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RESUMO    

 

A pesquisa apresentada aqui é motivada por minhas experiências e vivências 
com as danças populares no Colégio Marista de Natal. A pesquisa se propôs, 
enquanto objetivo, refletir sobre a presença do ensino das danças populares no 
Colégio Marista de Natal a partir do Grupo de Danças populares da citada escola, 
bem como analisar a construção de dois processos coreográficos criados para o 
referido Grupo. A partir do objetivo proposto, questionou-se: Por que é importante 
ensinar danças populares na Educação Básica? Qual o sentido dessas danças em 
um contexto de grupo de dança? O processo metodológico desse texto dissertativo 
está indissociado de nossa práxis/pesquisa com o ensino das danças populares no 
contexto educacional de uma escola particular de Natal e foi desenvolvido através 
da pesquisa qualitativa descritiva cuja natureza é empírica sob o viés do Estudo de 
Campo. Esta pesquisa não teve a pretensão de esgotar a narração do Grupo de 
Dança do Colégio Marista de Natal, nem das danças populares por ele vivenciada, 
mas de desenhar, por entre as inúmeras trajetórias e linhagens aqui apresentadas, 
os questionamentos recorrentes e os novos caminhos a serem percorridos pelos 
alunos/dançarinos e coreógrafo/diretor que também são pesquisadores-artistas. 
Destacamos alguns pontos dessa reflexão como apontamentos para a atividade 
epistemológica e o conhecimento da dança no espaço escolar. Cenários epistêmicos 
que podem tornar-se uma agenda de pesquisa, a saber: discussão da cultura 
popular no contexto do ensino da dança e a vivência dos processos de criação como 
possibilidade de aplicação dessas referências quer em sala de aula, quer em grupos 
de dança; escuta e participação dos alunos na elaboração e criação dos processos 
coreográficos; abertura dos gestores e coordenadores para um entendimento de 
Dança que ultrapasse o apêndice para outras disciplinas ou que a mesma seja 
tratada apenas na semana do folclore ou festas sazonais da escola; discussão 
ampliada da Dança como área de conhecimento que tem seus conteúdos próprios. 

 
 
 

Palavras-chave: Dança. Educação. Grupo de Dança. Processos Criativos. 
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ABSTRACT 

 

The research here presented is motivated by my own experiences with the folk 
dances in Marista of Natal School. The search is proposed, while objective, reflect 
on the presence of the teaching of dances popular in the Marista of Natal 
School from the Group of the said dances popular school, as well as analyze the 
construction of two processes various choreographic created to the Said Group. 
From the proposed objective, you wondered: Why is it important to teach dances 
popular in Basic Education? What is the meaning of these dances in a context of 
dance group? The methodological process of this text is not dissociated from textual 
our praxis/search with the teaching of the dances popular in the educational context 
of a private school of Natal and was developed through the descriptive qualitative 
research whose nature is empirical under the bias of the field study. This research 
had not the intention to exhaust the narration of the Dance Group of the Marista of 
Natal School, nor of the dances popular experienced by him, but to draw, among the 
countless trajectories and lineages presented here, questionings applicants and the 
new paths to be travelled by students/dancers and choreographer/director who are 
also researchers-artists. We highlight some points of this reflection as notes for the 
epistemological activity and the knowledge of dance in the school space. Epistemic 
scenarios that may become a research agenda, namely: discussion of popular 
culture in the context of the teaching of dance and the experience of the processes of 
creation as a possibility of application of these references both in the classroom, 
either in dance groups; listening and participation of pupils in drafting and creation of 
various choreographic processes; opening of managers and coordinators for an 
understanding of dance that exceed the appendix for other disciplines or that it be 
treated only in the week of the folklore or seasonal feasts of the school; expanded 
discussion of dance as an area of knowledge that has its own content. 

 

Key words: Dance. Education. Folk Dance. Creative Processes. 
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Dançar para não esquecer quem somos (BRANDÃO, 1983). Inicio este texto 

dissertativo parafraseando um diálogo entre Carlos Rodrigues Brandão e um búlgaro 

numa festa do Divino em Piranópolis, no livro O que é folclore. Tal assertiva tem 

relação com minhas experiências pessoais, de momentos significativos de um 

mundo vivido com e pela dança no Colégio Marista de Natal. 

A pesquisa que será apresentada aqui é motivada por essas experiências, 

bem como pelas vivências com as danças populares no colégio citado, das 

inquietações e conhecimentos dos integrantes do Grupo de Dança Popular sobre 

tais danças e de minhas experiências anteriores ao grupo com as danças, nos 

estados do Maranhão, Pará e Rio Grande do Norte.  

Assim, faz-se oportuno informar acerca das minhas experiências com a dança 

em grupos e companhias de dança em Natal, bem como dessas vivências no 

contexto das “Danças Folclóricas” nos citados estados.  

Durante esse percurso, é interessante citar que eu fazia a graduação do 

Curso de Farmácia no qual abandonei no último período para cursar Educação 

Artística com habilitação em Artes Plásticas em 1996; após o término da graduação 

ingressei no Curso de Especialização em Dança ofertado pelo curso de Educação 

Física da UFRN, visto que no Departamento de Artes não havia especialização em 

Dança. Essa continuidade nos estudos acadêmicos foi basilar para a minha prática 

pedagógica junto ao supracitado grupo. 

Tive a oportunidade de mediar esses conhecimentos em outras instituições de 

ensino como: Instituto Maria Auxiliadora, Colégio Contemporâneo, Colégio Dom 

Bosco, CEI – Centro de Educação Integrada -, a partir de 2010 passei a ser 

concursado também pela rede municipal de Educação de Natal/RN como professor 

do componente curricular Artes e atualmente docente na Escola Municipal de Balé 

Professor Roosevelt Pimenta. 

Tive minhas primeiras vivências na área de Dança durante a época de aluno 

na Educação Básica, pois morava em Belém do Pará e participava muitas vezes dos 

Grupos de Carimbó, Siriá, Marujada e Lundu que ali existiam dentro e fora do 

contexto escolar e sempre tive a oportunidade de me apresentar em várias 

situações, tais como festas de cunho folclórico, a exemplo da Festa da Castanha e 

da Festa do Açaí, que são típicas da região Norte de características ribeirinhas de 

igarapés e festas do calendário sazonal da escola.  
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No Maranhão, a vivência com essas danças veio do meu avô paterno João 

Machado que era Mestre de Bumba-meu-Boi da cidade de Rosário do Maranhão, 

boi de sotaque de orquestra uma das mais tradicionais do Folclore desse Estado e 

de minha avó materna Edeltrudes Ros1a Arouche, com os cânticos e ladainhas 

típicos daquela região. 

Essas minhas raízes com as danças populares, iniciadas no seio familiar, 

perpassam na minha prática pedagógica em que tento dialogar com o contexto atual 

e contemporâneo, transitando paralelamente entre a tradição e a modernidade no 

contexto pedagógico da dança no Colégio Marista de Natal. 

Cheguei em Natal em 1985 e tive meu primeiro contato com a Dança de uma 

forma mais profissional na Acauã Cia de Dança dirigida pelo Professor Edson Claro. 

Entrei na Companhia no ano de 1990 e participei de vários trabalhos2, como: 

Ommadow, Amigos para Sempre, Cachaça e Diadorin. 

 Em 1991 ingressei no Les Bavard’s Grupo de Dança do Colégio Marista de 

Natal dirigido pelas professoras Denise Rovira e Lucimar Zamariole. Permaneci 

nesse grupo até 2001. Participei ainda do Grupo de Dança da UFRN, sob a direção 

dos professores Edson Claro e Edeilson Matias. Ainda fiz aulas de Balé Clássico no 

Balé Municipal de Natal e na Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão com 

vários maitres; entre eles Roosevelt Pimenta, Anízia Marques e Fátima Sena. 

Cumpre frisar que iniciei minhas atividades como professor de dança no 

Colégio Marista de Natal3 em 1988, realizando coreografias de abertura de Jogos 

Internos. Em agosto de 1994, sob minha direção, foi criado o Grupo de Dança 

Popular do Colégio Marista de Natal/RN, objeto desta dissertação. 

