimento em que esse gesto também tinha fala, como diz Merleau-

Ponty, a palavra também é gesto em que essa voz, essa oralidade se torna gesto também e que 

nesse sentido há uma quebra do que se vem falando hoje na arte contemporânea de uma 

fronteira entre a linguagem da dança e a linguagem do teatro por exemplo, em que é possível se 

estabelecer uma construção estética em que elementos de natureza ditos mais teatrais ou ditos 

mais dançantes se hibridizam e que você quebra, rompe um pouco com esse terreno das 

fronteiras que aqui é só dança, aqui é só verbalização, mas essa dança é cantada, ela é falada, ela 

é comunicada de várias maneiras.  

Cria-se outro espaço onde a dança toma acontecimento, muito distinto daquele que a gente 

observou in loco. Por exemplo, a Dança das Bandeirinhas que foi pesquisada, e que na verdade 

tem uma configuração espacial em rodas e em fileiras predominantemente nessas duas 

estruturas espaciais. No nosso trabalho dialogamos com outros formatos de estrutura de figuras 

espaciais, isso é também uma forma de pensar essa estética da dança popular para além de uma 

simples codificação, decodificação dessas danças como elas estão presentes nas comunidades, 

que tem um modo muito particular de dançar, de organizar espacialmente as danças, de tratar a 

questão do figurino. Algumas questões atravessaram esse conceber estético do trabalho: como 

entrelaçar essa questão da voz com o movimento dançado? Onde isso pode ser costurado? Onde 

é que poderíamos estabelecer elementos de ligação? A música onde poderia entrar? Onde ela 

poderia não entrar? É possível pensar em alguns momentos de se dançar algo dentro do universo 

popular que não necessariamente tivesse a questão da música? É possível fazer uma dança que 

traga esses elementos da dança popular como característica primeira e intensa e não 

necessariamente se utilizar de um acompanhamento musical? Foram questões que nos 

colocamos no decorrer do processo. Eu acho que todas essas questões ainda têm muito a ser 

pesquisadas, mas que tanto esse espetáculo Debaixo do barro do chão como outros espetáculos 

anteriores do Parafolclórico anunciam essa possibilidade, a meu ver, de estar repensando outros 

formatos, outros modos de pensar a configuração estética, o modo de organização da 

iluminação, da musicalidade, se é música ao vivo, se não é música ao vivo, em que momentos 

eu posso usar música, em que momentos eu posso usar só a voz dos dançarinos, eu posso cantar 

em cena, eu posso comunicar uma gestualidade que não necessariamente ela se expresse só por 

uma comunicação de braços e de pernas, mas que ela seja uma comunicação 

predominantemente oral, mas que esse corpo todo dança nessa oralidade também. Então assim, 

buscar expressar esse universo da cultura popular por outros vieses que até então não tinham 

sido muito explorados e que eu acho que é um campo muito aberto, fecundo de investigação. 

Olhar a cultura popular e pensar que formas eu possa estar configurando, formatando uma 

concepção coreográfica, outra estética extraindo desses elementos da cultura popular o seu 

motivo artístico para conceber esse trabalho.  

Eu vejo a estética que se configura nesse espetáculo como uma estética que nasce, ela brota, ela 

se constrói muito a partir de uma pesquisa de movimento que é investida, que é trabalhada a 

partir das próprias referências corporais que os dançarinos trazem. Para se montar uma 

determinada coreografia, por exemplo, o xote, o próprio balancê, eu solicitei dos dançarinos que 

eles rememorassem um pouco, trouxessem um pouco, eles expressassem, se comunicassem 

corporalmente a partir das referências que eles já tinham nas suas memórias gestuais 

introjetadas no seu próprio corpo, como por exemplo, a gente se utilizou de algumas 

experimentações durante o processo em que os próprios dançarinos dançassem em duplas, em 

trios de uma forma bastante lúdica a partir das próprias referências gestuais que eles já 

conheciam de como se comunicar, de como dançar um forró, de como dançar um xote. Então, a 

partir dessa observação, das experiências anteriores dos dançarinos, isso a meu ver, trouxe 
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elementos que configuram essa estética que foi sendo traçada no decorrer desse processo que é 

uma estética que brota das próprias referências que atravessam as histórias de vidas e as 

experiências dos próprios dançarinos, experiências inclusive com danças que de algum modo 

estavam presentes nesse universo do ciclo junino, como o forró, o xote. Que experiências 

corporais esses dançarinos trouxeram e que foram de certa forma apropriadas para pensar esse 

espetáculo, configurando essa estética particular do trabalho do Debaixo do Barro do Chão? 

Essa estética, como falei anteriormente, buscou considerar essas referências culturais dos corpos 

dos dançarinos, uma estética que considera essa hibridez de linguagens, uma estética que pensa 

essa relação entre figurino, cenário, iluminação e elementos cênicos, maquiagem e a própria 

gestualidade como algo que dialoga e como algo que necessita ser construído e pensado 

conjuntamente. Falando, por exemplo, da questão do figurino. Foi feito uma pesquisa de tons, 

de tecidos. Esses tecidos, esses tons, eles foram retrabalhados e recontextualizados juntamente 

com a gestualidade que estava sendo composta. Será que determinado figurino, determinado 

tecido daria uma mobilidade que uma determinada coreografia necessitava para que ele 

funcionasse e os dançarinos tivessem uma liberdade de movimentação que a coreografia pedia 

sem comprometer, no caso, essa liberdade de movimento? Pensar desde a questão do tecido, 

desde a questão da luz, como é que essa luz vai somar, vai compor esse trabalho juntamente 

com esse figurino, juntamente com a questão da configuração das cenas, da localização espacial 

dos dançarinos. Será que os dançarinos estarem centrados mais na parte do fundo do palco, isso 

em termos de intensidade de movimento teria um efeito mais interessante do que na boca de 

cena? Então, todas essas questões de pensar o efeito da luz, o efeito dessa composição gestual 

juntamente com esse figurino, juntamente com a maquiagem, juntamente com o cenário, foram 

pensados para configurar essa estética, uma estética que estabelece esse diálogo com vários 

elementos que compõem a cena sem isolar, numa tentativa de não criar hierarquias, mas de 

realmente ser tecida uma estética em que todos esses elementos são pensados coletivamente 

para que conformem uma unidade cênica que consiga transmitir a intensidade emotiva dos 

gestos, sensibilizar quem dança e quem assiste, provocando outros modos de sentir a existência, 

de celebrar a dança e de comunicar o corpo. 

Outro ponto interessante que vejo configurado nesse trabalho e que atravessa várias coreografias 

é pensar em outros trajetos espaciais para essa gestualidade dos dançarinos que traz um outro 

olhar sobre essa estética das manifestações da cultura popular. E isso é uma coisa que a própria 

dança contemporânea traz, essa possibilidade de você explorar outros níveis espaciais, outras 

configurações desse corpo no espaço e no tempo. Eu acho que isso a gente anuncia em algumas 

das coreografias, como por exemplo, eu lembro do próprio balancê, que quando retratado no 

contexto das quadrilhas tradicionais, esse balancê geralmente, esse movimento se dá no nível 

espacial alto. E na coreografia montada para o Debaixo do barro do chão, na coreografia que 

usa como motivo artístico o movimento do balancê especificamente, a gente usa esse nível 

espacial de várias formas, nível espacial alto, mas também no nível médio, no nível baixo 

quando os dançarinos se agacham em determinado momento da coreografia e vão até o nível do 

chão, ficando agachados mesmos no nível baixo. Na própria organização espacial de algumas 

danças que rompem com a estrutura de organização espacial ou circular ou em fileiras que 

predominam em uma determinada manifestação quando a gente transpõe isso para o universo da 

criação do espetáculo, das coreografias que compõem o espetáculo, a gente observa que é 

possível trabalhar com esses elementos espaço-temporais por outros ângulos, de uma forma 

extremamente rápida com outras intensidades de movimento que vão configurando outra 

gestualidade que remetem aquele universo do forró, por exemplo, ou do xote ou do xaxado, mas 

que ao serem qualificados com outras intensidades, com outros usos do espaço, do tempo, da 
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fluência de movimento, do próprio peso de movimento, eles configuram frases outras que dão 

mais liberdade a esse corpo de se mover para cima, para baixo, para o lado, para o outro em 

diferentes direções, em diferentes trajetos, o que de certa forma compactua com o que hoje vem 

se discutindo numa perspectiva de se pensar a estética da dança contemporânea que é uma 

estética em que há uma maior liberdade de possibilidade desse corpo se comunicar dançando, 

como eu falei várias direções, com intensidades diversas, com qualidade de movimento em 

muitas coreografias, e numa mesma coreografia é possível até se utilizar da qualidade do 

movimento muitas vezes opostas, como por exemplo, em movimentos que você utiliza numa 

determinada parte da coreografia o peso forte, e em outro trecho da mesma coreografia, você 

pode utilizar o peso leve e as acentuações de movimento, o movimento ser acentuado no 

começo, no meio e no fim. Isso a gente buscou explorar nas coreografias desse espetáculo pelo 

menos nas que eu estava à frente enquanto coreógrafa nesse trabalho coletivo com os 

dançarinos. Eu acho que isso traz uma forma muito legal de lançar outras possibilidades de 

olhares sobre essa estética das danças populares. 

 

COREÓGRAFO 2 

IDADE: 42 ANOS 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: PROFESSORA UNIVERSITÁRIA 

FUNÇÃO QUE EXERCE/EXERCEU NO GRUPO: COREÓGRAFA, DIREÇÃO 

ARTÍSTICA, DIREÇÃO CULTURAL  

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO: 10 ANOS 

 

 

1. Quais os motivos artísticos que você recorreu e que considera importantes para a construção 

coreográfica do espetáculo Flor do Lírio/Debaixo do Barro do Chão, por você concebido e 

dirigido? 

RESPOSTA: 

Eu tenho uma concepção de arte de não fazer distinção, quando eu digo fazer distinção, 

eu digo fazer julgamentos valorativos em relação a gêneros de arte, se é arte moderna, 

contemporânea, se é folclórica, se é... enfim. Então eu considero a arte no sentido mais 

amplo, a arte como uma manifestação da cultura e que se expressa por meio de técnicas 

diferentes, técnicas essas que são construídas também em diferentes momentos 

históricos e que ocasionalmente elas são classificadas como sendo modernas, populares, 

clássicas etc. Nem sempre o que hoje é considerado clássico foi clássico. Nem sempre o 

que é considerado popular, por exemplo, ele foi popular ou vai continuar ser. Então, 

essas classificações são um pouco, a meu ver, restritivas em relação à criação artística. 

No espetáculo Flor do Lírio, eu procurei fazer uma comunicação entre diferentes 

estilos, aí eu estou falando basicamente não só dos gêneros de dança, mas, sobretudo 

também de arte. Considerando desde o figurino, a iluminação, as coreografias, ao jogo 

cênico, quer dizer tudo para mim, tudo isso são perspectivas de arte que estão ali em 

conjunto formando o espetáculo. Eu tinha essa intenção de reunir linguagens, gêneros, 

então você tem, em alguns momentos, algo do ponto de vista de dança, por exemplo, 

mais próximo ao folclore mesmo, que é chamado folclore ou cultura popular. E outras 
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coisas mais consideradas como modernos ou até mesmo contemporâneo. Eu procurei 

não me prender a nenhum gênero de classificação de arte e sim buscar uma expressão a 

partir de alguns elementos da cultura em geral, e aí a cultura envolve o teatro, a dança, a 

comida, as luzes, enfim, é muito mais ampla do que a arte. A arte é uma expressão da 

cultura. A intenção era um pouco essa, era de como o sentimento, como uma tradição, 

como uma história pode ser contada, recontada a partir da linguagem cênica e de uma 

linguagem cênica que não se restringe às classificações artísticas. 

2. Como você trabalhou os motivos artísticos desse espetáculo por você produzido e 

dirigido, considerando que o Grupo Parafolclórico da UFRN tem uma proposta focada 

na projeção artística dos folguedos da tradição recriados pela dança cênica? 

RESPOSTA:  

O principal motivo era o pastoril. O pastoril era o meu motivo que justamente tinha tudo 

a ver com a proposta estética do grupo, justamente nisso que você acabou de dizer, 

reelaborar. Embora eu compreenda que a gente pode até falar disso, que há certo 

equívoco conceitual no que seja parafoclórico e na sua proposta. Isso é um dado, mas 

deixando o equívoco conceitual e obviamente esse equívoco conceitual produz 

problemas para as questões também para o plano estético e artístico, mas deixando um 

pouco de lado isso e falando de como trabalhei, eu dancei pastoril na minha infância. 

Então, eu tinha a memória corporal, afetiva ligada a essa dança. Parti mesmo de todas as 

minhas lembranças, como eu via, como eu imaginava, então isso foi um primeiro 

momento, era uma dança que tinha um significado para mim, dada a minha experiência 

com essa manifestação. Depois disso, eu gosto muito das canções do Faceta, foram 

canções que eu ouvi na minha infância. Essas canções marcaram e naquela época não 

eram consideradas folclóricas, de um menor valor. Na década de 70, a gente escutava 

essas músicas no rádio, escutava na televisão. Tinha realmente uma projeção muito 

maior do que a gente tem hoje, que a gente colocou isso um pouco de lado. Então, as 

músicas do Faceta me inspiram, elas são inteligentes, elas são divertidas, elas fazem 

pensar. É o cômico, o duplo sentido, isso faz pensar, isso faz provocar. E eu queria no 

espetáculo mexer com essa coisa do duplo sentido, da sensualidade. Mesmo o pastoril 

que para nós, sobretudo no Rio Grande do Norte, teve essa conotação muito mais 

religiosa, eu queria também mostrar esse outro lado. Então, o espetáculo tem esses dois 

momentos porque eu também quis preservar a história, porque eu acho que Natal e o 

Rio Grande do Norte precisam de mais história, precisa contar e recontar mais a sua 

história. Eu acho que é uma maneira de contar, fazer a trajetória desse pastoril da 

lapinha como ele vai se transformando, as influências do reisado. Eu quis manter a 

narrativa mesmo do que é o pastoril, das suas derivações e transformar isso, aí sim, a 

partir do meu conhecimento estético, da discussão com outros artistas que faziam parte 

do processo e também tentar em algumas partes, em algumas coreografias - porque era 

um espetáculo inteiro, muito grande e algumas coreografias também - aproveitar do 

ponto de vista da criação as próprias experiências dos dançarinos e como os dançarinos 

compreendiam aquilo e o que eles tinham como proposição do movimento e depois 

fazia a associação desses movimentos. Então, a assinatura coreográfica é minha, dado 

que a junção, o que é uma composição coreográfica? Não é só o alfabeto, o alfabeto 

existe a, b, c, d, e, como você vai compor uma frase, aí tem a minha assinatura. Eu 

também não gosto, não quero pensar o processo “ah, o processo, o ator, o criador, o 

dançarino”, pra mim estou fora disso. Tem uma criação, tem uma assinatura, agora 

também tem momentos que eu dialoguei com as experiências corporais dos dançarinos, 
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mas a assinatura coreográfica é muito clara. Então, eu acho que foi dessa maneira que 

eu trabalhei. 

