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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo principal contribuir para uma reflexão sobre os 

processos não formais desenvolvidos em dança na contemporaneidade. Os cursos livres, 

escolas, academias, ONGs e associações ainda são as instituições que mais formam 

bailarinos no Brasil (STRAZZACAPPA, 2012), nesse sentido julgamos necessário 

contínuas pesquisas que possam discutir e contribuir para a potencialização destes 

espaços. Por conseguinte, este trabalho é fundamentado metodologicamente na 

abordagem fenomenológica e mais especificamente na análise do fenômeno situado, 

tendo como campo constitutivo de estudo uma instituição de ensino não formal do 

interior do Ceará, a Associação Dança Cariri (ADC), existente desde 2007, a qual vem 

fomentando diversas atividades culturais na região do Cariri, sul deste estado. A partir 

desse contexto, a presente pesquisa aborda uma reflexão sobre como a formação de 

ensino híbrida, proposta pela ADC, vem contaminando os artistas locais e modificando 

os corpos sujeitos e o ambiente da dança do Cariri, através de composições 

coreográficas, aumento de eventos de dança, implementação de novos espaços e 

pesquisas em dança, traduzindo-se, portanto, em um campo constitutivo voltado à 

formação, a difusão e ao desenvolvimento da dança na contemporaneidade.  

 

Palavras Chaves: Corpo; Dança; Processo formativo; Híbrido 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to contribute to a reflection on the non-formal processes developed 

in dance nowadays. Free courses, schools, academies, ONGs and associations are still 

the institutions that make up more dancers in Brazil (STRAZZACAPPA, 2012), in this 

sense we consider necessary ongoing research that can discuss and contribute to the 

enhancement of these spaces. Therefore, this work is based methodologically on the 

phenomenological approach and more specifically in the analysis of situated 

phenomenon, with the constitutive field study a non-formal educational institution in 

the interior of Ceará, the Association Dance Cariri (ADC), existing since 2007, which 

has fueled various cultural activities in Cariri, south of this state. From this context, this 

research addresses a reflection on how the formation of hybrid teaching, proposed by 

the ADC, is contaminating local artists and modifying the subjects bodies and the Cariri 

dance environment through choreographic compositions, event increased dance, 

implementation of new spaces and research in dance, resulting therefore in a 

constitutive field relates to education, dissemination and development of dance in 

contemporary times. 

 

Key Words: Body; Dance; Training process; Hybrid 
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E 5 Impulsos geradores 

 
―o que não se questiona, empedrece‖ 

Helena Katz 

 
E 5.1 O que levou a este tema de pesquisa 

 

 A imagem que antecede este texto é a cena do espetáculo ―BR 116‖
1
 no qual o 

bailarino João Batista
2
 equilibra-se em cima dos cones para conseguir deslocar-se e 

chegar ao proscênio
3
. Essa imagem nos pareceu boa para expressar: a caminhada de um 

bailarino não é fácil! Em outras palavras, dançar profissionalmente demanda vencer 

inúmeros obstáculos. Nesse sentido, acreditamos que quanto mais cedo 

potencializarmos esses artistas, mais ferramentas eles terão para lidar com as exigências 

dessa profissão. 

Em consonância com isso, o título desta dissertação, ―E... 5, 6, 7, 8‖, retoma uma 

sequência de número característica para muitos dessa profissão, pois serve para orientar 

e/ou marcar um ritmo. Para muitos bailarinos, essa série numérica é quase um mantra, 

um chamado de prontidão, algo bastante recorrente nas suas aulas e ensaios. 

Considerando que nesta pesquisa nos propomos a refletir sobre os processos formativos 

em dança na contemporaneidade, fomos alertados que para diversos estilos de dança 

essa sentença tornou-se incabível. Todavia, a opção de mantê-la é proposital, queremos 

provocar um olhar crítico para além dessa expressão. Quando unimos essa contagem, 

algo tão tradicional para algumas danças, e o termo ―contemporaneidade‖ em um 

mesmo título, queremos induzir o leitor a pensar essas questões: que tipo de formação 

oferecemos nos dias atuais para os sujeitos que almejam dançar profissionalmente? 

Estamos, nos espaços não formais, atualizando o nosso ensino de dança ou 

simplesmente reproduzimos modelos que se restringem a técnicas? E... cinco, seis, sete, 

                                                           
1
 O espetáculo de dança contemporânea ―BR 116‖ estreou em 2009, no Teatro Patativa do Assaré, do 

SESC de Juazeiro do Norte, pela Alysson Amâncio Cia de Dança.  
2
 Bailarino e professor de dança contemporânea. É natural de Caririaçu (CE) e foi um dos primeiros a 

integrar a Alysson Amâncio Cia de Dança e a Associação Dança Cariri. Ele é um dos entrevistados desta 

dissertação. 
3
 Parte anterior dos palcos dos teatros, junto à ribalta. 
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oito, pensemos. 

 Segundo Giorgio Agamben (2009), ―a contemporaneidade, portanto é uma 

singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 

distâncias‖ (2009 p. 59). Corroborando com esse autor, ponderamos que os processos 

formativos contemporâneos necessitam dialogar com as demandas do tempo vigente. 

Transpondo essa ideia para o ensino, podemos dizer que a prática educativa na dança 

não estar restrita a seu aparato físico, a uma superação de limites anatômicos, mas sim 

que dialogue com o mundo em que vive, vislumbrando a totalidade do seu ser. 

 A dança acompanha a história da humanidade. Desde o Paleolítico Superior, o 

homem já a utilizava como meio para caça e acasalamento, mesmo quando o homem 

não detinha um pensamento racional. Ao longo dos tempos, com a origem das 

civilizações, a dança foi sendo incorporada em diversos rituais e festividades 

(MENDES, 1987). Salientamos que não nos aprofundaremos na história da dança, visto 

que o nosso objetivo é refletir sobre a formação do bailarino na atualidade. Por esse 

motivo, pontuaremos algumas questões históricas que nos ajudarão a compreender o 

fenômeno que nos dispomos a pesquisar. 

Segundo Eliana Caminada (1999), a estruturação do balé, criado na corte 

italiana, no século XVI e difundido pela França no século XVII, tornou-se um marco no 

que se refere à construção de corpos para a dança. O balé instituiu uma codificação de 

movimentos com passos, poses, giros e saltos que aplicados em corpos de forma 

continua e progressiva constroem corpos singulares, próprios para dar cumprimento à 

técnica e à estética clássica dessa dança. 

Luís XIV, também chamado de o Rei Sol, criou a Academia Real de Dança e 

Música. Dirigida por Lully e Pierre Beauchamps, essa academia foi oficialmente a 

primeira escola formativa em dança e ―criou as bases da dança acadêmica 

contemporânea‖ (SAMPAIO, 2013 p. 26). Durante os três séculos seguintes, o balé 

desenvolveu-se e difundiu-se em diversos países, sobretudo no ocidente, dividindo-se 

em cinco Escolas cada uma com métodos distintos: Escola Francesa, Escola Russa, 

Escola Italiana, Escola Dinamarquesa e Escola Inglesa. Podemos dizer que até o século 

XX o balé era uma das principais técnicas formativas dos bailarinos (SAMPAIO, 2013). 

No início do século XX, a bailarina norte-americana Isadora Duncan rebelou-se 

contra o império dos códigos do balé na dança. Esse sentimento de insubordinação de 

Duncan foi o princípio de um pensamento moderno dessa arte. Com isso, ela buscou 
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outras possibilidades de dançar. Apartando-se do coque e das sapatilhas de ponta, 

Duncan se permitiu dançar com movimentos livres ou inspirados em imagens pictóricas 

da Grécia antiga. Todavia, ela não estruturou uma técnica, apenas a ideia de/para uma 

dança desprendida dos códigos do balé (SAMPAIO, 2013). 

 Martha Graham, Lester Horton, José Limón e Merce Cunningham são alguns 

dos artistas da Dança Moderna que, diferentemente de Isadora Duncan, dedicaram-se a 

criar metodologias que possibilitassem seus bailarinos a tornarem-se aptos a 

desempenhar os movimentos: torções, contrações, quedas e espirais, exigências 

artísticas e técnicas de suas criações. É possível observar que, apesar de se oporem ao 

corpo longilíneo e ascendente construído pelos códigos do balé, esses coreógrafos 

modernos acabaram também estruturando técnicas que vislumbravam corpos singulares 

e cuidadosamente preparados para realizar as coreografias criadas por eles (LOUPPE, 

2000). Analogamente, podemos dizer que a despeito de se utilizarem de metodologias 

distintas, clássicos e modernos na dança tinham a mesma idiossincrasia: arquitetar 

corpos específicos.  

 Somente a partir dos anos 1950, especialmente com a dança pós-moderna 

americana, os criadores e professores da dança ampliaram suas perspectivas para 

movimentações menos pré-estabelecidas e pluralistas. Podemos citar como exemplo 

disso Steve Paxton que se dedicou a estudar as formas de criações coreográficas 

diferentes das costumeiras. Com isso, ele criou uma técnica chamada de Contato e 

Improvisação. Nessa técnica, os participantes atuam sem códigos preestabelecidos, 

possibilitando que mesmo os corpos que não tenham uma técnica de dança moderna 

possam expressar-se cenicamente na dança (HERCOLES, 2010) 

 Desse modo, abriu-se caminho para o desenvolvimento uma dança que se 

tornou, cada vez mais, plural, multifacetada, heterogênea. A partir disso, da busca por 

novos parâmetros na dança, cada coreógrafo, diretor, grupo, companhia ou coletivo 

passou a buscar os corpos e os movimentos que lhe interessavam para a obra em 

processo.  

Desse modo, cada trabalho cênico passou a ter características e contaminação 

dos sujeitos que integram o seu elenco. Nesse contexto, os coreógrafos contemporâneos 

propõem ideias, experimentam e utilizam, em cena, o material coreográfico proposto 

por seus bailarinos. Sobre isso Rosa Hercoles (2001) afirma que: 
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Na passagem dos anos 50, para os 60 as produções artísticas 

promoveram uma revolução nos entendimentos consolidados que 

pressupunham que há um tipo de preparação corporal que antecede 

todo e qualquer tipo de criação. As transformações radicais ocorridas 

alteraram os modos de fazer, pensar e perceber a dança; e, entre os 

parâmetros compositivos, encontram-se: grande senso de 

materialidade; a ocupação de ambientes não tradicionais, a ênfase do 

experimental (HERCOLES, 2001, p. 13).  

 

 

A dança rompeu as fronteiras dos palcos, ocupou outros ambientes, emaranhou-

se as outras linguagens artísticas, relacionou-se com outras áreas de conhecimento, 

incorporou novas tecnologias, adentrou o mundo virtual. Essas e outras possibilidades 

de diálogo surgiram na contemporaneidade e influenciaram também os processos 

formativos não formais
4
 em dança dedicados a construção de corpos dançantes.  

Para muitas obras de dança, o oferecimento restrito de apenas um tipo de 

treinamento físico não dá mais conta das demandas da obra cênica. Nessa perspectiva, 

faz-se necessário debater as questões do treino, o formato do ensino e os espaços de 

formação do bailarino na contemporaneidade. Não se trata apenas de repetir ou de negar 

as estruturas formativas do século XVI ao XXI, mas pensar como podemos reorganiza-

las e trilhar outros caminhos que potencializem os corpos e a dança que nos interessam 

construir na atualidade.  

Em uma discussão sobre dança, tempo, tradição e contemporaneidade Teodora 

Alves (2015) destaca que 

 

para além de se pensar o passado e o presente como tempos opostos e 

dicotômicos, há de se considerar o caráter dialógico entre eles e em 

tudo aquilo que deles advém, ou seja, é preciso indagar sobre o que há 

de presente ou contemporâneo no passado e o que há de passado no 

presente. (ALVES, 2015, p. 40) 

 

 

Lamentavelmente, ainda é possível encontrar no tempo presente pessoas que 

acreditam que dançar é apenas uma sequência de passos encadeados. Klauss Vianna 

afirma que ―a dança se faz não apenas dançando, mas também pensando e sentindo: 

dançar é estar inteiro‖ (VIANNA, 2008, p. 32). Esse autor é um dos precursores, no 

Brasil, a pensar e a difundir um ensino de dança mais consciente, que respeitasse os 

                                                           
4
 Utilizamos o termo ―não formal‖ para designar ensinos que não estejam vinculados ao ensino 

fundamental, médio ou superior normatizado pelo Ministério da Educação. Nesta pesquisa, trataremos 

deste termo mais a frente. 
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limites e as potencialidades de cada sujeito em sala de aula. No seu livro ―A Dança‖ 

(2008), Vianna expõe a necessidade de os bailarinos fugirem de uma dança mecânica, 

repetitiva e é enfático sobre a importância de se buscar danças que promovam um 

autoconhecimento, a integralidade do ser.  

 Considerando essa compreensão de Klauss Vianna (2008), podemos estabelecer 

uma conexão com Helena Katz (2005) ao defender em sua tese que ―a dança é o 

pensamento do corpo‖. Para Katz, antes do movimento visível existem organizações e 

ajustes do próprio corpo que ocorrem ininterruptamente, pois não existe dança sem 

pensamento, sem trocas com o ambiente. Percebemos então que ambos os autores se 

contrapõe a ideia do corpo como máquina, apenas um recipiente. Esses autores 

defendem que o corpo está em um eterno estado de transformar e ser transformado, pois 

―quando o corpo organiza seu movimento com um tipo de organização semelhante ao 

que promove o surgimento dos nossos pensamentos, então ele dança‖ (KATZ, 2005, p. 

03). 

Nesse estudo, reiteramos que nosso objetivo principal é contribuir para uma 

reflexão sobre os processos não formais desenvolvidos em dança na 

contemporaneidade. O significado mais acessível do termo ―contemporâneo‖ seria algo 

do nosso tempo, que acontece nos dias atuais, todavia, esse conceito nos remete a outros 

horizontes que vão além do tempo presente, ser contemporâneo é estar aberto a 

pluralidade do mundo, inclusive dos tempos remotos. Ademais é importante lembrar 

que a dança contemporânea não é o mesmo que dança na contemporaneidade. De 

maneira geral, podemos dizer que o primeiro termo equivale a um gênero ou vertente 

estética de dança, em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, esse viés é 

conhecido como Dança Pós-Moderna. O segundo termo refere-se a dança produzida nos 

dias atuais. Embora sejam conceitos distintos, neste estudo, estarão entrelaçados, pois a 

Dança Contemporânea, com sua infinidade de agenciamentos, pluralidade de técnicas, 

estéticas e mobilidades muito, contribuiu para as modificações dos processos formativos 

em dança na contemporaneidade (LOUPPE, 2000).   

Essa compreensão de Dança Contemporânea foi apreendida ao longo do 

processo do Estado da Arte desta pesquisa. Em meio a esse processo, deparamo-nos 

com muitas teses, dissertações e artigos que discutiam a formação em dança, essas 

leituras foram essenciais e contribuíram muito para a construção desta escrita. Um 
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desses trabalhos foi a tese de Katia Simone Martins Mortari (2013) ―A compreensão do 

corpo na dança na contemporaneidade‖. Essa pesquisadora define a Dança 

Contemporânea da seguinte forma: 

Podemos compreender que a Dança Contemporânea resulta de uma 

teia de relações, onde diferentes vertentes de experiências corporais, 

convergem para a execução de um movimento, intencional, repleto de 

significados, e onde está presente, a influenciar e a ser influenciada, a 

estética contemporânea (MORTARI, 2013, p. 95).  

 

 Nessa perspectiva, acreditamos que a pluralidade estética da cena 

contemporânea pede processos formativos versáteis e que, portanto, formação e criação 

têm uma relação intrínseca no corpo do bailarino contemporâneo. Considerando isso, 

esse bailarino precisa saber também que, além das técnicas empregadas nos 

procedimentos formativos, os pensamentos e a capacidade de rearticular signos os 

permitirá pensar e executar ―danças contemporâneas‖. 

A autora Lia Robatto (2012) destaca que a dança hoje é imprecisa, ambígua, 

rompe tempo e espaço e quebra a logicidade formal das coreografias, porém, tantas 

frestas devem exigir mais significado da proposta e do resultado artístico. Já que dança 

contemporânea não é uma técnica ou um conjunto de procedimentos fechados e, 

portanto, cada professor/criador, de modo geral, trabalha com suas próprias 

metodologias a partir de sua trajetória e de suas experiências vividas. Em sintonia com 

isso, consideramos que os intérpretes da dança na contemporaneidade não precisam se 

acomodar na ação de aprender códigos e reproduzir tais movimentos, eles podem ser 

pesquisadores, criadores, conhecedores de si, de suas potencialidades e de suas 

fragilidades. 

É importante enfatizar que esse tema de pesquisa há bastante tempo me
5
 

acompanha. Logo, refletir sobre os espaços de formação para bailarinos está 

intrinsecamente relacionado com o meu percurso na dança pelas múltiplas experiências 

vividas em tais ambientes. Comecei fazendo teatro na escola, no ensino fundamental, na 

época chamado de 1º grau, e, por tamanha identificação com as artes cênicas, 

rapidamente me engajei em grupos e espetáculos amadores locais. Ao sair da minha 

                                                           
5
 Privilegiamos, nesta dissertação, a escrita na terceira pessoa, porém quando nos referirmos a 

experiências específicas do autor, utilizaremos a primeira pessoa do singular.  
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terra natal, Juazeiro do Norte, para Fortaleza, disseram-me: ―dançar vai melhorar sua 

expressão corporal‖. Não só acreditei naquelas palavras, como me apaixonei 

perdidamente pela dança. Na época, eu estava com dezoito anos de idade e comecei a 

fazer o máximo de aulas que podia em várias escolas da capital. 

 Naquele momento, tive a oportunidade de frequentar diversas escolas/academias 

e observei que cada espaço tinha as suas devidas peculiaridades, contudo, em todas elas, 

as aulas limitavam-se ao ensino de técnicas de dança (balé, jazz, sapateado etc.). Eu 

chegava, assistia à aula e ia embora. Minha primeira experiência com outro tipo de 

ambiente de formação para bailarino, que fosse além das aulas práticas aconteceu no 

―Colégio de Dança do Ceará‖. 

No fim da década de 1990, Fortaleza estava passando por um processo de 

desenvolvimento acelerado, duplicação de avenidas, construções de novos prédios, 

implementação de diversas faculdades particulares, muitas reformas urbanas e, no 

âmbito das artes, entre as ações realizadas estava a criação do Instituto Dragão do Mar
6
, 

que passou a oferecer oficinas e implantou diversos projetos de formação. No cenário da 

dança, foi implantado o ―Colégio de Dança do Ceará‖, um curso de capacitação para 

coreógrafos, bailarinos e professores, que era dirigido pelo professor Flavio Sampaio
7
.  

O Colégio de Dança do Ceará (CDC)
8
 oferecia uma formação híbrida

9
 e tinha 

duração de um ano. As aulas aconteciam no anexo do Theatro José de Alencar
10

, de 

segunda a sexta, no horário matutino. Geralmente, no primeiro horário, aconteciam às 

aulas de cunho mais prático e, no segundo horário, os conteúdos mais teóricos. As aulas 

eram oferecidas por módulos, com duração de duas semanas cada. Os professores 

vinham de outros estados e sempre eram nomes relevantes da dança nacional
11

.  

                                                           
6
 Atualmente reconhecido como Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC) e que tem por missão, a 

democratização do acesso a bens artísticos e culturais, capacitando pessoas e produzindo bens simbólicos, 

lugares de criação, memória e reflexão.  
7
 Ex-bailarino e Maitre de Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi professor da Escola do 

Teatro Bolshoi, no Brasil; e diretor do Colégio de Dança do Ceará. Ademais, foi também professor e 

consultor técnico do Curso de Licenciatura em Dança da UniverCidade; é o fundador da Escola e Cia de 

Dança do Paracuru . 
8
 A partir deste momento, usarei a sigla CDC quando se refere ao Colégio de Dança do Ceará.  

9
 Nesta pesquisa, remetemo-nos à formação híbrida como sendo o ensino de dança que se estabelece 

através de várias possibilidades, tais como: assimilação de técnicas corporais, leitura especializadas de 

dança, apreciação de espetáculos, palestras, debates, entre outros.  
10

 O prédio onde se encontra o Dragão do Mar foi inaugurado em 1910. Atualmente, ele apresenta 

uma arquitetura eclética e está situado no centro de Fortaleza, é a mais tradicional casa de espetáculos do 

estado do Ceará.  
11

 Entre alguns professores que ministraram aula no Colégio de Dança do Ceará, podemos citar: Eliana 

Caminada, Vera Aragão, Penha de Souza, Flávio Sampaio, Paulo Caldas, Marina Solomon, Dudude 
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 Arriscamos dizer que CDC mudou a história da dança cearense, pois, antes dessa 

formação, a dança cênica de Fortaleza era predominante direcionada pelas escolas e 

academias de balé. Não havia faculdade de dança ou cursos técnicos, formavam-se 

exímios bailarinos clássicos que tinham que contentar-se em dançar apenas nos festivais 

de fim de ano, ou tinham que ir embora a busca de melhores horizontes
12

.  

O CDC foi um dos primeiros ambientes da dança cearense que incitou os 

bailarinos a pensarem e desenvolverem não só suas técnicas, mas também suas poéticas. 

Os bailarinos ganharam autonomia, muitos viraram intérpretes-criadores e, com isso, 

surgiram novas companhias, coletivos e eventos de dança.   

Segundo Rosa Primo (2006), o CDC proporcionou outro entendimento da dança 

nos estudantes desse Colégio, bem como mudou seus posicionamentos para além dela, 

em uma compreensão mais abrangente da vida. 

 

O colégio de Dança do Ceará provocou uma reflexão sobre o lugar 

institucional da dança e sua capacidade de significação a partir e para 

além deste lugar, produzindo deslocamentos que acabaram por colocar 

em tensão arte e vida. Para alunos que vivenciaram de fato a 

experiência do Colégio de Dança do Ceará, o que importa não é mais 

dissolver-se na vida, mas a vida jamais abandonará a arte, recriando-a 

e a reiventando-a a cada momento (PRIMO, 2006 p. 352).  
 

 

Em 2003, após o encerramento do CDC, mudei-me para o Rio de Janeiro (RJ) 

para cursar Licenciatura em Dança na UniverCidade
13

. Naquela época o curso era 

coordenado pelo professor Roberto Pereira. Concomitantemente à minha graduação, 

tive a oportunidade de fazer cursos e aulas em diversas escolas de dança cariocas e 

entrei para a Esther Weitzman Cia de Dança
14

. Contudo, a despeito do período de quatro 

anos vivenciados no Rio de Janeiro, sinto que os processos formativos desenvolvidos no 

CDC foram a maior fonte de inspiração para as ações desenvolvidas na Associação 

Dança Cariri (doravante: ADC)
15

.  

                                                                                                                                                                          
Hermann, Roberto Pereira, Wilemara Barros, Andrea Bardawill, Rosa Primo, Carlos Simoini, entre 

outros. 

12
 Francisco Timbó, Chica Timbó, Claudio Bernardo, Flavio Sampaio, Gustavo Lopes e Linhares Junior, 

são alguns desses exemplos.  
13

 Antiga Faculdade da Cidade.  
14

 Fundada em 1999, pela Esther Weitzman, esse é um dos grupos cariocas de dança contemporânea mais 

atuantes no cenário do Rio de Janeiro. Para mais informações, visite o website do grupo: 

<www.estherweitzman.com>.  
15

 A ADC é o ambiente de formação e objeto de estudo desta pesquisa. Fundada em 2007, no município 
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Nesse sentido, a presente pesquisa, ao eleger como campo constitutivo de estudo 

a ADC, tem como foco investigativo a compreensão dos processos formativos em dança 

ocorridos nesse espaço e a repercussão dos mesmos para o cenário da dança caririense. 

Ressaltamos que tais processos extrapolam o ambiente da sala de aula e de ensaio 

regulares. Os processos formativos são compostos por oficinas, cursos, workshops, 

residências, festivais, grupo de estudo e mostra de vídeo. No próximo tópico e no 

decorrer de toda dissertação, estaremos elucidando detalhadamente os trabalhos 

desenvolvidos por essa associação. 

 

 

E 5.2 O objeto de estudo 

 

O Ceará é um estado de extensa área geográfica, são quase 200 municípios, 

entretanto, até os anos 2000, quando se falava na dança cearense, pensava-se 

unicamente na dança da capital, Fortaleza. Hoje, essa realidade está, paulatinamente, se 

transformando. Isso só está sendo possível com a criação de outros polos de produção e 

desenvolvimento da linguagem da dança cênica no interior e na capital. Alguns 

exemplos disso são: a Escola de Dança de Paracuru
16

, no Litoral Oeste; o Balé Baião
17

, 

em Itapipoca; a Cia de Dança Ciclos
18

, em Tabuleiro do Norte; e a ADC, na região do 

Cariri.  

O Cariri cearense é uma região peculiar no nordeste brasileiro. Apesar da sua 

área geográfica estar situada no interior sul do Ceará, denominada como sertão, não é 

constituído pela vegetação seca da caatinga. É um lugar verde, cercado pela chapada do 

Araripe, abriga muitas cascatas, banhos e fontes de água mineral. Essa região é 

composta por trinta e sete cidades que fazem divisa com os estados de Pernambuco, 

Paraíba e Piauí, isso possibilita que, além da cultura cearense, o Cariri também seja 

influenciado pela cultura desses outros três estados. Com isso, essa região recebe 

turistas e romeiros durante todo o ano por causa do seu comércio, romarias, instituições 

                                                                                                                                                                          
de Juazeiro do Norte, essa associação desenvolve diversas ações de fomento e de difusão das artes 

cênicas, sobretudo, da dança no interior sul do Ceará. No próximo tópico, daremos mais detalhes sobre 

esse ambiente. 
16

 Dirigida por Flávio Sampaio, a escola é um projeto social reconhecido por oferecer aulas de balé e 

mudar a realidade dos filhos dos pescadores locais.  
17

 Dirigida pelo coreógrafo Gerson Moreno. 
18

 Dirigida pelo coreógrafo Duaram Gomes. 
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de ensino e outros eventos. Além disso, essa parte do Ceará é também famosa pela 

Paleontologia, por ser o terceiro maior polo industrial calçadista do país, por sua cultura 

popular e por ser berço de nomes importantes, como, por exemplo, Patativa do Assaré
19

 

e Padre Cícero
20

. Por ser uma região de fronteira, essa terra acaba sendo privilegiada 

com os contatos culturais diversificados de três estados distintos. 