Partindo da experiência inicial com o Grupo de Dança Popular do Colégio 

Marista de Natal, da criação coreográfica com danças da Cultura Popular brasileira, 

                                                           
1
 O bumba meu boi de Orquestra incorpora o acompanhamento de instrumentos de sopro e de corda, 

como o saxofone, clarinete, piston e banjo, o que deixa as toadas menos pesadas e mais aceleradas. 
O ritmo permite o desenvolvimento coreografias diversificadas. A sonoridade também interfere na 
indumentária do sotaque.  
2
 Os trabalhos citados foram coreografados, respectivamente, por Ana Maria Mondini, Edson Claro, 

Jairo Sette, Armando Duarte e Edson Claro. 
3
 Devo registrar que no período de 1991 a 1994 havia nessa escola uma preocupação com as 

atividades artísticas. Buscava-se desenvolvê-las com mais intensidade; o que fez surgir vários grupos 
artísticos como o Coral Marcelino Champagnat, Grupo de Dança Le’s Bavard’s, Grupo de Dança 
Ritmos, e no ano de 1995 a criação do Setor de Arte e Cultura (SEAC). Após a criação do SEAC, 
surgiram outros grupos como o Grupo de Teatro Habeas, o Grupo de Dança Ora Bolas, a Banda 
Adonai, dentre outras atividades artísticas.  
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das reflexões sobre a importância dessa cultura na Educação Básica e do corpo 

dançante, há uma reflexão sobre a cultura popular e a dança para a compreensão 

da criação/manutenção desse grupo no referido Colégio.  

Assumo, neste texto, o termo Dança Popular a partir do pensamento de 

Conrado (2004) e Robatto (1994) que dizem que tal designação é utilizada para 

diferenciar de outras práticas de danças como a moderna, a contemporânea e a 

clássica. Danças de grupo, pares ou individuais, elas podem assumir diversos 

motivos, conforme o contexto e o objetivo. Algumas festivas, outras cerimoniais ou 

religiosas, elas podem ser praticadas durante o ano todo ou em alguma data 

especial. 

Ainda considero as reflexões sobre tais danças de autores como Andrade 

(2002), Cascudo (1992), D’Amorim e Silva (2003), dentre outros que têm dissertado 

sobre as danças/folguedos populares, principalmente aquelas que abrangem várias 

regiões brasileiras, como o Bumba-meu-boi, o Maracatu, o Congo, o Pastoril, por 

exemplo. 

Outra designação a qual poderia fazer uso seria de Dança Folclórica. Porém, 

o significado do termo é tão controverso entre os diversos autores que muitos 

preferem não utilizá-lo. Optei por agir assim, uma vez que este trabalho não tem 

como proposta aprofundar tal discussão e porque, em meu dia a dia de trabalho 

utilizo o termo “Dança Popular” para designar as danças que emergem dos terreiros, 

salões e ruas nos trabalhos coreográficos do Grupo de Dança Popular do Marista. 

O termo Danças Populares refere-se às festas da cultura popular, com suas 

encenações, coreografias, musicalidades e personagens. Tal definição não surge 

no sentido de engessar ideias que estão sempre em transformação, mas somente 

no sentido de apresentar o ponto de vista que norteia esta dissertação. 

Pesquisar a Dança Popular coloca-se como uma necessidade para o campo 

da Arte, pois através do conhecimento das nossas tradições podemos ressignificar, 

ou seja, criar novos sentidos para a compreensão da dança brasileira para além dos 

requisitos eurocêntricos, norte-americanos ou importados de modo geral. 

Compreendem-se as danças populares como Arte, com enfoque em uma 

educação celebrada no corpo dançante que resiste, de certa forma, ao tempo e à 

tradicionalidade. Elas estão relacionadas aos autos, aos folguedos, às danças 

dramáticas e as danças da tradição brasileira. Pesquisá-la no contexto da Educação 
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se faz necessário, uma vez que tais danças, na maioria das vezes, são 

apresentadas no espaço escolar em festas sazonais do calendário acadêmico. 

Nas leituras realizadas sobre as danças populares no espaço escolar elas 

estão geralmente ligadas às datas comemorativas. Na escola, por exemplo, pouco 

se dá importância a essas manifestações artísticas da cultura, exceto em 

comemorações do dia do folclore, em eventos organizados que tratem da Cultura 

Popular ou ainda em algumas disciplinas que por ventura tratem da temática. Em 

minhas experiências pedagógicas, como professor, essa afirmativa evidencia-se 

quando se apresentam as danças populares em uma dada semana ou quando os 

folguedos populares são utilizados em comemorações sazonais e se requer que 

estes sejam apresentados.  

Neste texto dissertativo, as danças populares ganham valorização artístico-

estética desenvolvida pelo Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de Natal. 

Penso que tal discussão sobre a dança e, em particular, a dança popular na escola 

fomenta uma discussão na Arte e na Educação quando tematiza tais danças como 

possibilidades de um educar que extrapola os meios convencionais do processo de 

ensino e aprendizagem da Educação Básica.   

Assim, trazendo essa discussão para o campo acadêmico, é pertinente 

observar que alguns trabalhos acadêmicos podem ser encontrados e servir para as 

reflexões desta pesquisa, tais como a dissertação de Lívia Tenório Brasileiro (2009) 

defendida na Universidade Estadual de Campinas, intitulada de “A dança é uma 

manifestação artística que tem presença marcante na cultura popular brasileira”, o 

trabalho de Ida Mara Freire (2001) que tem como tema “Dança-Educação: o corpo e o 

movimento no espaço do conhecimento” e os de Renata Marques Rego Miranda e 

Vera Engler Cury (2001) que, em sua pesquisa, têm o interesse em compreender os 

sentidos atribuídos à experiência de dançar por adolescentes praticantes da dança 

de rua no contexto de uma escola púbica em uma cidade do interior do Estado São 

Paulo. 

Tenório (2009) argumenta que a escola, como espaço cultural, apresenta aos 

que nela estão inseridos uma parcela da cultura humana a partir das manifestações 

artísticas da Arte, em especial as danças populares possibilitam diálogos de 

sentidos e significados ao serem vivenciadas no interior da escola. Já Freire (2001) 

faz uma reflexão sobre a Dança-Educação, partindo de uma experiência intercultural 
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entre o contexto britânico e o brasileiro. A autora diz que no primeiro, o desafio para 

os professores estava em manter a dança como atividade curricular relevante no 

espaço escolar e no segundo, o desafio era incluir a dança como uma atividade 

curricular na escola.  

Podemos encontrar também a divulgação dessas danças em grupos 

parafolclóricos, ou ainda em criações adaptadas para o espaço escolar. Dessa 

forma, nesse cenário da criação das danças populares, destacam-se os grupos 

profissionais de dança, como o Balé Folclórico da Bahia e grupos de danças que 

pesquisam os folguedos populares com fundamentação científica, artística e 

estética, como o Grupo Parafolclórico da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que cria manifestações populares regionais através de coreografias próprias 

para o palco, adotando outra linguagem pertencente a uma estética diferente dos 

grupos folclóricos genuínos.  

O Grupo Parafolclórico da UFRN foi criado em 1991 por alunos do curso de 

Educação Física. Sua coordenadora desde então, Rita Luzia, conta que a ideia 

surgiu durante as aulas de folclore assistidas pelos futuros dançarinos e, por causa 

do desejo de apresentar a um público uma parte da cultura norte-rio-grandense, 

representada através das danças populares. "Os alunos ficaram tão envolvidos com 

a disciplina que sentiram a necessidade de criar o grupo", explica Rita Luzia. 

Nesse cenário artístico, podem-se destacar ainda os trabalhos coreográficos 

desenvolvidos pelo Grupo de Danças Alemães da FURB, coordenado pelo Professor 

Dr. Marco Aurélio que em quase 20 anos de existência vem sendo apontado por 

críticos especializados como um dos melhores grupos de danças populares do 

gênero no Brasil. Integram o grupo bailarinos jovens e com vontade de aprimorar 

constantemente técnica e performance.  

Ainda merece ser citado aqui o Grupo de Danças Sarandeiros, da UFMG sob 

a direção do Professor Dr. Gustavo Cortês, fundado em 1980 como curso de 

extensão oferecido aos alunos da Escola de Educação Física da UFMG; ainda é 

merecido citar a Cia de Dança Folclórica da UFRJ, dirigida pela Profª Drª Eleonora 

Gabriel e o Grupo Mira Ira Folclore do IFCE coordenado pela professora Drª Maria 

de Lourdes Macena. Esse último grupo citado aproxima-se de nossa pesquisa 

porque aglutina em seus espetáculos alunos de uma instituição pública federal 

técnica, assim como pessoas da comunidade fortalezense. Fundado em fevereiro de 
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1982, por iniciativa da própria escola, juntamente com a Professora Lourdes 

Macena, fez sua primeira apresentação na abertura do Projeto Jangada, evento de 

arte e cultura da escola, apresentando-se com a dança São Gonçalo, contando, 

então, com 16 alunos, entre vocal, instrumental e dançarinos. 