 A música foi a minha experiência estética. A música, o diálogo com os artistas de luz, 

de teatro, do figurino, para mim, tudo isso compõe e permite a construção artística. Por 

que um figurino faz você vê a dança, vê o espaço de um modo diferente. No figurino, a 

cor, a textura, o movimento do figurino lhe inspira também, então, você pensa naquilo 

como a luz, eu gosto muito daquele momento do início do espetáculo onde você não 

tem um Menino Jesus quando habitualmente você tem nos presépios, nas lapinhas um 

Menino Jesus. Você não tinha um Menino Jesus, você tinha uma luz que ali era uma 

referência, uma citação àquela figura, mas que ali não tinha. Então, foi dessa forma que 

o espetáculo foi pensado e construído com esses diálogos, dentro dessas linguagens e 

procurando manter, ao mesmo tempo, a tradição, porque eu acho que isso é importante, 

do que é o pastoril, a sua história, a sua trajetória, a sua narrativa enquanto folguedo, 

enquanto dança dramática, como diz Mário de Andrade, justamente porque envolve os 

bailados e outras atuações cênicas, como a palavra e outras questões. Fazer isso de uma 

maneira esteticamente elaborada e tomar de empréstimo várias linguagens. Tem um 

momento, por exemplo, do Pastoril Profano, que é o Maribondo, assim como o final, 

que é o Flor do Lírio-lírio mesmo, tem umas cenas atrás que fazem parte do Flor do 

Lírio-lírio, tem uma cena final que tem um casal e outros casais dançando na frente, 

mas atrás tem uma fila de outras dançarinas dançando como se fossem chacretes. Por 

quê? Porque justamente aquilo que eu disse, na década de 70 e comecinho dos anos 80, 

era comum esses programas de auditório como Chacrinha, então essas chacretes 

dançavam e esse universo do circo, do teatro, dos folguedos populares também estava 

dentro dos programas de auditório de televisão de certa maneira. Isso aí foi uma cena 

bem programada entre mim e o diretor cênico Lenilton Teixeira, porque a gente queria 

dar o que isso trazia para a gente: o Faceta, aquelas músicas do pastoril que a gente 

escutava na infância, justamente trazia para nós esse mundo dos programas de auditório, 

que era aquela coisa do popular, que atingia muita gente, mas que aquilo não era o 

populacho, não era algo menor, era algo que fazia sentido dentro da cultura, dentro do 

país, dentro daquele momento que se vivia no país, era uma forma de liberdade. Era 

uma forma de liberdade com aqueles corpos dançando mais livremente, mais 

sensualmente. Aquilo era um momento de liberdade. As músicas de duplo sentido de 

você poder se expressar, ainda encontrando uma maneira de se expressar para não ter 

problemas com a censura, com a moral burguesa, que descartava a coisa do sexo, da 

sensualidade. Então, tudo aquilo, de alguma maneira, está ali representado naquela 

cena. Acho que foi um pouco assim... são muitas questões.  

Eu não conhecia as questões de antemão, o que é bom e ruim. É bom porque vem um 

pouco de psicanalítico, vem o que vem à tona mesmo, e é ruim porque talvez eu tenha 

deixado aqui de abordar aspectos talvez mais precisos porque na construção de um 

espetáculo muita coisa entra em jogo. É claro que eu estou falando de um espetáculo de 

2004, estou falando disso sete anos depois. E não tenho mais visto, nem sei como está 

sendo dançado, se está sendo dançado. Eu acho que eu vi em 2008, e não vi mais. 

Então, não sei também se o espetáculo ainda continua vivo e de que maneira ainda 

continua vivo. Então, falar dele agora para mim causa até algum estranhamento, mas 

também ao mesmo tempo me dar oportunidade de dizer o que feito. Eu sei que esse 

espetáculo, isso eu sei, ele é utilizado como material didático em muitos cursos de 

Educação Física e mesmo de Dança pelo país afora porque as pessoas têm o vídeo e 
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acabam usando isso como demonstração [...] nas aulas. Eu conheço algumas pessoas 

que conheceram o trabalho e que me contam essas histórias, “ah, eu usei, eu passei esse 

espetáculo na minha aula”, tanto aqui como em outros estados, no Maranhão, Alagoas, 

onde a gente tem contato com essas pessoas que participaram que conheceram esse 

espetáculo. Então, assim é estranho falar disso agora e é bom também. 

 

3. Como você configurou a estética do seu trabalho artístico no que se refere aos 

elementos cênicos (cenário, figurino, iluminação, maquiagem etc.), bem como a 

gestualidade que compõe esse trabalho?  

RESPOSTA: Eu falei um pouco, mas é boa essa questão porque me dá oportunidade de 

justamente de eu talvez precisar mais algumas coisas. A gestualidade, do ponto de vista do 

movimento, eu tinha duas imagens corporais na minha cabeça para esse Pastoril, uma era a 

valsa. A valsa, as marchinas porque é o som do pastoril religioso. Então, eu imaginava esse 

movimento de valsa, ou seja, muitos giros, muita fluência, muita fluidez de ocupar o espaço 

e se mover com braço, perna, cabeça nesse estilo. E na outra parte, eu tenho a sensualidade 

muito próxima do coco de roda, da punga, da coisa do gingado, das danças africanas. Então, 

eu tinha esses dois elementos estéticos para criar os gestos. Isso para mim é muito forte, de 

mexer os ombros, de mexer o tronco, o quadril e também essa coisa da valsa, dos bailados 

que compõem. Era essa ideia de uma estética corporal em termos de gesto muito ligada a 

essa fluência da valsa, da fluidez, de uma coisa mais aérea, digamos assim, em relação ao 

espaço-tempo, uma coisa mais elevada que trabalhasse mais o ar e outra coisa mais terra, 

mais sensualidade, mais quadril, mais jogo de cintura, de ombros, mais ligadas às tradições 

africanas que permeiam principalmente esse segundo momento do espetáculo. Então, eu 

preferi fazer isso e eu queria também dar mais nos solos. Os solos no pastoril, tal qual nós 

conhecemos os personagens, tinham destaques sobretudo nas canções, em alguns 

momentos. Então, eu queria dar destaque aos personagens que eu acho mágicos. A 

Borboleta, a Florista, a Mestra, a Contra-mestra, não só a Diana, que já tem, mas eu queria 

dar destaque a esses outros personagens do Pastoril. Então, eu criei os solos e esses solos 

também muito nesse diálogo entre a minha experiência, a minha assinatura, mas também a 

experiência corporal dos dançarinos. Os instrumentos, a Cigana, o lenço, a Borboleta, a 

ideia das asas. Tínhamos elementos para dar vida e criar os persongens. Então assim, eu 

penso que foi um trabalho de criação, de criar esses personagens e aí contar com a história 

de cada dançarino, como ele via, o esforço porque era um solo, e solo é solo. Então, você 

tem que dar ao dançarino, mas ele também entra, porque senão ele só vai repetir o 

movimento. E não, ele está ali para criar, para dar vida aquele personagem e eu acho que 

tive muita sorte, sensibilidade para escolher as pessoas certas naquele elenco para os papéis, 

porque quando eu vejo, em alguns momentos eu já vi, e vejo fotos, eu tenho visto algumas 

fotos, eu digo: “era aquilo ali mesmo. Era aquilo ali”. Os personagens tinham a energia – as 

dançarinas escolhidas e mesmo o dançarino que era o Velho, o Palhaço –  necessária e eles 

conseguiram criar também um personagem, que eu acho isso na dança tem que ser mais 

valorizado e mais trabalhado, a criação do personagem, a interpretação, energia para dar 

vida aquele personagem.  

Então, os solos tinham um papel fundamental também nesse processo e realmente até de 

quebrar aquela monotonia, do pastoril, principalmente do Pastoril Sagrado, que é as filas o 

tempo inteiro, e roda para cá, roda para lá e acabou. Eu acho que quebrava e dava nisso, “a 

cigana o que ela tem a dizer? A florista?, enfim”. Eu criei isso e particularmente são 
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momentos que eu gosto muito no espetáculo até porque problematizam e põem a pensar 

àqueles e àquelas que insistem em classificar os gêneros artísticos. E incomoda. Aí quando 

incomoda, eu acho que fiz o meu papel. Além desse investimento nessa gestualidade que foi 

feito dessa forma, há a interação com Lenilton Teixeira, que trabalhou comigo em relação à 

parte cênica e teatral. Foi rico, foi muito rico porque ele me fazia perceber elementos que 

eu, com a minha formação em dança e minha experiência com a dança, não permitiam ver. 

Eu acho que o diálogo, como falei no início, entre as linguagens artísticas, sem determinar 

uma fronteira, isso é dança, isso é teatro, muito menos não é dança-teatro, não é dança-

teatro, justamente essa liberdade de não taxar de balé ou de contemporâneo, ou de moderno, 

ou de teatro, ou de dança, muito menos dança-teatro dá uma liberdade de criação, de 

emoção que eu acho que é isso que arte tem que fazer, é a liberdade da criação, sem se 

preocupar muito em classificar. Então, a coisa dos jogos teatrais que tem desde a primeira 

parte até a última, e eu nem falo do intermezo, que é um maravilhoso jogo teatral que 

Lenilton Teixeira criou entre os dois atores que fazem o intermezo entre o Sagrado e o 

Profano, eu nem falo nisso. Isso aí é um presente. É a construção mesmo porque ele não 

veio só para fazer um momento, a gente trabalhou durante muito tempo na construção desse 

espetáculo. Então, tudo era pensado para o diálogo e o figurino nem se fala, porque assim 

como Lenilton Teixeira, Carlos Sérgio é de uma sensibilidade para as cores, para as texturas 

e o movimento na dança que é muito particular. 

 Eu gosto muito desse olhar que ele tem, que ele consegue. Com ele a gente consegue se 

entender muito bem, eu digo: “olha, eu quero isso, eu quero uma saia”; aquela história da 

saia “eu quero essa saia”. Então, um exemplo, uma saia, a saia que é usada no segundo 

momento, eu já tinha visto aquela saia num outro espetáculo que ele havia feito o figurino, e 

eu disse: “eu quero aquela saia”, mas não era a mesma saia obviamente, mas era aquela 

ideia da saia, uma saia ampla, que não fosse brilhosa, porque tudo que tem que ser popular 

tem que ser brilhoso? Então, esse diálogo é fundamental para construir a proposta estética. 

Então, não é menor! É tudo muito grande, é tudo muito simbólico, tudo muito especial. 

Então, você tem que ter um cuidado e aí tem que ter afinidade. Como aquelas cores, eu acho 

aquela primeira parte de uma beleza estética, quando eu vejo eu digo: “é um quadro”. 

Aquelas cores em terra, em ocre. Ele veio me dizer que aquilo tinha a ver com o Egito, com 

o sol. Enfim, é uma construção, é muito sutil essa assinatura de cada artista ao fazer cada 

coisa. A luz eu já falei aqui. A luz também com Ronaldo Costa, eu acho que foi a primeira 

vez que ele fez um trabalho com o Parafolclórico, salvo engano, porque às vezes falha a 

memória, mas me parece que foi o primeiro. E eu queria, eu dizia “Ronaldo a gente tem que 

fazer uma luz, que a luz seja cena, não é só para o ambiente, ambientar”. A gente queria 

mais coisa, mas foi possível, Ronaldo muito criativo, mas obviamente quando a gente mexe 

com luz tem uma coisa chamada tecnologia, e isso é caro. Então, algumas coisas a gente não 

pôde realmente realizar do ponto de vista da luz, mas eu acho a luz  muito especial, ela 

eleva, ela transporta para outro mundo, para outro tempo e espaço a partir do que ela 

mostra, do que ela esconde. Eu fiquei muito satisfeita, tem momentos da luz, que eu falei 

que não tem o Menino Jesus, é muito criativa, é muito inteligente, faz pensar “Cadê o 

Menino Jesus?”, enfim, eu acho que é isso. 

 Outro dado que eu queria falar muito, as músicas também foram uma operação dificílima 

de construir, a sonoridade do espetáculo porque não tínhamos muitos registros fonográficos. 

Eu me lembro que foi Raquel, uma dançarina do grupo, que arranjou um disco que ela 

conseguiu não sei onde do Faceta, outro disco que eu tinha dos pastoris de Pernambuco, 

outro eu fui a Pernambuco para comprar disco, porque Natal não tem disco. Eu fui para 
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comprar porque a maior parte do Pastoril Profano eu peguei do pastoril do Véio Mangaba. E 

assim, aí isso hoje eu gosto da sonoridade, mas não é a sonoridade que eu queria. Eu estou 

sendo bem crítica agora. É lindo, mas eu acho que devia ter sido melhor em relação à 

sonoridade porque agente não consegue, são registros fonográficos muito distintos. Eu hoje 

tenho um olhar nem ruim nem bom. Eu tenho pensado nisso e eu tenho pensado que numa 

próxima criação que eu faça, eu quero um único registro fonográfico. Nem estou falando se 

é música ao vivo ou se não é. Mas eu penso assim que eu não fiz, entendeu? Eu acho que ali 

precisava de uma direção. “Ah, o que é que faltou?” Faltou muita coisa, muita coisa, mas 

faltou isso. É muito difícil fazer um a trilha sonora de um espetáculo. Porque ali foi muito o 

emocional e o que tinha disponível. Eu fiquei satisfeita, mas eu acho que pode ser melhor. 

Isso tudo para dizer que é muito complicado, é muito complexo, não é complicado, é 

complexo porque são muitos elementos que entram em cena que você precisa trabalhar. 

Então, assim acho que cada vez que você faz uma coisa, o nível de exigência aumenta e 

você começa a pensar como é que você pode melhorar isso “Isso aqui não foi tão bom. Ali a 

gente queria aquilo, mas não foi possível”. Então, esses elementos cênicos, e eu citei esses 

que foram os que vieram à cabeça, primeiro eles têm que ter emoção, mas também ter a 

técnica, pensar e a realidade. 