Dentro da região do Cariri existem três municípios que se destacam e estão 

passando por um processo de cornubação, isto é, como eles possuem divisas muito 

próximas, as fronteiras, com o crescimento, estão desaparecendo, e virando quase uma 

cidade só. A fusão desses três municípios é denominada de Triângulo Crajubar e é 

formado por Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. As ações da Associação Dança Cariri 

estão direcionadas para essas três cidades, mas, sobretudo, em Juazeiro do Norte. 

Juazeiro do Norte tem uma cultura popular bastante presente, muitos dizem que 

é um ―celeiro cultural‖ e, durante muito tempo, difundiu-se a ideia de que os grupos de 

tradição eram a única manifestação artística dessa região. Esse tipo de pensamento 

reduzido da cultura popular induzia parte da sociedade a só valorizar e reconhecer como 

dança caririense apenas os grupos de reisado, lapinhas e bandas cabaçais, ou seja, 

manifestações culturais que se relacionavam com os folguedos, a literatura de cordel, as 

xilogravuras, as esculturas e o artesanato locais. Corroborando com a ideia de que o 

Cariri vai além dessa compreensão, Souza (2011) afirma que: 

Eleger a região do Cariri como o lugar da cultura e da arte popular 

reflete uma realidade em que outras intenções podem estar submersas. 

Portanto, acredito que a classificação e/ou nomeação do Cariri como 

espaço privilegiado das artes populares deve ser pensada a partir da 

noção de uma imposição de estilos que pretende negar toda a 

diversidade do potencial artístico da região, na medida em que 

prioriza um tipo de arte e afirma a sua supremacia, em relação aos 

demais estilos artísticos. (...) A arte do Cariri é específica, única – é 

necessário admitir – mas deve-se também reconhecer que ela não se 

limita apenas a um único estilo ou tendência, por isso deve ser 

apreendida em toda a sua amplidão e diversidade. Deve ser vista como 

arte e nada mais (SOUZA, 2011, p. 54). 

 

A primeira academia de dança da região Crajubar foi fundada em 1979, no 

município do Crato, pela bailarina Inês Silvia. Essa bailarina havia feito aulas com a 

                                                           
19

 Poeta da cultura popular 
20

 Fundador de Juazeiro do Norte, é considerado santo pelos romeiros. 
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professora Regina Passos, uma das pioneiras na implementação da dança em Fortaleza. 

Por conta do trabalho do esposo, Inês se mudou para o Cariri e abriu esse espaço de 

dança. A Academia de Inês Silvia durou quase dez anos e, neste período, montou dez 

festivais de dança e eventos de final de ano. Muitas filhas das famílias tradicionais 

cratenses eram suas alunas de balé e jazz. Neste contexto, a dança foi bem quista na 

época. Houve ainda mais três espaços formativos importantes na década de 80 e 90, a 

Academia de Mary Esmeraldo e Danielle Esmeraldo
21

, ambas na cidade do Crato, e 

Academia Bacellar, em Juazeiro do Norte. Esses ambientes ofereciam aulas de balé, 

jazz e dança moderna, durante certo tempo tiveram extremo êxito, mas foram 

paulatinamente encerrando suas atividades. Com o encerramento desses espaços 

formativos, nos anos 2000 já não havia nenhum espaço de ensino específico de dança 

no Cariri (SOUZA, 2012). 

Como já foi citado, a ADC é o espaço de ensino não formal objeto de estudo 

desta pesquisa. Segundo Maria da Glória Gohn (2015), a educação é vista de três 

formas: é formal quando a escola é regulamentada e normatizada por leis, além disso, o 

processo de ensino-aprendizagem é realizado por meio de um conjunto de práticas que 

se distribuem em matérias e disciplinas; a educação é considerada informal quando as 

práticas educativas são realizadas em ambientes familiares, por meio da religião ou na 

rua com os amigos; e pode ser entendida como não formal quando acontece em espaços 

que visam desenvolver objetivos e conhecimentos específicos, como é o caso da dança 

na ADC. Nas palavras da autora: 

A educação não formal engloba saberes e aprendizados gerados ao 

longo da vida, de forma individual ou coletiva – a exemplo de 

experiências via a participação social, cultural ou política em 

determinados processos de aprendizagem, tais como em projetos 

sociais, movimentos sociais, programas de formação sobre direitos 

humanos, cidadania, praticas identitárias, lutas contra desigualdades e 

exclusões sociais etc. Elas estão no centro das atividades das ONGs 

nos programas de inclusão social, especialmente no campo das artes, 

educação e cultura (GOHN, 2015, p. 16).  

 

Para Carvalho (2008), a educação nos espaços não formais não busca ser um 

                                                           
21

 Além da Academia Danielle Esmeraldo, manteve-se também outro grupo de dança contemporânea na 

cidade do Crato, o ―CorpuxXcorpus‖, chegando a se apresentar para Pina Bausch na época que a 

coreógrafa alemã esteve no Cariri. Esse grupo findou suas atividades no início dos anos 2000. 
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modelo alternativo à escola formal, mas tem a intenção de agir paralelamente a esta, 

propiciando uma extensão das atividades educativas para dimensões que, em muitos 

momentos, os sistemas escolares formais não conseguem atingir. A dança na escola 

formal não tem o objetivo de formar bailarinos, essa função no Brasil é exercida pelos 

cursos livres, como é o caso da associação que estudamos. 

 Criada em 2007, a ADC foi oficialmente legalizada e teve seu estatuto registrado 

em cartório em 10 de março 2008. Desde o início, essa associação promove ações para 

o fortalecimento dessa linguagem. Entre as suas principais atividades formativas, 

podemos citar: um festival nacional de dança, seminário teórico de dança, grupo de 

estudo, cinedança, mantém uma biblioteca especializada em dança, um projeto social 

com aulas para a comunidade. Além disso, é a sede da Alysson Amancio Cia. de Dança, 

Cia Inspire Arte, Coletivo Dama Vermelho, Grupo de Dança de Rua Soul Arte e Enny 

Produções Artísticas. 

Desde o seu surgimento, a ADC enviou projetos para diversos editais estaduais e 

federais e, com a contemplação em alguns, adquiriu recursos que lhe possibilitaram pôr 

em prática ações nas quais os sujeitos da dança caririense tiveram a oportunidade de 

vivenciar, por meio de cursos teóricos/práticos, diversas ações na área de dança, tais 

como:  aula de técnica de Graham, Contato e Improvisação, Balé Clássico, Jazz, Dança 

de Rua, Técnica de Alexander, Capoeira, Yoga, Danças Circulares, Teatro Físico, 

Performance, Dança Contemporânea, Workshop de Crítica de Dança, História da 

Dança, Anatomia aplicada a Dança, Iluminação Cênica, danças primitivas e além das 

outras atividades educativas já citadas no paragrafo anterior. 

A ADC é um ambiente que de ensino híbrido que investe em uma formação 

plural, possibilitando que o bailarino tenha acesso as técnicas de dança, como também 

estimulando leituras bibliográficas, apreciação de espetáculos, entre outras ações. Com 

isso, almeja-se contribuir para criticidade dos sujeitos participantes e tornando-os mais 

conscientes para interferirem no mundo que os cercam.  

Nesta última década, no Cariri, mais especificamente em Juazeiro do Norte o 

cenário da dança está, notoriamente, transformando-se: foram fundadas escolas de 

dança, grupos independentes de dança e novos eventos, outras manifestações de danças, 

além das populares. Portanto, foi partindo da necessidade de compreender esse 
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fenômeno da dança no Cariri, incluindo a ADC e os sujeitos que por ela passaram e/ou 

lá se encontram, que optamos por utilizar a Fenomenologia de Merleau-Ponty como 

abordagem metodológica desta pesquisa, gerando nosso conhecimento a partir do 

dialogo com essa metodologia e o mundo vivido pelos protagonistas da ADC. Para 

Merleau-Ponty (2011), o mundo não é aquilo que penso, mas aquilo que eu vivo e assim 

damos mais alguns passos, tratando desta metodologia a seguir.  

 

E 5.3 A Fenomenologia de Merleau-Ponty 

Após ultrapassar a etapa do processo seletivo e já vinculado a linha de pesquisa 

―Pedagogia da cena: corpos e processos de criação‖, de estar vinculado também ao 

Grupo de Pesquisa Cirandar, junto com as orientações da Professora Teodora Alves, e 

me inteirar das discussões engendradas nas disciplinas do Mestrado em Artes Cênicas 

da UFRN, fui descobrindo e encantando-me com a Fenomenologia de Merleau-Ponty. 

Percebemos, eu e minha orientadora, que essa abordagem metodológica de fato 

engendrava procedimentos que favoreciam um melhor desvelar do fenômeno encarnado 

pelos corpos da dança caririense, pois cada sujeito tem uma perspectiva distinta do 

fenômeno situado. Ademais, diversos panoramas juntos só colaboram para a 

compreensão do todo, nas palavras de Merleau-Ponty: 

 

por exemplo, vejo a casa vizinha sob certo ângulo, ela seria vista de 

outra maneira da margem do Sena, de outra maneira do interior, de 

outra maneira ainda de um avião; a casa ela mesma não é nenhuma 

dessas aparições, [...], [...]; a casa ela mesma não é vista de lugar 

algum, mas a casa vista de todos os lugares (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 103-106). 

 

A Fenomenologia é um método de investigação filosófica criada por Edmund 

Husserl, que se destina ao estudo das essências na existência, isto é, a maneira como o 

mundo se apresenta para cada indivíduo. Para Minayo (2010), a vida humana é 

essencialmente diferente e somente pode ser compreendida via um mergulho na 

linguagem significativa da interação social.  

Merleau-Ponty se utiliza desta teoria filosófica e constrói um pensamento mais 

direcionado para o corpo, na forma como ele absorve e converte seus sentidos do 

mundo que o cerca. Segundo Merleau-Ponty (2011), a consciência do mundo de cada 
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corpo é sempre direcionada pelas experiências que vive. 

Para Nóbrega (1999), a Fenomenologia de Merleau-Ponty possibilita o 

envolvimento com o mundo da experiência vivida, na intenção de compreendê-la. Essa 

compreensão não parte de uma representação do mundo, mas de algo que esteja aberto à 

reflexão, interpretação e vivência. 

A maneira como se percebe o mundo é transformada a partir das mudanças que 

ocorrem com o próprio indivíduo, em um processo que se retroalimenta, o mundo muda 

o sujeito e o sujeito muda o mundo percebido. Haja vista que ―buscar a essência do 

mundo não é buscar aquilo que ele é em ideia, uma vez que o tenhamos reduzido a tema 

de discurso, é buscar aquilo que de fato ele é para nós‖ (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

13). 

Desde o meu ingresso no referido mestrado, foi-me dito que, apesar de ser um 

dos protagonistas da ADC a escrever uma dissertação, seria fundamental que 

mantivesse uma postura ética e, principalmente, que eu estivesse aberto para aceitar os 

caminhos que a pesquisa poderia direcionar independentemente das minhas ligações. 

No entanto, essa situacionalidade da minha experiência vivida e dos sujeitos escolhidos 

na ADC também não poderia ser negada e, neste contexto, optamos pela abordagem 

metodológica da Fenomenologia, e mais especificamente do fenômeno situado. Para 

Wagner Wey Moreira, ―em pesquisa qualitativa, buscando a compreensão do fenômeno 

situado, o objetivo metodológico principal é a interrogação dos princípios gerais 

segundo os quais as pessoas organizam as suas experiências na vida cotidiana‖ 

(MOREIRA, 1992, p. 114). 

Nessa perspectiva, para desvelar o fenômeno situado nos envolvemos em três 

etapas distintas: a descrição, a redução e a compreensão fenomenológica. Para a 

descrição fenomenológica, sabíamos que eram muitos sujeitos que viveram e vivem as 

experiências formativas desenvolvidas na ADC e o cronograma não suportaria tamanha 

numerosidade. Então, foram entrevistados oito sujeitos: João Batista, Luciany Maria 

Rosilene Diniz, Luciana Araújo, Kelyenne Maia, Sueli Guerra e Fauller. O critério de 

escolha para esses nomes foi o tempo de permanência deles na ADC, pois são 

indivíduos que estão presentes desde as primeiras ações desta instituição e, portanto, 

acreditamos que têm mais propriedade e clareza das suas mudanças corpóreas.     

O suporte utilizado como instrumento para obtenção, construção e levantamento 

de dados desta pesquisa foi uma câmera de vídeo digital. É importante salientar que 
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apesar das entrevistas terem um roteiro prévio norteador, permitimos que os 

entrevistados tivessem liberdade para falar de forma espontânea. 

A redução fenomenológica foi realizada após a transcrição das entrevistas. Os 

dados foram lidos e relidos repetidas vezes e, posteriormente, analisados com base nos 

procedimentos metodológicos, de modo que procuramos reduzir os discursos dos 

entrevistados e elucidar o que era essencial para revelar o fenômeno situado. 

Na terceira etapa, a compreensão fenomenológica, tentamos nos afastar do 

fenômeno para buscarmos a interpretação das falas reduzidas dos sujeitos entrevistados. 

Ademais, optamos em concentrar tais experiências no capítulo ―E 7: A dança vivida, 

compreensões das experiências de dança no Cariri‖.  

Destacamos que as imagens presentes em toda a dissertação não são meras 

fotografias ilustrativas, mas que elas contêm informações importantes, que servem 

como leituras imagéticas e estão diretamente correlacionadas ao texto escrito.  

O título ―E... 5, 6, 7, 8‖ é também o modo nomeador e divisor dos capítulos 

desta dissertação. Na primeira parte ―E 5‖, a qual o leitor está lendo neste momento, 

como já pode ser percebido, procuramos introduzir o leitor nas questões básicas da 

pesquisa; situando-o sobre quais foram os impulsos geradores, quais os nossos 

objetivos, qual o objeto de estudo, quais os nossos referenciais teóricos e qual foi a 

metodologia aplicada que envolve essa pesquisa.  

No capítulo ―E 6‖, apresentamos as atividades formativas na ADC, relatando 

como elas acontecem, o público-alvo e as conquistas derivadas dessas formações 

híbridas. É importante ressaltar que, concomitantemente as descrições, há nesta 

pesquisa discussões epistemológicas acerca dos conceitos de corpo, técnica, híbrido, 

ensino de dança e contemporaneidade. O pensamento de Merleau-Ponty é posto 

repetidas vezes, pois, além do aspecto metodológico, seu olhar para o corpo foi 

imprescindível na escrita deste trabalho, todavia além dos conceitos desse autor, foi de 

extrema valia as leituras de Le Breton, Thérèse Bertherat, Michela Marzano Helena 

Katz, Teodora Alves, Karenine Porpino, Thereza Rocha, Laurence Louppe, Sylvie 

Fortin, Edson Claro e de alguns pesquisadores de outros Programas de Pós-Graduação 

que tive a alegria de encontrar suas teses, dissertações e artigos ao elaborar o ―Estado da 

arte‖ deste estudo. 

Os processos formativos não formais em dança na contemporaneidade são uma 

temática abrangente, por esse motivo, poderíamos escolher pontos específicos para a 
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discussão. Contudo, ao propor esta escrita como um produto reflexivo, optamos que o 

nosso referencial teórico também abarcasse diferentes áreas do conhecimento. 

Dialogamos com autores da Filosofia, Antropologia, Sociologia, Pedagogia e, 

obviamente, das Artes, mais especificamente da Dança.  

No último capítulo, ―E 8‖, retomamos questões norteadoras da pesquisa, falas 

dos sujeitos, discussões epistemológicas e os elementos principais que nos levaram a 

compreensão do fenômeno para, por fim, construímos as ―Considerações Finais‖. 

A seguir, abordaremos, ou melhor, nos debruçaremos sobre as atividades 

formativas na ADC, além de tratar das discussões epistemológicas acerca dos conceitos 

de corpo, técnica, híbrido, ensino de dança e contemporaneidade. 
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Imagem 02 – Espetáculo ‗Vórtices‘ Alysson Amancio Cia de Dança (Agosto 2012) 
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E 6: Processos formativos, outros 

passos 

 

 
―O corpo propicia o encaminhamento de muitas perguntas  

que não precisam ser respondidas, mas merecem ser levantadas‖  

Jussara Setenta 
 

E 6.1 O corpo que dança 

A fotografia que antecede o início deste capítulo (imagem 2) é do espetáculo 

―Vórtices‖, ela foi escolhida porque nos remeter a algumas peculiaridades relevantes 

para esta pesquisa. Primeiramente, a cena traz duas bailarinas em um movimento de 

sustentação que nos dá a sensação de ser um único corpo, porém diferente. Por esse 

motivo, a imagem 2 nos pareceu ser uma boa provocação, e, consequentemente, uma 

boa maneira de começar este capítulo, pois abordaremos questões sobre o corpo que 

dança, hibridação, técnica, entre outros temas. 

Além disso, o ―Vórtices‖ tem características especiais para a história da ADC, 

pois foi o primeiro espetáculo profissional de dança contemporânea coreografado 

exclusivamente pelos interpretes-criadores
22

 locais, sem ter um coreógrafo 

direcionando, cuja temática da obra era a literatura de cordel, e foi também o primeiro 

trabalho coreográfico da ADC que teve uma trilha musical inédita criada apenas para 

ela. O grupo responsável pela criação musical foi o Zabumbeiros Cariris
23

. E ainda, a 

despeito de ser um espetáculo contemporâneo, a cultura popular local era mote de 

inspiração e, ao mesmo tempo, objeto de ressignificação. Outros corpos caririenses 

dançando-as. 

Nesta pesquisa, acreditamos que não seria possível escrever sobre os processos 

formativos em dança na contemporaneidade com base nas experiências estabelecias na 

Associação Dança Cariri, se não partíssemos do corpo. Não obstante, os corpos sujeitos 

                                                           
22

 A primeira versão foi coreografada por Jussyanne Emidio, Kelyenne Maia e Luciana Araújo. Após a 

saída de Jussyanne, foram convidadas as bailarinas Rosilene Diniz e Aline Souza para comporem o 

elenco. 
23

 Formada desde 2002, a banda foi constituída por músicos de diversas gerações. No repertório desse 

grupo, predomina o imaginário sobre a cultura popular nordestina.  
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que experienciaram as transformações vivenciadas na ADC modificaram o ambiente 

local. Nesse contexto, é o corpo que presentifica as artes cênicas, é o corpo que acolhe 

as técnicas, é ele quem movimenta e produz as estéticas artísticas. Se não houvesse o 

corpo, nada haveria. 

Ao longo da minha trajetória nas artes, ouvi em repetidas ocasiões alguns 

professores e colegas pronunciarem a frase ―o corpo é o instrumento de trabalho do ator 

e do bailarino‖. Enquanto docente, também, peguei-me reproduzindo esse jargão e 

induzindo os meus alunos a pensarem na ideia de que o corpo é algo apartado da nossa 

existência como o mecânico e o carro, por exemplo. Hodiernamente, certifico-me da 

ideia de que o homem tem sim um corpo, assim como, posso dizer que o homem é o 

corpo. Nas palavras de Alves (2006): ―O corpo que tenho é o corpo que sou e 

justamente por isso percebo e posso ser percebido‖ (ALVES, 2006, p. 44).   

O homem é uma totalidade que não pode ser desconjuntada. Todas as partes 

células, sangue, pelos, ossos, músculos, órgãos, excrementos, neurônios, gestos e 

desejos constituem esse todo. É a totalidade que nos faz pensar, sentir, falar e agir, 

como assegura Porpino (2009): ―O corpo não é uma ideia ou mesmo uma associação de 

órgãos, mas um campo aberto de múltiplas possibilidades do conhecer‖ (PORPINO, 

2009, p. 61).  

Um jovem bailarino, com toda sua ingenuidade inicial, quando começa a 

frequentar um ambiente de ensino de dança, muitas vezes acredita que para migrar para 

o grupo dos avançados basta conseguir lançar sua perna alta em um Grand Battement
24

 

de 180 graus ou abrir um Grand Ecart
25

 com facilidade. A maturidade na dança lhe 

mostrará que tais atributos são ínfimos para se tornar um bom profissional da dança 

nesse contexto. Um bailarino mais experiente sabe que para dançar é preciso mais do 

que conquistas físicas. Para Bertherat (2003), ―Tomar consciência do próprio corpo é ter 

acesso ao ser inteiro... pois o corpo é espirito, psíquico e físico, e até força e fraqueza, 

representam não a dualidade do ser, mas sua unidade‖ (BERTHERAT, 2003, p. 03). 

Portanto, torna-se de suma importância compreender que o corpo que dança não precisa 

se limitar a perscrutar uma estrutura física, biológica, o corpo é uma pessoa que tem 

uma vivência singular, por esse motivo precisa respeitar suas limitações e o tempo de 

                                                           
24

 Grande batida, jogar uma das pernas com o joelho esticado com força. 
25

 Grande abertura, pose na qual as duas pernas ficam no chão num ângulo de 180º.  
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amadurecimento físico de seu corpo para aquela prática. 

Le Breton (2013) afirma que a contemporaneidade tem sido um tempo de corpos 

cada vez mais fragmentados, descartáveis, funcionais apenas como um mero suporte, 

que pode ser costurado e descosturado, esfacelado e suas partes simplesmente 

substituídas. Na busca de ter o considerado corpo ―perfeito‖ para a sociedade atual — 

jovial, magro, sarado, cabelos lisos etc. — homens e mulheres colocam e tiram 

silicones, malham a musculatura superficial na busca de defini-los, tomam hormônios, 

injetam botox, ou qualquer tipo de artimanha que prometa a fórmula mágica desse corpo 

magistral. 

Embora, ao longo das gerações e em cada localidade seja possível identificar 

coletivos que apresentem culturas e corpos semelhantes, na perspectiva 

fenomenológica, a qual estamos empregando nesta escrita, corroboramos com a ideia de 

que cada corpo tem suas próprias experiências vividas e torna-se imprudente 

homogeneizar os grupos sociais. 

Todos os espaços que habitamos, nosso lar, o trabalho, os lazeres, todas as 

pessoas com as quais convivemos, os livros que lemos, os filmes que assistimos, os 

aromas que cheiramos, os espetáculos que apreciamos vão arquitetando nosso corpo. 

Somos construídos e construímos os corpos com os quais convivemos em uma rede de 

atravessamentos existenciais. 

Cada corpo faz a sua história e analogamente podemos dizer que cada homem 

influencia e é influenciado pelo espaço, pelos objetos e pela cultura com os quais 

interage. É através do corpo que nos relacionamos com o mundo, nossas ideias, 

pensamentos e sentimentos só chegam aos outros através da nossa voz, da nossa postura 

e das nossas ações. Para Alves (2003): 

é a partir de sua existência corpórea que o ser humano percebe e é 

percebido, que age e interage com a realidade existencial. Entender 

essa condição de corpo no mundo pode nos levar a perceber que 

somos sujeitos encarnados e, portanto, incorporamos tudo aquilo que 

vivemos (ALVES, 2003, p. 45). 

Compreendemos, por meio de Alves (2003), que quando o sujeito não tem boa 

relação com o corpo, que não consegue olhar para si mesmo, que não se toca e nem se 

permite ser tocado, que trata seu corpo como um objeto lascivo, pecaminoso e vexatório 
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é um indivíduo que tende a tornar-se retraído e, lamentavelmente, acaba dirimindo suas 

possibilidades de vivências e de trocas com o mundo. Quanto mais buscamos 

disponibilidades corporais, mais abrimos os campos das experimentações com outros 

sujeitos e, evidentemente, conosco. 

 Sabemos, entretanto, que relacionar-se bem consigo mesmo não é uma tarefa tão 

fácil. A sociedade é repressora, determina padrões de postura e de movimento, o 

homem, gênero masculino, tem que andar de tal forma, não pode ter movimentos na 

cintura pélvica, a mulher não pode sentar de pernas abertas, tem que as cruzas, ou seja, 

todas as ações corporais que porventura fujam ao sistema estabelecido são 

ridicularizadas e algumas vezes até, tragicamente, punidas. O professor Edson Claro 

(1988) nos alerta que ―o homem que nasce em sociedade já encontra suas funções 

predeterminadas, quase sem possibilidade de enxergar o futuro, o que faz com que se 

acomode consigo mesmo e, consequentemente, com os outros‖ (CLARO, 1988, p. 22). 

Ou seja, pelo fato de a sociedade impor papéis e padrões comportamentais que 

devem ser seguidos fidedignamente, em que cada fase da vida há um grupo ao qual você 

deve pertencer e imitar todas as regras sociais. Isso faz com que o/a homem/mulher, por 

medo de ser discriminado, deixe de viver experiências ímpares. Por exemplo, um 

homem machista não se permite fazer uma aula de dança, ou a mulher se ache incapaz 

de dirigir um caminhão. Com isso, as pessoas perdem a oportunidade de serem 

contaminados por sensações que poderiam lhes deixar sujeitos muito mais livres e 

realizados.  