 

1.1 Objetivo da pesquisa 

 

A pesquisa se propôs, enquanto objetivo, refletir sobre a presença do ensino 

das danças populares no Colégio Marista de Natal a partir do Grupo de Danças 

populares da citada escola, bem como analisar a construção de dois processos 

coreográficos criados com o referido Grupo, a saber: Danço Antônio Nóbrega e 

Penso Cascudo, Danço Ariano.  

A partir do objetivo proposto, questionou-se: Por que é importante ensinar 

danças populares na Educação Básica? Qual o sentido dessas danças em um 

contexto de grupo de dança? 

 

1.2  Processo metodológico da pesquisa 

 

O processo metodológico desse texto dissertativo está indissociado de nossa 

práxis/pesquisa com o ensino das danças populares no contexto educacional de 

uma escola particular de Natal e foi desenvolvido através da pesquisa qualitativa 

descritiva cuja natureza é empírica sob o viés do Estudo de Campo. Os estudos 

denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e a análise 

do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem, valorizam-se o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo estudada, já os nominados descritivos são usados quando já se tem algum 

conhecimento do assunto e se quer descrever um fenômeno; algumas hipóteses 

podem ser formuladas com base em conhecimentos prévios, procurando-se 

confirma-las ou negá-las (GIL, 2008). 

O Estudo de Campo, segundo Gil (2008), reflete sobre a procura do 

aprofundamento de uma realidade específica. É, de acordo com o autor citado, 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 
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estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações do que ocorrem naquela realidade.  

Como viés do caminho metodológico da dissertação que se assenta na 

pesquisa qualitativa descritiva, a ótica do Estudo de campo ora abordado e 

referendado por Gil (2008) focaliza uma comunidade e pode ser desenvolvida por 

meio da observação direta com a situação de estudo. Foram coletados dados do 

Grupo de Dança pesquisados a partir do questionário, das imagens fotográficas e 

videográficas, e da experiência/vivência do pesquisador com o referido Grupo de 

Dança. 

Assim, nessa perspectiva, a intervenção foi feita junto aos componentes do 

Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de Natal. Esses alunos fazem parte do 

7º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. Foram realizados trinta 

(30) questionários com integrantes atuais e anteriores do Grupo de Dança com 

perguntas estruturadas. As pessoas questionadas assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que seu questionário, bem como o 

uso de imagem/ voz/ texto pudessem ser usados no texto da pesquisa.  

O número de questionados foram 05 meninos e 25 meninas. Esses 

questionados 10 são integrantes do Grupo atualmente e 20 ex-dançarinas (os) que 

compuseram o elenco do Grupo de Danças Populares do Colégio Marista de Natal. 

Faz-se necessário ratificar que estes ex-integrantes são graduados em 

universidades pública e particulares com formações diversas a exemplo de 

medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, psicologia, artes visuais, 

teatro, design, direito, fonoaudiologia, engenharia química, dentre outras formações, 

bem como pessoas que formaram-se em licenciatura em Dança pela UFRN. Pontua-

se ainda que alguns desses ex-integrantes (dois) retornaram ao Grupo como 

coreógrafos convidados ou atuantes da cena. 

Após a leitura dos questionários, fez-se a análise e categorização de termos 

recorrentes no instrumento usado, levando aos grandes eixos, a saber:  

 interesse e importância do Grupo de Dança;  

 dificuldades, no contexto escolar, em fazer danças populares;  

 mudanças observadas depois de participar das atividades do Grupo; e  

 processos criativos. 
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Cabe ressaltar que o questionário foi feito em parceria com a orientação e que 

após respondido pelos participantes da pesquisa foram criadas as categorias de 

análise acima. 

Cito ainda que em toda a pesquisa estive presente como diretor do Grupo, 

posto que esse era o meu local de pesquisa, bem como para se fazer o Mestrado 

Profissional em Ensino de Artes se fazia necessário que o pesquisador estivesse 

vinculado a educação básica.  

A pesquisa, dessa forma, torna-se relevante para o meio acadêmico e 

artístico uma vez que os escritos sobre grupos de dança popular na escola ainda 

estão em construção. Decerto que encontramos grupos de pesquisa que se 

debruçam sobre a temática a exemplo do citado Grupo Mira Ira Folclore do IFCE. É 

lícito informar ainda as discussões em associações de Artes Cênicas e de Dança a 

exemplo da ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Artes Cênicas) no grupo de trabalho Pesquisa em Dança no Brasil e da ANDA 

(Associação Nacional de Dança), mais especificamente no comitê temático Dança 

em Mediações Educacionais que debatem sobre a temática da dança em espaços 

escolares.  

A contribuição que pretendo dar, especificamente, ao Ensino da Arte justifica-

se pela importância de sugerir essas discussões para o âmbito escolar, 

considerando que a arte insere-se neste como componente curricular que carece de 

uma discussão mais ampliada sobre as Artes Cênicas em especial. A pesquisa se 

justifica, ainda, por compreender que a Dança, em especial as danças da Cultura 

Popular é pouco valorizada no espaço escolar e que esta, na escola, pode ser vista 

como um espaço de aprendizado possibilitando uma formação em dança. 

Para evitar uma apreciação ingênua, recorremos às fontes da história, como 

as da dança (PORTINARI, 1987) da cultura popular (ANDRADE, 2002; GURGEL, 

1999; CONRADO, 2004) do processo criativo (PAVIS, 1999; 2005; OSTROWER, 

1997; LOUPPE, 1997; SALLES, 20013; ROBATTO, 1994) e da dança-educação 

(MARQUES, 2003; 2010; BRASIL, 2008; PORPINO, 2006). 

Para a reflexão estética foi preciso considerar as imagens inseridas no texto. 

Elas são fotografias produzidas por fotógrafos profissionais ou fotografadas por 

pessoas que compuseram o elenco do grupo e acervo pessoal do pesquisador, 

cedidas para esta pesquisa. 
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Neste trabalho, as imagens devem ser pensadas como fonte documental. 

Dessa forma, a iconografia apresenta um leque de amplas possibilidades como fonte 

documental não tendo um caráter complementar ao texto, mas interpretativo (LEITE, 

1998). Aqui elas preenchem um espaço de vacuidade que se inicia com o objeto 

investigado, uma vez que traduz o que não pode mais ser visto. Nesse sentido, as 

imagens estabelecem interfaces com as descrições das falas utilizadas com o 

mesmo fim, permitindo a criação de contextos múltiplos no texto escrito. 

Ler as imagens torna-se assim, uma ação relevante, uma vez que as 

mesmas, de acordo com Leite (1998), longe de ser um objeto neutro, acolhem 

significados que interferem na codificação e decodificação da mensagem a ser 

transmitida. Portanto, em nosso trabalho, ler imagens significa ler seus sentidos. Por 

serem as imagens polissêmicas, podemos manter posturas diferentes do olhar; 

sobretudo, maneiras diferentes de vê-las e de pensá-las, já que as mesmas se 

caracterizam por se proliferar sem que haja um horizonte que limite sua ocorrência 

visual. 

O presente trabalho dissertativo está estruturado em duas partes, antecedido 

de uma introdução e precedido das considerações finais. Na introdução, 

denominada de Cena 1: Iniciando a dança, é feita uma reflexão de minha inserção 

na dança. É apresentado o termo Dança Popular apoiado em alguns autores, bem 

como o objetivo, a questão de estudo, a metodologia utilizada e o estado da arte da 

pesquisa. No capítulo I, nomeado de Cena 2: Cenário da pesquisa, há a descrição 

do locus do objeto de estudo e, no capítulo II intitulado de Cena 3: Múltiplos olhares 

de um Zambê: Experiência exitosa com a Dança Artística/Estética no Colégio 

Marista de Natal, é feita uma analise a partir da apreciação de dois processos 

coreográficos (Espetáculos) a saber: Danço Antônio Nobrega e Penso Cascudo, 

Danço Ariano. 

Cabe pontuar que as imagens que abrem a introdução, os capítulos, 

considerações, referências e anexos são, respectivamente, do espetáculo “Do Galo 

ao Barro” (2008), sala de ensaio do Colégio Marista de Natal, espetáculos “Penso 

Cascudo, danço Ariano” (2008), “Ponto de Fuxico” (2012).  A imagem introdutória é 

de autoria da fotógrafa Juliana Haesbaert, coreografia “cantos gregórios” ; a imagem 

que abre a Cena 2 é de minha autoria e foi retirada em um dos ensaios do Grupo; a 

fotografia da Cena 3 é da coreografia Batida do Ganzá e foi fotografada pelo Festival 



 
 

24 
 

Internacional de Dança de Joinville e a fotografia das considerações da peça 

coreográfica Songa de minha autoria, bem como a imagem das referências da 

coreografia Tungão. A fotografia final foi retirada por Juliana Haesbaert cuja 

coreografia era denominada Caatinga. 