 O Grupo Parafolclórico da UFRN é um grupo cujos recursos financeiros, incluindo o seu 

elenco, não são os melhores possíveis para se trabalhar. Então, isso também conta na 

execução do projeto. Você pode ter um projeto maravilhoso, mas não tem as condições 

totais ou as melhores possíveis para realizar. Então, eu penso que também isso deve ser 

pensado, num trabalho de reflexão sobre as produções artísticas, as condições para a 

realização do projeto que realmente do ponto de vista administrativo e da estrutura relativa a 

dançarino, a condições da sala para ensaio, a dinheiro mesmo, porque arte custa caro. Tudo 

isso não tem as melhores condições, além do mais, como a primeira pergunta que você 

sobre qual era a minha atuação profissional, eu sou professora da universidade e eu tenho 

outras funções ligadas à pesquisa, ao ensino, e a questão da extensão e da criação artística 

na minha atuação profissional não é uma questão prioritária. Então isso também pesa, tem 

um peso. Então, isso tudo faz parte, o que foi possível realizar e o que não foi possível, mas 

como eu gosto de dizer: “taí, quem quiser faça melhor”. Na maquiagem eu queria que todo 

esse universo do Pastoril, as cores, as expressões dos dançarinos fossem mais bem 

compreendidas pelo público. O olho, então tinha que ter um olho. Eu me lembro que era 

muito o olho. Esse olho tem que tocar as pessoas, as pessoas tinham que ser atingidas por 

esse olho, não poderia ser qualquer maquiagem. Eu acho que pela primeira vez no grupo, 

foi contratado um maquiador profissional e foi dito, não só a escolha de cores, porque 

vermelho e azul em termos de sombra, mas era o olho. O olho tinha que saltar e como o 

grupo não teve a oportunidade até aquele momento de ter feito uma oficina de maquiagem, 

então, naquele momento, um pouco em regime de urgência, nós tivemos que contratar um 

maquiador. O que foi bom porque resolveu, ficou maravilhosa a maquiagem, linda. Mas, é 

outra frente de investimento, a meu ver, para o grupo, para o Parafolclórico, para qualquer 

grupo artístico investir nisso: para que os próprios dançarinos possam se maquiar, possam 

encontrar, mesmo que tenha uma pessoa que venha dar dicas, instruções técnicas sobre essa 

maquiagem em algum momento, mas que eles também tenham esse aprendizado.  

A maquiagem, a luz, figurino, cenário, música, toda a sonoridade, o espaço, tudo isso 

compõe a coreografia, não só os gestos, não só os movimentos. Então, é um trabalho bem 

grande, e que envolve muita gente, e eu tive sorte nesse trabalho de contar, mesmo não 

tendo as condições mais favoráveis do ponto de vista administrativo e de infraestrutura, por 
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conta das dificuldades que o Grupo Parafolclórico da UFRN, e como outros grupos têm, de 

poder fazer um trabalho como eu gostaria. Mas, eu fico satisfeita porque eu contei com 

profissionais de excelência como esses que eu citei aqui e que realmente deram vida e me 

ajudaram enormemente a criar esse espetáculo. Obviamente, quando eu digo desses artistas, 

incluí todos os dançarinos que emprestaram seu corpo, sua energia, sua emoção para cada 

personagem, para cada cena, porque tudo isso é o que compõe. Eu evidenciei aqui os outros 

elementos porque a participação dos dançarinos na dança é evidente, eles estão ali. Mas, 

obviamente, há todo um trabalho de doação, de doar ara construir o espetáculo, as cenas, 

porque sem eles também não faria sentido. Então, é um conjunto, pequenas ações que são 

na verdade grandes ações, às vezes invisíveis também que constituem todo o espetáculo, 

que o público vai ver, vai gostar, não vai gostar, vai torcer a cara. Enfim, isso aí é outro 

departamento, é outro momento, mas é um processo muito rico. 

 

DANÇARINO 1 

IDADE: 35 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: PROFESSOR DE DANÇA 

FUNÇÃO QUE EXERCE/EXERCEU NO GRUPO: DANÇARINO, ASSISTENTE DE 

DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIGURINO 

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO: 12 ANOS 

1) Comente as coreografias que foram produzidas no espetáculo Flor do Lírio e de Debaixo do 

Barro do Chão. Como você percebe que foram trabalhados os elementos cênicos (cenário, 

figurino, iluminação, maquiagem etc.), bem como a gestualidade que compõem esses trabalhos? 

RESPOSTA: 

Flor do Lírio veio para abrilhantar mais o nosso grupo. Espetáculo falando sobre a 

Lapinha, sobre as jornadas pastoris e o reisado, relembra muito o passado, onde nossas 

famílias, nossas mães dançavam em frente às igrejas. Cansei de ver minha mãe 

dançando o pastoril em Pititinga (RN). Então quando a coreógrafa e diretora artística 

Petrucia Nóbrega fez esse espetáculo falando sobre os pastoris me lembrou muito disso. 

E foi um aprendizado muito bom tanto para mim como, acredito, para outros os outros 

dançarinos. E daí nós tivemos a oportunidade também de ter esse intercâmbio, essa 

ligação entre diretora e dançarinos em relação à pesquisa. Nós íamos pesquisar e depois 

montar junto com a diretora. Não montar especificamente, mas sim uma ajuda, um 

conhecimento, um aprendizado. Então foi um aprendizado porque eu conhecia o pastoril 

só assistindo, não como uma formação, como uma pesquisa. E o grupo teve essa 

pesquisa. Nós juntos, nós fomos aos locais onde existiam pastoris antigos. Também 

resgatamos lembranças sobre essa manifestação e juntamente com outros dançarinos, 

com direção e coreógrafa montamos esse espetáculo que ficou belíssimo. E dentro do 

espetáculo a iluminação, a maquiagem, o cenário, o figurino abrilhantaram o espetáculo.  
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Quando se coloca aquela iluminação que dentro do contexto do pastoril, com as 

meninas vestidas de vermelho, o painel com aquele cenário voltado para o pastoril que 

tem também o lado profano entre o vermelho e o azul, abrilhantou mais ainda. E para 

mim foi um aprendizado muito grande em termos de coreografia, iluminação, cenário. 

Aprendi muito, não apenas eu como dançarinos. E também o que me chamou atenção 

no Flor do Lírio em relação às montagens foi relembrar a Lapinha, que era o festejo em 

frente das igrejas. E dentro desse contexto do pastoril sagrado que também tinha os três 

Reis Magos - relembrando que eles também fazem parte da história de nossa cidade – e 

que eu representei um deles, me chama atenção o figurino desses personagens 

juntamente com a iluminação. E em algum momento existia um foco somente nos três 

Reis Magos. E quando eu estava em cena fiquei muito emocionado com aquela parte 

que eu estava fazendo e quando eu vi no dvd que a iluminação, junto com o figurino e a 

maquiagem deram um brilho a mais.  Isso é um dos pontos que eu foquei, mas outra 

parte também que eu visualizei muito foi o Pastoril Profano, onde tem a parte em que as 

meninas saem do religioso e vai para o Pastoril Profano, que foi outra roupagem, outra 

iluminação e foi outro contexto. E também para falar sobre o espetáculo junto com a 

maquiagem, onde contratamos profissionais para estarem junto com o grupo, onde foi 

mostrado como se utilizava a maquiagem com certas iluminações para atender a 

proposta do espetáculo. Focou-se mais no aprendizado em como se maquiar, como pôr 

cílios. E esse trabalho com a iluminação do espetáculo evidenciou mais a face dos 

personagens. Hoje, as dançarinas têm essa prática com a maquiagem que já era usada 

em espetáculos anteriores, mas para o espetáculo Flor do Lírio houve uma exigência da 

coreógrafa de um profissional para fazer essas maquiagens. 

 Eu lembro que no decorrer da montagem do espetáculo nós trabalhamos muito nessa 

pesquisa e a própria coreógrafa buscou a pessoa certa para fazer o figurino. Esse 

figurinista desenhou, levou para ela ver, mostrou qual o melhor figurino para levar para 

o palco, que luz poderia ser mais propícia para o figurino. Então esse profissional teve 

todo esse cuidado com o figurino. E depois disso pronto, víamos a questão da 

iluminação em que tínhamos que ensaiar com o figurino, com a maquiagem para ver 

essa combinação de figurino, iluminação, cenário, para poder as coisas realmente 

caminharem. E assim, foi um trabalho muito bom, foi muito legal, foi um aprendizado 

para nós dançarinos enquanto pesquisadores, pois tudo que pesquisamos, levamos para 

sala para ser debatido e em seguida fazer esse trabalho e mostrar para sociedade e para a 

própria universidade. O grupo também tem procurado fazer um intercâmbio com outras 

linguagens como o teatro, por exemplo. E no meu ponto de vista, foi muito importante 

para todos porque buscou-se essa interação, mostrando que é possível trabalhar com 

essa interação. E isso foi utilizado bastante no espetáculo Flor do Lírio. Em relação ao 

Debaixo do Barro do Chão, que para mim foi outro aprendizado não só como 

dançarino, mas também como assistente de direção que hoje estou exercendo.  

A coreógrafa buscou dar oportunidade aos dançarinos para fazer essa pesquisa e 

também a liberdade de coreografar junto com a própria coreógrafa. E assim foi muito 

rico por que visitou-se algumas comunidades para buscar esse conhecimento, essa 
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cultura que existe no nosso Nordeste. O Debaixo do Barro do Cão foi uma homenagem 

a Luiz Gonzaga e na pesquisa trouxemos outras músicas, outros autores, mas depois a 

pesquisa foi sendo delimitada até ser decidida essa homenagem a Luiz Gonzaga. E isso 

abrilhantou nosso espetáculo com todo o nosso empenho enquanto pesquisadores, 

dançarinos, coreógrafos, como assistente. E na pesquisa foram divididos grupos para 

pesquisar temas juninos referentes à música, às comidas etc. para produzir o espetáculo, 

pois a partir dessa pesquisa é que começamos a produzir o espetáculo. Em relação à 

pesquisa foi possível assistir várias quadrilhas em que a gente buscou alguns de seus 

elementos dentro da quadrilha como o sangê, o balancê para criar as coreografias. Uma 

coisa que chamou muito minha atenção no Debaixo do Barro do Chão foi o xaxado. 

Essa coreografia eu já tinha visto, já tinha conhecido o trabalho de outros, mas nunca 

tinha participado da pesquisa. E quando a gente vai pesquisar percebe que há muitas 

riquezas que nós temos no Nordeste e não aproveitamos. Então foi muito rica a 

pesquisa: de como usar a arma, como facilitar o uso do figurino dentro do espetáculo, 

porque é um espetáculo corrido, ele não para. Também vimos como ia ser a iluminação, 

como poderia abrilhantar na parte do xaxado, onde há muitos saltos, força, essa força 

tinha que ser mostrada para o público. E a iluminação ajuda nisso, a maquiagem, o 

figurino. Então, a gente aproveitou bastante essa pesquisa para justamente trabalharmos 

em cima disso. Uma parte que me emocionou muito é quando a luz bate e transforma-se 

num sol, com vários raios, quando eu vi a foto dessa cena fiquei muito emocionado, me 

chamou muito atenção.  

Em relação ao cenário, houve uma pesquisa da coreógrafa junto com a figurinista, que 

também trabalhou como cenógrafa para compor o cenário com sanfoneiros cujos 

materiais eram feitos com papel de jornal, foi o que precisava para estar de acordo com 

a proposta do espetáculo. Quando se fala nessa gestualidade onde a gente teve essa 

liberdade dada pela coreógrafa buscar, pesquisar. E à medida que íamos pesquisando, 

ela deu a liberdade para a gente criar a partir dos elementos que a gente pesquisou. E aí 

ela foi extraindo algumas ideias para se colocar nas coreografias. Por exemplo, qual o 

movimento do xaxado? Como poderia utilizar o movimento do xaxado, com a arma, 

sem a arma? Ela deu a liberdade para a gente criar o movimento, e depois ela ia rever 

esse movimento. E no caso dessa coreografia não foi utilizada a arma e sim uma 

representação gestual delas. Eu vejo que nesse ponto a gente está criando, a gente está 

mostrando alguns movimentos e a coreógrafa busca esse movimento para o 

complemento do que ela quer, do que ela está coreografando, eu vejo como um 

aprendizado também dentro do grupo, porque tudo é aprendizado. Saber usar aquele 

movimento que você sabe que é e ao mesmo tempo não é e utilizar para dentro da 

coreografia que você quer, para mim é um aprendizado. Então, essa liberdade é um 

aprendizado tanto para o grupo quanto para os dançarinos que crescem juntos. E o 

próprio dançarino cresce como profissional, como pessoa, e até mesmo como um futuro 

coreógrafo. Então, o grupo dá essa liberdade, e ele é isso. Quando se fala de uma base 

de pesquisa com danças populares, danças folclóricas, é justamente isso: interligar a 

direção, dançarino e quem está trabalhando com o grupo. Essa liberdade de ter essa 
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comunicação de aprendizado, de criação, onde se cria e se recria dentro do contexto do 

que está sendo pesquisado. 

 

DANÇARINO 2 

IDADE: 34 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: AGENTE DE SAÚDE 

FUNÇÃO NO GRUPO QUE EXERCE/EXERCEU: BAILARINO 

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO: 10 ANOS 

1) Comente as coreografias que foram produzidas no espetáculo Flor do Lírio e de 

Debaixo do Barro do Chão. Como você percebe que foram trabalhados os elementos 

cênicos(cenário, figurino, iluminação, maquiagem etc.), bem como a gestualidade que 

compõem esse trabalho? 

Toda coreografia quando vai ser criada, montada, tem todo um trabalho de pesquisa 

voltado para aquele espetáculo. Então, toda coreografia que foi realizada no processo do 

Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão, a gente foi pesquisar, foi ver grupos que 

também trabalhavam com o folclore. Eu lembro que quando estávamos montando o 

espetáculo Flor do Lírio houve um envolvimento com a magia da proposta, [...] era um 

espetáculo que falava sobre o ciclo natalino com as histórias, com as lapinhas, com os 

cordões pastoris, com Maria e José e também o lado profano que estava no processo de 

criação. Eu lembro que interpretei um dos Reis Magos e fui pesquisar como era a 

gestualidade, como eram os movimentos, como interpretar um Rei Mago, esse rei que 

iria fazer referência ao Menino Jesus. Eu lembro assim do Flor do Lírio, uma 

coreografia que marcou muito que era o reisado, que era uma coreografia que já existia 

mas era só dançada pelos meninos. E na verdade, Reisado era dançado pelas meninas, 

só que nessa versão os meninos que dançaram. Então, a gente foi no processo de criação 

também, de fazer toda a gestualidade de movimento, de coreografia. Era uma 

coreografia que exigia muito da gente que era forte, que a gente devia mostrar muita 

força, ao mesmo tempo uma coreografia que fosse leve, não forçado, mas uma coisa 

natural e dançada. Lembro que a gente fez horas e horas de criação, de ensaio para essa 

remontagem do Reisado. Foi muito interessante, bom. Além de, em cena, a gente usar 

um figurino diferente que a gente não era habituado e se adaptar também à coreografia e 

aos elementos também.  

Eu destaco no Flor do Lírio o Reisado. Então, tudo isso foi criado em horas de ensaio e 

nós tivemos até a oportunidade de criar nossos movimentos em algumas coreografias, 

ficar mais à vontade. Nossa coreógrafa e diretora artística Petrucia Nóbrega nos deixou 

bem à vontade para criar alguns movimentos e daí ela foi elaborando algumas 

coreografias, até tem uma das coreografias que foi criada assim: cada dançarino fez um 

movimento que criou e ela complementou na coreografia desse espetáculo. Isso foi 
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muito interessante. No Flor do Lírio a gente também tinha que fazer o lado profano 

porque era o religioso e o profano. Lembro que quando a gente estava fazendo o lado 

profano, éramos envolvidos numa sensualidade muito forte. E a gente tinha que 

interpretar isso em palco, em cena. Não ser vulgar, mas ao mesmo tempo ser sensual e 

cômico também, já que trabalhamos com o lado teatral, o espetáculo também tinha uma 

parte teatral que a gente se envolvia e tinha que mostrar esse lado mais cômico, sensual 

e ao mesmo tempo dançar. Então, você entrar em cena no espetáculo tinha que 

interpretar o seu lado sensual, o seu lado bailarino e ao mesmo tempo seu lado cômico. 