Pensando em corpo e em contaminação, no ambiente da dança Cariri, 

recorremos a teoria corpomídia, desenvolvida por Christine Greiner e Helena Katz 

(2005), pesquisadoras e professoras da PUC. Essas autoras defendem que o corpo 

sempre está em um ambiente e que corpo e ambiente estão permanentemente 

intercambiando informações. Segundo Greiner(2005), o corpo está em constante estado 

de troca e somatizando uma coleção de saberes, o que o possibilita ser mídia dele 

próprio. 
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O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, 

pois toda informação que chega entra em negociação com as que já 

estão. O corpo é o resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde 

as informações estão abrigadas. É com esta noção de mídia de si 

mesmo que o corpomídia lida, e não com a ideia de mídia pensada 

como veiculo de transmissão. A mídia à qual o corpomídia se refere 

diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que vão 

constituindo o corpo. A informação se transmite em processo de 

contaminação (GREINER, 2005 p. 131).  

 Essa teoria nos fez entender que as possíveis transformações ocorridas na ADC 

não aconteceram apenas nos corpos que vivenciaram os processos formativos, mas que 

esses corpos podem ter sido, simultaneamente, agentes dessa transformação também, 

―uma relação de constante coautoria entre corpo e ambiente. Ambos se ajustam 

permanentemente, por isso a mídia do corpomídia se refere ao modo de estar no mundo: 

uma mídia de si mesmo‖ (SETENTA, 2008, p. 37).   

O artista cênico, nesse sentido, necessita ter uma relação mais consciente das 

suas possibilidades corporais, compreendendo suas forças e fragilidades, a fim de que 

possa manipula-las em prol da cena na qual está em processo de atuação. Por esse 

motivo, é preciso que ele seja cauteloso na escolha do ambiente de ensino o qual coabita 

e troca saberes, pois esse espaço irá influenciar diretamente na sua arte e na 

pessoa/cidadão que ele se tornará.  

Michela Marzano, no livro ―Dicionário do Corpo‖, afirma que ―o que faz em 

princípio, um artista é, portanto tornar ostensivo (e assim perceptíveis de maneira 

distinta) os sinais, os instrumentos e os artifícios da comunicação‖ (MARZANO, 2012, 

p. 952). Podemos assim dizer que em geral, as artes cênicas pedem corpos que possuam 

a edificação de um labor específico, por exemplo: um trapezista treina exaustivamente 

no intuito de aprimorar uma técnica que lhe permita executar piruetas numa 

determinada altura e que ao final termine em segurança, o escultor vai com suas 

habilidades lapidando a matéria-prima até gerar a escultura. O corpo de um bailarino 

também não se constrói em um ―passo de mágica‖, a dança profissional necessita 

dedicação, treinamentos contínuos, o corpo que dança cenicamente necessita adquirir, 

pouco a pouco, as especificidades que lhe farão ser dessa arte, contudo a 

contemporaneidade exige especificidades diversas, múltiplas. 
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Os processos formativos não formais em dança sempre foram vistos como o 

lugar da prática, do suor, do esforço físico incondicional em prol do ganho da técnica de 

dança. Considerando isso, acreditamos ser importante ponderar sobre o conceito do que 

seria ―técnica‖ para posteriormente retornarmos as reflexões sobre as formações em 

dança. Percebemos que, no âmbito da dança, o termo ―técnica‖ está longe de ser uma 

discussão já esgotada, por esse motivo, temos consciência do caráter inconcluso dessa 

expressão. 

Desde os tempos mais remotos, as palavras ―arte‖ e ―técnica‖ se correlacionam. 

A palavra ―técnica‖ é oriunda do grego (téchne) que também era utilizada para nomear a 

Arte, ambos compreendiam um conjunto de procedimentos que garantissem a obtenção 

de um determinado resultado. Marcel Mauss (2003), no seu livro ―Sociologia e 

Antropologia‖, nos diz que técnica é uma montagem fisio-psico-sociológica de atos e 

que toda ação humana é resultado de uma tradição cultural, portanto, toda técnica é 

adquirida. Para beber um copo com água, um homem precisa executar os procedimentos 

corretos que lhe permita realizar esse ―simples‖ ato sem se molhar. 

Antes das técnicas dos instrumentos, há o conjunto de técnicas do 

corpo (...) Essa adaptação constante a um objetivo físico, mecânico, 

químico (por exemplo, quando bebemos) é efetuada numa série de 

atos montados, e montados no individuo não simplesmente por ele 

próprio mas por toda a sua educação, por toda sociedade da qual faz 

parte, conforme o lugar que nela ocupa (MAUSS, 2003, p. 408). 

Nesta pesquisa, reportamos essa discussão para o contexto das artes cênicas, 

especialmente a Dança, o Teatro e o Circo, nas quais esse termo refere-se aos 

mecanismos, códigos e saberes específicos de cada uma dessas linguagens. 

A partir de nossa perspectiva, a palavra técnica remete a verbos como organizar, 

codificar, estruturar, expressões cujo campo semântico indicam uma delimitação. 

Acreditamos que o artista deve pensar em técnica como algo para além disso, a técnica 

nas artes cênicas é mais uma ferramenta de criar novos repertórios expressivos e, 

portanto, não precisa ser encarada como um aprisionamento em uma prática mecânica, 

embora também seja.   

É corriqueiro na dança ouvir, nos bastidores, frases do tipo: ―aquele bailarino 

não me emociona, ele é muito técnico‖. Existe, para alguns artistas, quase uma aversão 
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implícita ao termo ―técnica‖, especialmente a técnica do balé. Certamente, essa ojeriza 

por parte desses bailarinos ocorra porque a arte está ligada ao sensível, às questões 

subjetivas do ser humano e pareça incoerente pensar nessas duas possibilidades juntas, 

arte e técnica. Contudo, ―a técnica fornece novos meios materiais, sugerindo diferentes 

fins, inclusive o estético, domínio da sensibilidade. A arte necessita das técnicas e 

técnicas novas podem despertar novas pesquisas artísticas, ampliando a estética 

vigente‖ (NÓBREGA, 2009, p. 26). 

Corroborando com isso, podemos dizer que a técnica só aprisiona os corpos que 

não lhe compreendem ou se inteiram superficialmente desses códigos. Um artista pode 

ultrapassar os vícios técnicos e se utilizar deles para descobrir algo novo, ainda não 

explorado no seu corpo. Logo essa técnica deve vir circundada de embasamentos 

teóricos e que, desse modo, não se torne o fim, mas o meio, o trampolim, para algo que 

sem ela provavelmente não seria alcançado. 

Muitos professores de dança contemporânea, com medo dessa suposta técnica do 

balé que aprisiona corpos, trabalham suas aulas com dança e criação em um estado de 

movimento improvisacional constante. Acreditamos que a busca da liberdade do corpo 

não necessariamente tem a ver com o abandono de aulas de dança estruturadas e 

técnicas. Não existe aula certa ou errada, a aula vai libertar ou aprisionar a partir da 

consciência corpórea de quem está ministrando e, sobretudo, de quem está fazendo. O 

aluno deve escolher a aula de acordo com o seu objetivo, pois uma aula de Yoga não vai 

lhe possibilitar executar um grand jete com qualidade, bem como uma aula de balé não 

proporciona balanços em fluxos contínuos contidos na aula de Limon
26

.  

A dança na contemporaneidade, com suas produções artísticas regidas a 

processos variáveis, tem solicitado de seus bailarinos não apenas uma técnica de dança, 

mas, sim, técnicas, de modo que o intérprete disponha de múltiplos repertórios de 

movimentos. Assim sendo, o seu treino corporal também pode ser híbrido, aglutinando 

diversas práticas de dança, bem como forte investimento nas leituras, apreciação de 

espetáculos e vídeos a fim de ir, paulatinamente, construindo e ampliando suas 

potencialidades cênicas. 

                                                           
26

 Sistematizada por José Limon, a técnica Limon, é uma pratica da dança moderna que enfatiza a queda e 

recuperação com a interação de peso e leveza através de movimentos balanceados.  
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E 6.2 O híbrido na dança 

Híbrido, hibridação e hibridização são palavras cada vez mais utilizadas na 

contemporaneidade. A despeito do termo híbrido ser oriundo da física e química, essa 

ideia de mistura, combinações e miscigenações espraiou-se e é utilizado em diversas 

áreas do conhecimento. 

Na área da cultura e sociedade, o conceito de hibridismo projetou-se, 

principalmente, a partir da obra ―Culturas Hibridas: estratégias para entrar e sair da 

modernidade‖ (2013) na qual o autor, Néstor Garcia Canclini, nos traz uma abrangente 

abordagem sobre a hibridez da cultura, os diálogos, as interações e as novas 

organizações sociais contemporâneas, sobretudo na América Latina. 

A hibridez tem um longo trajeto nas culturas latino-americanas. 

Recordamos antes as formas sincréticas criadas pelas matrizes 

espanholas e portuguesas com a figuração indígena. Nos projetos de 

independência e desenvolvimento nacional, vimos a luta para 

compatibilizar o modernismo cultural com a semimodernização 

econômica, e ambos com as tradições persistentes. A descoleção e a 

desterritoriaização têm antecendentes nas reflexões e nas práticas de 

artistas e intelectuais (CANCLINI, 2013, p. 326). 

 

A partir do século XX, na área das artes, as fronteiras entre as linguagens 

ficaram cada vez mais tênues: Teatro, Dança, Música e Artes Visuais contaminam-se e 

os seus sujeitos desenvolvem pesquisas e práticas artísticas com agenciamentos plurais. 

Os processos de criação passam a acontecer de maneira misturada, desencadeando em 

obras singulares. Ana Mae Barbosa, pioneira da Arte-educação no Brasil, chama a 

atenção para a arte nos tempos atuais:  

A arte contemporânea trata de interdisciplinarizar, isto é, pessoas com 

suas competências específicas interagem com outras pessoas de 

diferentes competências e criam, transcedendo cada uma seus próprios 

limites ou simplesmente estabelecendo diálogos. (BARBOSA, 2008, 

p. 24).  

A dança contemporânea é essencialmente híbrida, diferente da dança moderna 

que queria romper com o balé clássico. Ela, a dança contemporânea, não quer negar 

absolutamente nada, tudo é possível de se agregar, o essencial é que isso faça parte da 

pesquisa e do conceito do artista. Hoje, O corpo que dança precisa encontrar expressões 

coreográficas que estejam em consonância com um século no qual a cada instante 
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surgem novas mídias e ideologias (MIRANDA, 2000). A explosão da rede virtual no 

fim do século XX é, indubitavelmente, um divisor histórico na humanidade e uma de 

suas maiores características é a hibridação. 

A historiadora e crítica de dança francesa, Laurence Louppe, no seu artigo 

―Corpos Híbridos‖ (2000), salienta que artistas como Merce Cunningham, que tinham 

estética e padrões de movimento distintos nos seus espetáculos e que, para isso, 

construíam métodos nos quais os bailarinos se tornavam aptos ao seu movimento, são 

cada vez mais raros na contemporaneidade e que, hodiernamente, a hibridização é o 

destino do corpo que dança. Para essa autora, isso é verificado tanto nos processos 

coreográficos como também nos formativos.  

A coreógrafa carioca Dani Lima, em seu texto ―Corpos humanos não 

identificados: hibridismo cultural e dança contemporânea‖ (2008), faz uma reflexão do 

artigo supracitado de Louppe. Lima avança na ideia de que — considerando que a 

hibridização é uma recorrente dos nossos tempos e observando que os coreógrafos não 

têm mais uma linha de movimentos e estéticas especificas — abriu-se caminho para um 

―corpo improvável‖, um corpo que escapa de modelos reconhecíveis e que pôs na 

mesma esteira intérpretes e coreógrafos. O bailarino vai trazer material para a obra tanto 

quanto o coreógrafo, ambos estão abertos para as trajetórias que os levaram até ali e irão 

ainda dialogar com toda a hibridização dos elementos que contribuem para a totalidade 

da obra. 
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Imagem 03 – Oficina de Dança Contemporânea com Dani Lima na ADC (abril 2011) 

 

Nessa mesma vertente de pensamento, Cassia Navas (2013) afirma que todas as 

danças são construídas por misturas, pois são elaboradas por corpos que possuem 

trajetórias distintas, ímpares, a autora ainda sugere que essa discussão é imprescindível 

nos debates acerca da dança na contemporaneidade, como se pode notar no excerto a 

seguir: 

a constatação de que "tudo é diverso", ou de que "tudo é mistura" não 

deve servir para estancar debates ou paralisar consciências e seus 

discursos, mas fazer avançar o estudo sobre os componentes desta 

diversidade quase imperceptíveis posto ancorados em entes únicos da 

cultura, a serem estudados em laboratórios interculturais onde várias 

disciplinas da ciência e da cultura possam colaborar na análise e 

síntese de dados, em sua originalidade e redundância, gerando 

discussões sobre processos de miscigenação,  hibridização e 

recomposição de elementos (NAVAS, 2013, p. 05). 

 

Atualmente, as artes não se limitam mais aos seus suportes ―tradicionais‖. A 

literatura não mais se limita ao papel, a música não mais aos instrumentos, as artes 

visuais não mais aos quadros ou esculturas, as artes cênicas não mais aos palcos 



40 

 

italianos. Além dessas possibilidades, as manifestações artísticas convergiram também 

para o computador.  

É possível encontrar quase tudo na rede, por exemplo: um endereço eletrônico 

extremamente popular como o site do youtube, que permite que seus usuários insiram e 

compartilhem vídeos digitais. Não existem fronteiras geográficas no youtube, quando o 

usuário assiste um vídeo de balé clássico, ao lado existem ―janelas‖ menores que lhe 

indicam um vídeo de jazz dance, que lhe indica um vídeo de performance da Marina 

Abramovich, que já lhe indica um clipe musical da cantora pop Lady Gaga e assim 

sucessivamente. 

São tantos os conhecimentos disponíveis no cotidiano do intérprete da dança na 

contemporaneidade, que eles acabam por induzir, inevitavelmente, a sua atuação 

também se torna híbrida. Isso nos faz crer que em vez de lamentarmos que quando um 

bailarinos não mais se aprofunda em um único procedimento, devemos vislumbrar que 

tantas (in)formações o torna mais criativo e aberto a dialogar com as questões do tempo 

em que ele está inserido. 

Acreditamos que a mistura e a hibridação devem ser introduzidas no ambiente 

formativo não formal de dança, pois possibilita a construção de um corpo com mais 

potenciais para viver a dança.  Mesmo que o bailarino tenha a intenção de ter somente a 

vivência de uma única técnica com mais profundidade, como, por exemplo, o balé, é 

interessante que esse bailarino saiba a história da dança, que ele conheça artistas de 

outros estilos de dança além do balé, que tenha crivo para inscrever-se nos editais que 

existem para dança caso queira. 

É, neste contexto, que pensamos o híbrido nesse estudo, não apenas refletindo 

sobre o acumulo de técnicas corporais, mas no ajuntamento de vivências e processos 

metodológicos que, ao serem introduzidos nos cursos livres de dança, possam contribuir 

para construção de corpos mais disponíveis para dançar obras coreográficas, sejam elas 

híbridas ou não. 
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E 6.3 Escola, oficinas, festival, seminário, grupo de estudo, cinedança, biblioteca, 

publicações de livros: pluralidades formativas em um fenômeno situado 

 

Não é por acaso que escolhemos como metodologia a Fenomenologia de 

Merleau-Ponty fundamentada na análise do fenômeno situado. A minha experiência 

como sujeito fundador e membro da ADC, inevitavelmente, está presente nesta 

investigação e, desse modo, é por mim também que esse fenômeno se mostra como 

essência ligada à existência.  

Neste tópico, farei a minha descrição do fenômeno situado na ADC. Essa 

―descrição busca a própria coisa que, embora, enraizada, encontra-se repleta de 

significados vividos dia-a-dia, sem que isso seja conscientizado ou verbalizado‖ 

(NÓBREGA, 2010 p. 40). Adiantamos que o nosso discurso descritivo, em alguns 

momentos, pode parecer prepotente ou panfletário, mas garantimos que essa não é a 

intenção deste trabalho. 

 

A modalidade de pesquisa fenomenológica que procuro tratar neste 

trabalho é a análise qualitativa do fenômeno situado (...) ao se escolher 

essa trajetória, não se parte de um "problema", mas de uma 

interrogação sobre dúvidas advindas da região de inquérito onde se 

situa o fenômeno. Deve-se, por conseguinte, de início, situar o 

fenômeno, isto é, deve haver um sujeito que descreva sua vivência em 

uma determinada situação. É no discurso deste sujeito sobre sua 

experiência vivencial que se busca uma aproximação com a essência 

ou estrutura do fenômeno (GRAÇA, 2000, p. 28).  

 

Reiteramos que, neste tópico, farei uma descrição das atividades formativas da 

Associação Dança Cariri. No próximo capítulo, essa descrição estará centrada nas vozes 

dos nossos entrevistados, pois são eles os protagonistas que nos farão compreender 

melhor este fenômeno encarnado. 

Por que refletir sobre ensino de dança não formal? Antes de tentarmos responder 

essa questão, deixamos claro para o leitor que sabemos da extrema importância do 

ensino da dança na educação formal — do ensino fundamental ao ensino superior. É 

uma grande felicidade saber que em 2015 já temos 36 cursos de graduação entre 

Licenciatura e Bacharelado em Dança no Brasil (STRAZZACAPA, 2012) e que o 

governo federal está proliferando diversos projetos de dança nas escolas formais, tal 
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como o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) na área de 

Dança.  

Por conseguinte, em nenhum momento este trabalho excluí a necessidade do 

ingresso do bailarino na universidade em função da potencialização dos cursos não 

formais. Queremos o contrário disso, haja vista que os ―cursos livres é o segmento que 

continua a ser o grande celeiro de formação do artista da dança no país‖ 

(STRAZZACAPA, 2012, p. 23), almejamos contribuir para que haja mais diálogos 

entre os cursos superiores e Pós-Graduação em Dança e esses ambientes de formação 

livre, não formais. Afinal, se nós estimulamos desde cedo que bailarinos leiam, 

escrevam, assistam espetáculos, e, paulatinamente, desenvolvam um pensamento crítico 

não estaremos cultivando um terreno para a continuidade e aprofundamento desses 

aprendizados na universidade? 

Respondemos que sim, e, nessa perspectiva, acreditamos que é de fundamental 

que os espaços formativos não formais com seus sujeitos mediadores do conhecimento 

se apoderem de forma consciente das múltiplas ferramentas de ensino e que sejam de 

fato agentes transformadores para seus estudantes. 

Aprender dança hoje não é simplesmente reproduzir uma prática de movimento. 

O corpo que dança na contemporaneidade pode estar atento a si na sua totalidade, pode 

saber se colocar no mundo nas mais variadas possibilidades: pelo físico, pela voz, pela 

escrita, socialmente, virtualmente e espiritualmente. Logo, esse corpo reconhece que as 

fronteiras estão cada vez mais tênues e que isso não precisa ser ignorado. 

 

Fazer dança hoje comporta inúmeras atividades que outrora não eram 

tão facilmente reconhecidas como possibilidades de exercício 

profissional no setor. É importante frisar, portanto que fazer dança 

hoje, obviamente sem desmerecer tais atividades, não se restringe 

mais a coreografar, ensinar ou performar. (...) fazer dança hoje se 

conjuga em uma diversidade cada vez mais ampla de verbos – ensinar, 

performar, criticar, coreografar, conversar, escrever, pesquisar, fazer 

curadoria, pensar, manter um site na web, lutar por publicações nos 

mais variados formatos, dirigir festivais, promover encontros etc 

(ROCHA, 2010, p. 96). 

 

 

 



43 

 

Pensar sobre os processos formativos em dança no tempo vigente é algo muito 

amplo e passa por várias questões, tais como: ampliar a consciência corporal, 

possibilitar técnica de dança, ativar o lado sensorial do corpo, desenvolver a ética, 

apreciação de espetáculos e vídeos, promover o hábito da leitura nos diversos campos 

dos saberes, consciência política, saber escrever artigos e projetos para editais de arte, 

entre outras propostas.  

Esse leque de possibilidades faz com que as reflexões sobre a formação em 

dança sejam um campo inesgotável, pois, além das permanentes ressignificações, novas 

fendas estão sempre sendo abertas e disponíveis para serem utilizadas. Se em 2015, 

compartilhamos vídeos de dança por aplicativos dos nossos aparelhos celulares, como, 

por exemplo, o whatsapp — algo impensável em 1995 — ao mesmo tempo, não há 

como saber o que estará disponível em 2035. 

Na tentativa de responder onde se produz o artista da dança na atualidade, a 

pesquisadora Ana Terra (2010) afirma que: 

 

O artista da dança se produz no intercruzamento dos diferentes 

espaços de formação, informação, criação, produção e difusão onde 

ocorrem estudos, pesquisas, experiências e práticas estético-artísticas 

as quais deverão ser constantemente problematizadas, 

contextualizadas, em suas dimensões estéticas,  culturais, 

educacionais, sociais, econômicas e políticas (TERRA, 2010, p. 75). 

 

 

 

Concordamos com os pensamentos de Terra (2010) e de Rocha (2010), pois elas 

afirmam que as formações dos bailarinos profissionais hoje engendram uma rede 

complexa e que precisam ser continuamente problematizadas, reconhecendo a infinitude 

de agenciamentos que podem ser perpassadas no seu processo educativo. 
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Imagem 04 – Frente da Sede da Associação Dança Cariri – (julho 2012) 

 

Haja vista que, nesta escrita, pensamos que os espaços de ensino não formais de 

dança na contemporaneidade podem caminhar rumo a essa sistemática da formação 

híbrida, a ADC é uma instituição que parece atender esse quesito, pois fomenta núcleos 

formativos heterogêneos, tais como: Escola Dança Cariri (EDC), onde oferece oficinas 

para iniciantes na dança e bailarinos profissionais, o Festival Semana Dança Cariri, o 

Seminário Dança Cariri, Grupo de Estudo, Cinedança, Biblioteca Roberto Pereira que é 

especializada em livros de artes e publicações de livros. 

A Escola de Dança Cariri (doravante: EDC) é a primeira atividade formativa da 

ADC que relataremos aqui: nos últimos anos, no Cariri, fundaram-se novos ambientes 

de ensino da dança, alguns em bairros mais elitizados e outros mais populares, porém 

todas como escola privada, em que o aluno tem que pagar uma mensalidade. No início, 

a ADC oferecia apenas oficinas pontuais. Ao longo dos trabalhos, a instituição percebeu 

que muitos dos seus estudantes tinham interesse em dar continuidade aos estudos na 

área, mas tinham dificuldades financeiras e, por isso, não frequentavam as escolas de 
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dança locais que estavam sendo fundadas.  

Com o intuito de atender esse público jovem interessado na dança, mas que não 

tinha recurso financeiro para isso, foi criada em 2009 a EDC. As aulas são ministradas 

pelos bailarinos mais experientes que já vinham no processo formativo da ADC e da 

Alysson Amancio Cia de Dança. Os horários e os estilos oferecidos alternam de acordo 

com cada semestre, pois os professores, muitas vezes, são universitários, ou precisam de 

outros empregos para se manterem, por esse motivo, os professores nem sempre 

dispõem de tempo para ministrar muitas turmas. No entanto, de maneira geral, a EDC 

oferece para a comunidade aulas de balé clássico, dança contemporânea, jazz, 

alongamento, danças regionais, dança de rua, dança do ventre e acrobacia.  

Alguns desses estilos são subdivididos em níveis, atendendo iniciantes, 

intermediários e avançados na dança. Embora essas aulas sejam permanentes e 

aconteçam de forma semelhante às que são oferecidas em outros espaços não formais, 

existem algumas diferenciações que merecem ser contempladas para incitar a nossa 

reflexão. 

Desde a chegada do aluno, que geralmente vem interessado numa determinada 

técnica, ele é estimulado a se matricular em pelo menos mais uma aula variante, ou seja, 

o aluno que vem querendo fazer balé não faz apenas essa aula, faz balé e jazz, por 

exemplo, ou o oposto. Essa indução faz com que o aluno rapidamente compreenda que 

existem múltiplos caminhos na dança. 
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Imagem 05 – Cartaz de Divulgação do semestre 2015.2, na Escola Dança Cariri (EDC). 

 

  
Imagem 06 – Oficina de dança contemporânea com Rosa Ana Druot na ADC 
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As aulas na EDC buscam cotidianamente anular a dicotomia que insiste em 

separar a prática e a teoria. A coordenação pedagógica trabalha na perspectiva de que 

toda prática tem um conhecimento teórico imbuído que lhe dá suporte, bem como toda 

teoria é uma reflexão de uma experiência prática, pois compreende que uma aula de 

dança vai muito além de oferecer ferramentas técnicas de um movimento.  