Anexamos a este texto dissertativo um material de imagens que ao mesmo 

tempo é artístico e pedagógico; trata de imagens fotografadas e filmadas do Grupo 

de Dança Popular do Colégio Marista de Natal em sua trajetória de dança. 
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O Colégio Marista de Natal está situado no bairro Tirol, um dos bairros nobres 

da cidade do Natal. Localizado na Rua Apodi centro-norte da capital do estado e 

próximo aos bairros da Cidade Alta e Ribeira onde se concentram o comércio central 

natalense e o centro histórico e boêmio da cidade. Nessa área de proximidade tem-

se a Catedral Católica, a Igreja do Galo, o Teatro Alberto Maranhão, as duas 

grandes escolas de dança pública da cidade (Escola de Dança professor Roosevelt 

Pimenta e Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão), o Memorial Câmara 

Cascudo, o Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão, dentre outros espaços 

culturais e artísticos. 

O Colégio Marista de Natal (Figura nº 01), denominado de Colégio Santo 

Antônio na época da sua fundação era assim denominado por ter funcionado 

inicialmente no convento do mesmo nome, foi fundado em março de 1903 pelos 

padres Moisés Coelho e Alfredo Pegado. Nessa figura, registra-se o período da 

construção do prédio do Colégio Marista de Natal no início do século XX e, 

posteriormente, na figura 02 tem-se o Colégio nos anos atuais. Observa-se a 

conservação de sua arquitetura da fachada e setores internos da escola. 

 

 

Figuras nº 01 e 02: Prédios do Colégio Marista de Natal 
Fonte: http://retratodenatal.blogspot.com.br/2011/10. 

 

O nome Marista vem de Maria, a Virgem Santíssima, a quem o São Marcelino 

Champagnat4 tinha uma devoção maternal e a quem confiou seu Instituto (COLÉGIO 

MARISTA, 2015).  

                                                           
4
 Marcelino Champagnat  nasceu a 20 de maio de 1789, em Marlhes, aldeia de montanha no Centro-

Leste da França. Estudou no Seminário Menor de Verrières (1805-1813) uma etapa de verdadeiro 
crescimento humano e espiritual. Foi Presbítero da Sociedade de Maria, fundador do Instituto dos 
Pequenos Irmãos de Maria e das Escolas Irmão Marista. 

 

http://retratodenatal.blogspot.com.br/2011/10
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De acordo com os dados disponibilizados do site da escola e no Regimento 

Interno, o Colégio foi um dos primeiros educandários dedicados à educação da 

juventude masculina natalense. Após sua criação e passadas praticamente três 

décadas de educação na cidade do Natal em 1929, atendendo ao convite feito por 

D. Marcolino Dantas, então bispo diocesano de Natal, os Irmãos Maristas assumiram 

a Direção do Colégio que passou a funcionar em regime de internato5 e externato.  

O Colégio cresceu e, devido à falta de espaço para a população escolar que 

crescia em ritmo acelerado, fazia-se necessário um novo espaço que satisfizesse 

melhor à demanda. No dia 14 de outubro de 1932 foi adquirido o atual terreno6 no 

cruzamento das ruas Apodi e Marechal Deodoro da Fonseca, local na época 

considerado fora da Cidade, pois o espaço compreendido entre o Alecrim e a nova 

Catedral em construção era quase deserto (COLÉGIO MARISTA, 2015).  

Os princípios, missão e valores do referido colégio são norteados pelos 

valores herdados de seu fundador São Marcelino Champagnat: “Educar em 

completa sintonia com a Igreja”. Além dos princípios, missão e valores, apresenta 

ainda dimensões que são basilares para essa educação em sintonia com a 

contemporaneidade e a Igreja Católica, a saber: Dimensão física e estética, 

Dimensão cognitiva. 

Na Dimensão física e estética, espera-se que o aluno valorize e respeite seu 

corpo e o dos demais, seu desenvolvimento físico, a sensibilidade pelo belo, suas 

possibilidades de expressão corporal e sua saúde e os cultive através de hábitos 

higiênicos, do esporte, da arte, do lazer sadio, da vida ao ar livre e do cuidado com o 

ambiente natural e urbano em que vive. Também que adquira o conhecimento, a 

aceitação e a valorização do crescimento, das capacidades e das limitações, tanto 

em si mesmo como nos demais, sem discriminar a quem quer que seja (COLÉGIO 

MARISTA, 2015).  

Em sua Dimensão cognitiva, considera uma abordagem que cultive a 

memória, a inteligência, a capacidade de síntese, o juízo, hábitos do trabalho 

intelectual, assim como habilidades que lhe permitam assumir o trabalho com 

                                                           
5
 Com o passar do tempo, o aparecimento de colégios nas principais cidades do interior provocou o 

desaparecimento do internato. 
6
 A construção do novo prédio foi iniciada em 1936, sob a direção dos Irs. Canon e Ludovico. Em 

1939, tendo como diretor o Ir. Ambrósio Aguiar, o Colégio Marista de Natal transferiu-se para o novo 
prédio. A educação progrediu e essa evolução impôs adaptações necessárias e mais coerentes com 
a vida normal dos jovens, hoje educação mista. 
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expressão criativa, que adquira também em tal dimensão os conhecimentos 

suficientes e necessários no âmbito das ciências, das letras, da arte e da técnica, 

assim como a capacidade de confrontação de pesquisa (Idem).  

Cabe ressaltar que nessa Dimensão cognitiva apresentada pelo Colégio, em 

especial nas Artes, a Dança conquistou um espaço relevante. É preciso citar que o 

Colégio Marista de Natal tem, além do Grupo de Dança Popular, o Grupo Les 

Bavard’s e as escolinhas de dança (ballet, jazz, dança moderna, danças orientais, 

zumba, dança popular e dança de rua). 

A referida escola oferece a Educação Básica nas modalidades de Ensino 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. De acordo com a proposta pedagógica 

da escola, o Ensino Infantil, que se inicia no Maternal III e abarca as crianças até os 

cinco anos de idade, tem como perspectiva contribuir para o desenvolvimento das 

habilidades e competências de cada educando, bem como auxiliar na apropriação e 

no conhecimento de suas potencialidades.  

O Ensino Fundamental compreende o 1º ao 5º ano nos anos iniciais e do 6º 

ao 9º ano nos anos finais. Esses segmentos de escolaridade são concebidos por 

meio de um Projeto Educativo próprio que objetiva uma perspectiva afetiva, ética, 

social, política, cognitiva e religiosa. E seu “jeito de educar” fundamenta-se numa 

formação integral que investe na observação, reflexão, abertura à realidade, 

posicionamento crítico, negociação, protagonismo em atitudes solidárias, respeito e 

cuidado com a natureza, compreensão e significação do mundo.  

O Ensino Médio nessa referida escola tem como objetivo na Rede Marista 

7formar jovens preparados para a excelência acadêmica, para a dinâmica do 

trabalho na contemporaneidade com sensibilidade, protagonismo e responsabilidade 

social, saberes necessários para perseguir o ideal de uma formação ética 

(COLÉGIO MARISTA, 2015).  

Convém ressaltar que os alunos que estudam nessa escola pertencem a uma 

classe com poder aquisitivo predominantemente denominado de “alta” da cidade do 

Natal e municípios circunvizinhos. É pertinente ressaltar que no horário noturno a 

escola atende, sob filantropia, a uma camada de alunos menos favorecidos 

financeiramente e é denominada de Escola Marista Champagnat. Esses alunos 

                                                           
7
 A Rede Marista é fruto de quase dois séculos de atuação do Instituto Maristas no mundo e congrega 

a centenária atuação marista em praticamente todas as regiões brasileiras. Instituição Confessional 
Católica voltada à educação, foi fundada na França, em 1817, por São Marcelino Champagnat. 
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recebem da escola uniforme, livros, lanche, apoio pedagógico, social e psicológico 

além de participar das atividades esportivas, culturais e artísticas da escola.  

Faz-se necessário informar que alguns alunos da Escola Marista Champagnat 

integraram o elenco do Grupo de Dança Popular do Colégio Marista atendendo ao 

que se denomina na escola de atividades culturais e artísticas. Esses alunos 

começaram a participar do referido Grupo a partir de 1999, pois até então as 

atividades eram exclusivas para alunos do Colégio Marista. Registra-se que os 

primeiros participantes, dois rapazes, advindos da escola filantrópica eram 

praticantes do judô. 

Após a entrada desses dois rapazes, vieram três alunas do atletismo e mais 

um aluno interessado em dança que, posterior sua estada no Grupo, fez graduação 

em Licenciatura em Dança na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

atualmente faz parte do quadro do Setor de Arte e Cultura do Marista da Barra da 

Tijuca na cidade do Rio de Janeiro. 