Isso era muito interessante, muito divertido também. Eu lembro que quando eu estava 

no processo de criação e a gente estava interpretando esse lado profano, lembro que eu 

me imaginava num bordel e vinham as dançarinas bem sensuais para a gente. Então, 

tínhamos que mostrar esse lado bem divertido e ao mesmo tempo sensual para o público 

e dançar para ficar uma coisa bem diferente. No espetáculo Debaixo do Barro do Chão 

também foi muito rico, já que a gente ia tratar dos festejos juninos, então tinha que se 

fazer muita pesquisa nesse lado, já que é uma tradição que envolve muitas coisas, que é 

rico em muita cultura, em muitas tradições. Então foi um processo muito legal.  

Lembro que tivemos workshop de ator, como fazer interpretação, de musicalidade 

também e de objetos em cena, a gente usou muito objeto em cena.  E o processo de 

criação foi baseado nisso também. Foi pesquisado através de livros e também de 

visualização de outros grupos também. Eu fui ver muitas quadrilhas, muita gente que 

dançava o São João em si, não só quadrilha, mas tudo que envolvia, através de santos, 

de imagens, de simpatias. Toda essa história para trazer para sala e desenvolver um 

trabalho que a gente pudesse fazer uma coisa bonita e diferente para todo mundo ver a 

tradição de tudo isso. No Debaixo do Barro do Chão as coreografias que também se 

destacam sempre são duas: uma que é dançada pelas meninas, que é a Dança das 

Bandeirinhas, que é uma coreografia muito rica, porque além de dança em cena, tem a 

interpretação das meninas, tem muito elemento em cena: tem bacia, tem água, tem 

lampiões. E elas cantam também. Então, foi todo trabalhado um processo de montagem 

com oficinas de interpretação, de canto, de como se envolver com o personagem. Então, 

eu destaco muito essa coreografia das bandeirinhas que foi dançada pelas meninas. É 

uma coreografia muito rica em cena, que foi muito difícil de ser trabalhada, que foi 

horas e horas, estudada e pesquisada.  

E também eu destaco o sangê, que já é o ponto máximo do espetáculo. Há troca de 

casais e é uma coreografia muito marcante, forte também, colorida, divertida. É uma 

parte do espetáculo que anima pra caramba, que é o auge, que o pessoal adora também. 

É uma coisa bem marcante também. Eu destaco o sangê. Foi uma das coreografias que 

mais se destacou e que envolve bastante você. Tudo tem um cuidado de como é 

apresentado ao público, a gestualidade, os movimentos. A gente faz um folclore mais 

moderno, mais ao mesmo tempo a gente não pode esquecer da tradição de cada 

coreografia, do folclore em geral. A gente é um grupo parafolclórico que trabalha com o 

folclore, mas aí não somos de tradição, aquele folclore de base, de raiz. É outra 

linguagem, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar a gestualidade fazer diferente, 

a gente tem que buscar ainda a tradição. Então, é muito importante toda a gestualidade 
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em cena, todo o movimento, todo o cenário, coreografia, tudo envolvido. E para isso a 

direção está em cima, está ali sempre observando todo o processo de criação. Na 

verdade, o Grupo Parafolclórico da UFRN está envolvido com muitas coisas. A gente 

trabalha muito esse lado de gestualidade, de aula, tudo para fazer um trabalho diferente, 

bonito em cena. Então, a preparação dos dançarinos é feita com aulas que a gente 

incorpora com a gestualidade do contemporâneo, do clássico. A gente tem sempre que 

ter uma base. Uma base de cada movimento até para interpretar certas coreografias. É 

através de ensaio, aulas, solturas, que você vai interpretando, incorporando um 

personagem, já para fazer uma apresentação coreográfica. É super importante você ter 

também uma base, uma aula, uma preparação anterior para refletir isso em cena, 

principalmente em palco porque quando você está em palco é uma coisa. E você em sala 

de aula, você trabalhando o seu corpo, a sua expressão corporal, você já vai absorvendo 

muita coisa que vai colocar em cena. Então, você fica livre de criar, você fica aberto de 

fazer a sua gestualidade. E quando chegar em cena, na hora, no palco, você mostrar isso. 

Mas não isso aleatoriamente, tudo em conjunto com a coreografia, com passos voltados 

para determinada coreografia, tudo baseado num determinado tema.  

Se eu for trabalhar um xaxado, eu vou interpretar um xaxado, eu vou ter uma aula 

básica dos movimentos para poder mostrar em cena. É muito importante também até 

para outros grupos tradicionais, a gente observando eles também têm um lado deles de 

participação em sala de aula, assim de montagem, de coreografia, de como criar um 

personagem para cada cena. Então é sempre importante você ter uma aula, você poder 

fazer uma soltura, um personagem, uma criação. Todo grupo, o dançarino precisa dessa 

aula, dessa criação, desses movimentos porque isso vai ser mostrado em cena, vai ser 

percebido por pessoas que vão estar lhe assistindo. Então para mostrar um trabalho bem 

feito, bonito, é necessário ter anteriormente toda uma incorporação, uma expressão, um 

trabalho voltado para o corpo, para a expressão. Nosso trabalho, como envolve dança, 

envolve teatro, envolve música também, as coreografias que são mostradas têm essa 

ligação um com o outro. O legal é isso que você pode dançar e ao mesmo tempo você 

vai interpretar um personagem, você fala em cena, você canta, você gesticula alguma 

técnica que trabalhou em sala de aula, uma técnica clássica, uma técnica 

contemporânea, seja qual for, você pode ter ligação em cena, em coreografias mostradas 

em público. É muito interessante, tanto no Flor do Lírio como no Debaixo do Barro do 

Chão, a gente teve toda essa estrutura corporal de poder mostrar essa ligação de 

movimentos, de gestualidade. Tanto o figurino como a maquiagem, como a iluminação, 

tudo tem que está em sintonia. Então a gente passava horas de ensaios tanto provando 

figurino, ajeitando de um lado, ajeitando de outro, vendo qual era o melhor figurino 

para cada coreografia. Isso era muito interessante porque a nossa coreógrafa Larissa 

Marques também nos deixou bem à vontade para a gente interpretar.  

Eu lembro que ia interpretar um santo que eu acho que era São Pedro ou era Santo 

Antônio, não lembro agora. E a gente foi num processo, eu junto com outros dançarinos 

também, num processo de criação, de como era. Fui atrás de um santinho, de um 

Menino Jesus também para poder interpretar esse processo de criação para mostrar em 

cena. Sempre é importante a questão de figurino, iluminação, maquiagem porque como 
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tudo é um conjunto, vai está tudo em cena, o pessoal olha, observa. Lógico que tem 

gente que é entendida, que vai entender sobre cultura, sobre dança e vai saber o que está 

sendo mostrando ali. Então, cada figurino que foi mostrado foi pesquisado, sim, foram 

feitos baseados nas tradições com a nossa figurinista. Ela foi pesquisar também, foi 

mostrar para a gente os desenhos, como era o figurino de cada coreografia, de cada 

bailarino. E a gente foi vendo, juntando cada coisa, foi mostrando, foi criando. 

 

 

DANÇARINO 3 

IDADE: 30 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: PROFESSORA 

FUNÇÃO NO GRUPO QUE EXERCE/EXERCEU: BAILARINO/ ASSISTENTE DE 

DIREÇÃO ARTÍSTICA 

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO: 8 ANO 

1) Comente as coreografias que foram produzidas no espetáculo Flor do Lírio e de 

Debaixo do Barro do Chão. Como você percebe que foram trabalhados os elementos 

cênicos (cenário, figurino, iluminação, maquiagem etc.), bem como a gestualidade que 

compõem esse trabalho? 

 

RESPOSTA:  

Antes de responder sua pergunta de como essas coreografias foram produzidas e de 

como esses elementos cênicos, figurino, iluminação, maquiagem, entre outros, bem 

como a gestualidade dos espetáculos, de como eles são elaborados, eu acredito que é 

importante falar sobre a gestão de um grupo de dança, porque, a meu ver, existem 

alguns sistemas dentro da gestão de um grupo de dança que são importantes para se 

pensar essa construção e esse próprio fazer artístico, então, tem um autor do teatro 

Antônio Carlos Araújo Silva que tenho uma referência dele, na verdade é sua 

dissertação de mestrado, defendida na USP, em 2000, intitulada “A gênese da vertigem: 

um processo de criação do paraíso perdido”. Então, na verdade, esses conceitos que vou 

falar agora, eles são muito divulgados na linguagem cênica do teatro, esses conceitos 

surgem daí. E Silva vai falar de alguns sistemas que definem a criação artística, são três 

sistemas que ele coloca, que é o sistema autocrático, sistema coletivo e o sistema 

colaborativo. Eu vou falar apenas de dois, que são o autocrático e o colaborativo, 

porque eu acho que o Grupo Parafolclórico da UFRN se encaixa dentro desses sistemas.  

E o que seria esse sistema autocrático? No sistema autocrático, a ideia de que toda 

articulação da construção do espetáculo é definida pelo diretor, ou seja, se tem um 

campo de autoria específico. E a articulação dos elementos que constituem a arte da 

dança, a criação desses espetáculos, é dada por uma síntese que é construída pelo 
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diretor. Então, é esse diretor que vai dialogar com o figurinista, o cenógrafo, o 

iluminador, os dançarinos separadamente, mas o que vai permanecer no final é a 

decisão do diretor, a unidade estética nesse sentido é definida por ele. O sistema 

coletivo, só para definir, é o sistema em que o coletivo vai propor a unidade estética, 

sendo que a síntese do espetáculo é dada pelo coletivo e não pelo diretor, então, ao 

mesmo tempo eu posso ser bailarino, eu posso ser figurinista, há uma ampliação maior 

dessas funções, o que não é o caso do Parafolclórico da UFRN, a meu ver. Entretanto, 

além do sistema autocrático, o Parafolclórico da UFRN trabalha com o sistema 

colaborativo.  

E o que seria isso? Antônio Silva acredita que esse sistema é aquele que mais se adéqua 

às cadeias produtivas dentro de um sistema cultural e ele fala que os processos 

colaborativos são aqueles onde existem a manutenção das especializações, o iluminador 

é responsável pelo processo de criação da iluminação do espetáculo, o cenógrafo é 

responsável pelo processo de criação da cenografia do espetáculo e assim por diante, 

existe a manutenção das especializações, sendo que a síntese estética vai ser dada por 

cada profissional da área artística, ou seja, pelo figurinista, pelo cenógrafo, pelo 

iluminador, entre outros. Em cada um desses elementos tem uma autonomia. Esse 

profissional vai ter uma autonomia sobre a sua criação, a criação desse elemento cênico. 

Só que a síntese não é dada só pelo diretor e sim por um diálogo com o coletivo em 

geral, então isso inclui os dançarinos, a direção. É um sistema mais democrático, eu 

acho que o Parafoclórico da UFRN trabalha muito isso na criação dos espetáculos. 

Então, o iluminador, por exemplo, pode interferir no figurinista, o figurinista pode 

interferir no cenógrafo, mas eles podem definir, dar sugestões, mas cabe a cada um 

decidir o melhor procedimento a adotar no final. E esse é um procedimento final vai ser 

adotado pelo coletivo, pelo grupo. Vai ser um diálogo constante entre todos. Ainda 

segundo Antônio Silva, o papel do diretor do sistema colaborativo é de organização do 

espetáculo e no caso do Parafoclórico da UFRN, o diretor pode opinar, dialogar com 

esses elementos cênicos, mas sem poder decidir do destino final dele, como seria no 

sistema autocrático.  

Então dentro do Projeto Artístico-Pedagógico do Parafolclórico da UFRN, esses 

sistemas de produção, tanto o autocrático como o colaborativo, a meu ver, vão definir 

diferentes caminhos na criação desses espetáculos, como foi o Flor do Lírio e o 

Debaixo do Barro do Chão, sendo que uns mais e outros menos democráticos. É 

importante falar também sobre a estrutura de um coletivo de dança aqui na cidade do 

Natal, que se resume muitas vezes à direção geral, a direção artística, o coreógrafo e o 

bailarino. No Parafolclórico da UFRN, entretanto, não é diferente, essa estrutura dos 

coletivos de dança da cidade do Natal permanece, mas o dançarino no grupo, como em 

outros grupos também, em outras companhias. 

 O dançarino não é só aquele que vive e representa a dança , ou seja, não é só o 

intérprete, ele também pesquisa, ele também vive essa dança antes de dançá-la, ele 

ajuda na criação, contribui também com a construção das coreografias, a opinar, dar 

sugestões. Então esse envolvimento do dançarino é muito importante para a criação do 

próprio personagem que ele vai interpretar, para o conhecimento dessa história, da 
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história cultural das danças tradicionais e também para que ele entenda de fato não só a 

dança específica, a técnica ou a estética daquela dança específica, mas também como se 

constrói esses espetáculos em geral. E a meu ver o artista tem que participar dessa 

construção. Então o dançarino, além de pesquisar, ele vai buscar contextualizar essas 

danças em suas pesquisas no Parafolclórico da UFRN, procurando através de suas 

pesquisas entender os significados dessas danças, os elementos culturais, simbólicos, os 

aspectos históricos para assim poder melhor interpretá-las. É importante dizer também 

que o que eu percebo em relação aos grupos de dança da cidade do Natal, é que a 

maioria contrata vários coreógrafos para a construção de um espetáculo, não havendo 

muitas vezes uma unidade estética e essa unidade estética, a meu ver, é muito 

importante.  

E aí o espetáculo fica muito recortado, muito fragmentado como se fosse uma soma de 

coreografias que muitas vezes as temáticas não se conectam. Com raras exceções isso 

nos grupos e eu acho que o Parafolclórico da UFRN é uma delas. Então ele parte 

sempre, por exemplo, na criação do Flor do Lírio ele parte de uma temática que é a 

Lapinha, os Reisados todo o universo do Pastoril. No Debaixo do Barro do Chão ele 

parte de uma temática que é o ciclo junino. Então tem uma temática única e isso vai ser 

o início de uma proposta que vai se configurar, a meu ver, uma unidade estética 

importante para o espetáculo. Partindo dessa temática para a construção do espetáculo, 

as coreografias na maioria das vezes, no caso do Parafolclórico da UFRN, elas 

compõem o espetáculo ao final, a criação desse espetáculo compõe essa unidade estética 

e essa identidade. Na verdade, eu digo que isso aconteceu nos dois espetáculos, 

entretanto, eu vejo que aconteceu de uma forma mais acentuada ainda no espetáculo 

Flor do Lírio, onde esses elementos realmente traduziram essa unidade estética em toda 

criação, em toda essa proposta dessa unidade estética, eu acho que aconteceu, de 

figurino, de maquiagem, de iluminação.  