Por exemplo, na aula de balé clássico, busca-se muito mais do que aprender e 

ensinar um passo. A professora Mara Santana
27

 procura trazer textos sobre a história do 

balé clássico, terminologias da área, exibe vídeos de balé e, com esse material, 

apresenta artistas e companhias importantes no mundo. Ademais, sempre que possível, 

essa professora leva os alunos para apreciarem espetáculos de dança em cartaz na 

cidade, sejam de balé ou não. Todas essas informações e vivencias vão fazendo com que 

o aluno tenha mais empoderamento do balé, como também da sua vida, como nos 

lembra Gilsamara Moura: 

Como a dança não está dissociada da vida, uma aula de ballet, por 

exemplo, pode ensinar muito mais do que a técnica simplesmente dita, 

ou seja, articular conhecimentos técnicos com sociais, culturais e 

políticos é possível. Já em aulas de dança contemporânea, é 

inconcebível não situar o aluno, adulto ou criança, nos paradigmas da 

modernidade: simultaneidade, caos, ordem, repetição, contaminação, 

fragmentação, totalidade, por meio da pedagogia do movimento. A 

dança contemporânea nasce de e por causa destes cruzamentos e 

contaminações, mas será mesmo a metodologia transitória e em 

construção permanente que irá permear e nutrir este universo de 

maneira criativa ou não (MOURA, 2012, p. 07). 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Mara Santana iniciou a formação em dança com a professora Carolina Rocha, fez cursos com diversos 

nomes da dança nacional promovidos pela ADC e por outras instituições. Desde 2013 ela ministra aulas 

de balé na EDC. 
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  Imagem 07 – Aula de balé clássico da professora Mara Santana na ADC 

No tocante as produções coreográficas, a EDC realiza dois eventos, a Mostra de 

Afetos, uma mostra coreográfica interna que acontece no final do primeiro semestre na 

própria sede da ADC. Nesse evento, todos os alunos e os familiares são convidados a 

conhecerem e prestigiarem seus colegas. O segundo evento é o espetáculo que acontece 

no encerramento do segundo semestre, acontece sempre em um espaço externo e, por 

isso, tem um cuidado artístico mais apurado. 

Pensando na estratégia de ser o mais educativo possível, esses espetáculos 

utilizam como temas as obras e a vida de artistas relevantes. Nessa perspectiva, já foram 

montados os seguintes espetáculos: ―Seu Chico‖, sobre Chico Buarque, ―Odara‖ sobre 

Caetano Veloso, ―Dia de Reis‖, sobre Nando Reis, ―Pessoas‖, sobre Fernando Pessoa.  

Na região do Cariri, o ritmo que predomina é o forró eletrônico, em que muitas das 

letras das canções trazem um conteúdo lascivo, nesse sentido, torna-se interessante ver 

crianças cantando Chico Buarque, por exemplo. Com isso, de tanto ouvirem nos 

ensaios, os alunos acabam decorando as letras e, quiçá, podem passar a gostar desses 

artistas. 

Além desses espetáculos, a EDC mantém um grupo de dança contemporânea 
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permanente, o Corpo de Baile Dança Cariri (doravante: CBDC). A ideia dessa ação é 

ser um grupo semiprofissional, em que os jovens bailarinos façam aulas mais adiantadas 

que os alunos da EDC e comecem a pensar a dança com mais seriedade. 

A diretora e coreógrafa do CBDC é a bailarina Luciana Araújo
28

. O ingresso no 

CBDC é feito via audição ou convite para estágio direcionado ao aluno que se destaca 

na EDC. Nesse sentido, ter uma Companhia de Dança Contemporânea dentro dessa 

escola serve de estímulo para quem faz parte de um curso livre, pois estimula que o 

aluno tenha mais dedicação nas aulas, ao fazer com que ele almeje dançar algo mais 

rebuscado do que as coreografias apresentadas nos trabalhos de fim de ano. Seguem 

abaixo imagens do espetáculo ―Do lado de cá‖, apresentado pelo CBDC, na VII Semana 

Dança Cariri, em 13 de abril de 2015, no Teatro do SESC Patativa do Assaré. 

 

 
Imagem 08 – Espetáculo ―Do lado de cá‖ CBDC (abril 2015) 

  

                                                           
28

 Luciana Araújo é uma das primeiras alunas da ADC, integrante da Alysson Amâncio Cia de Dança. Ela 

é uma das pessoas entrevistadas para esta pesquisa.  
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Imagem – 09 Espetáculo ―Do lado de cá‖ CBDC (abril 2015)  

 
 

Desde que a ADC passou a ter a sua sede própria
29

, foi pensada a criação de uma 

biblioteca especializada em artes. Os primeiros livros foram doados por alguns poucos 

amigos e, paulatinamente, a instituição foi ampliando o seu acervo que hoje já conta 

com mais de 1000 livros, os quais os alunos podem ler na própria biblioteca ou podem 

locar o livro por quinze dias.  

A biblioteca foi intitulada de Roberto Pereira
30

. Acreditamos ser importante 

destacar que ela fica situada ao lado da sala de prática de dança. Desse modo, o 

professor que deseja consultar alguma terminologia específica ou mesmo levar uma 

imagem ilustrativa para aula prática tem o acesso ao livro facilitado. Com isso, 

percebeu-se, na EDC, que esse simples ato colaborou para que os alunos frequentassem 

a biblioteca e se interessassem pelos livros. Alguns estudantes, inclusive, chegam mais 

cedo do horário das suas aulas só para ter acesso aos livros.  

                                                           
29

 Entre 2007 e 2009 a ADC funcionava na sala de dança da Academia RL Núcleo.  
30

 Crítico de dança e coordenador da Faculdade da Cidade na época em Alysson Amancio foi discente 

nessa instituição. Faleceu em 2011. 
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Imagem 10 – Gravação do Documentário Dançanagrama sendo gravado na Biblioteca Roberto 

Pereira na sede da ADC 

O grupo de estudo também tem sido uma atividade considerada  determinante 

nos processos formativos da ADC. Os encontros acontecem a cada quinze dias, na 

primeira e na terceira quartas-feiras de cada mês, das 20h às 21h. O texto escolhido para 

o encontro fica disponível previamente na recepção da instituição em uma versão 

impressa para os alunos que desejam tirar uma cópia ou ficam disponíveis no website da 

ADC. 
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Imagem 11 – Grupo de estudo da ADC, com a professora Ms. Eneida Feitosa (Conversa sobre 

Karimai) (Junho 2015) 

Por ser um grupo flutuante e aberto, para as discussões desse grupo de estudo 

geralmente são escolhidos apenas capítulos de livros ou artigos de até quinze páginas e 

que sejam leituras mais acessíveis. Em outras ocasiões, convida-se um professor para 

proferir sobre um tema específico como é o caso da imagem acima, quando a professora 

Eneida Feitosa nos apresentou sua pesquisa de doutorado sobre as obras de Luís 

Karimai. A partir desse grupo de estudo, fortaleceu-se o projeto para a criação do 

Seminário Dança Cariri, um evento que possibilita outra forma de viver a dança. Essa 

outra forma de viver a dança é motivada pelas palavras de Carreira (2012): 

(...) devemos negar a existência de uma divisão taxativa, e certamente 

simplória, entre artistas e pesquisadores. Não se pode supor que os 

primeiros fariam a arte, e os outros produziriam os conhecimentos que 

seriam organizados e estruturados segundo os cânones da pesquisa 

cientifica. Na arte estas fronteiras são frágeis, e ambos os lados se 

interferem mutuamente (CARREIRA, 2012, p. 16). 

A primeira edição do Seminário Dança Cariri aconteceu em julho de 2012. Na 

ocasião, a temática escolhida foi ―Dança-educação‖. A opção por discutir o ensino de 

dança ocorreu devido a explosão de novos espaços de dança em Juazeiro do Norte, bem 

como por já haver, naquela época, um desejo latente da categoria pela criação do curso 

superior de Dança na região, visto que já existem as Licenciaturas em Teatro e Artes 
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Visuais na Universidade Regional do Cariri (URCA) e Música na Universidade Federal 

do Cariri (UFCA).  

Com base no tema, foram convidados para essa primeira edição os professores: 

Isabel Marques, Ângela Ferreira, Ângela Souza, Diego Lopez, Eleonora Oliveira e 

Kennedy Lima. A professora Isabel Marques ministrou a palestra ―Dança, formação e 

educação‖ e um workshop ―Dança educação: faces e interfaces‖; a professora Ângela 

Ferreira fez uma fala sobre os espaços de ensino, dos cursos livres à universidade; a 

professora Ângela Souza se ateve aos cursos livres e sua experiência no CDC; o 

professor Diego Lopez fez uma comunicação propondo um diálogo entre dança e 

filosofia; e Eleonora e Kennedy entre Dança e Educação Física.   

Embora a região do Cariri ainda não abrigue uma faculdade de dança, oferece 

quatro cursos de Educação Física, duas universidades públicas e duas particulares. Por 

conseguinte, a ADC acreditou que, mesmo sendo duas áreas de conhecimento distintos, 

os diálogos entre elas áreas são fundamentais. 

 
Imagem 12 – Oficina de Jazz com Nilton Cesar na ADC (abril 2013) 
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Imagem 13 – Cartaz de divulgação do I Seminário Dança Cariri 
 

Imagem 14 – Professora Dra. Isabel Marques no I Seminário Dança Cariri 
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A segunda edição do Seminário aconteceu em 2014, em duas etapas: a primeira 

em abril, concomitantemente a VI Semana Dança Cariri; e a segunda no mês de 

outubro. Dessa vez, o tema escolhido foi ―Tradição e contemporaneidade‖ e os 

professores convidados foram Helena Katz, Thereza Rocha, Teodora Alves, Oswald 

Barroso, Valeria Pinheiro e Rosa Ana Druot. Além desses nomes, houve outros 

participantes com apresentações de artigos, debates e espetáculos.  

A coordenação da ADC avaliou negativamente a primeira etapa do II Seminário 

Dança Cariri ter ocorrido concomitante ao festival à coordenação da ADC, pois muitos 

dos bailarinos que compunham os elencos dos espetáculos apresentados à noite não iam 

ver a programação do seminário no turno da tarde, já que havia choque de horário. 

Desse modo, foi percebido um esvaziamento maior que na primeira edição, o que não 

ocorreu na segunda etapa.   

Na experiência da ADC, os eventos que promovem discussões mais teóricas 

como o grupo de estudo e o Seminário Dança Cariri ainda não conseguem atingir a 

quantidade de público que as oficinas técnicas de dança ou as apresentações dos 

espetáculos no festival. Todavia, acreditamos ser fundamental a resistência destas 

atividades, pois embora o apreço seja aparentemente mais lento, sempre haverá algum 

dos presentes que se interessará em ler mais, em adentrar no universo acadêmico, da 

pesquisa e verá a importância de associar as suas práticas artísticas a determinados 

conceitos.  

Em nossa visão, parte desse esvaziamento deve-se também ao fato de que a 

maioria dos brasileiros não possui o hábito da leitura. Logo, a Dança como uma área de 

conhecimento pode e deve contribuir para a transformação dessa realidade. Nesse 

sentido, os espaços de ensino de dança não formais são ambientes oportunos para o 

incentivo desse hábito aos seus estudantes. 
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Imagem 15 – Professora Dra Tereza Rocha no II Seminário Dança Cariri 

Imagem 16 – Professora Dra Teodora Alves no II Seminário Dança Cariri 

             

Imagem 17 – Professora Helena Katz no II Seminário Dança Cariri 

Imagem 18 – Cartaz de divulgação do II Seminário Dança Cariri 
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Desse II Seminário Dança Cariri, publicou-se o livro ―Tradições e 

contemporaneidade nas artes‖, organizado por Alysson Amancio e Elvis Pinheiro. Esse 

livro traz artigos sobre a temática do evento, esses artigos foram escritos por: Oswald 

Barroso, Teodora Alves, Rosa Ana Druot, Fabio Rodrigues, Renata Otelo/Marcilio, 

Luiz Renato, Eleonora Oliveira, Cecilia Raiffer, Renato Dantas e Joao Dantas. Antes 

desse projeto, a ADC havia lançado, em 2012, o livro ―Memórias da dança: recortes de 

um movimento‖, que faz uma pesquisa histórica sobre a dança local e alguns dos seus 

protagonistas. Essas duas publicações são as primeiras publicações da dança caririense, 

tendo como iniciativa a ADC.  

  

Imagem 19 – Capa do livro ―Memórias da dança: recortes de um movimento‖  

de Alysson Amancio em parceria com a ADC, lançado em 2012 
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Imagem 20 – Capa do livro ―Tradições e contemporaneidade nas artes‖ 

Lançado pela ADC em 2015, fruto do II SDC 

 

Além do lançamento desses dois livros supracitados, a ADC já abrigou em sua 

sede o lançamento de outras duas publicações. O livro ―Balé passo a passo: história, 

técnica, terminologia/Flavio Sampaio‖ (2013) e ―Wila‖ (2015). Nesses lançamentos, os 

autores estiveram presentes, e puderam comentar as suas obras, engendrando mais uma 

oportunidade de os bailarinos vivenciarem a dança em outras possibilidades. 

 
Imagem 21 – Lançamento do livro Wila, na Sede da ADC (abril 2015) 
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A experiência vivida de assistir um espetáculo de dança ao vivo e assistir a um 

vídeo da mesma apresentação, por exemplo, é completamente diferente. Contudo, a 

realidade da região do Cariri é semelhante à maioria dos municípios do interior do 

Brasil, ainda há pouca circulação das companhias de dança profissionais, especialmente, 

de grupos internacionais. Nesse sentido, o vídeo e a internet acabam funcionando como 

ferramentas de aproximação desses artistas e suas produções com os espaços onde eles 

não conseguem atuar diretamente.  

Pensando nisso, a ADC criou um projeto intitulado Cinedança, no qual um 

mediador exibe o vídeo de um espetáculo de dança e, ao final, faz a mediação com os 

estudantes presentes, tentando discutir não somente a referida obra, como também parte 

da produção artística do coreógrafo ou do grupo apresentado. 

 
Imagem 22 – Projeto Cinedança na Sede da Associação Dança Cariri 

 

Outro projeto de formação desenvolvido pela ADC é a realização anual de um 

festival nacional de dança. A realização de festivais acompanha boa parte da história da 

dança no Brasil. Esses eventos favorecem a circulação de espetáculos, o encontro de 

profissionais, de estudantes e do público. Vale ressaltar que além da troca de saberes no 

próprio ato de apreciação das obras, geralmente, os festivais agregam oficinas, debates e 

mostras de vídeos. 
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Esse arcabouço de atividades que acontecem durante um determinado tempo e 

espaço fazem com que os festivais sejam excelentes componentes, somando e 

fortalecendo os processos formativos em dança. Strazzacappa (2000) afirma que 

precisamos ver, descobrir e redescobrir o mundo para podermos ter coisas para dizer e 

que se os festivais têm esse poder de nos permitir "ver coisas", esses encontros, 

indubitavelmente, contribuem para nossa formação de artistas. 

A despeito da estruturação geral dos festivais serem semelhantes, é importante 

sublinhar que cada evento tem a sua singularidade e atende a critérios que outros podem 

ou não enaltecer. Um modelo de festival bastante disseminado é o competitivo. 

Geralmente, esse tipo festival abre inscrição para as escolas, as academias de dança e os 

grupos amadores, e convidam alguns profissionais para compor a sua programação. No 

Brasil, o mais famoso nesse aspecto é o Festival de Joinville, que já passou da trigésima 

edição. Entretanto, existem outros modelos de festivais, eventos que não abrem 

competição e que abarcam diversos estilos de dança e existem também festivais que 

promovem apenas as manifestações contemporâneas da dança, sobretudo os espetáculos 

que estão em evidencia naquele período. 

Entre os festivais brasileiros que privilegiam as manifestações contemporâneas 

da dança destacarei quatro: o Panorama da Dança, que acontece no Rio de Janeiro; o 

FID, que acontece em Belo Horizonte; Encontro Internacional de Dança, em Natal; e a 

Bienal Internacional de Dança do Ceará que iniciou na capital e hoje tem programação 

em oito cidades desse estado. 

Na última década, a região do Cariri começou a ser beneficiada ao receber a 

Bienal Internacional de Dança do Ceará, mas por iniciativa da própria categoria da 

dança caririense criou-se mais três festivais: O Caldeirão das Artes
31

, no município do 

Crato, o Fendanca
32

 e a Semana Dança Cariri
33

, sendo este último produzido pela 

Associação Dança Cariri. 

                                                           
31

 O Festival Caldeirão das Artes é organizado pelos bailarinos Junior Pessoa e Edilania Rodrigues. Sua 

primeira edição ocorreu em outubro de 2014, na Praça Siqueira Campos, no Crato.  
32

 O Fendanca teve uma única edição em setembro de 2013, os espetáculos aconteceram no CCBNB 

Cariri e foi organizado por um coletivo de artistas da dança. 
33

 Esse festival foi até a quinta edição e era intitulado de Semana D da Dança Cariri. 
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A Semana Dança Cariri começou sem ter pretensão de se tornar um festival. A 

ideia inicial, em 2009, foi de convidar os poucos grupos locais para compor uma noite 

de mostra coreográfica para comemorar o dia internacional da dança, que é celebrado no 

dia 29 de abril. Assim foi feito esse encontro, no Terreiro de Mestre Margarida, espaço 

aberto do SESC Juazeiro do Norte. 

Essa iniciativa do SESC em unir as pessoas da dança foi tão prazerosa e 

construtiva que no ano seguinte, em 2010, a comemoração não aconteceu em uma única 

noite, mas três dias e durante três turnos. Nesse encontro, foram realizadas oficinas na 

sede da ADC e as outras programações no Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri. Já 

nessa segunda edição, além dos grupos locais, a ADC convidou os espetáculos dos 

bailarinos Aspasia Mariano e Gerson Moreno, palestras com Janne Ruth, professor Dr. 

Fabio Rodrigues e Franzé Souza, que na época trabalhava na Secretaria de Cultura do 

Estado e veio para falar de políticas públicas para a dança. 

Foi, nessa edição, que o evento recebeu o nome de Semana D da Dança, 

conforme podemos ver na imagem do cartaz de divulgação a seguir.  
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Imagem 23 – Cartaz de II Semana D da Dança Cariri (abril 2010) 

 

Em 2011, a ADC foi contemplada com o Prêmio Festival de Artes Cênicas da 

Funarte e teve recurso para realizar uma programação mais extensa e trazer grupos de 

outros estados. Desse modo, já na terceira edição, a Semana Dança Cariri virou um 

festival de porte nacional. A partir desse ano, o evento passou também a focar a 

programação com eixo em temáticas específicas, cuja primeira temática foi ―Docência e 

Produção Artística‖.   

Participaram do evento: Thereza Rocha, Rosa Primo, Ana Vitoria Dança 

Contemporânea, Esther Weitzman Cia de dança, Cia Dita, Cia da Ideia, Irmãos Aniceto, 

Milena Codeço, Edney D Conti, Alysson Amâncio Cia de Dança, além do Coordenador 

de Dança da Funarte Fabiano Carneiro. 
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Imagem 24 – Cartaz da III Semana D da Dança Cariri (abril 2011) 

 

A partir dessa edição, ficou evidente que a dança contemporânea era a vertente 

predominante nesse festival, contudo, a curadoria procura não se deter a um único 

formato coreográfico. Na programação, estão sempre presentes trabalhos com muito 

movimento e outros trabalhos mais teatrais, com menos passos e facilmente 

reconhecíveis como dança. Essa pluralidade é intencional e de caráter propositalmente 

formativo, visto que a dança contemporânea ainda é incipiente na região. Por esse 

motivo, é essencial que os bailarinos possam ter acesso a diferentes criações e se 

percebam autônomos e estimulados para seguir os caminhos que mais lhe interessam na 

dança. 

A quarta edição, em 2012, teve como eixo temático ―corpo e performance‖, 

entre os artistas convidados para esse evento estiveram presentes Gilsamara Moura 

(SP/BA), Lakka (MG), Marcos Moraes (SP), Silvia Moura (CE) e Cia Dita(CE). 

Gilsamara Moura e Vanilton Lakka
34

 ministraram oficinas de 30 horas, por meio de 

                                                           
34

 Lakka é intérprete-criador, natural de Uberlândia/MG. Atualmente, ele é professor do curso de Dança 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ele desenvolve uma pesquisa cênica que transita entre hip 

hop, dança contemporânea e outras vertentes das artes. 
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uma parceria com a Funarte, que financiou o cachê desses professores e a ADC custeou 

a produção local além dos translado. A oficina de Gilsamara Moura teve a temática 

―Diálogo Mestiço: dança como área de conhecimento‖, oferecendo uma oportunidade 

de os bailarinos pensarem toda aquela formação híbrida que eles vivenciavam na ADC. 

E a oficina do Lakka imbricava dança contemporânea e Hip hop. Começava-se sobre o 

artista-professor-pesquisador, pois tanto Lakka como Gilsamara Moura atendem esse 

perfil. 

 
Imagem 25 – Oficina Diálogo Mestiço: dança como área de conhecimento com Gilsamara 

Moura na ADC (março 2013) 

 

A presença de Lakka foi importante para mostrar aos dançarinos de Hip Hop de 

Juazeiro do Norte que existem outras possibilidades deles se expressarem cenicamente 

além das competições de BBOY que eles participam. A oficina ministrada por Lakka, 

durou 30 horas e teve turma lotada, mas o objetivo inicial da ADC não teve êxito, pois 

os dançarinos de dança de rua e hip hop não tiveram interesse na oficina e nem no 

espetáculo apresentado pelo professor, conforme podemos ver na imagem 26. Todos os 

alunos presentes na turma eram estudantes da dança contemporânea. 

Após essa iniciativa, a instituição já tentou outras aproximações, convidando o 

BBOY Rafael Crew para ministrar aulas de dança de rua na EDC e também convidando 

o grupo Força Break Kariri para fazer parte da programação do festival, ambas 

iniciativas se concretizaram, mas percebemos que o diálogo entre a ADC e os 
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dançarinos de rua locais ainda é muito aquém do que poderia ser estabelecido. 

 
Imagem 26 – Oficina de Dança Contemporânea com Lakka na ADC (abril 2013) 

 

 

Em 2013, a quinta edição do Festival teve a temática ―Dança e Universidade‖ e 

os convidados foram Cia Dita, Arthur Marques, Cia compassos, Cia Oitão e Vera 

Aragão. O intuito desse tema era contribuir que os bailarinos carirenses vislumbrassem 

ainda mais a perspectiva do artista-professor-pesquisador, e se tornarem cada vez mais 

aptos a desenvolver o imbricamento dessas três atividades no seu campo de atuação. 

Para Irwin (2008), ―Artistas-pesquisadores-professores são habitantes dessas fronteiras 

ao re-criarem, re-pesquisarem e re-aprenderem modos de compreensão, apreciação e 

representação do mundo‖ (IRWIN, 2008, p. 91). 

Arthur Marques e Vera Aragão foram convidados pela ADC, pois a instituição 

acreditou que contemplavam esse perfil. Arthur é professor efetivo do curso de Dança 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ex-bailarino da Renato Vieira Cia de 

Dança, Mestre em Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Doutorando em 

Comunicação em Semiótica Pontifícia Universidade de São Paulo. Além de apresentar 

o seu espetáculo ―Concêntrico‖, Arthur Marques ministrou uma oficina de Dança 

Moderna, e mostrou, na prática, que era possível ser um excelente bailarino, pesquisar e 

ensinar dança.  
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Vera Aragão é bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é Doutora em 

Memória Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Unirio) e professora do 

curso de Dança da Universidade Candido Mendes (UNICAM), no Rio de Janeiro. Vera 

ministrou uma Oficina ―Metodologia do ensino do Balé Clássico‖ e nos vários dias com 

os estudantes da ADC frisou a importância de o bailarino profissional associar sua 

prática corporal a um amplo conhecimento teórico das mais diversas áreas.   

 
Imagem 27 – Oficina de Dança Moderna com Arthur Marques na Associação Dança Cariri 
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Imagem 28 – Oficina Metodologia do Ensino do Balé Clássico com Vera Aragão 

na Associação Dança Cariri 

 

Outro acontecimento dessa edição do festival que pode destacar é o espetáculo 

convidado para a abertura oficial: o ―Corpornô‖ da Cia Dita. Esse trabalho questiona a 

linha tênue que existe entre o erotismo e a pornografia. Nessa apresentação, os 

bailarinos chegam a fazer sexo em uma das cenas. Pela breve descrição do que houve, já 

podemos deduzir que se trata de uma obra coreográfica polêmica.  

Havia um certo temor da organização do festival, pois, em Juazeiro do Norte, 

durante um bom tempo, era comum parte do público ir embora ou gritar xingamentos 

para os trabalhos cênicos que não compreendiam. Obviamente, houve uma restrição de 

idade, o espetáculo foi aberto apenas para maiores de 18 anos. Todavia, a organização 

surpreendeu-se, pois o trabalho foi recebido com muita educação, de modo que a ADC 

avaliou que isso foi uma conquista e um avanço no que se trata de formação de plateia 

de dança contemporânea. 
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Imagem 29 – Espetáculo Corpornô na abertura da Semana Dança Cariri 

 

A sexta edição, em 2014, aconteceu concomitante ao II Seminário de Dança e a 

temática, como já citado, foi ―Tradição e contemporaneidade‖. Os convidados foram 

Fauller, Wilemara Barros, Grupo de Dança da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Grupo Gaya, Cia da Ideia, Valeria Pinheiro, Inspire Cia de Dança e Balé 

Contemporâneo Rocha.  

 
 Imagem 30 – Grupo de Dança da UFRN dirigido pela professora Teodora Alves 
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 na VI Semana Dança Cariri em abril de 2014 

 

  
Imagem 31 – Grupo Gaya da UFRN dirigido pela professora Larissa Marques 

 na VI Semana Dança Cariri em abril de 2014 
 

 

Em 2015, a Semana Dança Cariri provocou a discussão sobre acessibilidade e 

inclusão na dança, o título foi ―A dança é de quem?‖. O intuito era contribuir na 

construção de um pensamento local menos elitista da dança, e reafirmar que muitos 

corpos podem dançar, independentemente de serem magros ou gordos, brancos ou 

negros, com deficiência física ou sem. Além dos grupos locais, participaram dessa 

edição: Rosa Ana Druot, Joao Paulo Lima, Cia da Ideia e Cia Rudá. 

A curadoria e organização de um festival não é algo fácil e sempre agradável, 

muitas vezes é frustrante também. Entretanto, apesar das adversidades, a concretude 

anual do festival tem sido uma prioridade nas ações formativas da ADC. A instituição 

acredita que a participação, apreciação de espetáculos e a interação com outros 

profissionais proporcionadas por esse evento foram uma das atividades que mais 

contribuíram para a mudança no cenário da dança caririense.   