Essa relação do Colégio Marista com a Escola Marista Champagnat é 

bastante profícua, pois no campo da Arte agrega valores e oportuniza a esses 

alunos que estudam sob filantropia a participar das atividades artístico e culturais do 

referido colégio, em especial dos grupos de dança. 

No tocante a arte e a cultura, em especial a Dança, o Colégio Marista de 

Natal acompanha e assessora as atividades pedagógicas de arte-educação em 

conjunto com o Núcleo de Apoio Pedagógico; coordena todo o processo de 

planejamento, execução e avaliação das práticas pedagógicas das atividades 

artístico-culturais e divulga e amplia a prática da arte-educação em todo o Colégio. 

Em seu Art. 43 do Regimento Interno da Escola afirma que “O Serviço de Arte e 

Cultura - SEAC - é o responsável pelo incentivo e desenvolvimento de todas as 

manifestações relacionadas com a arte e a cultura, em consonância com o projeto 

educativo do Colégio” (Idem, p. 17-18).  

Sendo assim, a Arte/Dança como uma prática pedagógica está inserida no 

Regimento Interno do Colégio e se apresenta a partir de seus principais grupos de 

dança o Grupo Les Bavard’s e o Grupo de Dança Popular, objeto de nosso estudo. 
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2.1 Grupo de Dança Popular do Colégio Marista 

 

A conquista do espaço com Grupo de Dança Popular dentro de uma escola 

com característica religiosa católica e com uma clientela de nível com poder 

financeiro médio-alto e alto, não foi fácil nesses anos de existência do Grupo. 

A dança popular no Colégio Marista de Natal teve início na década de 1990. 

Em Agosto de 1994 foi criado o grupo de dança popular denominado Grupo de 

Dança Folclórica sob a minha direção com alunos (as) do 5º e 6º anos do Ensino 

Fundamental. O trabalho do grupo é direcionado para a Dança Popular, baseado na 

recriação e reelaboração dessas danças.  

Desde 1989 comecei a desenvolver trabalhos temporais dentro do colégio 

com coreografias para atender datas sazonais a exemplo do dia do índio, dia das 

mães, ciclo junino, bem como algumas celebrações religiosas que aconteciam 

durante o ano, como o mês Mariano uma vez que o Colégio é uma instituição 

católica, assim como outros trabalhos a exemplo das celebrações e 

confraternizações do fim de ano escolar. 

A respeito dessas criações, para atender as datas festivas do calendário 

escolar, concordo com Strazzacappa; Morandi (2006) quando dizem que: 

 

[...] a apresentação final torna-se o objetivo principal do projeto, e as 
aulas de dança são substituídas por ensaios de coreografias 
preconcebidas. As crianças, mal obtêm uma formação técnica 
apurada, partem diretamente para a memorização de sequências 
codificadas (STRAZZACAPPA; MORANDI, 2006, p. 26). 
 

 
Essas apresentações para atender tal data comemorativa me incomodavam e 

a partir dessas criações coreográficas sazonais, em especial as do Ciclo Junino, 

começou-se a pensar em coreografias que não atendessem a essa única finalidade. 

Foi observado que embora as apresentações das quadrilhas no Colégio pelo grupo 

de alunos fossem as denominadas quadrilhas tradicionais, havia a necessidade de 

outra configuração dessa dança uma vez que existia a dificuldade de formação de 

pares, desinteresse dos meninos em participar das apresentações e para sanar tais 
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dificuldades optou-se pela criação de quadrilhas estilizadas para equilibrar tal 

desinteresse e manter nesse ciclo junino as apresentações dessas festividades 

dançadas da escola. Registra-se que os grupos de dança do referido colégio não 

trabalham com esse pensamento de danças sazonais para atender ao calendário 

escolar.    

Nessa formatação, os trabalhos coreográficos desenvolvidos durante o ano 

letivo foram se reorganizando a partir de danças populares brasileiras, para que os 

alunos além de dançá-las mantivessem o interesse por essas manifestações 

artísticas que, embora presentes no espaço escolar apontassem para essas datas 

comemorativas do calendário acadêmico. 

Partindo dessas inquietações, foi abordado pela direção pedagógica, 

orientadoras pedagógicas e coordenadora, respectivamente, o Diretor Irmão Inácio 

Dantas, as professoras Ilka Maria, Dorotéia Garcez, Glória Navarro e Lúcia Leiros, a 

possibilidade de formar um Grupo de Dança Popular na escola para que, além da 

prática, os alunos interessados tivessem aulas contínuas e sistematizadas no seu 

contra turno de danças populares brasileiras e ali fossem elaborados trabalhos 

coreográficos baseados nas danças populares do Rio Grande do Norte em especial. 

Assim, no dia 22 de agosto de 1994 foi realizada uma audição para os alunos 

e alunas na época do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. No início foram 

pensadas apenas 20 vagas, pois não acreditávamos na possibilidade de uma 

quantidade significativa de inscritos para tal audição. Para a nossa surpresa, uma 

média de 300 alunos participaram da chamada e a turma teve que ser aumentada 

para 50 vagas.  

Houve uma banca para avaliar os candidatos através de questionamentos 

que apontavam o porquê do interesse em participar de tal Grupo com tal gênero de 

dança. Questionou-se ainda se a criança teria disponibilidade em participar,  mesmo 

porque foi definido que seriam três dias de ensaios com duração de duas horas, 

ponto que foi passado com antecedência aos pais via comunicado e entregue à 

banca na hora da audição. 

Foi criado um clima de expectativa e possibilidade entre a equipe pedagógica 

e eu, na esperança de que o referido projeto pudesse dar certo e, dois dias após a 

audição, foi dado o resultado no Colégio. O grupo se iniciou então com o nome de 

Grupo de Dança Folclórico e, posteriormente passou a ser chamado Grupo de 
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Dança Popular, após três anos do início do projeto. Tal mudança deu-se após 

algumas reflexões de discussão acerca do que era folclórico e do que era popular 

com a professora Clotilde Tavares que fazia parte do corpo docente do 

Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Cabe pontuar que no início o nome do referido objeto de Estudo era Grupo de 

Dança Folclórica e posteriormente passou a ser chamado Grupo de Danças 

Populares por entender que as coreografias e espetáculos desenvolvidos no mesmo 

extrapolavam o sentido de “folclórico”, posto que o mesmo não traduzia uma 

aprendizagem passada de geração a geração pela aprendizagem da cultura, 

permitindo-se uma tradicionalidade, embora o Grupo tivesse as características da 

dinamicidade, aceitação coletiva e funcionalidade de um fato folclórico. Dessa forma, 

optou-se por utilizar o termo “dança popular” por entender que essa terminologia se 

adequava a proposta artística e estética do Grupo.  

A figura nº 03 retrata a formação da primeira turma participante do Grupo. 

Nota-se que todos os alunos estão com o uniforme do colégio. Isso se dava porque 

as aulas do referido grupo ocorriam logo após o término do horário vespertino. 

Nos anos iniciais do Grupo (aproximadamente três anos), os ensaios eram 

realizados em alguns momentos nas salas de aulas e tínhamos que esperar as 

aulas terminarem para iniciarmos as atividades de dança; em outros momentos, era 

disponibilizada uma sala denominada “ambiente três” com um espaço amplo em que 

acontecia também os ensaios do referido Grupo. Após a conquista de uma sala 

permanente adequada e equipada o Grupo de Dança passou a ensaiar nesse novo 

espaço que ficou conhecido no Colégio como “Sala de Dança” e local onde 

acontecem diariamente as atividades desenvolvidas pelo Grupo. 
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 Figura nº 03: Primeira formação 1994 
 Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

É preciso relatar que no mesmo ano de sua criação, 1994, mais da metade 

dos alunos que haviam sido aprovados por audição para compor o grupo desistiram 

das atividades por não se identificar com os ritmos apresentados, pois no seu 

imaginário popular os ritmos maranhenses ora apresentados soavam como 

“macumba”. É pertinente informar que eles (os alunos) confundiam o ritmo com o ato 

do ritual do candomblé. Segundo Lara (2008), macumba é um instrumento de 

percussão de origem africana, que era outrora usado em terreiros de cultos afro-

brasileiros. 

Fizeram-se necessárias outras estratégias para encantar esses alunos que 

continuaram no grupo. No mesmo ano, conheci a professora Lêda Penha8, docente 

antiga do Colégio Marista de Natal e descobri que essa professora tocava sanfona e 

participava há muito tempo de um Grupo de Pastoril em Natal. A partir desse contato 

inicial, sugeri uma conversa com os alunos para que ela pudesse falar um pouco 

desse folguedo, demostrar movimentos e músicas dessa dança popular.  