Não que no Debaixo do Barro do Chão não tenha acontecido, mas a meu ver é mais 

nítido essa unidade estética no espetáculo Flor do Lírio, é mais possível de ser 

apreciada. Outra coisa importante, como Petrucia Nóbrega cita em seu artigo “Dançar 

para não esquecer quem somos” (2000), é que as danças tradicionais, populares. E aí eu 

não vou entrar no mérito do conceito se é popular se é tradicional. Mas,elas são textos 

corpóreos que transcrevem a marca da cultura ou da tradição. São danças geralmente 

criadas pelo povo de modo anônimo, coletivo, temáticas conhecidas e de domínio 

público. E essas danças têm origens diversas nas festas, nas celebrações, na 

religiosidade, na liberação da rotina. Trazem elementos dos nativos, dos escravos, 

colonizadores. E tudo isso conforma um significado cultural e um signo, que mesmo 

que haja uma composição, uma recriação, é possível que a plateia se reconheça naquele 

universo. Então acho que a dança tradicional, essa gestualidade que é própria da 

comunidade onde ela tem origem, ela também é ressignificada, mas ela não perde esse 

significado cultural, essa identidade com aquele que a aprecia, com a plateia, por 

exemplo, uma vez que essa gestualidade é conformada a partir de simbologias, os 

significados, os elementos da cultura, de uma tradição que se renova, de uma técnica e 

da expressão da própria arte do povo.  
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Nos espetáculos do Parafolclórico da UFRN essas significações, esses signos que são 

construídos historicamente, permitem que nós possamos interpretá-los, que nós 

possamos reconhecê-los, porque no nosso imaginário criativo já existe muito dessa 

significação cultural, simbólica que permeia esses dois espetáculos, por exemplo, que 

você está pesquisando: o Flor do Lírio e Debaixo do Barro do Chão. Entretanto, o 

objetivo do Parafolclórico da UFRN é transcender essas experiências nas comunidades 

que as originam, levando-as ao palco com uma abordagem cênica e estética, que eu 

acredito que nós poderíamos falar contemporânea, mas contemporânea em que sentido? 

No sentido dessa composição permitir a entrada, a absorção de outros elementos 

cênicos, por exemplo, como é o caso dos elementos teatrais, na própria fala, no diálogo 

que é visto nos dois espetáculos, tanto no Flor do Lírio, nas falas de Mundico e de Júlia 

Emília, como em uma das coreografias do Debaixo do Barro do Chão ou os próprios 

santos que utilizam dessa linguagem cênica teatral, entre outros elementos mais 

contemporâneos que eu acho que com a reunião nessa construção deles é possível se 

falar de uma linguagem contemporânea também. E quando eu falo de contemporâneo, 

não é a linguagem da dança contemporânea, mas a criação contemporânea que hoje em 

dia é permeada por vários elementos, um deles é o que eu acabei de falar. É importante 

também a partir disso notar que essa memória, essa identidade, essa identidade cultural, 

essa identidade simbólica entre o público e aquele que representa essa dança, no caso de 

nós dançarinos, é uma memória que eterniza os acontecimentos da própria vida que tem 

a ver com a própria origem dessas danças, dessas festas, dessas celebrações, de onde 

elas surgiram.  

Eu acho que a memória nesse sentido é um elemento importante também, é um 

elemento de diálogo entre o artista o público. E aí eu não sei se o Parafolclórico da 

UFRN é só um grupo que recria essas danças, eu acho que na verdade ele compõe essas 

danças, e eu falo isso com base em Lia Robatto no seu livro A dança do indizível, de 

2002, que ela fala assim: “quando nós compomos e não recriamos, que é o objetivo dos 

grupos parafolclóricos, as coreografias passam a ter um tratamento estético formal com 

uma linearidade artística predominante”. Então, no caso do Parafolclórico da UFRN, 

esse trabalho de composição e de transfiguração cênica das danças e da tradição é feito 

a partir de coreografias mais contemporâneas, é feita a partir de uma composição mais 

contemporânea. Da comunidade para o palco, essa linguagem cênica, essa linguagem 

artística, ela vai ser outra, vão ser atribuídos novos sentidos a essas manifestações, a 

partir dessa projeção artística que o grupo realiza. Entretanto, esses sentidos não vão se 

apartar da comunidade que foram originadas. Muito pelo contrário, eles vão fazer parte 

de uma nova composição. E com isso eu acredito que o grupo vai criar outros formatos 

estéticos para o elemento da cultura, da própria arte. 

 Então você pede para comentar as coreografias que foram produzidas no espetáculo. Eu 

não sei se vai ser necessário comentar uma por uma, até porque, como eu disse, a meu 

ver, há uma unidade estética no espetáculo. Então, não é necessário comentar uma por 

uma, porque essa unidade estética vai perpassar a construção do espetáculo em si. E 

muitas coreografias vão ter esse aspecto. No caso do Flor do Lírio, é importante falar de 

três momentos que eu acho que compõem esse universo desses Pastoris, da Lapinha e 
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do Reisado, que é a Natividade, quando se inicia o espetáculo, o Pastoril Sagrado, com 

todos elementos que são preponderantes desse Pastoril e o Pastoril Profano. Essas 

coreografias, na verdade, já vão configurar essa unidade estética dentro do espetáculo, a 

partir do desenvolvimento, esses elementos cênicos que você coloca cenário, figurino, 

iluminação, vão ser facilmente percebidos, e eu acho que a gestualidade também está 

implicada em toda construção desses elementos, pode-se até se observar essa 

gestualidade separadamente, mas essa unidade estética só é possível com o trabalho, no 

espetáculo, da iluminação, do figurino, desse conjunto. No caso da Natividade, a 

primeira parte do espetáculo Flor do Lírio, essa unidade estética, ela é construída a 

partir de um momento em que se deixa mais claro essa simbologia do ciclo natalino, de 

uma forma mais leve em que esses elementos como o Nascimento, a Anunciação do 

anjo, as Estrelas seguindo os Reis Magos, os Pastores. Todos esses personagens vão 

compor uma gestualidade que vai procurar de uma maneira muito criativa, a meu ver, 

falar um pouco sobre essa história. E aí quando eu falava anteriormente de uma 

linguagem mais contemporânea é porque outros elementos, não o que todo mundo 

conhece sobre esse momento dessa natividade, são inseridos e essa linguagem 

contemporânea vai ser perceptível dentro dessa proposta artística.  

Uma coisa que me chama muito atenção, por exemplo, uma luz que existe nesse 

primeiro instante do espetáculo que vai simbolizar o Menino Jesus. A meu ver, essa 

criação contemporânea é possível de ser visualizada. Outras coisas, por exemplo, ao 

invés de mirra, incenso, enfim, os presentes dos Reis Magos, são dadas roupas dos 

personagens, simbolizando a própria arte, a própria cultura que está sendo construída, 

entre outros elementos que, a meu ver, conformam essa unidade e essa gestualidade. Os 

tons dos figurinos, em tons terra, marrons ou meio alaranjados, com a luz, num primeiro 

momento em tom âmbar, facilitam a leveza e a própria construção dessa gestualidade, a 

maquiagem também em tons que realmente identificam essa proposta desse Pastoril. 

Todos esses elementos em conjunto vão traduzir o que é o espetáculo Flor do Lírio, o 

que é essa proposta do Flor do Lírio. E aí partindo já para um outro momento que seria 

o Pastoril Sagrado, que seriam essas jornadas que os pastores e as pastoras fazem de 

tentar chegar até o Salvador, essas jornadas também são permeadas de muitos elementos 

que podem ser vistos nessa composição mais contemporânea.  

No caso do Pastoril Sagrado, os solos dos personagens da Diana, da Cigana, da Florista, 

da Borboleta caracterizam  essa linguagem de uma composição, ou como muita gente 

fala, de uma recriação, que não é perceptível no pastoril original muitas vezes. As 

próprias roupas, a leveza das roupas, a criação dessas roupas, por exemplo, no caso do 

personagem da Borboleta nos pastoris mais originais, para se caracterizar a Borboleta, a 

roupa que o personagem utiliza, ela marca aquela figura etérea com a sua asa. Já na 

construção do espetáculo Flor do Lírio, a Borboleta, o que caracterizava eram duas 

antenas no seu adereço de cabeça e nada mais. E quem tinha que construir essa 

gestualidade era o dançarino que estaria dançando. Eu penso que esse entendimento 

dessa proposta, essas pesquisas, essa ligação mesmo cultural e simbólica anteriormente 

à própria criação e no momento de criação, ela também faz com que o dançarino não só 

se identifique, mas também o ajude a recriar e a entender toda essa concepção e essa 
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proposta de criação do espetáculo. Partindo para o Pastoril Profano, que é outro 

momento do espetáculo Flor do Lírio, e, a meu ver, é um momento de muita interação 

com o público, que é um momento em que o público se reconhece, é um momento em 

que nos pastoris originais toda essa religiosidade, toda essa celebração festiva do 

momento natalino com aspecto mais religioso, foi diluída, deixou de ser apresentada na 

frente das igrejas para locais mais “profanos”, como as ruas, as praças. Acho que com 

isso muitos elementos importantes foram acrescidos a essa dança.  

No espetáculo, por exemplo, a gente pode notar a sensualidade, não são mais as moças 

castas, religiosas, mas as mulheres demonstrando toda uma sensualidade que não é 

vulgar dentro da dança, mas que cria um certo ambiente, cria uma certa cena que vai 

compor a própria tradução desse elemento cultural que é o pastoril Profano. As músicas 

de duplo sentido, os movimentos, a gestualidade mais obscena. E um personagem que 

puxa um pouco isso dentro do Pastoril Profano é o Velho ou a figura do Palhaço e no 

caso do espetáculo Flor do Lírio, é a figura do Velho, que foi feito por Nonato. O 

espaço que se utiliza, eu também acho que traduz um pouco dessa linguagem 

contemporânea, porque não é só o espaço do palco, assim como no espetáculo Debaixo 

do Barro do Chão, não só aquele espaço central, mas os dançarinos se deslocam, os 

dançarinos entram pela plateia, os dançarinos se comunicam, não só com a dança em si, 

mas através da própria proximidade do espaço. Então eu acho que isso também é 

importante dentro desses processos de criação, dessa construção desse espetáculo. Então 

o espaço também é um elemento que conforma essa unidade estética dentro da proposta 

do Pastoril, dentro da proposta do que era o Flor do Lírio. E com isso vão se traduzindo 

outras significações. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer com isso é que a meu 

ver é impossível separar ou se pensar esse elementos isolados, porque a iluminação vai 

interferir diretamente na proposta estética de determinada coreografia ou do espetáculo 

como um todo. O figurino, que é a vestimenta do dançarino, vai ser fundamental para a 

criação desses gestos, na elaboração desses gestos, na conformação dessa gestualidade.  

Os adereços, o cenário é o que vão compor também junto com todos esses elementos 

um pouco desse universo que se quer passar. Desse universo cênico, desse universo que 

é criado e que pode ser imaginado para além também daquilo que se coloca. E cada um 

vai construir essas significações a partir do que já traz dentro de si, dessas experiências 

do que viveu. E essa é a dinâmica da cultura, e eu acho que esse também é o papel do 

Parafolclórico da UFRN, a partir do momento em que ele cria que ele pare um 

espetáculo como esse. Então esses figurinos, adereços, a iluminação, as coreografias, 

todos esses elementos são significantes no sentido de integrarem-se a um sistema de 

sentido. [...] a partir do que é construído, a meu ver, eu posso comunicar e na dança a 

comunicação é através do corpo, é através do meu movimentos, é através do meu gesto, 

é através da minha expressão. Então, nesse sentido, esses elementos realmente são 

fundamentais e não podem ser vistos separadamente, eles têm a sua especificidade, isso 

é lógico. Mas eles, a meu ver, dentro do espetáculo quando ele se cria, quando ele é 

formado, a unidade estética já se forma e a gente não consegue isolar os elementos. A 

gente pode passar só a luz, mas a unidade estética da proposta do espetáculo Flor do 

Lírio, ela só vai ser possível de ser observada pelo público com a união de todos esses 
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elementos: gestualidade, iluminação, figurino, cenário, adereços, coreografias e tudo 

que conforma essa dança, tudo que vai integrar esse sistema e que vai fazer sentido.  

Já o espetáculo Debaixo do Barro do Chão foi pensado como uma homenagem a Luiz 

Gonzaga, o rei do baião, que foi um artista muito importante não só para os nordestinos, 

mas para  os brasileiros que no sentido de que ele que divulgou essa música, divulgou 

uma cultura própria que era muito próxima apenas do Nordeste. E aí ele foi para o 

Sudeste e realmente não só divulgou como propagou essa cultura por lá. E a meu ver é 

uma figura muito importante e eu acho que um dos símbolos do Debaixo do Barro do 

Chão foi ter feito essa homenagem para o Luiz Gonzaga. Entretanto, eu acho que nas 

coreografias talvez essa homenagem pudesse ficar um pouco mais clara. Tudo bem que 

as músicas sempre foram pensadas a partir de um referencial do Luiz Gonzaga, mas eu 

acho que essa dimensão de homenageá-lo, para ser uma homenagem, eu acho que isso 

deveria ter sido levado além da escolha das músicas, ter sido pensado além da escolha 

das músicas. O que eu vejo de comum entre os dois espetáculos é que no Debaixo do 

Barro do Chão também há esse exercício da representação por meio de diálogos de 

elementos do próprio teatro, como os três santos, Antônio, João e Pedro, e também em 

um momento que foi a Dança das Bandeirinhas em que se pode entremear dança, alguns 

trechos dessa dança, algumas cenas dessa dança com elementos da linguagem do teatro.  