Se em 2007 — ano em que a associação começou a trabalhar — não havia 



70 

 

nenhuma escola de dança ou grupos de dança contemporânea em Juazeiro do Norte, 

atualmente, funcionam sete escolas de dança e quatro grupos de dança contemporânea 

no município, uma mudança avassaladora no ambiente da dança local. No próximo 

tópico, trataremos disso com mais profundidade. 

 

 
Imagem 32 – Cartaz da VII Semana Dança Cariri (abril 2015) 

 

 

E 6.4 Novos grupos e espaços de dança  

 
 

Até o inicio dos anos 2000, em Juazeiro do Norte, as expressões dançantes 

vislumbradas eram as populares. Em 2007, a Associação Dança Cariri surge com o 

intuito de fazer com que, além dessas manifestações, a dança ganhasse outras 

possibilidades cênicas na região do Cariri. Com desejo de transformar esse ambiente, 

acreditou-se que a melhor estratégia seria investir em educação. Nesse sentido, os 

processos formativos da ADC contribuíram para que pudessem chacoalhar os corpos 

sujeitos da dança, mostrando-lhes que era possível pluralizar essa região, 

independentemente de não ser a capital do estado ou um grande centro urbano. 

Como já foi dito, por meio de editais estaduais e federais a ADC teve a 

oportunidade de trazer para Juazeiro do Norte, diversos cursos, oficinas e workshops de 

dança, alguns deles aconteceram no decorrer dos festivais, seminários e outros, 

independente dos eventos. Estiveram no Cariri os professores: Isabel Marques (SP), 

Esther Weitzman (RJ), Dani Lima (RJ), Flávio Sampaio (CE), Penha de Souza (SP), 
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Angela Ferreira (RJ), Thereza Rocha (RJ), Marcos Moraes (SP), Ana Vitória (BA), 

Silvia Moura (CE), Vanilton Lakka (BH), Gilsamara Moura (SP/BA), Andrea Bardawill 

(CE), Carlos Simioni (SP), Sueli Guerra (RJ), Teodora Alves (RN), Tiago Gambogi 

(MG), entre outros. 

 
Imagem 33 – Oficina de Dança – Teatro com Tiago Gambogi na sede da ADC (setembro 2012) 

 

Com esses mestres, os bailarinos caririenses tiveram a oportunidade de fazer 

aulas de técnicas de Graham, Contato e Improvisação, Balé Clássico, Jazz, Dança de 

Rua, Técnica de Alexander, Capoeira, Yoga, Danças Circulares, Teatro Físico, 

Performance, Dança Contemporânea e Seminário de Dança-Educação, Workshop de 

Crítica de Dança, História da Dança, Anatomia aplicada a Dança, Iluminação Cênica, 

entre outros.  

Tantas experiências vividas sugerem que a produção de conhecimento no corpo 

que dança pode acontecer por práticas de técnicas de dança, como também por outras 

vias, como, por exemplo: as leituras, os posicionamentos críticos e por meio das teorias 

das artes. Com isso, o corpo que dança amplia as possibilidades de reorganizar seus 

corpos e suas danças. 
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Imagem 34 – Curso de Anatomia aplicada ao movimento na sede da ADC, ministrada por 

Alisson Oliveira. 

 

Imagem 35 – Oficina de Teatro na ADC 
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Acreditamos que esse fenômeno situado na Associação Dança Cariri ocorrido 

por meio de um intercâmbio de professores ao longo desses anos de existência, pode ter 

colaborado para a transformação nos corpos dos bailarinos caririenses. Haja vista que 

percebemos que a cena da dança contemporânea que, antes era inexistente, hoje conta 

com quatro grupos de dança contemporânea, seis escolas de dança, e, além disso, os 

bailarinos locais estão se inserido em diversos projetos no ensino formal e não formal 

de dança. 

Os quatro grupos de dança contemporânea são Alysson Amâncio Cia de Dança, 

Balé contemporâneo Rocha, Dakini Cia de Dança Teatro e Cia de Dança Daniel Telles. 

E os espaços de ensino de dança são: Academia de Artes e Balé Rocha, Centro de 

Dança Ballare, Academia Daniel Telles, Inspire Escola de artes, Studio Elaine Leão e 

Dakini Studio de Dança. 

A Alysson Amâncio Cia de dança surgiu simultaneamente a Associação Dança 

Cariri. Em setembro de 2006, um mês após o meu retorno do Rio de Janeiro, fui 

convidado a ministrar uma oficina de dança contemporânea na Unidade SESC Juazeiro 

do Norte. A lacuna da dança na época atraiu muitos interessados e, ao final da oficina, 

que durou duas semanas, dos trinta que fizeram as aulas, convidei seis dos alunos para 

montar um grupo. 

Desde a fundação da companhia os bailarinos mantêm regularmente um 

treinamento em dança contemporânea e balé clássico. Sabemos que na formação de um 

bailarino profissional o treinamento deve ser sistemático, cotidiano e disciplinado. O 

criador da Antropologia Teatral, Eugenio Barba, afirma que: 

 

O treinamento é um encontro com a realidade que se escolheu: 

qualquer coisa que se faça, faça-a com todo seu ser. Por isso falamos 

de treinamento e não de escola ou de um período de aprendizagem 

(BARBA, 1991, p. 56). 

 

Concordamos com Barba (1991) no que diz respeito à importância do 

treinamento, mas pensamos também que foi a formação híbrida, o contato teórico-

prático com múltiplas possibilidades de dança que contribuiu ainda mais para 

transformação dos bailarinos do Cariri nas suas maneiras de pensar, sentir e agir em 

relação ao corpo para a cena. 

Ao discutir sobre a formação do profissional, Edson Claro (1995) diz que: ―É 
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necessário, pois, que existam profissionais que, além de dominar o conhecimento 

específico de sua área, adquiram também o embasamento consciente de áreas auxiliares, 

a fim de atingir uma tranquilidade de realização fundamentada‖ (CLARO, 1995, p. 28). 

Embora saibamos que, nesse texto, Edson Claro (1995) refere-se à formação do 

profissional na universidade, apropriamo-nos da ideia desse autor e relacionamos no 

contexto da formação híbrida, pois percebemos a importância que o mesmo lança para a 

interdisciplinaridade. Para esse autor, o imbricamento de várias áreas facilita a aquisição 

de senso crítico para o profissional que trabalha com o corpo, pois ―Uma postura crítica 

e consciente implica a interdisciplinaridade de várias áreas‖ (CLARO, 1995, p. 27). 

Em nossa visão, essa formação híbrida contribuiu para a formação profissional 

dos bailarinos do Cariri. Um exemplo dessa contribuição pode ser observado em dois 

espetáculos de dança caririense. Em 2007, a Alysson Amâncio Cia de Dança produziu 

seu primeiro espetáculo, ―Quis‖. Naquela ocasião, podemos dizer que toda coreografia 

foi construída a partir de movimentos trazidos pelo coreógrafo, os bailarinos aprendiam, 

fixavam e reproduziam o material coreográfico. Em abril de 2012, a ADC foi 

contemplada com o Prêmio de Bolsa Residência em Artes Cênicas da FUNARTE e 

realizou uma residência coreográfica com Ana Vitória e esses bailarinos locais. Dessa 

vivência, foi produzido o espetáculo ―O que deságua em mim‖. Fazendo uma análise 

dos processos de criação desses dois espetáculos, no que diz respeito à participação dos 

bailarinos enquanto propositores da cena, diríamos, se fosse possível mensurar de modo 

quantitativo, que 100% dos movimentos dos espetáculos ―Quis‖, estreado em 2007, 

eram do coreógrafo e, no outro espetáculo, coreografado por Ana Vitória, 20% eram 

partituras criadas por ela e 80% pesquisa de movimento dos próprios intérpretes. 
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Imagem 36 – Residência coreográfica com Ana Vitória 

 

Acreditamos que o resultado satisfatório do processo de criação, no qual os 

bailarinos tornaram-se coautores da obra, deve-se muito a partir da formação híbrida 

que os bailarinos vivenciaram ao longo dos anos anteriores. Nesse contexto, supomos 

que se a coreógrafa Ana Vitória tivesse feito as mesmas proposições e métodos 

empregados para os bailarinos caririenses em 2007, certamente eles não atingiriam a 

mesma qualidade artística que conseguiram em 2012. 
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 Imagem 37 – Espetáculo ―Quis‖ (2007) no Teatro Municipal Marquise Branca. Alysson 

Amancio Cia de Dança 

 

Imagem 38 – Espetáculo ―O que desagua em mim‖ (2012), no Teatro Patativa do Assaré. 

Alysson Amancio Cia de Dança 
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Ao longo desses quase dez anos de existência, a Alysson Amâncio Cia de Dança 

vem se tornando uma referência da dança no interior sul do Ceará, pois a produção 

artística é bastante intensa. Ao todo, já foram montados dez espetáculos pelo grupo, a 

saber: Alafia, Cajuína, Boa Noite Cinderela, Um Cidadão, Vórtices, O Que Deságua em 

Mim, Burra Não é Nada disso que você está Pensando, BR 116, Eu Prometo e Quis. 

Além disso, conseguiu ser o primeiro grupo de dança do Cariri a fazer uma 

circulação nacional, em 2013. Na ocasião, a companhia viajou por dez estados do norte 

e nordeste com o espetáculo ―Boa noite cinderela‖ e, em 04 de julho do referido ano, 

participou do Festival Memmingen Meile, na Alemanha, com o espetáculo ―Cajuína‖. 

  

Imagem 39 – Espetáculo ―Boa noite cinderela‖ (agosto 2012) 

 

O Balé Contemporâneo Rocha (BCR) é dirigido pela bailarina Carolina Rocha. 

A princípio o trabalho coreográfico desenvolvido por ela era restrito aos festivais de 

encerramento de atividade na sua escola, a Academia de Artes e Balé Rocha, todavia, 

tanto Carolina como suas irmãs, que também dançam, sempre foram muito 

disciplinadas, faziam todos os cursos e as atividades propostas pela ADC. Desse modo, 

posteriormente, a Família Rocha, por meio da companhia e escola, foram propondo 

intercâmbios com profissionais da dança de outros estados. O grupo tem dois 

espetáculos de dança contemporânea montados ―Abraço raro‖ e ―Estados alterados‖. 

Esse último coreografado pelo argentino Diego Lopez. 
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Imagem 40 – Espetáculo ―Abraço Raro‖, do Balé Contemporâneo Rocha (abril 2013) 
 

Imagem 41 – Espetáculo ―Estados Alterados‖, do Balé Contemporâneo Rocha (abril 2014) 

 

 

A Inspire Cia de Dança e a Inspire Escola de Artes são dirigidas por duas jovens 

bailarinas Luciana Araújo e Aline Souza. Ambas frequentaram as atividades formativas 
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da ADC desde o início dessa instituição, e, por demonstrarem tamanho 

desenvolvimento, foram convidadas a integrar a Alysson Amancio Cia de Dança e 

posteriormente o quadro docente da ADC. 

No intuito de alçarem outros voos, Luciana e Aline decidiram abrir seu próprio 

espaço de ensino e de criação. O primeiro espetáculo montado pelo grupo foi ―(S) Em 

mim‖, coreografado por Luciana Araújo, estreou com bastante potência artística. Na 

nossa perspectiva, essa maturidade coreográfica apresentada no primeiro espetáculo do 

grupo, de alguma forma, é reflexo das experiências vividas na ADC. 

 

Imagem 42 – Espetáculo ―(S)Em mim‖, da Cia Inspire Arte. Coreografia de Luciana Araújo. 

(outubro 2014) 
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Dakini Cia de Dança Teatro é dirigida por Dakini, ela é Juazeirense, mas morou 

diversos anos em São Paulo onde desenvolveu uma formação em Dança do Ventre. Ao 

retornar para Juazeiro, ela começou a lecionar aulas desse estilo em diversos espaços de 

dança locais. Ademais, também deu continuidade aos seus estudos não formais em 

dança na ADC, participou de diversas oficinas do Projeto Capacitando e Dançando a 

Cena do Cariri.  

Acreditamos que o contato de Dakini com dança contemporânea nessas oficinas 

foi bastante instigador, pois, ao montar seu grupo independente, decidiu montar 

trabalhos que imbricassem a dança contemporânea e a dança do ventre. O Grupo já 

montou três trabalhos, a saber: ―Amarras‖, ―Claricias‖ e ―Retratos de Mulher‖. Dakini é 

Licenciada em Teatro pela Universidade Regional do Cariri (URCA) e atualmente está 

cursando o Mestrado Profissional em Artes na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

Imagem 43 – Espetáculo ―Retratos de mulher‖, de Dakini Cia de Dança-Teatro (2012) 
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Para nós, descrever essa experiência vivida pelos artistas da dança da região do 

Cariri é também provocar uma reflexão sobre a formação do bailarino na 

contemporaneidade, pois acreditamos os processos formativos híbridos vividos na ADC 

contribuíram para a autonomia do artista dos bailarinos caririenses. No próximo 

capítulo, daremos voz a alguns dos sujeitos protagonistas desse fenômeno, buscando 

compreender a essência desses sujeitos, quando observam, de maneira reflexiva, suas 

experiências vividas. 
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Imagem 44 – Espetáculo ‗Alafia‘ – Alysson Amancio Cia de Dança – (Março 2015) 
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E 7: A dança vivida, compreensões 

das experiências da dança no Cariri 
 

E 7.1 Experiências vividas 

 

 Para a Fenomenologia de Merleau-Ponty o corpo é considerado um corpo vivo e 

sensível que ao entrar em contato com o mundo e relacionar-se com ele, encontra outras 

formas de perceber e de sentir esse mundo. Optamos por utilizar o olhar 

fenomenológico nesta pesquisa, porque acreditamos que, ao partir do nosso mundo 

vivido e dos corpos/sujeitos que se relacionam com a Associação Dança Cariri, abrimos 

caminhos para desvelar o fenômeno da dança cênica na região do Cariri nesta última 

década e, consequentemente, refletir sobre os processos formativos não formais na 

contemporaneidade. 

Nóbrega (2010) afirma que, sendo o corpo, o gesto, o conhecimento sensível e 

os processos perceptivos pontos fundantes da Fenomenologia de Merleau-Ponty, essa 

perspectiva nos ―proporciona um leque de possibilidades para a reflexão sobre o ser 

humano, a vida social, os afetos e o conhecimento‖ (NÓBREGA, 2010, p. 37). 

No capítulo anterior, descrevemos, a partir da nossa perspectiva, a formação 

híbrida desenvolvida na ADC, cujo intuito era apresentar ao leitor o fenômeno ou o que 

dele se mostra para nós. Neste capítulo, E 7: A dança vivida, compreensões das 

experiências da dança no Cariri, pretendemos descrever a dança no Cariri não mais 

apenas pelo meu olhar, mas a partir das experiências vividas dos sujeitos que 

vivenciaram ou vivenciam o fenômeno na ADC. Acreditamos que o entrelaçamento do 

nosso olhar junto à fala dos sujeitos da ADC enriquecerá a descrição, ampliando mais a 

perspectiva sobre o nosso fenômeno situado. Concordamos com Martins (1992) quando 

nos alerta que na descrição de um fenômeno é importante ser o mais abrangente 

possível, procurando abstrair-se de qualquer hipótese, pressuposto, ou teorias, e 

buscando aquilo que se mostra, analisando-o na sua estrutura e nas suas conexões 

inerentes. Ainda que saibamos que a compreensão do fenômeno já esteja se 

estabelecendo ao longo de todo processo descritivo, pensando somente na melhor forma 

de entendimento do leitor, optamos em descrevê-la com mais afinco após a descrição 

que segue. 
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A escolha de quais seriam os sujeitos que iriam compor o elenco de 

entrevistados desta pesquisa não foi uma tarefa tão simples, ao longo desses oito anos 

da ADC, diversas pessoas com diferentes funções passaram por essa instituição: 

professores, coreógrafos, bailarinos, produtores e técnicos. E, por conseguinte, sabíamos 

que cada um deles teria uma perspectiva específica sobre o fenômeno situado e, 

portanto, poderia vir a ser uma voz significativa para a nossa escrita. Haja vista que ―na 

pesquisa fenomenológica, a situação de pesquisa não é definida pelo experimentador, 

mas, frequentemente, é constituída pelos próprios sujeitos investigados‖ (BICUDO, 

1994, p. 92). 

Nesse impasse, optamos por convidar sujeitos que estiveram por mais tempo na 

ADC e, consequentemente, mais experiências vividas nesse contexto. Do Cariri, foram 

convidados Luciany Maria, Rosilene Diniz, Kelyenne Maia, Luciana Araújo e João 

Batista, além da carioca Sueli Guerra e Fauller, de Fortaleza. Esses dois últimos 

estiveram por diversas vezes na ADC por meio de oficinas e espetáculos, 

acompanhando a trajetória dessa instituição. Todos citados são da área da dança: 

bailarinos, professores, coreógrafos ou produtores. 

Conforme expusemos na introdução deste trabalho, o procedimento de coleta foi 

uma entrevista semiestruturada (MYNAIO, 2010), gravada em vídeo para os sujeitos 

caririenses e, para os outros entrevistados, o questionário foi enviado via e-mail. Para 

todos, enviamos um convite formal e solicitamos uma declaração autorizando que o 

material pudesse ser exposto neste trabalho. 

As entrevistas e os questionários foram realizados duas vezes, primeiramente 

antes da qualificação em abril e maio de 2015, e a segunda em junho do referido ano. O 

trabalho de transcrição foi cansativo, porém imprescindível. Seguindo os procedimentos 

metodológicos indicados por Merleau-Ponty (2011), realizamos uma redução das falas, 

entretanto por entendermos que determinadas colocações seriam mais relevantes ao 

leitor se lidas tais quais transcritas, assim o fizemos. 

A redução não se propõe a arquitetar uma nova realidade, mas a desvelar os 

fenômenos e o que há de sentido nos mesmos para os corpos que os vivenciam, sabendo 

que nunca é uma verdade absoluta (MERLEAU-PONTY, 2011). Quando reduzimos, 

recortamos do contexto geral, com a finalidade de melhor compreender o fenômeno. 

Reiteramos que, pensando na perspectiva documental, disponibilizamos as entrevistas 
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completas em anexo. 

 

E 7.2 (Re)construindo danças 

 

Evidentemente, a educação é transformadora, ―todos‖ nós sabemos que o Brasil 

seria um país, entre outros aspectos, com menos desigualdade social, violência, 

preconceitos ou poluição ambiental se tivéssemos políticas educacionais mais efetivas e 

democráticas. 

Tentando aprofundar a questão, porém deslocando para a área da dança, 

lançamos as seguintes perguntas: apenas a educação no ensino formal é transformadora? 

Lugares que porventura não tenham acesso a cursos técnicos ou superiores de dança 

nada podem fazer até a sua implementação? Espaços de ensino não formais de dança 

devem limitar-se a construir bailarinos automatizados aptos somente a flexionar, esticar, 

saltar e girar? Instigar a construção do bailarino pensante desde a sua iniciação na 

dança, não faria dele além de um profissional da dança também um cidadão mais 

consciente dos seus deveres e direitos?  

As questões supracitadas são algumas das inquietações que nos provocaram a 

realizar essa pesquisa, pois, partindo da nossa experiência vivida, defendemos que 

restringir o ensino de dança a somente aula de técnicas poderíamos dizer que é como 

―podar as asas de quem poderia voar‖. Isabel Marques (1996) diz que o ensino de dança 

hoje deve projetar o aluno para além da sua realidade, fazendo com que ele possa 

alcançar ainda mais possibilidades: 

A imensa rede de relações, as teias multifacetadas de comunicação 

que fazem hoje, parte do mundo contemporâneo, exige que pensemos 

um ensino de dança que não isole os alunos (as) nas quatro paredes do 

estúdio ou da escola e que, tampouco, restrinja seu ensino-

aprendizado à sua realidade concreta vivida. (MARQUES, 1996, p. 

155). 

Concordamos com Marques (1996) e cremos que os espaços de ensino não 

formais da dança podem ser ambientes propulsores de mudanças, lugares que repensem 

suas propostas de ensino para o desenvolvimento e fortalecimento dessa linguagem. As 

academias, ONGs e associações podem fomentar novos processos formativos em dança 

que almejem construir bailarinos profissionais mais abrangentes e capacitados. 

No tocante a região do Cariri, percebemos que a dança vem notoriamente se 
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modificando nos últimos anos, ocupando espaços que até então não tinham sido 

preenchidos por essa área de conhecimento e, com isso, tem ganhado cada vez mais 

visibilidade. 

A imprensa, por exemplo, por meio das mídias locais e estaduais de rádio, de TV 

e de jornais impressos têm cada vez mais noticiado os acontecimentos na área de dança 

caririense. Com isso, podemos encontrar matérias expondo essa recente mobilização da 

dança caririense, especialmente em períodos de realizações de grandes eventos da ADC. 

A jornalista Beatriz Jucá no dia 26 de abril de 2015 escreveu uma página inteira 

no ―Caderno 3‖
35 

de Cultura, do jornal Diário do Nordeste
36

, de Fortaleza, com o título: 

―Arte a passos largos‖ e abria o texto da seguinte maneira: ―A última década foi de 

renascimento para a dança caririense. Lá, uma associação e pelo menos quatro 

companhias agora se desamarram da cultura regional para construir a própria 

identidade‖. 

O Jornal O Povo, no dia 01 de abril de 2012, como podemos ver na imagem 

seguinte, traz uma matéria intitulada ―Dança se consolida como manifestação cultural 

no Cariri‖. Nessa matéria, o jornalista Tarso Araújo abriu o espaço para Jota Junior
37

 

dizer que graças a ADC a dança no Cariri está, paulatinamente, transformando-se em 

um ―espaço onde se pensa a dança de forma profissional e com qualidade criativa‖. 

                                                           
35

 Na internet, podemos ter acesso a esta matéria através do endereço: 

<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/arte-a-passos-largos-1.1276696>. 
36

 O Jornal Diário do Nordeste e Jornal O povo são os principais jornais impressos do Ceará. Ambos 

possuem veiculação diária e atingem boa parte dos 189 municípios do estado. 
37

 Presidente da Associação Dança Cariri na época dessa matéria jornalística.  
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Imagem 44 – Matéria no Jornal O POVO (Fortaleza/CE) (abril 2012) 
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Podemos observar, na matéria jornalística acima, trechos enfáticos sobre a 

mudança no cenário da dança caririense nos últimos anos. Mas, será que esse ambiente 

foi realmente transformado? Será que esses processos formativos desenvolvidos pela 

Associação Dança Cariri contribuíram para esse novo cenário, caso de fato ele tenha 

acontecido? 

Luciany Maria, atual presidente da ADC em entrevista para essa pesquisa nos 

conta que para ela é uma via de mão dupla, a ADC contribuiu para o crescimento da 

dança local, assim como o Cariri também nutriu e nutre essa instituição: 

O Cariri por ser uma região rica em tradição popular faz com que 

sejamos alimentados constantemente pela criatividade e 

espontaneidade dos grupos, mesmo que isso não esteja no nosso 

consciente. O ano inteiro o Cariri dança, seja com a dança do coco, a 

dança de São Gonçalo, os reisados e as quadrilhas juninas. Por outro 

lado a ADC trouxe a dança cênica para a cena do cariri. A ADC 

conseguiu mobilizar as pessoas de Juazeiro e da região nas suas 

atividades. Os grupos passaram a buscar a qualidade de seus trabalhos. 

Grupos que trabalhavam só com o balé clássico se permitiram 

experienciar  outros estilos. Mudou a forma de se propagar a dança. 

(LUCIANY MARIA, entrevista, 2015). 

 
 

Ainda no que diz respeito ao cenário da dança na região do Cariri nos últimos 

anos, o bailarino João Batista
38

 faz uma comparação: no início dos anos 2000, antes da 

Associação Dança Cariri iniciar as atividades formativas, ele enxergava a dança de 

forma limitante: ―Eu via a dança só nas bandas de forró, eu não via a dança com um 

olhar artístico, eu não tinha uma perspectiva de que dança era uma profissão, de que 

com a dança eu poderia despertar outras pessoas para a dança, que eu podia fazer um 

movimento artístico com dança‖. 

O coreógrafo Fauller
39

 foi um dos primeiros profissionais de outro estado a ser 

convidado pela Associação Dança Cariri, ministrando uma oficina de dança 

contemporânea em 2008, desde então todos os anos realiza atividades na ADC. Para 

esta pesquisa, Fauller nos contou que apesar da pouca formação de dança encontrada 

nos sujeitos da ADC, nas primeiras vezes que veio para esta instituição, já percebia 

muito interesse nos corpos do Cariri: ―não havia os grupos de dança que existem hoje, 

                                                           
38

 Natural de Caririaçu, município vizinho a Juazeiro do Norte, participou desde o início das atividades 

formativas da ADC. Atualmente, atua no Balé Contemporâneo Rocha e é graduando em Teatro na 

URCA. 
39

 Natural de Fortaleza. É formado pelo Colégio de Dança do Ceará, é diretor e coreógrafo da Cia Dita, 

um dos principais grupos da dança cearense. No repertório da companhia, podemos destacar os 

espetáculos: Devir, INC, Óbvio e Corpornô. 
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nem muitas academias, era tudo muito escasso, mas já havia uma galera faminta por 

informação, nossas oficinas de dança eram sempre lotadas‖. 