A intervenção da professora Lêda Penha foi basilar para a criação de uma 

coreografia com o Pastoril (conforme sinaliza a figura nº 04). Além da coreografia 

                                                           
8
 Ex-professora de musicalização da Educação Infantil do Colégio Marista de Natal nas décadas de 

1970 e 1980, brincante de Pastoril. 
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citada, retomei algumas danças do auto do Boi maranhense e do Boi de Parintins do 

Amazonas e consegui desenvolver três coreografias que apresentavam uma 

movimentação que agradava aos alunos, a saber: Canto da Mata, Gira meu Boi e 

Boi Tatá, resultando numa primeira apresentação do Grupo com um repertório. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 04: Remontagem em 1997 do Pastoril - Apresentação no Shopping  
Via Direta 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

 É necessário, para nossa compreensão das duas danças populares citadas, 

uma conceituação para as manifestações artísticas aludidas. 

O Pastoril é, de acordo com Vieira (2012a), um bailado que integra o ciclo das 

festas natalinas do Nordeste que teve início na Idade Média e era clássico em 

Portugal, onde recebia a denominação de Auto do Presépio. Tinha, contudo, um 

sentido apologético, de ensino e defesa da verdade religiosa e da encarnação da 

divindade. A dramatização do tema surgiu da necessidade de compreensão do 

episódio da natividade; a cena parada ganhou vida com a incorporação de recursos 

visuais e auditivos, como a utilização de instrumentos musicais e as cançonetas. 

Andrade (2002) citado por Vieira (2012a) comenta que no Pastoril as 

jornadas9 religiosas evidenciam-se com a apresentação das pastoras, a anunciação 

                                                           
9
  As jornadas são equivalentes a cenas ou atos. 
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do nascimento do menino Jesus, algumas cançonetas para a oferta de prendas, 

exaltação do próprio Pastoril e a queima da lapinha10 como jornada final. Alguns 

versos recordam os quinhentistas gilvicentinos como o verso ainda cantado na 

jornada de entrada “Da cepa nasceu a rama, da rama nasceu a flor, e da flor 

nasceu Maria, mãe de Nosso Senhor”. Esses versos, de caráter religioso, aludem a 

uma espécie de prelúdio dos pastoris, presépios e lapinhas, numa significativa e 

dinâmica evocação ao nascimento do divino Redentor.   

Ainda segundo o autor citado, no Nordeste brasileiro podemos encontrar 

também as jornadas profanas que se transformam em sincretismo profano-religioso 

e encontra boa receptividade, principalmente na região Nordeste do Brasil, criando 

raízes em novas reelaborações dos personagens, como o Velho, as mestras e 

contramestras, a estrela, o anjo, a cigana. 

O Boi também conhecido por Bumba-meu-boi, Boi Bumbá, Boi Calemba, Boi 

Surubim, Boi de Reis... Boi de todos os lugares. Viana (2013) comenta a partir da 

leitura de Andrade (2002) que embora o folguedo não seja genuinamente brasileiro 

uma vez que sua origem ancora nas culturas ibérica e europeia coincidiu com as 

festas mágicas afro-negras maranhenses. 

O Bumba-meu-boi é um bailado dramático em torno da figura do boi com a 

presença do branco (mestre, damas, galantes) e do preto personificado pela 

presença do Mateus, Birico e Catirina. Os personagens estão divididos em humanos 

e bichos (boi, bode, burrinha, cavalo-marinho, jaraguá, entre outros animais). Todos 

os participantes são do sexo masculino e os personagens femininos são rapazes 

travestidos. A indumentária, assim como os adereços e os figurinos em muito 

contribuem para o colorido do espetáculo. A dança exerce significativa importância 

no auto por ser a própria linguagem sublinhada pela música e pelo canto 

(CASCUDO, 1992; ANDRADE, 2002). 

Essas duas danças citadas foram de extrema importância para reconfigurar o 

pensamento do grupo do significado das danças populares e da compreensão das 

mesmas como um ato educativo que se dá pela educação do corpo. 

É preciso lembrar que as atividades desenvolvidas no Grupo não estão 

dissociadas dos conteúdos curriculares do componente curricular de Artes. Dessa 

                                                           
10

 A Lapinha é um folguedo tipicamente religioso, não se profanizou, e sua apresentação guarda a 
mesma formação de alas ou cordões, tal qual no Pastoril; as jornadas são inspiradas em motivos 
religiosos, em particular no nascimento de Cristo (GURGEL, 1999). 
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forma, no ano seguinte, 1995, com o êxito das primeiras apresentações, a partir da 

história de uma lenda: “A lenda dos Guaraíras”, de Tibau do Sul, material 

apresentado por Darcio Galvão, filho do folclorista potiguar Hélio Galvão, iniciou-se 

um novo projeto para o grupo. Aproveitamos a empolgação das crianças e aos 

poucos fui implementando novas danças no repertório de informação do elenco 

como o Coco de Roda, com música de domínio público “Peneiro uê” e a “Araruna”, 

juntando com trabalhos realizados no ano anterior. 

O Coco de Roda e a Araruna são duas danças típicas no estado do Rio 

Grande do Norte. A primeira, de acordo com Ayala; Ayala (2000) é conhecida em 

algumas partes do RN como Zambê, um jogo dançante de intenso caráter lúdico, 

mesmo possuindo em sua organização momentos de resistência e justiça social. 

Nele, aspectos como improvisação, criatividade e expressividade são determinantes 

no imaginário do grupo, encontrando-se momentos de grande ludicidade. 

 Ainda referendando essa dança no Estado do Rio Grande do Norte, Cascudo 

(1998) vai denominá-la de Coco de Roda, sendo a umbigada uma de suas principais 

características. Pode-se encontrá-la com outros nomes, a saber: Bambelô, Batuque, 

Embolada, Feijão, Jongo e Zambê.  

Autores como Cascudo (1998, p. 293) denomina-o de Coco de Roda “[...] uma 

Dança Popular nordestina de um coro o refrão que responde aos versos do tirador 

de coco ou coqueiro, quadras emboladas, sextilhas e décimas. É canto-dança das 

praias e do sertão”; já Andrade (1984) vai designá-lo apenas de Coco e no estudo 

publicado em Os Cocos, “A literatura dos cocos”, refere-se à dificuldade de precisão 

através da nomenclatura. Para ele “[...] o coco anda por aí dando nome pra muita 

coisa distinta [...]” (ANDRADE, 1984, p. 347). 

A segunda, a Araruna, citada por Gurgel (1999) foi criada pelo Mestre 

Cornélio Campina da Silva (1908-2008) folclorista e incentivador da cultura popular 

potiguar. Trata-se de uma sociedade de danças antigas e semidesaparecidas, com 

estatuto registrado e sede própria. 

 Dança formada por pares ao estilo das danças de salão apresentando 

diversos números, a exemplo da Araruna, Besouro, Bode, Caranguejo como 

denominações que fazem referência a fauna brasileira. 

Vicente (2010, p. 87), descreve a riqueza dos diversos números ou danças 

que totalizam 15 números e que são realizadas durante as apresentações dessa 
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dança seguindo uma sequência: Araruna, Camaleão, Jararaca, Caranguejo, Bode, 

Maria Rita, Sete Rodas, Maria Rendeira, Mazurca, Miudinho, Polca, Xote, Pau 

Pereira, Valsa e a Rancheira, é importante sinalizar que cada uma dessas danças 

apresenta suas particularidades e características. 

Esses conjuntos de bailados, posteriormente, foram denominados por seu 

Cornélio Campina como “Danças Ararunas”. Por sugestão do folclorista Luís da 

Câmara Cascudo em uma reunião com o brincante, o prefeito da cidade de Natal da 

época, Djalma Maranhão, e o professor Veríssimo de Melo foi sugerido em definitivo 

o nome Araruna. A dança referendada, enquanto sociedade de dança, tem como 

data de fundação 24 de julho de 1956. 

A partir das danças e lenda citadas, juntamente com o trabalho desenvolvido 

em sala de aula pelo componente curricular de Artes, foi possível um outro 

entendimento desses alunos sobre as danças populares e o Grupo passou a se 

afirmar na escola com essa configuração por dançar as danças de nosso estado 

reconfiguradas nos corpos daqueles dançarinos. 

Nos anos de 1996 a 1997 foram elaborados novos trabalhos e foi feita a 

manutenção das coreografias já montadas em anos anteriores. Em 1998, houve a 

primeira possibilidade de realizar uma atividade interdisciplinar, mas é preciso 

lembrar que o Grupo sempre foi uma atividade extraclasse em que os alunos são 

estimulados durante o ano a participar, não tendo um perfil de obrigatoriedade. 