E aí também nesse sentido eu acho que o Debaixo do Barro do Chão não deixou de 

pensar essa proposta, essa linguagem mais contemporânea dentro dessa arte tradicional 

que o Parafolclórico da UFRN trabalha. Eu acho sim que no Debaixo do Barro do Chão 

há unidade estética porque eu penso que ela é feita, em primeiro lugar, a partir de uma 

temática central e que esse espetáculo passa a ser construído. E a temática central do 

espetáculo Debaixo do Barro do Chão foram as festividades, foi todo o universo dos 

festejos juninos, então houve essa nova composição a partir desses elementos mais 

originais. Entretanto, eu acho que no Debaixo do Barro do Chão essa unidade estética 

às vezes deixa a desejar porque eu não vejo tanto o figurino dialogando com os outros 

elementos cênicos, em algumas ocasiões. Então, eu penso que isso quebrou um pouco 

da unidade estética do espetáculo. Não que eu não goste, eu acho que foi um desafio 

também. Quem vivenciou esse processo sabe, foi um desafio essa nova proposta de 

trabalhar com novos artistas, eu acho que tem que se dar chance mesmo ao potencial 

desses novos artistas, novos figurinistas que foi o caso de Tânia Fernandes, mas eu acho 

que talvez pelo próprio processo de criação, esses elementos não configuraram no final 

dessa proposta estética essa unidade. Eu acho que com isso esse espetáculo perdeu um 

pouco. Acho que essa unidade estética poderia ficar mais visível. Entretanto, em termos 

de construção dessa gestualidade, construção dos elementos de iluminação, da própria 

maquiagem, acho que se teve um cuidado muito grande também para se configurar essa 

cena desses festejos juninos. E aí também no espetáculo Debaixo do Barro do Chão 

uma coisa que há em comum é a utilização desses outros espaços, dessa proximidade 

com a plateia que não só o palco, por exemplo, no primeiro momento do espetáculo, 

quando a plateia se surpreende com os bailarinos entrando com o pau de fitas, saindo da 

plateia e subindo ao palco. Assim como acontecia também no Flor do Lírio com os 

personagens Júlia Emília e Mundico. E essa proximidade do público, a meu ver, é bem 
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essencial, é importante nessa proposta artística. Essa proposta de composição, de 

recriação também foi muito observada no espetáculo Debaixo do Barro do Chão com a 

Dança das Bandeirinhas, por exemplo. Assim como no Flor do Lírio, em que a dança 

original é muito simples, a gestualidade é muito simples no Debaixo do Barro do Chão, 

ou era muito simples ou, pior ainda, a proposta que se quis lançar nem exista, então essa 

liberdade de criação foi ainda maior e aí isso é possível de ver na coreografia das 

Bandeirinhas, original da cidade de Touros/RN, uma coreografia que as senhoras apenas 

seguiam em fila para frente e para trás, e mesmo que muita gente ache que tenha ficado 

uma elaboração simples, mas foi uma elaboração que exigia uma criação de algo novo, 

porque partindo do que se tinha, era muito simples, era muito óbvio. Não que não 

tivesse sentido, não estou depreciando a coreografia original, mas para a proposta do 

Parafolclórico da UFRN, ela é muito simples.  

E aí também eu acho que é algo que deve ser respeitado, não tinha como elaborar algo 

muito distante disso porque senão iria desvirtuar completamente o que existe 

originalmente. E aí quando eu falava dessa possibilidade de uma criação maior, eu vejo 

que foi na coreografia do balancê. Tem a aproximação entre os pares própria do forró, 

de músicas como o baião, o xote. São danças que fazem parte desse universo dos 

festejos juninos, entretanto a coreografia foi recriada a partir desses elementos, dessa 

proximidade. E aí foi importante também, eu lembro desse processo de criação, a 

participação dos dançarinos. Como no Flor do Lírio, nós tivemos nosso momento de 

criação, nós tivemos nosso momento em que nossa criatividade foi respeitada, eu acho 

que no Debaixo do Barro do Chão isso não deixou a desejar também. E eu me lembro 

muito dessa coreografia particularmente do balancê, das Peneiras. Então são 

coreografias que retratam esse cotidiano, retratam essa vivência dessas pessoas que 

vivem realmente a colheita desse período, que vivem o soltar os fogos, a culinária. 

Então, são elementos culturais simbólicos muito ricos que eu acredito que o Debaixo do 

Barro do Chão, através de suas danças, através de sua composição, soube se aproximar 

desse universo, não se distanciando, mas também criando algo novo. A coreografia do 

xaxado, por exemplo, com uma música quase uma composição clássica, instrumental e 

a meu ver é algo bem interessante também porque você lida com duas propostas 

diferentes.  

O xaxado é uma dança tão forte, com gestos tão característicos e ao mesmo tempo 

dançado ao som de uma música que tem o seu momento mais forte, que tem o seu 

momento mais áspero, rígido, mas que também [...] me leva à uma apreciação mais 

leve, mais fluida, que é própria dessa linguagem contemporânea. Assim como o 

balancê, o sangê é o se aproximar, tem um significado essa palavra, mas a partir desse 

significado que foi construída a proposta coreográfica. Então são esses elementos, é essa 

criatividade própria desse sistema que é colaborativo também que eu acho que contribui 

muito para o final, a unidade desse espetáculo, a composição desse espetáculo, em que 

não é só o dançarino que é senhor daquela dança, vamos dizer assim, é quem vai 

evidenciar o que estar sendo passado, mas todos os elementos que compõem essa 

criação artística. E aí, como já disse anteriormente, eu não consigo ver esses elementos, 

quando o espetáculo está conformado, separadamente porque tudo compõe essa unidade 
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estética, tanto observada no Flor do Lírio como no Debaixo do Barro do Chão. É 

importante dizer quando eu falo dessa linguagem contemporânea que eu citei tanto na 

entrevista, não que o grupo seja um grupo de dança contemporânea a meu ver, é bom 

que isso fique claro. O grupo está imerso na contemporaneidade, e quando se fala em 

criação artística, isso fica mais claro ainda. E o que seria essa contemporaneidade no 

universo artístico? Um dos elementos, por exemplo, seria a hibridização de técnicas, no 

caso, por exemplo, do Flor do Lírio, nós não dançamos ou só recriamos a técnica 

popular, mas o próprio bolero que é uma dança de salão no Pastoril Profano. A 

hibridização de técnicas, a hibridização de linguagens é quando eu cito a questão do 

elemento cênico do teatro, dessa interferência do elemento do teatro. As músicas ou a 

ausência delas, [...], e que também é um elemento dentro da linguagem da dança na 

contemporaneidade. 

 Nesse sentido, não é só um grupo de danças tradicionais. Eu não sei o que é. Mas, eu 

penso que está um pouco no meio disso tudo porque ele se apropria desses elementos 

dessa estética, dessa contemporaneidade, mas ao mesmo tempo ele quer falar desse 

tradicional. Então há um movimento nisso tudo que é um movimento que eu não sei 

aonde vai parar. Eu fico pensando nas próximas propostas do grupo, esses foram os 

últimos dois espetáculos, e aí eu fico pensando, depois disso o que vai vir: se essa 

linguagem contemporânea, esses elementos vão permanecer? Como vai ser essa 

criação? Eu acho que o Parafolclórico da UFRN só vai definir mesmo o que é enquanto 

grupo de dança a partir dessas novas criações, a partir desse repensar do grupo, de quem 

faz o grupo, da direção e inclusive dessas pesquisas que estão sendo elaboradas a partir 

da história do grupo, a partir dos espetáculos da história do grupo. Eu acho que são 

pesquisas fundamentais não só para marcar a memória do grupo dentro do cenário da 

universidade ou dentro de cenário dos grupos de dança de Natal, mas também para 

deixar vivos esses elementos, inclusive aqueles que ainda não estão resolvidos, que são 

motivos de talvez futuras mudanças dentro do próprio grupo, dentro do próprio universo 

que ele cria. O Parafolclórico da UFRN de hoje não é o mesmo que surgiu há dezenove, 

vinte anos atrás. O Parafolclórico da UFRN de hoje não vai ser o mesmo daqui a cinco, 

seis anos, daqui a dois, três anos. Então eu acho que essa questão da tradicionalidade 

que se renova, ela também é possível de ser vista na própria dinâmica do grupo, na 

dinâmica da criação dos espetáculos, na dinâmica do que se pensa, e de quem pensa o 

que é, quem faz o Grupo Parafolclórico da UFRN. 

 

DANÇARINO 4 

IDADE: 44 ANOS 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 

FUNÇÃO QUE EXERCE/EXERCEU NO GRUPO: DANÇARINA E 

MANUTENÇÃO DE FIGURINO E ADEREÇOS 

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO: 14 ANOS 
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1)Comente as coreografias que foram produzidas no espetáculo Flor do Lírio e de 

Debaixo do Barro do Chão. Como você percebe que foram trabalhados os elementos 

cênicos (cenário, figurino, iluminação, maquiagem etc.) e a gestualidade que compõem 

esses trabalhos? 

RESPOSTA: 

Bem, começando pelo espetáculo Flor do Lírio, realmente o figurino foi muito bem 

elaborado, assim como a maquiagem. A coreógrafa deu as dicas e fizemos alguns testes 

de como ficaria essa maquiagem. O pessoal do azul e o pessoal do vermelho, que são os 

cordões, usavam a maquiagem conforme a cor do seu figurino. Então isso foi muito 

interessante porque mudou a fisionomia das pessoas também pela questão da 

maquiagem, a cigana tinha sua maquiagem, a borboleta, a florista. Cada uma ficou 

realmente caracterizada com a questão da maquiagem diferenciada, que ficou bem 

interessante. O cenário e a iluminação do Flor do Lírio, a parte inicial onde tinha os 

Reis Magos, Maria, José, entravam todos os dançantes, tinha a Estrela e o Anjo também 

foi muito interessante porque não se usou o cenário para compor aquele momento, foi 

feito com a iluminação. Na hora do solo da Estrela tinha uma estrela e tinha uns focos 

de luz iluminando os personagens que ficou muito bonito porque ele fez um jogo de luz, 

tinha muito branco. E ficou muito bonito e diferenciou porque marcava no palco a 

posição que os dançarinos iam ficar conforme as suas entradas e as suas posições 

naquele momento de entrada. O cenário do início também combinava com que tinha, se 

não me engano, tinha três peças de juta e uns círculos com fitas que combinava 

perfeitamente com o figurino dos dançantes, que era uma cor bege com dourado, tinha a 

roupa também dos Reis Magos, Maria e José.  

Continuando, tinha os pastores, os cordões e os personagens do Flor do Lírio, que são 

os personagens do pastoril, como borboleta etc. Então o figurino até hoje – ele foi até 

aproveitado em outras coreografias, que eu soube que o pessoal viajou e aproveitou um 

figurino para esse novo espetáculo – para ver como a riqueza de detalhes do figurino foi 

importante, porque ele foi muito bem trabalhado, ele usava fitas trançadas, tinham 

detalhes que pode até ser que o espectador não tenha visto em sua sutileza, mas nós que 

estávamos próximos aos figurinos, vimos os detalhes, muito elaborado. Então eu 

considero realmente o figurino todo do Flor do Lírio, muito bem escolhido, muito bem 

feito, muito bem elaborado, combinando com todo cenário, figurino e maquiagem, e 

iluminação também.  

Na parte do profano que se usava uns colants e umas calças parecidas com as dos anos 

70, boca de sino, que eram recortadas em pedaços. Foi assim uma inovação porque 

enquanto o religioso era tudo muito bem organizado, tudo muito certinho, já o profano 

ele fez uma mudança de cores, tinha um colant e vinha uma calça de cetim e ela tinha 

pedaços de cores uns mais claros outros mais azuis, o que dava um aquele contraste 

assim bem transcendental, pós-moderno a coreografia, apesar de tudo ser voltado para 

uma coreografia dançada por tanto tempo, mas deu uma cara nova às coreografias por 

conta do figurino. E como pano de fundo tinha o cenário que era somente um pano todo 
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colorido, onde tinha as cores vermelho e azul dos cordões e eles em pedaços, o que dava 

aquela coisa de colorido, de lúdico ao espetáculo. Você estava sempre ali num momento 

de brincadeira, tinha coreografia nova, era o mesmo cenário, mas combinava com todas 

as coreografias. Então, em relação ao Flor do Lírio, o que eu tenho a dizer que ele foi 

rico em detalhes. A riqueza do material, dos tecidos, dos adereços que foram escolhidos. 

Realmente foram muito detalhados e muito bonitos, o que valorizou muito a questão da 

coreografia, que já uma coreografia antiga que é dançada em tantos lugares, de várias 

maneiras e no palco com essa nova roupagem, com esse novo olhar parecia que a gente 

estava dançando não mais um pastoril tradicional. 

 É lógico que o Grupo Parafolclórico tem essa tradição de renovar a coreografia na sua 

essência, de pegar aquela coreografia que é tradicional e fazer uma nova linguagem, 

uma nova roupagem. E no Flor do Lírio, pelo fato de ter essa modificação desse 

figurino junto com o cenário, ela fez uma nova linguagem que parecia que a gente não 

estava dançando aquele pastoril tradicional, quem olhava via que era uma nova 

linguagem desse pastoril. Apesar de já ter os seus movimentos, a coreógrafa já saber os 

movimentos que ia usar para formar as coreografias, o grupo também colaborou, teve 

vários movimentos que foram criados em conjunto com o grupo, onde nós tivemos um 

momento de estudar dentro dos ensaios, de se juntar em grupos e formar movimentos. 

Aconteceram vários movimentos que foram criados lá do grupo, na sala de ensaio para 

fazer parte da coreografia. É o que se vê na coreografia da Suíte dos Reis Magos, que é 

a segunda coreografia do espetáculo, em que os movimentos muito deles foram criados 

pelo grupo. Foi bom isso porque colocou em prática todo o conhecimento também, 

porque o grupo se reunia para ensaiar, mas também lógico que tem que oferecer, tem 

como repassar o seu aprendizado. Então, foi uma forma também de valorizar o 

dançarino, como também criador de movimentos onde também colaborou com a criação 

de algumas coreografias. Porém, nem todas as coreografias teve a questão do dançarino 

colaborar. É lógico porque se tinha uma coreógrafa, ela já tinha em mente os 

movimentos, o que ele ia usar nas coreografias. Claro que o processo de criação, na hora 

que a pessoa está criando surge um movimento até mesmo sem querer de outro que 

quem está à frente pode achar interessante e colocar na coreografia como aconteceu de 

ter sido colocado na coreografia, como por exemplo na parte dos cordões azul e 

vermelho, lembro até que todo mundo deve ter criado alguma coisa. Eu me lembro que 

eu também colaborei com um movimento, em determinado momento, colaborei com um 

movimento do cordão azul, que era o que eu dançava. Então, eu acredito que, se não me 

falha a memória, pois já faz tempo que se dançou o Flor do Lírio, mas eu creio que 

todas as coreografias, acho que ficaram poucas que não tivesse um movimento que o 

grupo colaborou em fazer parte, em ajudar. Eu acho que a coreógrafa foi muito generosa 

no fato de aceitar, muitas vezes ela dizia: “ah, fulano, aquele movimento que você fez, 

me mostre aqui”. E quando se pensava que poderia até ser para uma coreografia, de 

repente, ele não entrava naquela que a pessoa fez pensando em determinado movimento, 

mas entrava em outra que casava perfeitamente com determinado movimento, juntava 

com outro e quando você ia ver aquele movimento casava perfeitamente em 

determinadas coreografias.  
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Eu acredito que o Flor do Lírio teve muita colaboração do dançarino para isso, inclusive 

teve uma recriação, no sentido mais de figurino mesmo, que foi o reisado inserido no 

pastoril que era dançado por mulheres, e na primeira vez que remontamos foi dançado 

só por rapazes, o que foi também interessante de ter sido inserido essa coreografia que 

era só dançada por mulheres, mas foi dançada por homens. E a gente viu realmente que 

deu certo, que ficou legal também. Em relação ao espetáculo Debaixo do Barro do 

Chão, tivemos também a questão do processo de montagem e que foi até um pouco 

mais demorado do que o do Flor do Lírio. O xote foi uma das coreografias mais 

trabalhadas, porque nessa coreografia praticamente todos aqueles movimentos, posso 

dizer que cada dançarino criou um. Eu me lembro que quando se reportava à 

coreografia, a coreógrafa Larissa Marques dizia: “ah, o movimento de fulana, o 

movimento de sicrana”, quer dizer, o movimento passou a ter nome da pessoa que tinha 

criado. O Flor do Lírio também teve de o dançarino ter criado movimento, mas eu me 

lembro da particularidade de colocar o nome foi muito com o espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão até mesmo pela proximidade da coreógrafa que estava muito presente 

junto com a gente. Então, por exemplo, ela dizia: “fulana, faça seu movimento, sicrana, 

faça o seu movimento”, daí juntava: “agora faça o movimento de fulana, sicrana junto”.  