A coreógrafa e bailarina Luciana Araújo
40

 que é Juazeirense, mas morou em São 

Paulo desde criança, teve seu retorno para o Cariri, concomitantemente, ao surgimento 

da ADC. Em entrevista para esta dissertação, ela nos contou como era dançar em 

Juazeiro do Norte antes da ADC:  

Era bem difícil falar em dança naquela época, porque como eu já 

vinha de um lugar onde a dança era muito efervescente (...) então 

quando eu cheguei aqui a minha ideia é que já tivesse algo do tipo, 

passei mais de um ano procurando alguma coisa de dança e não 

achava, eu ficava sabendo de algo aqui e ali, mas quando eu ia atrás já 

tinha acabado... Quando veio o primeiro grande projeto da Associação 

que foi o ―Capacitando e dançando a cena do Cariri‖. Para mim, este 

foi o projeto que mais me marcou, porque foi tanta gente boa, tanta 

gente que mesmo eu na capital não tinha acesso, eu vim ter acesso 

aqui. Foram muitas pessoas de uma generosidade muita grande. Este 

projeto me fez perceber não mais como uma aluna, mas como uma 

artista, a partir dali eu percebi que a minha dança estava falando, tinha 

um discurso, que meu corpo tinha um discurso. E cada professor que 

vinha acrescentava mais neste meu discurso, nesta minha fala. Então, 

foi muito importante aquele primeiro projeto já vir com tantos 

professores bons... Depois pensando, a gente não via a importância 

deles e hoje em dia a gente se arrepende de não ter sugado mais, pois 

deveria (LUCIANA ARAÚJO, entrevista, 2015). 

A bailarina Kelyenne Maia
41

 enfatizou que a formação híbrida desenvolvida pela 

Associação Dança Cariri propiciou uma mudança na sua forma de dançar. 

Ajudou a perceber novas possibilidades de trabalhar com corpos 

diversos, possibilidade de trabalhar uma dança no meu corpo que eu 

ainda não tinha tanta consciência e possibilidade de construção 

coreográfica e isso ampliou a minha visão, ampliou a minha forma de 

ver a dança hoje em dia e as muitas possibilidades de se dançar. A 

Associação Dança Cariri dentro do formato que ela hoje se apresenta e 

dentro do repertorio de ações e atividades que ela foi construindo ao 

longo desses anos, eu posso dizer que foi e é um grande e importante 

agente que contribuiu diretamente para o meu dançar e a forma que eu 

propago essa dança através de aulas, oficinas e espetáculos 

(KELYENNE MAIA, Entrevista, 2015). 

                                                           
40

 Graduanda em Psicologia na Faculdade Leão Sampaio (FLS); bailarina e professora de dança; diretora 

e coreografa da Inspire Cia de dança e do Corpo de Baile Dança Cariri; integrante da Alysson Amâncio 

Cia de Dança desde 2010; e professora de Jazz da Associação Dança Cariri.  
41

 Licenciada em Teatro pela Universidade Regional do Cariri (URCA); especialista em Dança 

Educacional e Artes Cênicas pela Censupeg, em Petrolina (PE); atua como atriz e bailarina desde 1993; 

atualmente, integra a Alysson Amancio Cia de Dança e a Enny Produções Artisticas; professora de dança 

contemporânea da ADC; e funcionária da Secretaria de Cultura do município do Crato (CE).  



90 

 

 

Percebemos certa unanimidade entre as respostas dos nossos entrevistados, todos 

eles enxergam uma certa transformação significativa na dança local. Porém, colocamos 

entre parênteses uma questão que para nós vale ser destacada: João Batista, Luciana 

Araújo e Kelyenne Maia ressaltam que a mudança é perceptiva no ambiente, mas, 

sobretudo em seus corpos, nas suas formas de pensar e de executar a dança após o 

contato que eles tiveram com a formação híbrida.   

Nesse sentido, reiteramos que as capacidades técnicas de dança de um bailarino, 

que o fazem saber girar, cair, erguer outro corpo com característica cênica, tudo isso 

enche os olhos e nos encanta enquanto apreciadores e apaixonados pela dança, mas 

tornam-se insuficientes quando pensamos na mediação desse bailarino no 

desenvolvimento da dança no ambiente local. É a sua capacidade de pensar a dança em 

maior abrangência que o tornará predisposto a interferir nas danças que o cercam.  

Embora Alves (2010) trate mais especificamente de ensino/aprendizagem na 

aula de dança, podemos fazer uma associação com a nossa discussão momentânea 

quando ela nos diz: 

não se trata de um processo linear em que apenas o professor repassa 

o conteúdo de dança e prontamente os alunos aprendem; ao contrário, 

trata-se de um sistema complexo de interações e possibilidades 

metodológicas que poderão conduzir o aluno ao aprendizado. Este 

precisa se sentir envolvido, conhecedor, problematizador de questões 

de dança, precisa ser provocado à reflexão, precisa ser coautor da aula 

de dança e de um produto cênico quando necessário, ao passo que 

novas proposições cênico-pedagógicas poderão emergir e tornar cada 

aula um espaço oportunizador e fomentador de novos saberes-fazeres 

em dança (ALVES, 2010, p. 220).  

 

A partir do momento que o espaço de ensino não formal de dança se propõe a 

proporcionar aspectos mais amplos que ultrapassem os conhecimentos técnicos do 

movimento, certamente seus estudantes se sentirão mais atraídos a interagir com a 

dança também por essas outras vias. Na Associação Dança Cariri, isso tem acontecido a 

por meio das oficinas, de festivais, do Cinedança, das rodas de conversa, das palestras, 

entre outras ações. Luciana Araújo diz que ―todas estas atividades são muito 

importantes porque faz você abrir o seu olhar para outras vertentes, estilos e você acaba 

ultrapassando a barreira da dança‖. Porém, não esconde que a Semana Dança Cariri 
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além de ser a ação preferida, é o fomento mais importante da instituição: 

A Semana D que é uma das maiores ações, em minha opinião é a mais 

importante, mesmo que ela seja feita sem apoio, sem dinheiro e tenha 

menor porte, mas eu acho que é uma celebração, e onde a gente 

reforça a nossa luta como artista, como pessoa, como cidadão que 

quer melhorar e contribuir. É onde todo mundo trabalha muito, mas a 

gente se diverte muito também por estar junto, por saber que mais um 

ano tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente pesquisou, todas as 

aulas que a gente fez, todas as aulas que a gente deu vão ser 

celebradas ali no palco e que as pessoas vêm para assistir o seu 

trabalho, assistir o seu aluno, para prestigiar a sua profissão, para 

prestigiar aquilo que você acredita como pessoa (LUCIANA 

ARAUJO, entrevista, 2015). 

Kelyenne Maia, que é natural e residente do Crato, município vizinho a Juazeiro 

do Norte, ao nos falar do festival promovido pela a ADC, destacou um ponto que outros 

entrevistados não citaram em suas falas: 

A Semana Dança Cariri foi uma das ações que contribuiu inclusive 

para esse estreitamento entre a dança do Crato, a dança de Juazeiro, a 

dança de Barbalha e de outros lugares. Ela foi responsável em fazer 

que as pessoas que atuavam em dança ou que tinham vontade de atuar 

se instigassem em fazê-la. Dentro da Semana Dança Cariri, as oficinas 

são sempre gratuitas, os bate-papos, os vídeos, as apresentações tudo 

isso foi um agente provedor desta instigação (KELYENNE MAIA, 

entrevista, 2015). 

 

Ainda sobre a Semana Dança Cariri, a bailarina Rosilene Diniz nos diz que ―A 

Semana Dança Cariri é de suma importância (...) é uma troca com todos os profissionais 

que vem de fora tanto com os profissionais daqui. Procurando passar para o público a 

importância que a dança tem na região do Cariri‖.  O coreógrafo Fauller fez referências 

positivas sobre a Semana Dança Cariri, mas também apontou fragilidades no contexto 

geral ―O Festival tem um potencial enorme no cenário nacional da dança brasileira, e 

infelizmente por enquanto não tem o devido reconhecimento do estado ou da prefeitura 

de Juazeiro do Norte. Isso enfraquece uma política pra dança na região que poderia ser 

uma forte referência no Brasil‖.  

Neste trabalho, privilegiamos as potencialidades da Associação Dança Cariri, 

pois compreendemos que essa instituição pode servir como um exemplo a mais para 

provocar a reflexão sobre os processos formativos em dança na contemporaneidade, 

sobretudo, os não formais. Todavia, também temos a perceptibilidade que existem 
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inúmeras fragilidades nessa experiência. 

          Se por um lado, o fato da ADC ser um espaço não formal de ensino com 

semelhanças a uma ONG proporciona autonomia de organização, por outro lhe faz 

eternamente dependente de projetos e apoios solidários. Nessa perspectiva, se a 

instituição não é contemplada em nenhum edital, não tem verba para realizar as 

atividades formativas híbridas com recorrência como gostaria.  

Essa situação está sendo experienciada neste ano de 2015, pois a ADC teve 

pouquíssimos intercâmbios formativos devido a falta de recursos para proporcioná-los. 

Na edição da VII Semana Dança Cariri, cujo tema foi acessibilidade e inclusão, por 

exemplo, a ADC tinha muito interesse em ter o espetáculo ―Proibido Elefantes‖, do 

coreógrafo Clébio Oliveira com Cia Giradança, de Natal/RN, na abertura oficial da 

Semana. Porém, lamentavelmente, apesar de todas as tentativas, o evento não conseguiu 

verba suficiente para trazer a companhia. 

Sueli Guerra
42

 foi uma das professoras que ministrou um dos módulos de dança 

contemporânea no projeto ―Capacitando e dançando a cena do cariri‖, no ano de 2010. 

Ao ser questionada sobre as suas primeiras impressões da dança caririense, ela nos 

apontou fragilidades na estrutura física e no repertorio técnico nos corpos dos bailarinos 

―Apesar deste primeiro encontro ter sido extremamente prazeroso, foi um certo choque 

de realidades pois a falta de preparo técnico e artístico e até as condições técnicas como 

os pisos não serem adequados foram de encontro a todo aquele talento e empenho 

artístico‖. 

Veja algumas imagens da oficina ministrada por Sueli Guerra a seguir: 

 

                                                           
42

 Sueli Guerra formou-se no Ballet Dalal Aschar, especializou-se no método Royal pela Washingnton 

School of Ballet e graduou-se em Dança pela UniverCidade (RJ). Ela foi bailarina das companhias 

Renato Vieira Cia de dança, Laso Cia de Dança, Cia Aérea de Dança, Ballet do Terceiro Mundo, 

Lourdes Bastos Cia de Dança. Coreografou diversos filmes, como ―Madame Satã‖ e ―Chatô‖. 

Atualmente, é professora da Faculdade de Teatro Cal no Rio de Janeiro (RJ). 
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Imagem 45 – Oficina de Dança Contemporânea com Sueli Guerra na ADC (outubro 2010) 

 

 
Imagem 46 – Oficina de Dança Contemporânea com Sueli Guerra na ADC (abril 2015) 
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Para um estudante de dança assumir que quer ser um bailarino profissional, 

lamentavelmente, no Brasil, ainda paga um preço caríssimo. Dançar com o intuito de 

descontrair ou de entreter não é problema, mas, quando a dança é escolhida como 

profissão, muitos pais ou responsáveis não aceitam essa decisão de bom grado. É como 

se dançar não pudesse ser uma profissão, que para dançar não precisa estudar. Nesse 

contexto, as seguintes frases são recorrentes: ―Fazer faculdade de dança para quê?‖ ou 

―dança não dá dinheiro‖. Essas frases horripilantes são cotidianamente ouvidas. Desse 

modo, é essencial que todas as vertentes da dança possam, em contraposição, atestar que 

―dança é profissão sim‖ e que ―dança é uma área de conhecimento‖.  

Acreditamos que os cursos livres, espaços não formais, não podem se eximir 

dessa responsabilidade. Esses ambientes podem fomentar o mercado de trabalho, 

colaborar na luta por faculdades de dança, licenciatura e até mesmo bacharelado, bem 

como por cursos técnicos e de pós-graduação, pois o mundo capitalista é voltado para os 

números. Em outras palavras, quantos mais formos expressivos no mercado e no mundo 

acadêmico, mais seremos contemplados pelos direitos sociais. 

Com isso, é inegável dizer que o ensino de dança nos espaços não formais tem 

um papel fundamental para essa valorização da categoria. Afinal, seja como futuros 

professores, coreógrafos, produtores ou somente apreciadores, os alunos desses cursos 

livres serão sempre disseminadores do que experienciaram nesses espaços.  

Nesse sentido, trazemos abaixo outra fala de Luciana Araújo para sublinhar que 

o crescimento do mercado da dança influenciado pela ADC não se restringe ao campo 

docente. Como já dissemos anteriormente, Luciana e Aline Souza, em sociedade, 

fundaram a Inspire Escola de Artes e a Inspire Cia de Dança, tornando-se hoje uma 

promissora coreógrafa no Cariri. 

A Inspire Escola de Dança e Inspire Cia de Dança só surgiu por conta 

da formação que a gente teve na Associação que nos deu base para 

poder ter coragem, uma base sólida para ter uma escola e 

posteriormente uma companhia e depois gente descobre que é muito 

difícil que demanda um trabalho muito grande, mas o acesso que a 

gente tinha tanto com Alysson tanto com Luciany como fazer um 

projeto, como participar de um edital, como fazer projetos, sem contar 

também com o espaço físico, depois que a gente entregou o prédio da 

escola, a Associação se tornou a nossa sede de ensaios, a Cia só tem a 
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oportunidade de continuar criando por conta da Associação. 

(LUCIANA ARAÚJO, entrevista, 2015) 

         

Rosilene Diniz nos fala que a formação híbrida vivenciada por ela na ADC 

contribui para os trabalhos docentes que ela desenvolve nas escolas e também na 

universidade:  

Através dos cursos da Associação, eu posso cada vez mais procurar 

repassar para meus alunos tanto nas escolas particulares que eu 

trabalho, como também no curso de Educação Física que eu trabalho 

com a disciplina Metodologia do Ensino da Dança, Psicomotricidade 

aplicada a Educação Física, Práticas Corporais Alternativas e 

Linguagem corporal (ROSILENE DINIZ, entrevista 2015).  

 

As falas de Rosilene Diniz e Luciana Araújo nos reportam as discussões 

epistemológicas sobre corpo e contaminação engendrada no capítulo anterior, como a 

teoria corpomídia (KATZ, GREINER, 2005). Percebemos que seus corpos trocaram 

informações com o ambiente, formações híbridas na ADC, e após essas experiências 

terem contato com outras vividas por elas, esse mesmo corpo devolveu as informações 

ressignificadas não somente para o ambiente da ADC, mas por todos os lugares que elas 

atuam, formando uma corrente que potencializa toda dança local. 

Percebemos também que o vasto intercâmbio de artistas e de professores 

fomentados pela ADC foi uma das ações fundamentais para essa transformação. Os 

diferentes profissionais trazidos instigaram os bailarinos locais a serem cada vez mais 

criteriosos com a dança que estavam realizando ou pretendiam. Entretanto, por meio das 

entrevistas, não se pode dizer que determinada oficina, professor específico ou uma 

técnica em particular foi melhor do que uma ou outra, pois para cada entrevistado algo 

marcou individualmente. Podemos dizer que o festival foi a única atividade em que 

houve unanimidade, todos entrevistados acreditam que a Semana Dança Cariri foi e é 

essencial em seus processos formativos. A combinação apreciar/fazer/trocar parece ser 

algo realmente estimulante no fazer artístico dos sujeitos investigados. 

Na próxima seção finalizamos o presente capítulo, buscaremos sintetizar a nossa 

compreensão fenomenológica sobre a fala dos entrevistados. É importante ressaltar que 

quando nos referimos a essa compreensão do fenômeno não temos a pretensão de 
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abrangê-lo inteiramente, haja vista que para um mesmo fenômeno podem existir 

múltiplas significações. A nossa intenção também não é explicá-lo, mas apresentar uma 

leitura sobre a narrativa dessas experiências vividas, pois inevitavelmente 

ressignificamos o nosso olhar a partir delas.  

 

E 7.3 Compreensões das experiências  

Durante muito tempo, a dança no ensino não formal manteve uma relação 

tolhedora entre os seus sujeitos. Essa prática era algo cultural, o aluno devia pertencer 

unicamente ao seu ―mestre‖ a ―casa‖ que o fez. E o professor envaidecido se 

vangloriava de ser o tutor daquele bailarino que conseguiu ter se destacado. Martha 

Graham, por exemplo, não permitia que seus bailarinos tivessem outras experiências de 

movimento além das aulas ministradas em seu estúdio. Ela se desentendeu com seu 

bailarino Merce Cunningham ao vê-lo interessado em criar seus trabalhos independentes 

(GRAHAM, 1993). Já pensou que perda irreparável para a dança, se Merce 

Cunningham tivesse obedecido e não tivesse criado as suas próprias obras?  

Escolhemos refletir sobre os processos formativos em dança na 

contemporaneidade com foco na formação do bailarino, porque acreditamos que os dias 

atuais nos pedem estratégias de ensino e de aprendizagem singulares, heterogêneas, haja 

vista que ―na ultima década; inúmeros acontecimentos foram desenhados e 

redesenharam os artistas da dança, o mercado de trabalho, as áreas de atuação e, 

consequentemente, as demandas de sua formação‖ (TERRA, 2010, p. 69). Nesse 

sentido, não podemos pensar em formar bailarinos para mantê-los sobre as nossas asas, 

precisamos lançá-los para o mundo afim de que eles se desenvolvam e fortaleçam a área 

da dança na maior abrangência possível. 

Sabemos que todo ambiente de ensino é educativo. Mesmo os espaços de ensino 

não formais que se restringem ao repasse de técnicas de dança, ali não se ensina só 

técnicas, muitos outros princípios estão entretecidos, como pontualidade, assiduidade, 

socialização, generosidade, concentração, por exemplo. Todavia, reiteramos que a 

contemporaneidade pede uma versatilidade dos bailarinos profissionais que vai além 

desses princípios citados. Esses necessitarão ser versáteis tanto no âmbito da cena, pois 
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as criações contemporâneas são multifacetadas como também fora dela, pois o mercado 

da dança exige cada vez mais esse perfil de atuação. 

 A opção da abordagem metodológica da Fenomenologia na análise do 

Fenômeno situado na Associação Dança Cariri se deve ao fato de acreditarmos que o 

mundo vivido dos bailarinos dessa instituição podem ser caminhos possíveis para se 

pensar o ensino da dança atual. Segundo Nóbrega (2010):  

O método fenomenológico é, antes de tudo, a atitude de envolvimento com o 

mundo da experiência vivida, com o intuito de compreendê-la. Essa posição 

não é uma representação mental do mundo, mas envolvimento que permite 

experiência, a reflexão, a interpretação, a imputação e a compreensão dos 

sentidos (NÓBREGA, 2010, p. 38). 

Na primeira década dos anos 2000, a dança caririense vivia um estado de 

latência, ou seja, ela não estava morta ou nasceu ali, mas, na nossa perspectiva, e por 

todas as falas dos sujeitos entrevistados compreendemos que de certo modo ela estava 

estagnada e a Associação Dança Cariri foi à instituição que estimulou o coletivo a 

reagir, a se fazer vivo e atuante no cenário artístico dessa região. Consideramos que a 

instigação engendrada pelos processos formativos híbridos foi decisiva nessa 

transformação local e, portanto, pensamos que faz diferença ser um bailarino que assiste 

vídeos de dança, aprecia espetáculos, aprende outras técnicas, lê livros especializados, 

escreve projetos; ou ser um bailarino que se limita a certo fazer técnico.  

Analogamente, podemos dizer que um processo de aprendizagem que se propõe 

a ser mais abrangente reflete diretamente na formação do bailarino e nos seus resultados 

cênicos. Pensando nesse diálogo direto entre processo e produto cênico, remetemo-nos a 

Isabel Marques (2010) quando nos diz o seguinte:  

Em termos educacionais, seria interessante hoje pensarmos nos 

processos que se completam nos produtos, em produtos que revelam 

os processos. Sabemos que esse pensamento não é exatamente uma 

novidade, mas sabemos também quão pouco esse pensamento se 

transforma em prática em muitas escolas formais, em Academias de 

Dança, em propostas curatoriais de festivais (MARQUES, 2010, p. 

81).  

O ganho de autonomia talvez seja a questão mais sugerida a partir das falas de 

todos os entrevistados. Percebemos que o ensino híbrido de dança permite que o 

estudante esteja mais aberto para múltiplos diálogos com o mundo. Ele sabe dançar, 
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mas também falar, ouvir, escrever, trocar informações na web. Isso reforça o que foi 

posto por Lílian do Valle (2001): ―O espaço e o tempo educacionais são aqueles 

criados, determinados, marcados pelo exercício de uma autonomia que, para ser efetiva 

do ponto de vista individual, só pode se dar á luz da autonomia coletiva‖ (VALLE, 

2001, p. 110).  

Essa fala de Valle (2001) nos lembra que, felizmente, temos observado que a 

contemporaneidade tem sido mais generosa nesse sentido. Na área da dança estamos 

caminhando cada vez mais para fortalecer a autonomia individual e coletiva dos nossos 

sujeitos. Nos parece que os integrantes entrevistados da Associação Dança Cariri se 

sentem estimulados a serem mais autônomos. Disponíveis para serem contaminados, 

mas, sobretudo, para contaminarem.  

Precisamos aprender a multiplicar, quanto mais informação circular melhor. É 

preciso divulgar para nossos alunos todos os espetáculos que estão circulando na cidade, 

estimular que eles façam oficinas de outras técnicas além das suas costumeiras, que 

conheçam a metodologia de outros professores, que leiam livros de dança, inteirem-se 

sobre os cursos superiores de dança, que montem seus grupos independentes, que se 

inscrevam nos editais que beneficiam a área, que criem grupos virtuais e troquem 

informações sobre dança nas redes sociais, possibilitando outras estratégias de 

intercâmbios etc. É assim que compreendemos que a dança na região do Cariri se 

desenvolveu e acreditamos que pode ser um caminho para o fortalecimento da dança em 

outros ambientes. 

Nenhuma transformação é fácil ou rápida. Sabemos que educar, ensinar, 

contribuir no desenvolvimento do indivíduo está longe de ser algo simples. Isso requer 

extrema dedicação, coragem e paciência. Esperamos que esta pesquisa possa contribuir 

e encorajar os espaços de ensino não formais de dança a permanecerem resistindo, 

profissionalizando-se, e, com isso, fortalecendo essa área de estudo, a dança. Todavia, 

quando estamos parados, o nosso olhar automatiza, portanto, é caminhando que 

permanecemos vivos e, sobretudo, que nós mudamos a paisagem. Coragem, fé e vamos 

dançando para colorir e embelezar o mundo. 
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Imagem 46 Ensaio fotográfico do espetáculo Karimai da AACD (agosto 2015) 
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E 8 Movimentos intermináveis 

 
 

E 8.1 Considerações Finais 

Quando utilizamos o número oito na contagem de dança, geralmente, estamos 

encerrando aquela ordem da contagem que nos referimos no início desse trabalho. O 

título deste capítulo ―E 8 movimentos intermináveis‖, no qual abrimos com as 

―Considerações Finais‖, já sugere qual é a nossa atual conclusão acerca do ensino de 

dança não formal, essa é uma temática que não se esgota.  

Iniciamos esta pesquisa com objetivo de refletir sobre os processos não formais 

desenvolvidos em dança na contemporaneidade, sobretudo nos cursos livres, escolas, 

academias, ONGs e associações. Por conseguinte, ao longo das disciplinas obrigatórias 

e optativas do mestrado, em concomitância com a pesquisa bibliográfica e os encontros 

de orientação, optamos por fundamentar metodologicamente na abordagem 

fenomenológica e, mais especificamente, na análise do fenômeno situado, tendo como 

campo constitutivo de estudo a Associação Dança Cariri (ADC), instituição de ensino 

não formal do interior do Ceará, existente desde 2007, a qual vem fomentando diversas 

atividades culturais na região do Cariri.  

A partir desse contexto, a nossa reflexão direcionou-se para os processos 

formativos contemporâneos em dança pautados no ensino híbrido proposto pela ADC. 

Nesta pesquisa, compreendemos que a formação de dança híbrida é aquela que não se 

restringe apenas a repassar técnicas corporais, mas que se compromete com o corpo do 

bailarino na sua totalidade, vislumbrando um artista que pensa, age, fala, escreve, cria e, 

com isso, amplia as suas possibilidades de ressignificar não somente a sua dança, mas 

também o seu mundo.  

Não é rápido ou simples, ensinar ou aprender dança vai sempre requerer dos 

sujeitos uma incansável dedicação. Os bailarinos ou professores interessados na 

formação híbrida precisam estar atentos às diversas áreas de conhecimento e saber que 

seus processos de ensino ou aprendizagem devem estar impregnados de todas estas 

informações. 
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A contemporaneidade é complexa e como a dança não está dissociada da vida. 

Para um bailarino, professor ou coreógrafo sobreviver no mercado atual, exige-se, cada 

vez mais, que ele dê conta de uma gama de habilidades que não eram tão solicitadas em 

outras décadas, como, por exemplo, escrever projetos, já que a maioria dos recursos seja 

do setor público ou privado é obtido via editais. Portanto, não basta mais estudar dança, 

é preciso argumentar sobre a importância da sua dança, saber conceituá-la, 

contextualizá-la, problematizá-la.  

Na última década, no Cariri, as composições coreográficas foram 

ressignificadas, aumentaram os eventos de dança, fundaram novos espaços e pesquisas 

em dança. Por tudo isso, refletimos que os processos formativos em dança na 

contemporaneidade no âmbito do ensino não formal podem ser mais ousados, 

dinâmicos e versáteis.  