Nesse mesmo ano, foi lançado junto com a professora de Literatura e Língua 

Portuguesa, Neide Rosa, a possibilidade de eu ministrar uma palestra para as 

turmas da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, pois na ocasião, a referia professora havia 

adotado um livro paradidático que falava sobre lendas e folclore do Maranhão, e por 

saber da minha história com as raízes folclóricas maranhenses e paraenses, e 

trabalhando com danças populares no colégio, solicitou essa parceria. 

Essa atividade foi significativa, pois durante a oficina ministrada nas nove 

turmas (cinco de 1ª série e quatro de 2ª série) teve-se a participação de quase todos 

os alunos, sendo a rejeição pela temática a mínima possível. Essas oficinas 

consistiam em uma explanação da Lenda da Igreja da cidade de São José do 

Ribamar, no Maranhão e do Auto do Bumba meu Boi, em que se apresentavam os 

Sotaques que essa manifestação artística possui. 
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O resultado de tal empreitada configurou-se na entrada de um número 

considerável de alunos advindos dessas séries no Grupo de Dança. Tal entrada 

deu-se pela curiosidade pelas danças populares e, o referido grupo passou a ter no 

elenco 72 componentes. Essa parceria interdisciplinar foi uma ação exitosa porque 

esses discentes que outrora não haviam compreendido o sentido do Grupo, tendo 

nomeado as danças e as músicas de “macumba”, passaram a entender o real 

significado da proposta extracurricular do Grupo de Dança da escola.  

É preciso clarificar que no período de 1994 a 2001 os trabalhos coreográficos 

desenvolvidos dentro do Grupo eram pontuais obedecendo a uma temática elegida 

pela escola; até então não havíamos coreografado para um espetáculo de maior 

porte que agregasse os elementos inerentes as artes da presença, a exemplo de 

iluminação, figurino, sonoplastia, dentre outros elementos que corroboram para a 

cena. 

O pontapé inicial para esse novo pensamento no Grupo se deu depois da sua 

participação na Olimpíada Brasil Norte - em João Pessoa -, evento que tinha 

características esportivas, pedagógica e religiosa, bem como pelo estímulo dado 

pela coordenadora Glória Navarro do setor de Arte e Cultura do Colégio Marista, da 

Diretora Pedagógica Tania Leiros e de dois Irmãos da instituição Marista: Irmão 

Eduardo D’Amorim e Irmão Arlindo Aguiar. É preciso frisar que nesse período já 

tínhamos um local apropriado para realizarmos nossas aulas, com espelho, barra e 

uma sala ampla que até hoje é nosso espaço de ensaio, além de uma quantidade 

significativa de material humano.  

A partir dessa nova organização, começamos a participar de eventos 

nacionais e internacionais representando a escola e o estado potiguar com danças 

populares do nosso estado e de outras partes do país. Cito como momento 

expressivo a participação em 2003 do Grupo de Dança Popular do Marista, Natal, 

RN na Olimpíada Marista Brasil-Norte - em Recife/PE -, conforme figura nº 05, 

apresentando-se como uma oportunidade de “mostrar” o Grupo para a comunidade 

Marista. 
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      Figura nº 05: Participação do Grupo na Olimpíada Marista Brasil-Norte  
      em    Recife/PE 
      Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

A figura 05 retrata um momento do Grupo com o espetáculo Danço Antônio 

Nóbrega na Olimpíada Marista Brasil-Norte - em Recife/PE -. Nessa apresentação, 

foi inserido um trabalho baseado nas obras de Chico Antônio11 chamado Tungão12 

uma das emboladas de coco composta pelo embolador citado, grande referência 

como emboladores de Coco do Rio Grande do Norte.  

É preciso ressaltar a participação do grupo em festivais de dança dentro e 

fora do país: Participamos do Festival Infanto-Juvenil de Natal, nas suas duas 

primeiras edições 2002-2003, ao lado de grupos locais. Ainda no ano de 2002, 

participamos de um intercâmbio cultural junto a Orquestra Armorial Ariano Suassuna 

do Colégio Marista de João Pessoa. Em 2003, fomos convidados a participar, junto 

aos Grupos de Dança da UFRN (Gaia, Roda Viva, Grupo de Dança e Parafolclórico 

da UFRN) do Espetáculo Encontro, realizado no Teatro Alberto Maranhão.  

                                                           
11

 Famoso cantador de coco da cidade de Vila Nova, localidade que hoje é a cidade Pedro Velho, no 
Rio Grande do Norte.  
12

 Tungão é um das emboladas mais conhecidas de Chico Antônio, considerada entre seus trabalhos 
sua maior obra de arte, registrada em um relato da viagem de Mário de Andrade, publicado em seu 
trabalho Turista Aprendiz. 
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Ainda houve a participação nos Festivais de Ginásticas Gerais, promovidos 

sempre pela Confederação Brasileira de Ginástica. Ganhamos destaque em festivais 

estaduais, o que nos garantiu, em novembro de 2003, a participação do brasileiro de 

Ginástica Geral na cidade de Aracaju/SE. Essa participação rendeu um convite para 

apresentarmos em junho de 2004, no XI Curitiba Internacional CUP, na cidade de 

Curitiba/PR. Fomos o único Grupo de Dança Popular do Norte e do Nordeste a 

participar do evento, na categoria de Ginástica Geral. Nesse mesmo ano, estivemos 

na 1ª edição do Ribeira das Artes, promovido pelo Teatro Alberto Maranhão, entre 

outros eventos na capital, no interior do Rio Grande do Norte e fora do estado. 

Também em 2005 o Grupo participou do I festival de Dança do Rio Grande do 

Norte, promovido pelo Teatro Alberto Maranhão, sendo convidado para a Mostra 

Escola. No mesmo ano, o Grupo de Dança participou da I Mostra Marista de Arte da 

Província Centro-Norte na cidade de Belo Horizonte/MG, no Chevrolet Hall. Ainda 

nesse ano, o Grupo participou do Festival Internacional de Dança de Joinville13, para 

os Palcos Abertos (como sinaliza a figura nº 06). A participação se deu após um 

processo seletivo e o Grupo foi o primeiro grupo de dança de escola, no caso de 

educação básica do Rio Grande do Norte, a ser selecionado para tal evento no 

gênero popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Esse festival é considerado como um dos maiores eventos de dança do mundo, registrado pelo 
Guiness Book. 
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Figura nº 06: Dança dos Arcos – Festival de Dança de Joinville 2012 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

 

A participação do Grupo no Festival de Dança de Joinville, em Santa 

Catarina, nos Palcos Abertos (edição de 2012) oportunizou esses alunos a uma 

integração da dança do nosso país, pois esse festival abre espaços para 

apresentações de grupos e companhias de dança que se inscrevem para mostrar 

seus trabalhos coreográficos. Para o referido evento, foi apresentada a coreografia 

“Dança dos Arcos” baseada no folguedo Cavalo Marinho e uma das peças do Grupo 

que compôs o espetáculo “Do Galo ao Barro”. O figurino e os adereços foram uma 

concepção Carlos Sérgio Borges. 

Posteriormente, participamos da edição do Festival nos anos de 2006, 2008 e 

2012. Em 2009, fomos selecionados para representar o Brasil na 14ª Gymnastrada 

Mundial14 na cidade de Laussane/Suíça, evento realizado em 2011. Na 

oportunidade, fizemos uma turnê internacional pela França e por Portugal. O Grupo 

participou ainda, como convidado, de vários eventos sociais no Rio Grande do 

Norte, a saber: festivais de danças não competitivos nacionais e internacionais, 

congressos regionais e nacionais e mostras de danças.  

É preciso registrar que até 2002 éramos o único Grupo de Dança Popular de 

escola particular do estado com trabalho desenvolvido de forma contínua e 

sistematizada, apresentando-se em eventos locais, regionais, nacionais e 

internacionais de dança.  

Em 2012, o Grupo retorna à participação no Festival de Dança de Joinville -  

SC nos Palcos Abertos e em 2014 apresentou-se no Festival Passo de Arte em 

Fortaleza/CE e no 5º Festival de Dança de Florianópolis/SC - Prêmio Desterro. 

Mencionei, em parágrafos anteriores, que até o ano de 2001 o Grupo 

coreografava para atender às festas sazonais da escola. A partir do ano de 2002, 

conforme linha do tempo na figura nº 07 este se reconfigurou e passou a apresentar 

espetáculos anuais com temáticas, a saber: Danço Antônio Nobrega (2002); Penso 

Cascudo, danço Ariano (2006); Do Galo ao Barro (2008); No Passo do Caminho 

(2009); Retalhos (2009); Ponto de Fuxico (2010), Tambores, Raças e Raízes (2012); 

Populazeando (2014) e Luís, Lua, Estrela Gonzaga: O Rei do Baião (2015).  