Eu acho que teve muita colaboração e esses movimentos foram nomeados. Se for fazer 

um resgate da coreografia, vamos lembrar que têm movimentos de muitas pessoas ali. 

Bem, com relação ao Debaixo do Barro do Chão, ele começa com a história do São 

João, da importância do milho para as festividades juninas e para o próprio nordestino, 

que é tão importante essas festividades do mês de junho. Onde tem a questão do milho, 

das danças, das crenças, os santos, tudo é muito importante para nós que vivemos isso 

muito próximo. Começou com a questão dos santos, São João, São Pedro e Santo 

Antônio, onde foram colocadas atrizes mirins com diálogos que fazem as pontes. Teve 

muito a questão do cênico, cômico. Tinha uma parte do momento de contar da 

importância de cada um deles, mas também tinha um lado cômico porque o espetáculo 

até nos próprios movimentos tinha muita comicidade, a gente ria fazendo os 

movimentos, dançava com muita alegria o espetáculo Debaixo do Barro do Chão. Por 

quê?  Porque primeiro tem muito a ver com agente, é uma coisa que tem muito a ver 

com a gente que é dançar forró, é dançar quadrilha, é participar disso aí. É um universo 

que para nós é natural de se fazer, então eu acho que tinha muito disso.  

O que eu acho que foi um pouco diferente no sentido de vivenciar, foi a coreografia das 

fitas porque ela não tanta característica aqui no Nordeste, ela é muito mais dançada, 

muito mais trabalhada no Sudeste, onde a gente viu em alguns momentos a questão do 

pau de fitas lá. Então ela foi introduzida dentro dessa coreografia e dá um visual de 

muito bonito, muito colorido, é interessante vê os casais dançando e realmente começa a 

partir dela e já se vê que o espetáculo vai ser muito colorido, muito rico, muito 

dançante. E não esquece as crendices quando tem parte da coreografia das velhinhas que 

até, inclusive, eu fiz parte dessa coreografia também que a Dança das Bandeirinhas, 

onde fala das crendices, onde nós cantamos, o que foi uma inovação, tem um momento 

de criação de um trecho em que uma dançarina viu um texto e introduziu na coreografia 
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e ficou bem legal. E é muito interessante porque você vem de um movimento alegre, 

dançante. 

 Aí de repente, vem a escuridão, você vai se refletir naquela água ali e tem toda uma 

história da crendice que existe dentro das festividades juninas de você saber se vai está 

vivo no próximo ano. Na verdade, muitas vezes a gente ficava no início, não 

incorporava muito o personagem, mas quando começou a ver a seriedade que isso é 

realmente algo do cotidiano, que é cultural, então se incorporou realmente o 

personagem onde cada uma se via como aquela pessoa. Cada uma tinha seu nome e foi 

muito importante porque você não vai ali só para dançar, na hora que você está 

interpretando também, que você está fazendo o diálogo, que não é toda hora que o 

dançarino faz esse diálogo e esse diálogo é interessante. Dançarino dança e diálogo é 

mais para ator, e nesse momento acho que teve que buscar um pouco da veia artística de 

atriz, de ator, para poder incorporar o personagem. E da mesma forma que foram 

criados os movimentos junto com a coreógrafa na questão da parte cênica, nós tivemos 

a colaboração do professor, ator e diretor de teatro Lenilton Teixeira, que era do 

Departamento de Artes. Ele trabalhou conosco uns dois a três meses para esse trabalho 

acontecer. Tivemos toda uma direção de uma pessoa da área para fazer essa parte da 

criação do diálogo. O que realmente aconteceu e ficou muito interessante.  

Eu me lembro que quando terminou o espetáculo as pessoas ficaram encantadas com 

tudo. Inclusive, estou aqui relembrando, veio a mãe de uma amiga falar para mim que 

quando eu não me via na água dentro da bacia, ela chorou, lembrando que aconteceu 

com a mãe dela que não se viu na bacia e faleceu no ano seguinte. A gente se emociona 

porque você vê que passou para alguém uma coisa que já aconteceu, mas para quem 

nunca viu até pode se assustar, mas você vê que como uma coisa é passada de pessoa 

para pessoa. E realmente tocou, ela se sentiu tão emocionada que se reportou a uma 

pessoa que é importante para ela, no caso a mãe, que tinha acontecido exatamente 

aquilo ali. Eu fiquei assim, eu disse: “ai meu Deus do céu, então eu acho que fiz o 

trabalho correto”.  Porque para ela ter se lembrado assim, é por que foi algo que foi feito 

com muita verdade. Bem, aí logo em seguida a gente parte para a parte lá do forró, que 

é o balancê que vem uma passagem dos casais, onde cada um tem sua encenação igual. 

Igual mas ao mesmo tempo separado porque na hora que você está dançando com 

aquela pessoa, você é diferente do outro, até pela questão da cor da roupa. Aí você já 

muda, você já faz o seu movimento, você já faz a sua “munganga”. Engraçado que 

quando você faz e em outro momento vem uma outra pessoa substituir - que acontece, 

lógico, de repente a pessoa não poder mais dançar, a pessoa ser colocada para dançar 

outra coreografia porque ficou melhor  e vem outro para dançar com você – e aquele 

movimento que você fazia com outro parece que “quebra”. Tem muito de você trabalhar 

com a pessoa o que você vai fazer naquele determinado momento. Ou você cria um 

novo ou vai fazer novamente, mas então vai ser assim. Então é muito engraçado quem 

vê aquela passagem ali, vê a questão de como é a “pegação” no forró, onde tem a 

questão de pegar nas partes íntimas mesmo, que a verdade é essa, a veracidade da 
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coreografia você pegava ali e aquela coisa de pegada mesmo, você tem que mostrar que 

está dançando e na hora de pegar tem que pegar.  

Pegar com gosto porque é isso que acontece no forró, se for para um forró pé-de-serra, 

no meio do mato, numa sala de reboco, é isso que acontece. Então, um figurino muito 

bonito onde foi inserido nele um artesanato de São Luiz do Maranhão, onde foi 

colocado aquele entrançado, aquela saia feita com buriti com as fitas. Inclusive, eu 

estava também nesse processo com a figurinista do grupo, Tânia Suassuruna, e nós 

viajamos, estávamos de férias, e quando a gente viu, pois queríamos assistir aos 

espetáculos em São Luiz, e quando a gente viu o movimento daquela saia, porque lá as 

pessoas usam como saia, a gente comentou: “que legal, acho ficaria tão bonito numa 

roupa”. Aí assim, logicamente que a criação, o lance de colocar fitas foi da parte dela, 

mas a gente viu como é interessante você está num estado e levar aquele adereço para 

outro estado e ele casar perfeitamente dentro da coreografia junto com a música e por aí 

vai. E depois a parte do Sangê e Xote, que vem uma criação mais rica porque eles têm 

um aspecto de dança de salão, porque a quadrilha não deixa de ser uma dança 

aristocrática, bonita, tem palavras francesas, e tudo mais, nós sabemos da história. E eu 

acho que o figurino que tem tudo a ver com a essa grandiosidade, com a riqueza que faz 

parte da quadrilha. Então, o figurino veio de forma deslumbrante, o tom de verde, 

aquele verde bandeira, tem hora que ele ofusca junto com o dourado e tem o tecido 

estampado que parece um tecido chinês, você olha parece que está reportando assim aos 

quimonos das gueixas.  

Tem uma mistura nele que dá aquele ar de riqueza, ele muito é bonito, muito rico, dá 

aquele volume às saias, tem um volume das saias, tem vários babados. Então, foi muito 

bem criado também, eu me lembro que no início quando ele foi criado, o pessoal olhava 

e fazia: “não, isso não vai combinar com o forró, com a proposta. Está muito cheio de 

coisa para esse tema”. E salvo engano, desculpe os outros figurinistas, mas de todos que 

eu ouvi falar, que eu era a pessoa mais antiga do grupo, foi o figurino mais bonito, mais 

rico, mais elaborado. De todos os espetáculos ditos pelo público e não por mim, que foi 

o mais bonito pelo fato, eu acho, da mudança de ter tantas diferenças, em cada 

coreografia você ver que tem um adereço, tem algo diferente a ser mostrado. Então, 

acho que essa riqueza foi o que fez a diferença nesse espetáculo, não tirando o mérito de 

nenhum outro, não estou falando isso, mas estou querendo dizer pelo público. Também 

teve a questão do cenário que nós tivemos no início e quando terminava o espetáculo a 

gente saía e lá fora tinha uma festa típica nordestina, com as suas bandeirinhas, com 

suas brincadeiras, com as barraquinhas, tinha as comidas típicas, bebidas, quer dizer era 

uma festa mesmo, tinha os sanfoneiros, as pessoas dançavam, tinha pares que ficavam 

com seu figurino.  

Mas o que é que foi interessante nesse espetáculo? Como eu falei no início, foi feito 

com algo que nós já estávamos acostumados a fazer, nós vivemos o São João, vivemos 

todas essas festividades do nosso cotidiano, a gente espera o ano todinho pelo São João. 

Então, era algo comum, é como se eu fosse fazer algo que eu faço comumente para o 

pessoal ver, só que de forma mais elaborada com um figurino mais bem preparado, 
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pensado, as músicas também, partindo do princípio que todas as músicas eram de Luiz 

Gonzaga e foi uma homenagem a ele. Então, eu acho que melhor não poderia ter sido 

porque poderia ter muito bem escolhido músicas de diversos cantores porque aqui tem 

cantores riquíssimos de forró pé-de-serra, de tradição para compor esse espetáculo, mas 

escolheu o repertório de Luiz Gonzaga, que foi fantástico, ninguém tem nem o que 

discutir. Foi muito feliz em ter escolhido isso aí. E, voltando um pouquinho na questão 

da criação, eu me lembro que realmente tudo foi feito com ajuda do grupo. A gente fez 

pesquisa com relação aos santos, com relação às crendices, nós trouxemos para as cenas 

algumas adivinhações, brincadeiras, coisas que enriqueceram. E que são importantes 

para o grupo como conhecimento, porque você não só vai dançar, o Parafolclórico tem 

essa característica de se dançar, mas dançar com o quê? Baseado em quê? Baseado na 

pesquisa, o dançarino também vai pesquisar, ele tem essa oportunidade de fazer parte do 

espetáculo, ele poderia até não está criando o movimento, mas só em ele está criando, 

ajudando ao coreógrafo a pensar aquele movimento, a inserir uma brincadeira, uma 

adivinhação, algo por que vivenciou.  

Eu inclusive levei um LP grandão de forró antigo que tinha na minha casa e contei à 

coreógrafa como eram as brincadeiras, e ela achou fantástico, inclusive ela transformou 

as músicas dele (o LP) em cd e que ajudou também, acredito, para ela criar algum 

movimento ou alguma lembrança... Foi muita vivência. Esse espetáculo Debaixo do 

Barro do Chão, as pessoas vinham contando, passavam para as pessoas o que tinham 

vivenciado na sua infância, nas suas festividades juninas com sua família, o que é que já 

tinha feito de adivinhação. Então foi vivenciado, foi criado pela coreógrafa, mas o grupo 

participou porque ele vivenciou isso nas suas vidas. A iluminação tudo foi muito bonito. 

Nenhum dos dois últimos espetáculos deixa nada a desejar com relação à criação. O 

iluminador dos dois espetáculos foi o mesmo, Ronaldo Costa, então o fato de ele já ter 

uma ligação com o grupo tem uma afetividade é muito importante. Ele tem esse 

trabalho com o grupo, ele já conhece muitas pessoas, então para ele, eu acredito que fica 

muito fácil na hora que vai fazer o projeto de iluminação, ele já sabe quem vai ficar em 

determinada coreografia, então eu acho que ele já cria a iluminação pensando não só na 

coreografia, mas pensando na pessoa também. Então, eu acho que isso é muito 

importante, ter essa cumplicidade do iluminador, como também do figurinista. A pessoa 

que foi a figurinista do espetáculo já dançou no Parafolclórico durante muito tempo, 

então ela já tinha uma relação muito grande com as pessoas e as coreografias que essas 

pessoas dançavam, por exemplo, o xaxado foi montado por uma dançarina e o figurino 

foi muito rico, muito bonito também, teve uma inserção de vários elementos ali. Ela 

colocou também adereços de São Luiz do Maranhão e também colocou peças daqui do 

estado, onde ela colocou crochê, colocou coisas que ficaram muito bonitas, inseriu, 

juntou coco, umas cabacinhas que nós vimos em São Luiz foram colocadas também.  

Recortou umas rodinhas que tinham na roupa e colocada no adereço de cabeça porque 

ela viu que determinadas pessoas iam dançar, quem eram essas pessoas e que esses 

adereços tinham que ser fortes porque ela sabia da força de algumas pessoas, tinha uma 

parte delicada das meninas, mas também de força dos rapazes, então, o fato de ela 
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conhecer cada pessoa, não conhecia todos, mas os com quem ela tinha dançado e depois 

conhecer o grupo, isso ajuda bastante, lógico, porque a gente sabe que nas coreografias 

vão entrando as pessoas que estão determinados dias ensaiando, mas à medida que vai 

acontecendo, pessoas vão saindo, outras pessoas entram, e determinadas pessoas 

combinam com uma coreografia, combinam com outra porque tem a ver com força, tem 

a gestualidade, tem a delicadeza, tem tudo isso aí. Você sabe que nem todo mundo pode 

dançar todas as coreografias. Primeiro, pela questão de quantidade de pessoas na 

coreografia e outra porque tem pessoas que se identificam, é questão mesmo de 

identificação e do coreógrafo achar que cada pessoa se identifica melhor para aquele 

papel por ene motivos. Então, eu acho que os dois, já que estamos falando dos dois, 

foram elaborados. Eu acredito que todas essas pessoas que dançaram nesses espetáculos 

foram inseridas nas coreografias pela identificação que cada um deles tinha com 

determinadas coreografias. 