As academias de dança particulares, as ONGs e as associações que trabalhem 

com dança não podem fechar-se em uma ―concha‖ isolada, ou desenvolver somente a 

parte física e prática do bailarino, é possível promover a troca dos seus estudantes com 

outros artistas e grupos da cidade ou de fora. Dessa forma, acreditamos essas 

instituições de ensino de dança não formais se intercambiassem, seria mais próspero não 

somente para o seu corpo docente/discente, mas para toda categoria da dança. Haveria 

mais circulação de grupos, de companhias, de profissionais, e, com isso, mais mercado 

de trabalho e analogamente a dança estaria menos refém das políticas públicas. 

            Nesse processo de finalização de dissertação, pensamos que poderíamos ter 

vivido e aproveitado mais o Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a Base, o Grupo de Pesquisa Cirandar, entre outras açõe da Pós-

graduação, mas nem sempre era possível, pois as nossas atividades do mestrado tiveram 

que ser conciliadas com o meu trabalho docente na Universidade Regional do Cariri 

(URCA). No entanto, queremos que esta relação não se perca ao fim deste processo e 

almejamos a continuidade deste diálogo em projetos e parcerias futuras.      

Acredito que as palavras-chave desta pesquisa, Corpo, Dança, Processo 

Formativo e Híbrido não estarão presentes apenas neste nosso trabalho, mas irão me 

acompanhar na minha trajetória de artista-professor-pesquisador. Pretendo ingressar, 

brevemente, em um Programa de Doutorado que abarque tais questões e que me 

possibilite dar continuidade aos meus estudos acadêmicos. Espero que, ao tentar me 
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aprofundar futuramente neste tema, possa inserir com mais afinco a questão da criação 

em dança, pois defendo que a formação e a criação em dança são inerentes.  

E para pausar esta nossa caminhada, trago um trecho de Jorge Larrosa, do seu 

livro ―Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas‖ (2010), que nos diz ―atrás de 

um véu tem sempre um outro véu‖. É assim que nos sentimos, não existe fim para 

reflexões, sempre tem algo a mais para descobrir, para compreender, para viver. 

Existem pausas, recuos, dobras, aceleração, desaceleração, nossa vida, assim como a 

dança, tem nuances, mas a caminhada nunca termina.  
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E 8.3 ANEXOS 

Entrevistas Completas 

João Batista
43

  

Como foi o seu primeiro contato com a dança? 

Meu primeiro contato com a dança foi desde muito pequeno de ver dança na televisão, 

geralmente cedo na escola, os meninos ficam de fora, pois dizem que dança é coisa de menina. 

Porém anos depois, já adolescente na própria escola eu comecei a fazer dança para participar 

dos eventos no dia das mães, festa junina...principalmente na festa junina que é bem forte aqui 

na região do Cariri. Participei de um grupo na minha cidade Caririaçu, o ‗Sexto Sentido‘, que 

era organizado por Adriano Feitosa, hoje ele mora em Brasília e trabalha na televisão de 

lá...Também participei do corpo de baile de uma banda de forró da cidade ‗Fole bronzeado‘, Só 

um tempo depois fiz a minha primeira aula de balé... 

Fala sobre este inicio com o balé 

Na época da banda de forró a gente gravava Cds e o pai da Carolina Rocha, Evandro, que é 

fotografo, fazia as fotos, então eu o conheci e ele me apresentou Carolina, na época as irmãs 

Rochas já faziam balé e me incentivaram para eu fazer também, a mãe delas conseguiu meia 

bolsa e a outra metade da bolsa eu conseguir com uma professora lá de Caririaçu. Era muito 

difícil a questão de transporte, eu chegava em cima das grades de carro de boi, para não poder 

perder a aula que era de 16h. No inicio a minha família não sabia que eu vinha, eu saia de 

Caririaçu as 15h, e quando a aula acabava as 18h eu tinha que pegar outro carro para voltar para 

Caririaçu. 

As aulas eram quantos dias na semana? E quem ministrava a aula? 

As aulas eram duas vezes por semana, quem dava inicialmente era Magno Bacellar quando ele 

não podia por conta de outros trabalhos quem o substituía era a Leka. 

E você fez aula lá por quanto tempo? Era só balé? 

Eu fiz hum ano e meio, era só balé clássico, bem iniciante mesmo. Mas foi lá que eu aprendi os 

primeiros movimentos. Mas infelizmente ele teve que ir embora, ai eu acabei passando um 
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tempão sem dançar, voltando a dançar novamente só em 2006 quando você deu a oficina no 

SESC. 

Como foi viver aquela oficina para você? 

Primeiro teve o antes da oficina, saiu o comentário na cidade que o Alysson Amâncio ia voltar, 

ia fazer um trabalho de dança. Eu não sabia nem o que se tratava o contemporâneo. Eu assistia 

na TV Cultura, o Guaíra, o Stagium, mas eu não entendia nada, aí durante a oficina a gente foi 

pesquisar o que era o contemporâneo e foi depois dali que deu a vontade de se profissionalizar 

na dança, ser alguém na dança.  

Como você via a dança em Juazeiro, na região naquela época? 

Eu via a dança só nas bandas de forró, eu não via a dança com um olhar artístico, eu não tinha 

uma perspectiva de que dança era uma profissão, de que com a dança eu poderia despertar 

outras pessoas para a dança, que eu podia fazer um movimento artístico com dança...  

Como foi para você participar do espetáculo ‘Quis’? 

Eu sempre digo as pessoas, é até repetitivo, desta divisão de aguas que foi o antes e o depois 

daquela oficina do SESC. Para mim participar do espetáculo ‗Quis‘ eu me apaixonei realmente, 

dedicava o maior tempo possível. Eu não tinha um corpo preparado . Eu escutava as pessoas 

dizerem que eu tinha talento, que eu era expressivo, tanto na escola, como na banda e foi a partir 

do trabalho ‗Quis‘ que eu fui entender plano, nível, não se passava na minha cabeça o que era 

um rolamento para mim antes era só deitar no chão e rodar, eu não sabia que eu tinha as 

alavancas que poderia me reerguer para sair do chão de uma forma com técnica. Eu acho que a 

principal coisa foi esse conhecimento da técnica. Eu saber que para mim dançar eu não podia 

apenas subir no palco com uma musica qualquer e inventar passos. 

E como você reconheceu esta técnica? 

Eu reconheci a técnica quando a gente começou periodicamente a treinar a coreografia, a fazer 

aulas. Eu não tinha este costume de me alongar para fazer aula, de me preparar para ensaiar, eu 

não tinha esta preocupação. Eu passei a ver a técnica quando eu vi que a técnica harmonizava a 

dança. Um dedo tinha que está no lugar, o braço tinha que ir pelo mesmo lugar para que 

houvesse uma junção, que houvesse um corpo só na dança, eu acho que a técnica é isso é você 

envolver um corpo só na dança. 

E como você viu as primeiras ações da Associação Dança Cariri aqui na região? 

Eu acredito que a Associação foi o ―boom‖ da dança, por que havia os pequenos grupos fora do 

eixo, principalmente dança de rua, mas estes grupos eram feitos a partir de copias, eles viam na 

TV e imitavam e Associação Dança Cariri deu para o Juazeiro, deu para o Cariri a visão do que 

seria a dança do lugar, o que seria investir na dança do lugar. 

E como você acha que a Associação conseguiu isso? 

A Associação começou a oferecer aula com o Alysson ou com outras pessoas daqui, mas ela 

começou a trazer profissionais de fora, e a gente sabe que santo de casa não obra milagre, tem 

que vim alguém de fora Eu acho que a Associação juntou isso, ela trazia alguém de fora, mas 

essa pessoa que vinha de fora deixava coisas nas pessoas daqui, e as pessoas daqui passaram a 

complementar e as pessoas começaram a ver que a Associação tinha um trabalho digno de 

representar o Cariri.  
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O que você pode falar sobre as oficinas?  

De cada oficina que eu fiz na Associação eu tiro um pouco de proveito. Desde uma oficina do 

Lume que foi perfeita a uma oficina da Sueli Guerra, da Lucinha. Eu acho que cada oficina de 

dança contemporânea, de balé clássico, de teatro, de dança afro, todas oficinas foram muito 

importantes. Mas uma oficina que eu fiz, logo no inicio, que me representa hoje foi uma oficina 

que a Wilemara deu com o Fauller, por que ali ficou preso em mim que não havia só uma 

técnica, que não era só a técnica do clássico ou do contemporâneo, eu vi que a técnica ela podia 

ser aproveitadas de todas as formas, foi ali que eu passei a ver que o contemporâneo é esta 

estética, que você tem que se adaptar a estética para dançar e você pode ter como base o balé ou 

o jazz...até hoje eu me lembro dessa oficina pois foi algo que realmente me marcou. 

Além das oficinas o que você acha das outras ações da Associação? 

Eu acho que a biblioteca da Associação é importante, ela empresta livros e a pessoa ler e depois 

devolve, eu acho que a parte de incentivo, como este grupo novo, o Corpo de Baile Dança 

Cariri, um grupo que representa mesmo a Associação e também os vídeos, os filmes que a 

Associação passa com explicações. 

E o que você pensa sobre o festival? 

O festival ‗Semana D da Dança‘ ele é o que representa a culminância da dança no Cariri, por 

que a gente tem dificuldade com espaço, tem dificuldade com projeto, tem dificuldades com 

verbas , e acho que ele proporcionou esta junção de forças. Foi este festival que levou o Cariri a 

ser nacionalmente conhecido pela dança, pela dança que está fazendo. 

E como você ver a dança do Cariri hoje? 

Naquela época eu não sabia que existia a dança, que existia a dança contemporânea, a nossa 

dança eu achava que isso era só na televisão, mas quando a dança começa e a gente percebe que 

as pessoas de fora vem pra cá, ver a dança daqui e quando os espetáculos de fora vem para cá a 

gente pode se comparar e ver que nós temos tanto potencial quanto eles isso fez a modificação 

da dança aqui na região.  

Como você ver o ensino da dança hoje aqui no Cariri? 

Cada vez mais as pessoas estão se profissionalizando, tem prioridade naquilo que está 

ensinando e fortaleceu, nós temos dança agora. 

Como foi a experiência de participar da montagem do espetáculo ‘Estados 

alterados’ no Balé Contemporâneo Rocha coreografado pelo argentino Diego 

Lopez? 

Eu acho que seu eu não tivesse feito aulas, se eu não tivesse dançando na Cia Alysson Amancio 

eu não teria jamais conseguido o que ele propôs. Por que cada coreógrafo tem um proposito 

diferente, você tem que chegar lá cheio de informações e ao mesmo tempo você tem que se 

livrar daquelas informações. Para mim cada vez é um desafio, foi um desafio dançar com Erik 

Breno da Paraíba, foi um desafio dançar com Alysson Amancio assim como é um dasafio com 

Carolina Rocha. Diego mandava a  gente improvisar por cinco horas e desses improvisos a 

gente ia tentar lembrar o que mais tinha ficado em nosso corpo e ele fazia outra roupagem 

naquele movimento que você fazia, foi uma experiência maravilhosa. 
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Como você ver os jovens bailarinos do Cariri? 

Eles estão superiores em técnica, eles estão se superando, porque é uma moçada jovem que está 

com garra, que tem vocação, talento e força de vontade e eles desde cedo já veem a dança como 

profissão, desde cedo eles começam a dizer, eu danço, eu sou bailarino. Antes quando alguém 

diziz eu sou bailarino, as pessoas perguntavam de que banda? E  hoje já não se diz mais isso por 

aqui. 

Você ver fragilidades na dança local? 

Eu acho que não tem incentivo, nós temos necessidade das politicas publicas locais para apoiar 

a criação dos espetáculos, pagamentos fixo dos bailarinos, nós ainda não temos um teatro 

municipal que comporte. 

E sobre a Associação? 

Eu acredito que na Associação profissionais a gente já tem, mas eu volto para questão do apoio, 

por que a Associação não é só de Juazeiro, a Associação é do Cariri, poderia haver incentivo de 

outras prefeituras que pudesse trazer os bailarinos para fazer aula aqui, ou contratar os 

professores da Associação para darem oficinas lá. Pois a Associação não tem recurso para fazer 

isso. Se tivesse isso a dança da região seria muito mais forte. 

Algum comentário final. 

Bom eu acho que o eixo Rio São Paulo ainda é muito mais bem visto que a gente, mas eu acho 

que um dia nós vamos conseguir que a dança do Cariri tem tanta potencia como a dança de 

todas as regiões do Brasil. 

 

Luciany Maria
44

  

Como começou a sua relação com a Dança? 

A minha infância foi  acompanhando os reisados.  Eles vinham dançar  na porta dos meus 

familiares durante as festas natalinas e nas renovações. Eram muitos grupos de brincantes e  a  

apresentação era demorada. Eles trocavam figurinos,  dramatizavam. Também tinham as 

lapinhas o maneiro pau e as quadrilhas juninas que eram realizadas nos quintais, nos sítios.   

Quando eu tinha 10 anos,  Eliana vieira , que já era uma mocinha e viajava muito reuniu as 

meninas do nosso quarteirão  e dava aulas de dança pra gente.  

No inicio  da década de oitenta fui  estudar  em  Fortaleza,  em 1982 uma das minhas irmãs  

também e um dos seus colegas de sala passou  a  frequentar  nossa casa   e nos tornamos 

amigos. Ele era aluno da academia de Hugo Biacchi.  Nossa sala era ampla e todas as noites ele 

ia  se exercitar lá em casa.  Consequentemente nos  ensinava.  A nossa amizade girava em torno  

do balé clássico. Foi ele quem me falou sobre  Nijinky e Mikhail Baryshnikov   Nossa amizade 

durou um  ano.  Minha irmã voltou para o Juazeiro, mudei de bairro e perdi o contato com ele.   

Senti falta da dança  e procurei uma academia a mais próxima era a de Dora  Andrade,  no 

bairro de Fátima. Naquela  época era caro fazer balé e pesava  para uma estudante do interior.  
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Só consegui manter durante quatro meses.   Um dia passei pelo templo  do Hare Krishna e me 

chamou atenção   a musica e quando entrei vi  que estavam também  dançando  e foi quando 

tive o primeiro contato  com as danças indianas.    

 

Na sua lembrança como era a dança no Cariri nas décadas de 1980, 1990 e 2000? 

São  décadas que não vivenciei  cotidianamente o Cariri, mas nos anos 80  me lembro de  

apresentações  isoladas. Lembro de Adauto Garcia, Elina  e  as performances de Silvia Moura. 

Nos anos 90  minhas lembranças são  dos   grupos Cover de Xuxa, Mara, Madonna  e outros. 

Inclusive  cedia meu apartamento para esses grupo quando iam se apresentar na TV no 

programa Irapuan Lima. Sabia da existência  da academia de Magno Barcellar, mas  nunca 

coincidiu de estar na cidade durante uma apresentação. 

No inicio dos anos 2000 não tenho nenhuma lembrança, mas  em  2004   eu  e Luciene   fizemos 

a produção do  IT  Solo de alysson e do DE VIR da Cia Dita.  Recordo que vários  pais levaram  

suas filhas pequenas porque queriam ver balé clássico,  mas eram espetáculos de dança 

contemporânea e eles não sabiam do que se tratava.  Em 2006  reencontrei um amigo que  me 

apresentou suas duas filhas adolescentes e disse que elas eram bailarinas  (Hoje as Rochas)  e 

que elas estavam pensando em montar uma academia   Falei que tinha um irmão bailarino e que 

estava retornando  a Juazeiro para trabalhar com dança. 

 

Como era a dança do Cariri na época da criação da ADC? 

A Alysson Amancio  Companhia de Dança foi criada no final de 2006 e com ela  houve uma 

nova perspectiva  de Dança em Juazeiro.  Foi a companhia que trouxe as inovações e foi 

transformando o fazer dança na cidade.  Havia um projeto  ―Ëncontros da Dança‖  criado pelo 

próprio Alysson  que reunia pessoas interessadas  para estudar, conversar e dançar.  A meu ver 

este projeto  possibilitou tambum alcance regional, pois  trouxe pessoas das cidades vizinhas. 

Posteriormente,  a Associação deu continuidade a este projeto.  Alysson Amancio ganhou 

editais  que começaram a dar visibilidade da nossa dança  na capital  e no Rio de Janeiro. A 

Associação surgiu  a partir das iniciativas da Alysson Amancio Companhia de Dança e para  dar 

continuidade a este processo.  

 

Como você vê a relação entre a ADC e a dança do Cariri? 

O Cariri por ser uma região rica em tradição popular faz com que sejamos alimentados 

constantemente pela criatividade e espontaneidade dos grupos mesmo que isso não esteja no 

nosso consciente. O Ano inteiro O Cariri Dança  seja com a dança do coco, a dança de São 

Gonçalo, os reisados e  as quadrilhas junina .E a ADC trouxe a dança cênica  para a cena do 

cariri.  A ADC conseguiu mobilizar as pessoas  de Juazeiro e da região nas suas atividades. Os 

grupos passaram a  buscar a qualidade de seus trabalhos. Grupos que trabalhavam só com o balé 

clássico se permitiram experienciar  outros estilos. Mudou a forma de se propagar a dança. Uma 

contribuição importante  foi colocar o  Cariri  no cenário cearense da Dança.  Hoje temos 

Fortaleza,  Paracuru, Itapipoca e Juazeiro.   

 

5- Na sua opinião sobre as atividades da ADC e por que? 

O Projeto Dança Cariri Juvenil realizado em parceria com Alysson Amancio Companhia de  

Dança  destinado a formação de 14 pequenos bailarinos (entre meninos e meninas na faixa de 14 

a 17 anos) que desejam a dança como profissão.   E atualmente fazem parte do Corpo de Baile 

da ADC.   Eles tem  aula de balé, de jazz,  dança contemporânea, acrobacia solo e  incentivo as 

artes: Escola de Dança do Cariri  porque possibilita  qualquer pessoa dançar, principalmente 

meninos e meninas de baixa renda.   E  dentro desse dançar vivencia um projeto socioeducativo. 

Roda de Conversa  porque é um encontro  onde se  estreita  laços  entre  coreógrafos,  
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bailarinos,   professores convidados, artistas plásticos, iluminadores, fotógrafos, escritores e a 

comunidade. O Seminário de Dança porque os pesquisadores trazem muitas contribuições  para 

nossa dança. O Festival   A cada edição  o festival tem se firmado  como importante  para a 

difusão  da dança   na região. Ele já faz parte do calendário da cidade. 

 

6 - Como você vê o Festival Semana Dança Cariri? 

É o evento que eu considero  mais esperado por todos da  dança em  Juazeiro porque é o 

momento de se renovar.  É  a ocasião de se ver novos espetáculos,  de se trocar informações, 

vivências  diferentes. Divulga as Companhias locais,  por isso acho importante a ―Noite Cariri‖ 

dentro do Festival.  Também  é um evento que atrai simpatizantes da dança. Fomenta a criação 

de novos grupos.  

 

7 – Qual a sua visão sobre os bailarinos locais após a ADC, justifique? 

Acompanho as transformações. Tornam-se mais seguros,  mais disciplinados, mais exigentes.  

Com  a capacitação oferecida pela ADC  alguns  começaram   a seguir seus percursos  estão 

dando aulas nas escolas e academias, começaram a surgir novas companhias.   

 

8 – Como você os espetáculos de dança locais após a ADC? 

Sim.  A qualidade artística evoluiu visivelmente nos corpos,  nas propostas, na iluminação,  nos 

figurinos.   A ADC  funciona como referencia.  Somos copiados em nossas atividades e por isso 

nosso cuidado e atenção  são redobrados. 

 

9 - Quais são as fragilidades da ADC? 

É  bem delicada esta questão. A Associação no seu inicio ela cumpria o papel  de conversar com 

os artistas, de unir os artistas da dança  para promover a difusão da dança.  A  Alysson Amancio 

abria  os caminhos para a dança  através de seus espetáculos.  Com o crescente  numero de 

escolas e academias que surgiram após a ADC o investimento da  Associação passou a ser 

qualificar os profissionais da dança  existente e o que estavam surgindo,  mas encontramos 

dificuldade porque as empresas privadas da região  bem como o poder publico e nossa secretária 

de cultura só investe na religiosidade e romaria. Ficamos assistindo  escolas particulares e  

algumas academias contratando pseudos profissionais de dança  com pouco conhecimento 

técnico e teórico, isso me faz pensar  que é  proveniente da grande   procura pela dança que está 

acontecendo. Acho  que  As fragilidades da ADC   são determinadas pela falta de recurso.   

Como se pode oferecer um  curso teórico e prático  se a  procura é maior do que nossa oferta?  

Damos a técnica, mas a teoria eventualmente.  Semestre passado. Bel Macedo professora do  

baby class fez uma experiência que eu achei muito bacana:  20 minutos da aula  ela  escolhia  

um tema,  por exemplo,    historia do balé falava suscintamente pedia para as meninas anotarem  

o que ela via como importante, noutra  sobre as posições  e no fim de cada mês fazia uma rápida 

avaliação. No que as meninas tinha dificuldade  ela voltava  a explicar. Esta é uma experiência 

que enriquece  e já desperta para  prosseguir buscando conhecimento. O espaço  físico contribui 

para uma fragilidade, entretanto todas estas fragilidades apontadas não  considero pontos 

negativos ou prejudiciais porque a dança  em Juazeiro e no Ceará  ainda está  se construindo.  

Nós estamos buscando. 
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Luciana Araújo
45

 

Gostaríamos que você iniciasse a sua fala com uma breve apresentação. 

Meu nome é Luciana Araújo, eu sou bailarina e coreógrafa. A pouco tempo como coreógrafa e 

direção, é uma experiência nova. Tenho 23 anos, comecei uma graduação em Educação Física 

por conta da dança nossa cidade não ter uma graduação, mas não foi uma coisa que me encheu 

os olhos, não era o que queria e depois de algumas pesquisas acabei indo para a psicologia. 

Como você iniciou na dança? 

Eu natural de Juazeiro do Norte mesmo, mas só nasci aqui, fui muito cedo para São Paulo, São 

Bernardo do Campo e foi lá onde eu comecei a dançar. Comecei muito pequena, com oito, nove 

anos na igreja, tinha várias atividades e uma delas era a dança, só que diferentemente das 

meninas que começam no balé, eu comecei no hip hop, fazendo dança de rua. Entao fiz um ano 

e meio, quase dois anos a dança de rua, foram surgindo apresentações e com a necessidade de 

melhorar fui para o jazz, o jazz me puxou para o balé, percebi que estava andando e precisava 

alçar outros voos, outros estilos. Aos 16 anos eu vim para Juazeiro, numa mudança da família 

toda para Juazeiro. Vindo para ca conheci primeiro a RL, onde Alysson dava aula, vim para o 

Jazz porque é realmente a minha paixão desde sempre, e depois para o balé, foi por estas aulas 

que entrei na Associação, onde estou até hoje e vivi a evolução de aluna para professora, as 

aulas a gente tinha que aproveitar bastante tudo que viesse, porque a gente tinha pouca estrutura 

e informação. Quando o Alysson começou a dá o balé para mim foi muito importante porque foi 

a minha volta para a teoria de dança, voltar a disciplina, etc.. 

Fale sobre as atividades de ensino da Associação dança Cariri  

Quando veio o primeiro grande projeto da Associação que foi o ―Capacitando e dançando a 

cena do Cariri‖, para mim este foi o projeto que mais me marcou, por que foi tanta gente boa, 

tanta gente que mesmo eu na capital não tinha acesso, eu vim ter acesso aqui. Foram muitas 

pessoas de uma generosidade muita grande. Este projeto me fez perceber não mais como uma 

aluna, mas como uma artista, a partir dali eu percebi que a minha dança estava falando, tinha um 

discurso, que meu corpo tinha um discurso. E cada professor que vinha acrescentava mais neste 

meu discurso, nesta minha fala. Então foi muito importante aquele primeiro projeto já vim com 
tantos professores bons... Que depois agente pensando a gente não via a importância deles e 

hoje em dia a gente se arrepende de não ter sugado mais, pois deveria. Mais a importância na 

minha formação como bailarina é muito grande, fez abrir o meu olhar para muita coisa. Todas 

as atividades, o Cinedança, as rodas de conversa, todas acrescentam demais por que são olhares 

diferentes que vão acrescentando na sua vida, no seu cotidiano como artista, no seu olhar a 

dança, no seu pensar dança. Todas estas atividades são muito importantes por quefaz você abrir 

o seu olhar para outras vertentes, estilos... E você acaba ultrapassando a barreira da dança e 

acaba utilizando isso na sua vida no seu pensar como cidadão e no seu atuar na sociedade. A 

Semana D que é uma das maiores ações, em minha opinião é a mais importante,  mesmo que ela 

seja feita sem apoio, sem dinheiro e tenha menor porte, mas eu acho que é uma celebração, e 

onde a gente reforça a nossa luta como artista, como pessoa, como cidadão que quer melhorar e 

contribuir. É onde todo mundo trabalha muito, mas a gente se diverte muito também por estar 

junto, por saber que mais um ano tudo que a gente trabalhou... tudo que a gente 

pesquisou...todas as aulas que a gente fez, todas as aulas que a gente deu vão ser celebradas ali 
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no palco e que as pessoas vem para assistir o seu trabalho, assistir o seu aluno, para prestigiar a 

sua profissão, para prestigiar aquilo que você acredita como pessoa.  

Como você os bailarinos locais? 

A mudança começa em mim, a minha mudança é incrível e agora eu acredito que a mudança 

vem muito mais rápido, antes era difícil perceber, demorava, antes precisava alguém dizer, hoje 

eu consigo perceber a mudança diariamente, todo dia quando eu chego em casa, eu percebo o 

quanto eu mudei de ontem para hoje. E os bailarinos também, o pensar do bailarino, antes era 

mais  difícil a gente ter acesso  uma informação, antes a gente era realmente muito dependente 

de todas as ações da Associação, muito dependente mesmo e hoje com todos os profissionais 

que já vieram, como  a gente conhece, a gente consegue ter acesso, já fizemos uma ponte, então 

ficou muito fácil a gente conversar, trocar uma mensagem, fazer perguntas, eu acredito que a 

mudança parte daí, o acesso das ações de formação que Associação nos deu.  