 E o grupo foi muito feliz pelas duas coreógrafas, Petrucia Nóbrega, no primeiro, e 

Larissa Marques no segundo, pelos espetáculos, onde só o Parafolclórico como um todo 

veio a ganhar com esses dois espetáculos, o Flor do Lírio foi dançado bastante tempo, 

desde 2004 e o Debaixo do Barro do Chão foi dançado desde 2008, tanto que o pessoal 

viajou, foi para China e levou esse espetáculo e foi muito bem aceito lá. E cada um com 

seu país tem sua participação e eu acredito que o grupo teve muito sucesso lá, que deve 

a todo esse conjunto das pessoas que foram chamadas para coreografar, o figurino, não 

foi levada a iluminação, mas tinha lá. E também nessa viagem teve um grupo que foi 

convidado para cantar e eu acho que tinha tudo a ver, que são pessoas regionais, as 

cantoras conheciam todo o repertório, que só faz engrandecer o ainda mais nome do 

Parafolclórico. Eu particularmente agradeço muito o tempo que eu passei nele e de ter 

dançado praticamente todos os espetáculos porque foram todos muito lindos, 

maravilhosos, que me trazem muitas recordações boas, e personagens que eu dancei que 

eu nunca irei esquecer, vou guardar para sempre na minha lembrança, no coração. 

 

DANÇARINO 5 

IDADE: 31 ANOS 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: PROFESSORA UNIVERSITÁRIA 

FUNÇÃO QUE EXERCE/EXERCEU NO GRUPO: DANÇARINA, ASSISTENTE DE 

DIREÇÃO ARTÍSTICA, DIRETORA ARTÍSTICA, DIRETORA TÉCNICA  

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO: 10 ANOS 

1) Comente as coreografias que foram produzidas no espetáculo Flor do Lírio e de Debaixo do 

Barro do Chão. Como você percebe que foram trabalhados os elementos cênicos (cenário, 

figurino, iluminação, maquiagem etc.), bem como a gestualidade que compõem esses trabalhos? 

RESPOSTA: Começando pelo Flor do Lírio, já que foi anterior ao Debaixo do Barro do Chão, 

foi um processo criativo em que englobou, tanto para gestualidade como para composição 
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estética do espetáculo, a experiência dos dançarinos. Embora houvesse coreografias que já 

chegaram, digamos assim prontas, foi utilizada muito essa questão da experiência dos 

dançarinos no Flor do Lírio para composição das coreografias das pastoras, os solos também 

que fizeram, as dançarinas tiveram essa oportunidade de criar. Então, eu percebo muito essa 

questão da busca pela experiência desses dançarinos nesse processo criativo no Flor do Lírio. 

As coreografias do Flor do Lírio, já que englobava esse universo do pastoril, das lapinhas e dos 

reisados, [...] foram basicamente voltadas para esse universo, porém é perceptível nesse 

espetáculo, que pela própria linguagem estética, pela própria função da arte que o grupo exerce, 

essas coreografias não se apresentaram da forma como se apresentam nas comunidades em 

geral, as comunidades pesquisadas que a gente possa ver, Ponta Negra por exemplo, os pastoris 

como eles se apresentam. E o grupo tem essa função de transpor, então a coreógrafa Petrucia 

Nóbrega teve essa ideia, esse trabalho de transpor esse universo do pastoril de um modo 

artístico, de um modo esteticamente diferente, de uma forma esteticamente diferente daquilo 

que é apresentado nos pastoris originais.  

E essa realidade presente desde o Flor do Lírio também é perceptível no Debaixo do Barro do 

Chão, um espetáculo que englobou os festejos juninos, o universo dos festejos juninos que a 

gente vê que esse investimento estético permaneceu Debaixo do Barro do Chão nesse sentido 

de transpor esse cotidiano, essa realidade vivida nas comunidades, vivida nesses grupos que 

dançam o folclore original, digamos assim, até porque a coreógrafa relacionou muitas 

linguagens artísticas, como a linguagem do teatro, como também isso aconteceu no Flor do 

Lírio. A gente vê que é um investimento estético que a gente diferente dessas coreografias que a 

gente costuma vê nas danças populares em si, originais, como a gente pode dizer, das 

comunidades em si. É importante falar um pouco desse contexto que os dois espetáculos foram 

criados, no Flor do Lírio até chegar na gestualidade em si, na composição das coreografias, na 

própria composição do espetáculo, os dançarinos tiveram a oportunidade de pesquisar sobre 

esse universo dos pastoris, das lapinhas e dos reisados, além dessa pesquisa, teve a composição 

de painéis sobre esse universo dos pastoris em que cada dançarino podia estar pesquisando 

sobre os personagens, sobre esse universo em geral do pastoril, das lapinhas e dos reisados. A 

partir daí também os dançarinos tiveram a oportunidade de assistir vídeos, inclusive de 

espetáculos anteriores do grupo que abordaram também esse universo dos pastoris, e partir 

disso, a coreógrafa foi trazendo elementos que pudessem compor essas coreografias, baseados 

também na experiência dos dançarinos, como eu falei anteriormente, em que, por exemplo, 

trazia uma música desses festejos pastoris e os dançarinos tinham oportunidades de criar 

sequências de movimentos e a partir daí coreógrafa ia trazendo, unindo e compondo essa 

gestualidade, partindo das experiências dos dançarinos e também daquilo ela vinha 

perspectivando em termos da composição do espetáculo em si.  

A partir disso, as coreografias foram sendo criadas, as coreografias em conjunto, também uma 

coisa que vai além dessa questão, como eu tinha falado, que transpõe esse universo do cotidiano 

dessas danças, que são originadas nas comunidades, a própria criação dos solos, no pastoril não 

existe essa questão dos solos, só o personagem, geralmente essas danças são dançadas em bloco 

com todos os personagens em cena, então depois da escolha dessas dançarinas que pudessem 

fazer esses solos, elas também puderam compor suas coreografias a partir da história de cada 

personagem, por exemplo a cigana, teve a oportunidade de estudar sobre a cigana e como é que 

se poderia estar criando gestualidades que relacionassem a esse personagem da cigana. E outra 

coisa que é importante é a relação de outras técnicas de dança, não ficando só no popular, mas 

também está absorvendo, já que o pastoril, principalmente o Pastoril Sagrado é muito mais 
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clássico, digamos assim, as músicas pelo menos escolhidas tinham esse caráter que exigiam 

outra linguagem estética não só da dança popular, mas a gente vê que a coreógrafa teve vários 

passos que foram relacionados a essa dança traziam um pouco dessa linguagem também de 

outras técnicas de dança, como a própria dança clássica com pas de valse e outras gestualidades. 

Então isso é muito importante no grupo, já que o grupo é Parafolclórico tem essa questão de 

paralelo com outras técnicas de dança, outras linguagens estéticas que amplificam e de certa 

forma convidam de uma forma mais evidente à arte, nessa composição artística do grupo. No 

Pastoril Profano também a gente vê essa relação da dança popular com outras técnicas, por 

exemplo, a gente vê uma linguagem mais contemporânea da dança popular, ao trazer o diálogo 

dos dois dançarinos que vêm representado de certa forma a imagem do velho, do palhaço. Então 

como o Grupo Parafolclórico não tem essa função de apenas apresentar a dança como elas são 

apresentadas nas comunidades, a ideia já foi trazer dialogando, mas que eles se relacionassem a 

esse universo mais profano, do duplo sentido de quando as pastorinhas já deixam de ser 

inocentes e transformam-se em mulheres, aí já veio com uma nova composição estética para 

essa segunda parte do espetáculo.  

O próprio bolero, as próprias músicas de duplo sentido, a própria composição, quando eles 

trazem os meninos, que no pastoril profano, de fato, os homens não dançam, a não ser o 

palhaço, a linguagem do palhaço, mas está trazendo os dançarinos para estarem dançando com 

as dançarinas, isso também é uma forma da gente perceber que o grupo vai além, embora ele 

tenha a referência da dança popular, da história e do contexto que essas danças surgem, mas o 

grupo vai além quando convida outras linguagens artísticas para dialogarem com a dança, não 

só com a dança em si popular, mas o próprio teatro como os dois dançarinos vêm dialogando, a 

própria relação de outros profissionais desse universo da arte, como o próprio Lenilton Teixeira, 

que trabalhou com os dançarinos para compor também não só a fala em si, mas para estar de 

certa forma materializando no próprio corpo essa nova realidade já que tinha o sagrado, mas 

está trazendo também o profano que é outra linguagem, isso também foi muito importante na 

composição do espetáculo Flor do Lírio. Além disso, é bem evidente esse investimento estético 

no espetáculo, os próprios elementos que compõem também o espetáculo e que enriquecem esse 

valor estético desse espetáculo, como por exemplo, os figurinos que foram criados pensando 

naquele contexto, que eles não fugissem daquele estético que o espetáculo Flor do Lírio 

apresentava. A própria maquiagem também foi criada pensando nos personagens, pensando 

nesse universo estético do espetáculo, o cenário. Eu penso assim que o Flor do Lírio 

esteticamente é um dos espetáculos mais ricos do grupo, porque ele traz desde essa composição, 

desde o pensar em fazer o espetáculo, até de fato o resultado, a materialização do resultado, 

apresentando para a plateia. Tendo a iluminação voltada para esses personagens, tendo esse 

figurino relacionado aos personagens aos que vão além, não são figurinos apenas que “ah, esse 

aqui tem que ser a borboleta”, mas só para dizer: “esse aqui é o personagem”, mas que faça 

parte desse contexto estético do espetáculo Flor do Lírio. Já o Debaixo do Barro do Chão, do 

qual eu também participei como dançarina, a princípio o processo criativo também partiu de 

uma pesquisa, os dançarinos também pesquisaram sobre o universo dos festejos juninos, teve 

seminários que os dançarinos foram divididos em grupo e cada grupo apresentou falando um 

pouco sobre esse contexto, isso de certa forma impulsionou a criação da gestualidade desse 

espetáculo. Uma coisa que é importante falar é que alguns dançarinos foram convidados para 

coreografar, o pau de fitas, por exemplo, foi uma dançarina que já tinha uma experiência com 

essa dança, Aparecida Gertrudes, que coreografou o xaxado, que também teve uma experiência 

já forte com o xaxado. Então, como isso já tinha acontecido em outros espetáculos, mas foi 

ratificada nesse espetáculo essa questão de você aproveitar também a experiência do dançarino 
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com a dança popular e trazer e eles possam compor também, claro que o coreógrafo sempre dá 

um norte, mas que eles possam também estar, a partir de suas experiências, participando desse 

processo criativo.  

Eu acho que em relação ao Debaixo do Barro do Chão, o que é forte nesse espetáculo é esse 

processo criativo buscando a experiência dos dançarinos, a coreógrafa também buscou uma 

relação com os elementos coreológicos, tanto que ela ia buscando essa experiência, de certa 

forma “sugando” essa experiência dos dançarinos a partir de várias dinâmicas que ela propunha, 

claro que partindo sempre desse contexto sem fugir do contexto do universo dos festejos juninos 

e também forte essa questão de estar pegando essa experiência dos dançarinos como forma de 

compor também, não só de propor movimentos, mas de composição mesmo própria do processo 

criativo de composição do espetáculo, das coreografias, como eu falei do Pau de Fitas e do 

xaxado. O que eu destaco nesse espetáculo é essa coreografia, o xaxado, que mesmo ela 

trazendo de forma evidente a realidade do xaxado, mas ela consegue transpor, ela transpõe. E 

ela relaciona bem esses elementos coreológicos de explorar os níveis, de estar buscando novas 

figuras e de estar indo além, por exemplo, o que geralmente a gente vê no xaxado as pessoas 

segurando a arma, mas ali não. Entende-se que está acontecendo aquilo, mas o Parafolclórico 

não tem esse objetivo de estar mostrando tal qual acontece, mas ele vai além, como eu já tinha 

falado.  

Destaco também a última coreografia, que as movimentações das outras coreografias que 

acontecem durante o espetáculo são compostas para fazer um grande fechamento, digamos 

assim, desse espetáculo, e também tudo isso na última coreografia, partindo também da escolha 

dos dançarinos, para que eles puderam escolher movimentações de outras coreografias do 

espetáculo e foram compondo essa última coreografia. Isso para mim é o mais forte no Debaixo 

do Barro do Chão, esse processo criativo coletivo. Coletivo de fato, agora esteticamente falando 

comparando ao Flor do Lírio, já que são os dois que fazem parte dessa pesquisa, em relação ao 

figurino, eu penso que a proposta do espetáculo é muito rica e eu penso que o figurino não 

acompanhou essa proposta, digamos assim, estética. Embora ele seja um espetáculo, é muito 

bom que mantém esse trabalho que o grupo vem apresentando de uns dez anos para cá, desde o 

espetáculo Folguedos. Essa parte do próprio figurino, do cenário, deixa um pouco a desejar 

nesse sentido, digamos assim, ele não acompanha o ritmo do espetáculo. O espetáculo é muito 

bom, porém na minha leitura, essa parte estética que envolve figurino, cenário não acompanha 

de certa forma a grandiosidade do espetáculo, a meu ver, que poderia tornar, se fosse diferente, 

esse espetáculo bem mais rico esteticamente nesse sentido. Embora o processo dele tenha sido 

extremamente rico, extremamente bem feito, bem pensado. A coreógrafa trouxe elementos do 

teatro, três crianças que representavam os três santos desses festejos juninos. Houve a interação 

delas com os dançarinos inclusive. Essa questão da transposição do palco que aconteceu, não só 

dançar no palco, mas que os dançarinos vêm da plateia, essa interação com a plateia. Isso é 

muito rico, mostra essa linguagem mais contemporânea do grupo, não falando de dança 

contemporânea, mas na linguagem contemporânea mesmo que o grupo vem investindo ao longo 

desses últimos anos, principalmente desses dez últimos anos, desde o Folguedos.  

Com relação aos outros elementos cênicos do Debaixo do Barro do Chão, como eu falei do 

cenário e do figurino, que eu acho que ficou um pouco mais a desejar em relação à proposta 

desse espetáculo. Eu penso que a iluminação já foi pensada para ser relacionada com o 

espetáculo, tanto que o iluminador responsável participou de vários ensaios para que essa luz 

pudesse ter essa coerência com o espetáculo, a maquiagem também, já que foi chamada uma 

pessoa que pensasse sobre qual seria a melhor maquiagem relacionada tanto ao universo do 
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espetáculo, como o próprio figurino em si, para não ficar uma coisa muito descontextualizada. 

A dança não é composta apenas pela movimentação, pela gestualidade, mas engloba todo esse 

contexto, desde o processo de criação até a apresentação para o público. Então, nesse sentido os 

elementos foram bem criados para o espetáculo, com exceção do figurino, que houve alguns 

problemas aconteceram no decorrer desse processo do espetáculo Debaixo do Barro do Chão e 

o próprio cenário, o que poderia tornar bem mais rico o espetáculo esteticamente falando, e a 

arte, de certa forma amplificada, já que em termos da gestualidade, pensando na gestualidade, 

nas propostas das coreografias e a própria ideia de estar trazendo elementos da quadrilha, 

digamos assim, por exemplo, o sangê, o balancê e esses elementos serem transformados em 

coreografias, isso demonstra a preocupação e o investimento da gestualidade do espetáculo, que 

pudesse relacionar bem, que pudesse representar bem esse universo dos festejos juninos. Porém, 

em relação a esses elementos cênicos, principalmente o figurino e o cenário, penso que não 

acompanharam esse ritmo, já que esse processo foi bem rico.  

 

 

 

 

 

 