Qual a opinião sobre a presença Associação Dança Cariri nesta região? 

A dança no Cariri mudou muito e ainda tem mudado, hoje a gente tem muito mais arte, a gente 

tem mais gente com olhar sensível para arte, com olhar mais sensível para a dança. Hoje a gente 

tem um publico muito maior, antes a gente tinha que ficar buscando, hoje elas podem até não ir, 

mas sabem que acontece. Hoje a sociedade agora ver a gente como profissional. 

Você ver relação entre Associação Dança Cariri e seus trabalhos independentes 

tais como a Escola Inspire Arte e Cia Inspire? 

Quando a gente iniciou a Inspire Escola de Dança e Inspire Cia de Dança só surgiu por conta da 

formação que a gente na Associação que nos deu base para poder ter coragem, uma base sólida 

para ter uma escola e posteriormente uma companhia e depois gente descobre que é muito 

difícil que demanda um trabalho muito grande, mas o acesso que a gente tinha tanto com 

Alysson tanto com Luciany como fazer um projeto, como participar de um edital, como fazer 

projetos, sem contar também com o espaço físico, depois que a gente entregou o prédio da 

escola, a Associação se tornou a nossa sede de ensaios, a Cia só tem a oportunidade de 

continuar criando por conta da Associação. 

Como você vê o cenário dos  professores de dança no Cariri? 

A gente passou por um processo de formação básico, as pessoas que eram da minha época, a 

gente ver que as pessoas tinham um corpo e que hoje é bem diferente. Uma mudança que eu 

vejo para a gente que é professor de dança, quando a gente a chegava numa escola para dá uma 

aula, as escolas queriam pagar mais como a se agente estivesse indo para brincar do que para 

trabalhar, e hoje em dia a gente consegue ver essa mudança, que realmente a gente pode cobrar 

um valor que a aula merece.  claro que não se compara as capitais , mas acho que o avanço foi 

muito grande, hoje a gente quando chega numa escola a gente é visto como professor (...) E ai 

esse ensino tem mudado muito, por tudo que a gente conseguiu de aula, de formação, agora é 

muito mais regular, muito mais visto e até muito mais admirado, percebe-se hoje que a escola 

hoje que tem balé e os alunos que fazem balé tem uma maior percepção não só ao corpo, mais 

as artes, trabalha a sua personalidade, seu porte físico, mas a socialização com o outro, timidez, 

questões básicas que as vezes acha que é trabalhado na educação física mas não era (...) 

Como você ver o bailarino na contemporaneidade? 

O Bailarino deixou de ser só um corpo que reproduz movimentos e ele agora dança muito mais 
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com a cabeça com seu discurso enquanto cidadão, enquanto pessoa atuante que pensa, que fala 

que age, do que só reproduzir passos em cima do palco. Eu acho que a dança hoje em dia tem 

mais este papel de formar de informar e de luta também  e de resistência de utilizar a arte como 

uma ferramenta de discussão. 

Como você vê o ensino da dança no futuro? 

Sinceramente eu tento olhar o  ensino da dança no futuro, mas eu não consigo ver uma coisa 

fechada, mas eu acredito que é uma coisa muito crescente, que vai ser muito crescente. Ver 

crianças que eram meus alunos no começo e que hoje em dia já são maduros que conseguem ter 

um discurso sobre dança, que eles não vêm para aprender um alongamento ou para reproduzir 

um passo de dança, mas que eles estão ali para pensar também e para lutar juntos, eles entendem 

que ao chegar neste lugar não é só chegar, subir no palco e reproduzir alguma coisa, ele entende 

que está sendo visto e pelo fato dele está sendo visto ele tem que ser visto de uma maneira que 

traga crescimento tanto para ele tanto para quem está em volta. Eu acho que a dança no futuro 

vai evoluir para isso, não só para uma movimentação, ou para um espetáculo, que morre ali. 

Que chega dança e morre ali. Mas todas estas informações, desde a hora da aula até a hora que 

ele desce do palco ele deve ter um discurso sempre atuante.  

 

 

Rosilene Diniz
46

 

Gostaríamos que você iniciasse a sua fala com uma breve apresentação. 

Eu me chamo Rosilene Diniz de Souza, tenho 35 anos e estou a mais ou menos uns 25 anos na 

área da dança, sou natural de Juazeiro do Norte.  

Como você iniciou na dança? 

Iniciei a dança com meus quinze anos fazendo balé clássico na Academia de Magno Bacellar, 

porém quando ele foi embora praticamente só tinha a academia dele e a da Silvia aqui, então 

acabou a dança e ficaram realmente só aqueles alunos da época para darem continuidade, só 

com aquela pratica que tinha nas escolas nas academias sem ter uma base realmente teórica 

Como você conheceu a Associação Dança Cariri? 

Bem, eu comecei a fazer parte da Associação Dança Cariri por intermédio da Alysson Amancio 

Companhia de Dança, foi como bailarina da companhia que eu entrei a uns sete anos atrás mais 

ou menos, aí foi essa ligação esse da vinculo da Associação com a Cia Alysson Amancio. 

Como era a dança caririense nesta época? 

Como era dança naquela época? Como eu falei anteriormente, só tinha mesmo Magno Bacellar 

e a Silvia que tinham as suas academias de dança aqui no Cariri, e era praticamente só a pratica: 

jazz, balé, contemporâneo pouquíssimo e foram eles os  iniciadores da dança aqui, porem pouco 
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tempo por que cada seguiu outros caminhos e depois de alguns anos quando Alysson Amancio 

chegou, ele fez a graduação em dança no Rio de Janeiro, quando ele chegou aí sim a dança teve 

a sua repercussão e está repercutindo cada vez mais. 

Fale sobre os cursos e as oficinas realizados pela Associação Dança Cariri? 

Foram tantos, e a maioria com relação, sinceramente eu não posso falar que eu fiz em outros 

lugares, foi realmente na Associação Dança Cariri, com Edney D Conti, Sueli Guerra, Fabiana 

Lima, estes foram os melhores cursos para mim,  que eu realmente tenho como base, que eu 

posso da continuidade em relação ao que eu aprendi com eles e repassar para meus alunos. Os 

mais importantes para mim? Bem, principalmente a Sueli Guerra, a metodologia dela e também 

o próprio Alysson Amancio, a base de contemporâneo eu aprendi com ele, eu não sabia 

praticamente nada de contemporâneo, e as linhas da metodologia da Sueli Guerra me interessam 

muito, me encantam bastante. 

Como é a sua forma de dançar após a Associação? 

As atividades na Associação me ajudaram bastante, por que todos os cursos que oferecem para 

todas as pessoas, é de suma importância por que é de forma gratuita, e muitas pessoas mesmo 

com toda divulgação ainda não costumam frequentar e a gente esta ganhando este espaço pouco 

a pouco. Então através do curso da Associação eu posso cada vez mais procurar repassar para 

meus alunos tanto nas escolas, por que é uma área não formal, as escolas particulares que eu 

trabalho, como também no Curso de Educação Física que eu trabalho com a disciplina 

Metodologia do Ensino da Dança, Psicomotricidade aplicada a Educação Fisica, Praticas 

Corporais Alternativas e Linguagem corporal. Então é de suma importância. Toda bagagem que 

eu pego com os cursos da Associação Dança Cariri por que como eu não tenho como até mesmo 

de uma forma financeira ir para outros lugares para me especializar mais então é de suma 

importância o que a ADC está fazendo, trazendo profissionais de fora para nos ofertar todas 

estas belezas com relação a dança. 

Como você vê os outros bailarinos locais? 

Eu sinto muita diferença nos outros bailarinos, tanto os que começaram na mesma época que eu, 

são poucos como a Aline, a Luciana, a Kelyenne, eu sinto sim a experiência que cada um tem 

cada vez mais e os  mais novos estão cada vez mais aprimorados, estão também buscando 

melhorar através das aulas, através dos cursos que a ADC oferece. 

Na sua opinião qual a relação entre a Associação Dança Cariri e a dança desta 

região? 

A ADC mudou a dança no Cariri e continua mudando cada vez mais, é a proposta dela, da 

ADC. Tanto integrar os bailarinos, tanto aqueles como não tem uma bagagem teórica, fazer uma 

junção da teoria e prática, como também ajudar a comunidade de uma forma geral, aqueles que 

nunca nem viram dança, mas ao mesmo tempo têm a vontade, o prazer de participar, de 

interagir no meio da dança. 

Fale sobre as atividades da ADC? 

A Semana Dança Cariri é de suma importância também por que ela faz este vinculo tanto 

trazendo profissionais da área de fora com estas oficinas, cursos, workshops e palestras. Então é 

uma troca com todos os profissionais que vem de fora tanto com os profissionais daqui e 

também procurando passar para o publico a importância que a dança tem na região do Cariri. 



116 

 

Como você ver a formação do bailarino na contemporaneidade? 

Como eu vejo a formação do bailarino na atualidade? Este bailarino não se contenta com o que 

ele viveu no passado, ele procura buscar mais e mais, ele procura ler mais, ele procura trocar 

figurinhas com outros profissionais de fora. Então é muito importante os meios de comunicação 

hoje em dia, por que tem whatsapp, o facebook, os e-mails, então mesmo distante você tem 

como trocar estas informações, estas ideias com os de fora e com os daqui também, então ele 

está numa busca constante, ele nunca deve está satisfeito, deve está cada vez mais buscando a 

sua linha e se aperfeiçoar na sua área.  

Em sua opinião como deve ser oferecida a dança nos espaços de ensino não formal, 

nos cursos livres? 

Como deve ser dança nos cursos livres? Procurar levar a real importância que a dança tem, 

procura despertar nestas pessoas o amor pela dança, e que não é só a prática, não é só através da 

pratica, a gente realmente tem que ter uma base teórica, um autor que você se baseie e que tenha 

fundamentos. Levar a dança para aquelas pessoas que não conhecem ainda e fazer com que elas 

sintam prazer também pela dança e vá também nesta busca, todos juntos. 

Como você ver o ensino da dança no futuro? Eu estou vendo que a dança já está a passos 

largos, fazendo esta linha cronológica com o passado, esta comparação, ela evoluiu bastante, 

bastante mesmo com relação ao Cariri nós devemos agradecer também ao Alysson, ele está 

fazendo com que haja esta explosão na dança com a ADC, trazendo profissionais de fora, 

estamos cada vez mais chegando aonde a gente quer, a passos largos, nós estamos conseguindo. 

 

Kelyenne Maia
47

 

Gostaríamos que você iniciasse a sua fala com uma breve apresentação. 

Eu sou Kelyenne Maia, tem 34 anos, sou natural da cidade do Crato.  

Como você iniciou na dança? 

Eu comecei a atuar na dança na adolescência coreografando intuitivamente espetáculos de 

Teatro, eu já tinha afinidade com dança gostava de me movimentar e comecei a coreografar 

espetáculo o primeiro foi ―A malvada chata‖ e partir dai fui convidada a fazer parte de um 

grupo de dança da cidade do Crato, que na época era o grupo que tinha mais respaldo e 

visibilidade, comecei como estagiaria, depois entrei na companhia, fiquei alguns anos 

trabalhando dança principalmente dentre da vertente contemporânea, anos depois é que fui 

convidada para entrar na Alysson Amancio Cia de Dança. 

Como era a dança caririense nesta época? 

Na época que eu comecei a fazer dança tinha uma efervescia muito grande (No Crato) não 

somente na dança em si, mas a dança dentro dos espetáculos teatrais, eu tive a oportunidade de 
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participar de vários e mesmo com de forma intuitiva tinha um trabalho performático. A dança na 

década de 90 que foi o período que eu iniciei era muito forte, era muito a apresentações das 

academias, dos festivais e das companhias. Havia um publico muito presente e muito cativo 

neste periodo, no qual na cidade do Crato teve uma queda muito brusca dos anos 2000, houve 

uma paralisação quase que geral independente do estilo, dança contemporânea quase que sumiu, 

o balé ainda existia, mas muito voltado para criança e foi um período de quase dez anos dentro 

dessa baixa. 

Como você conheceu a Associação Dança Cariri? 

Eu comecei a fazer parte da Associação Dança Cariri por ser convidada para Alysson Amancio 

Cia de Dança em 2009 e pouco depois comecei a atuar como professora na Associação dentro 

da vertente contemporânea. E este inicio foi muito bacana por que eu consegui ver outras 

possibilidades de dança em corpos mais iniciais, isso me ajudou a tentar me aprimorar na dança 

contemporânea (...) 

Fale sobre os cursos e oficinas oferecidas na ADC  

Como eu fiz uma escolha dentro da dança, sei que existe uma variedade de estilos: balé clássico, 

jazz, eu escolhi dança contemporânea pela forma e pela liberdade que o bailarinos e o 

coreografo tem dentro do seu processo de criação. Então as oficinas que eu senti um apreço 

muito grande foram as oficinas de dança contemporânea, sem desmerecer nenhuma outra por 

que elas também foram muito importante para a composição do meu corpo, do meu repertorio 

corporal para construir a minha dança, o meu fazer (...) A Sueli Guerra, Edney D Conti, Dani 

Lima e alguns nomes que eu não me recordo agora, mas foi um numero grande de profissionais 

que eu tive a oportunidade de ter acesso e que contribuíram para hoje em dia eu ter linguagem 

corporal mais própria. 

Como você vê a sua forma de dançar  após Associação Dança Cariri? 

Acredito sim que a Associação com essa gama de atividades da Associação me ajudou nesse 

processo de formação (...) por que me ajudou a perceber novas possibilidades, novas 

possibilidades de trabalhar com corpos diversos, possibilidade de trabalhar uma dança no meu 

corpo que eu ainda não tinha tanta consciência e possibilidade de construção coreográfica e isso 

ampliou a minha visão ampliou a minha forma de ver a dança hoje em dia e as muitas 

possibilidades de se dançar. A Associação Dança Cariri dentro do formato que ela hoje se 

apresenta e dentro do repertorio de ações e atividades que ela foi construindo ao longo desses 

anos, eu posso dizer que foi um grande e importante agente que contribuiu diretamente para o  

meu dançar e a forma que eu propago essa dança através de aulas, oficinas e espetáculos. 

Como você vê os outros bailarinos locais? 

Alguns mais e outros menos, mas sinto mudança sim nos corpos dos bailarinos que tiveram uma 

frequência continuada dentro da Associação, pois dentro da Associação temos alunos que estão 

desde o inicio e outros que entraram depois. Eu vejo que os corpos dos primeiros se mostram 

com uma versatilidade e possibilidade de construção que eu tenho certeza que foi por conta de 

toda essa gama de profissionais e diversidade dentro da dança que a Associação pôde 

proporcionar. Então hoje eu vejo sim alguns bailarinos que tem um corpo mais consciente e eu 

acho que esse é o grande diferencial é  trazer um corpo mais consciente para o bailarino que está 

dentro do seu processo de construção.  

Nos últimos três anos temos um percebido um novo movimento da dança no Crato, 
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você acredita que a ADC contribui para estas novas ações? 

Acredito sim que a Associação Dança Cariri contribuiu para o retorno da dança no município do 

Crato, por que não somente oficinas, aulas ou cursos,  existe palestras, debates, fomento, existe 

encontros com coletivos de arte de um modo geral mas mais especificamente da dança e foi a 

parti disso na Associação que o Crato sentiu uma necessidade maior de buscar, resgatar o que já 

havia de sólido. Por que na década de 90,  Juazeiro do Norte não possuía uma dança e o Crato já 

tinha uma dança muito solidificada a partir da própria Danielle Esmeraldo e de outras que 

vieram antes dela e que também foram importantes para que a dança existisse no Crato. Mas 

depois houve a queda nos anos 2000 as ações foram ínfimas, não foram tão significativas a 

ponto de uma mudança politica e a Associação contribuiu para que os grupos se reunissem, 

discutissem e trouxesse novamente essa dança que sempre foi tão forte... 

A Semana Dança Cariri foi uma das ações que contribuiu inclusive para esse estreitamento entre 

a dança do Crato, a dança de Juazeiro, a dança de Barbalha e de outros lugares. Ela foi 

responsável em fazer que as pessoas que atuavam em dança ou que tinham vontade de atuar se 

instigassem em fazê-la. Dentro da Semana Dança Cariri, as oficinas  sempre gratuita, os bate-

papos, os vídeos, as apresentações tudo isso foi  um agente provedor desta instigação. 

 

O que lhe preocupa na dança caririense? 

(...) a minha preocupação enquanto profissional da dança, pois hoje em dia eu posso me utilizar 

deste termo, é a falta de consciência de alguns profissionais não se apropriarem de um 

conhecimento pratico e teórico daquilo que eles estão  dando nas escolas. Eu vejo ainda muito 

equívocos, vejo pessoas se apropriando de terminologias e movimentos muito superficialmente 

(...) está havendo uma enxurrada de grupos, companhias, que por um lado é bacana mas por 

outro muitos não estão tendo a preocupação de se aprofundar dentro do que escolheu fazer. As 

vezes existe um ―Boom‖ na dança midiaticamente falando, então já vem um grupo pegar aquilo. 

Essa relação muito me preocupa por que dança não se está trabalhando apenas com o seu corpo, 

a parti do momento que se estar em sala de aula eu sou responsável enquanto professora, se eu 

levo para a rua eu sou responsável enquanto formadora daquele publico, então o que é que ela 

vai apreciar daqui para frente, como essa minha linguagem vai chegar e de que forma eu estou 

fazendo com que este conteúdo seja absorvido. 

Como você ver o ensino da dança no futuro? 

Eu vejo o ensino da dança no futuro muito mais consciente. Consciente por que eu sei que esta 

explosões que acontecem de grupos e academias com um curso superior esses profissionais vão 

consegui se capacitar e ter uma janela mais aberta para as curiosidades, buscar novas fontes, 

buscar novos profissionais, novos aprimoramentos e eu acho que isso vai ser mais rápido a 

partir de um nível superior ou cursos técnicos que tenham uma carga horaria maior e 

principalmente  eu vejo esse futuro se continuar tendo ações como a Semana Dança Cariri, 

instituições como a Associação Dança Cariri que promovem constantemente debates, 

constantemente questões e criticas sobre o fazer, sobre o dançar, se continuar nessa linha o 

futuro é promissor 
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Entrevista Sueli Guerra
48

 

Em que momento a Associação Dança Cariri entrou na sua vida? 

Em 2011 fui pela primeira vez a juazeiro do norte para ministrar oficinas de dança dentro da 

Associação Dança Cariri. Experiência jamais esquecida! Encontrei um povo hospitaleiro, com 

sede de conhecimento, prazeroso no seu aprendizado e com corpos disponíveis e entregues. Foi 

o inicio de um "caso de amor em artes". 

Quais foram as suas impressões sobre a dança do Cariri naquela época? 

Apesar deste primeiro encontro ter sido extremamente prazeroso, foi um certo choque de 

realidades pois a falta de preparo técnico e artístico e ate as condições técnicas como os pisos 

nao serem adequados foram de encontro a todo aquele talento e empenho artístico. 

Quais foram as aulas, oficinas ,cursos ou espetáculos que voce realizou no Cariri 

através da ADC? 

Em 2011  - oficinas de danca . 2012 participei com minha cia , Cia da Ideia , do festival Semana 

D da danca e tb atraves de edital fui contemplada e retornei pra coreografar com elenco do 

Cariri um trio dentro do projeto " Tres dancas" com o trabalho " um cidadao....."  2013, 2014 e 

2015 retornei para participar do festival " Semana D da danca" com minha cia e sempre levando 

os mais novos trabalhos da Cia da Ideia. 

E como  foi a receptividade destes trabalhos? 

Todos os trabalhos feitos pela cia da ideia foram super bem recebidos, casa cheia e ótima 

repercussão , imagino que levantando debates e novas questões. 

Como você vê  o  jeito de dançar dos bailarinos caririenses? 

Me fez querer, na medida do possivel fazer parte desta transformação e criação mesmo, desta 

cultura em arte e dança. A ADC tem um projeto lindo de formação e democratização da arte que 

e absolutamente necessário para o crescimento e o desenvolvimento artistico. 

Como você vê o Festival Semana Dança Cariri na formação de dança destes 

bailarinos?Acho imprescindível ter um festival como a Semana D da Danca no Cariri, a 

formação, troca de experiências, questionamentos a seguir, pesquisas feitas enfim, um campo 
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riquíssimo e necessário para qualquer formação artística.  

Qual a importância da Associação Dança Cariri na sua opinião? 

A associação faz o papel que órgãos do governo deveriam fazer pela cultura no nosso país! 

Proporcionando arte, cultura e educação de fácil acesso e com açõesgratuitas. 

Como você vê a formação do bailarino na contemporaneidade? 

Acredito que cada vez mais a formação artística se dá num contato, troca, pesquisa e 

conhecimentos em vários segmentos das artes. Com a globalização esse romper barreiras 

tornou-se importantíssimo para o conhecimento, entao ter aulas tecnicas, assistir espetáculos, 

produzir textos, pesquisa e obras artisticas, ler, conhecer um pouco de todas as artes. 

Na sua opinião como deve ser o ensino de dança que acontece nas escolas, 

academias, ONGs, Associações, etc? 

Dificil esta pergunta.... no mundo ideal , aulas de dança ou expressão artisticas deveriam ser 

para todos, de fácil acesso, desde a escola e claro , com aperfeiçoamento especifico e técnico 

para quem deseja ter como oficio o caminho das artes. Mas com certeza o acesso as danças 

trariam um povo mais saudável, consciente, educado pois a disciplina e necessária, enfim... 

Entrevista Fauller
49

 

Como começou a sua relação com a Dança? 

Comecei dançando por acaso, fazia teatro na época, tinha uns 16 anos, e fui levado a uma sala 

de dança para fazer uma aula com a coreógrafa Silvia Moura. Me apaixonei pelas possibilidades 

com o movimento, fiquei uns 8 meses fazendo aula, depois me desliguei, voltando a dançar só 

alguns anos depois nas aulas de sábados no Andanças, logo em seguida entrei no Colégio de 

Dança, como bailarino. 

Quais foram os seus primeiros contatos com a dança do cariri? 

Conheço o Cariri há quase 20 anos, tenho muitos amigos aí. É como se eu tivesse crescido, de 

certa forma, indo ao Cariri, porque tudo me é familiar. Me apresentei muitas vezes lá, estreei 

espetáculo, dei oficinas e meu primeiro contato com a dança do Cariri foi através da Alysson 

Amancio Companhia de Dança. 

Como era a dança do Cariri na época que você veio trabalhar na ADC pela 

primeira vez? 

Era diferente do que é hoje, Alysson tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, não haviam os 

grupos de dança que existem hoje, nem muitas academias, tudo muito escasso, mas já havia 

uma galera faminta por informação, nossas oficinas de dança eram sempre lotadas. 

Na sua opinião qual a contribuição da ADC para o Cariri? 
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A ADC capacitou e ainda é responsável por boa parte desse importante processo de capacitação, 

além de ser obviamente um importante agente social. Sei das dificuldades da associação, como 

em qualquer lugar do Brasil, por isso torço por melhores condições de trabalho e por um futuro 

possível de ser sonhado. 

Na sua opinião quais as atividades da ADC mais relevantes e por que? 

Sem dúvida o Festival Nacional de Dança do Cariri e a Semana D de Dança, porque ele 

agregam em uma única semana, as mostras de dança, os debates e a formação, com as oficinas. 

Se bem que, a parte de formação no dia a dia da associação é fundamental. 

Como você ver o Festival Semana Dança Cariri? 

O Festival tem um potencial enorme no cenário nacional da dança brasileira, e infelizmente por 

enquanto não tem o devido reconhecimento do estado ou da prefeitura de Juazeiro. Isso 

enfraquece uma política pra dança na região que poderia ser uma forte referência no Brasil. 

Você sente mudança nos bailarinos locais após a ADC, justifique? 

Muita! Eu conheci um dos bailarinos da minha companhia em Fortaleza em uma das aulas na 

ADC, ele tinha 16 anos e quando eu o vi, pensei: esse menino ainda vai longe. Eu não estava 

errado, pouco tempo depois quando o reencontrei ele já era outro bailarino, mais maduro e com 

mais informação no corpo. 

Você sente mudança nos espetáculos de dança locais após a ADC? 

Sim, o que eu vejo são trabalhos mais elaborados, com menos ingenuidade, alguns arriscando 

sair das estruturas formais de dança e alçando voos muito singulares na dança do Ceará. 

Quais são as fragilidades da ADC? 

Acredito que a maior fragilidade da associação é não poder contar com o apoio das gestões 

municipais e estaduais. Isso desestabiliza muito o trabalho feito todos os dias pelos envolvidos 

na associação. 

Como ver você a formação dos bailarinos na atualidade? 

Acho que a formação de um bailarino hoje em dia é muito diferente de quando eu comecei a 

estudar dança, é uma formação muito ampla, que nãos e faz apenas com aula de balé e ou 

ciração coreográfica. É preciso que além do professor e do coreógrafo, o bailarino também 

esteja aberto ao novo e informado, isso futuramente (em um futuro muito breve, na maioria das 

vezes) é o que vai da-lo sustento, é o que vai definir se esse bailarino vai seguir dançando ou vai 

ficar para trás esquecido no tempo. 

Comentários livre. Eu desejo uma vida longa a Associação Dança Cariri, com melhores 

perspectivas de manutenção e atuação no mundo. Temos que pensar que um trabalho da 

importância social da associação, não é responsabilidade apenas dos envolvidos na entidade. 

Este trabalho também é responsabilidade do estado e do município e deve ser cobrado por todos 

nós. 
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