                                                           
14

  A seleção foi feita pela Confederação Brasileira de Ginástica. 
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Assim, a ousadia de sair das quatro paredes do Colégio Marista de Natal e 

apresentar um trabalho mais espetacular foi também uma forma de avaliar como 

essa atividade seria observada e analisada, não só no âmbito da escola em que 

professores, familiares e amigos prestigiavam as apresentações para um 

enfrentamento da opinião pública afeita à dança poderia reagir a essa configuração 

das danças populares que não se queria apenas “folclórica”, mas ressignificada pelo 

olhar do coreógrafo e do aluno/dançarino. 

Para essa ressignificação, tomamos o parecer de Robatto (1994) quando trata 

dessa nomenclatura na dança. A autora citada classifica-as em três vertentes que 

julga importante: folclore, folclorismo, recriação folclórica. 
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Vertente Folclórica: Grupos autênticos que vem expressando a sua 
cultura regional através de gerações. São grupos geralmente 
constituídos por artistas populares anônimos que mantêm a tradição 
transmitida e/ou transformada pela própria comunidade, numa 
dinâmica cultural natural, sem maiores interferências externas [...]. 
Vertente do Folclorismo: Grupos de estudo e pesquisa, a partir de 
métodos sistematizados, com fundamentação cientifica. 
Caracterizados pela realização de levantamentos e estudos das 
origens de cada dança abordada, assumindo uma postura de 
respeito aos valores determinantes de cada dança [...]. 
Vertente da Recriação Folclórica: Grupos profissionais de dança que 
se inspiram nas manifestações populares regionais, recriando-as 
através de coreografias próprias para o palco, com recursos cênicos 
específicos. Adotam uma linguagem sofisticada, pertencente a uma 
outra estética diversa da inspiração inicial [...] (ROBATTO, 1994, p. 
75). 

 

Embora apresentemos nos últimos tempos características da terceira vertente 

apontada por Robatto (1994), o Grupo de Dança Popular do Colégio Marista 

encaixa-se na vertente do folclorismo como uma possibilidade de ressignificação das 

Danças Populares do Brasil. 

Além de apreciar as danças populares respeitando-as na forma de apreender 

e de se apresentar, despertamos nos alunos participantes do Grupo o senso estético 

quando estes analisam a maquiagem, o figurino, o local da apresentação, a 

iluminação, dentre outros elementos dessa estética de dança. 

Atualmente a faixa etária do elenco que envolve alunos (as) e ex-alunos (as) é 

de 12 a 21 anos de idade, sendo que a maioria encontra-se na faixa dos 12 aos 15 

anos, e os ex-alunos envolvidos estão na faixa etária entre 18 a 22 anos. 

O Grupo é divido entre alunos que estão no Ensino Fundamental nos anos 

finais, ou seja, estão cursando do 7º ao 9º ano e, na outra parte estão os alunos do 

Ensino Médio e ex-alunos. Observando essa característica, teria uma base para 

trabalhar um tempo de participação ativa de 3 a 4 anos com este elenco, até a 

conclusão do ensino dentro da escola, possibilitando a realização de um trabalho 

contínuo, o que é importante, pois o Grupo tem uma grande rotatividade de alunos a 

cada ano. 

Todos os alunos estão matriculados na referida instituição de ensino, isso 

porque essa atividade faz parte das ações pedagógicas desenvolvidas durante o ano 

letivo, como também existe a participação de ex-alunos já universitários que continuam 

nas atividades do Grupo. 
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Convém ressaltar que é função da escola contribuir para ampliar a 

compreensão do aluno sobre o ato de dançar, uma vez que, além do aprendizado do 

gesto dançante, ele aprenderá, também, a apreciar os vários repertórios da dança, a 

conhecer seus diversos significados sociais e a discuti-la como forma de expressão 

artística em diversas culturas, inclusive no contexto social em que ele vive (BRASIL, 

1998; MARQUES, 2003).  

No Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de Natal, os integrantes, além 

da aprendizagem das danças populares também têm vivências com outras técnicas 

de dança a exemplo da dança contemporânea e de técnicas somáticas como o 

Método Dança-Educação Física. Porém, o enfoque do Grupo para as apresentações 

são as danças populares. 

 

2.2 Não têm os dançarinos ouvidos espalhados pelo corpo? 

 

O aforismo do subtítulo parafraseia uma passagem da obra-prima “Assim 

falou Zaratustra” de Friedrich Nietzsch (2005). Pela cadência, ela põe em cena 

variados pontos de vista, diversos ângulos de visão, diferentes perspectivas e nos 

permite pensar o que os integrantes e ex-integrantes do Grupo de Dança Popular do 

Colégio Marista conjecturam sobre suas participações no citado Grupo. Ao serem 

perguntados sobre o interesse pelas danças populares, alguns entrevistados via 

questionário, responderam: 

 

Sempre participei de grupos de dança no colégio e minha irmã fazia 
parte do grupo, sempre via as apresentações e ensaios e achava 
legal, por isso me interessei em participar do grupo (EX-ALUNA 1). 
 
Eu assisti as apresentações e gostei muito dos ritmos, da harmonia 
entre os participantes e quis fazer parte também porque o grupo 
valorizava e difundia as danças do folclore brasileiro (EX-ALUNA 2). 
 
Porque eu sempre gostei de dançar e eu vi que com a dança 
enquanto eu estou aprendendo também estou me exercitando e me 
divertindo (ALUNA 1 INTEGRANTE DO GRUPO). 
 
Sempre gostei desse lado artístico, mas nunca tive essa 
oportunidade. Ao entrar no Marista, esse ano, foi minha primeira 
escolha, pois via minhas primas, que já participavam, e era 
realmente o que eu queria e o que eu gostava de fazer (ALUNA 2 
INTEGRANTE DO GRUPO). 
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Pelo excerto das respostas, é possível perceber que há uma identificação 

com as danças populares na escola. Nesses espaços de aprendizagem, de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Artes (BRASIL, 1998), o 

sentido da dança na escola não tem por objetivo profissionalizar bailarinos, mas 

proporcionar aos alunos a vivência dessa linguagem artística, para que eles possam 

conhecê-la e ter subsídios suficientes para integrá-la ao seu universo cultural.  

Há também uma vivência com a dança na escola quer seja em outros grupos, 

quer nas chamadas Escolinhas de Dança, bem como vivências com o teatro, a 

música e os esportes. Grande parte dos integrantes e ex-integrantes do Grupo, 

principalmente as meninas, já tinham participado das Escolinhas de Danças 

Populares que são divididas em fases, a saber: a primeira chamada iniciante – é 

composta pelas alunas que fazem parte do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental; a 

segunda fase,  pelas alunas do 4º ao 7º anos do Ensino Fundamental. 

Há de citar a participação masculina no grupo de dança, principalmente no 

período de 2000 a 2008. É preciso clarificar que a presença do homem na dança 

não é novidade. No balé clássico sua máxima é o pas de deux. Curiosamente, é 

com a Dança Moderna e Contemporânea15 que o potencial masculino vai ser 

enxergado com outra dinamicidade; agora ele não é apenas o partner, mas o 

intérprete, como assevera Vieira (2016). 

O Grupo de Dança Popular do Colégio Marista percorreu esse ideário do 

homem na Dança quando trouxe rapazes para integrar seu elenco, oportunizando a 

esses corpos dançantes impregnar-se de danças, de afetos, de jogos coreográficos, 

de pesquisa e, sobretudo, de um fazer dançar para si e para o outro. Esse ideário 

advém de minhas experiências como dançarino, em especial da Acauã Cia de 

Dança, e das vivências com Edson Claro, que em sua dança trazia esse masculino 

para participar de seus grupos e companhias. 

Na resposta à pergunta, o que interessou a participar nas atividades do 

Grupo, um dos meninos respondeu que um dos motivos foi ser influenciado pela 

namorada a participar e, a partir desse momento conseguiu fazer novas amizades. 

                                                           
15

 Transitando nessa perspectiva, emblemáticos foram os trabalhos de Ted Shawn, Eric Hawkins, 
José Limón, Laban, Kurt Jooss, Alvin Ailey, Alwin Nikolais, Merce Cunningham, Steve Paxton, dentre 
outros artistas da cena masculina.  
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Dessa forma, o conhecimento que foi adquirido pela dança e pela cultura do 

Nordeste se tornaram a chave para estar no grupo. 

 Em outro relato, um dos meninos descreveu sobre seu interesse ser o 

“resgate” cultural com respeito às “raízes” populares. Já outros relatos apontam a 

dança como uma atividade física e uma forma de lazer. Vejamos a fala desses 

alunos. 

 

Pelos amigos que faziam e por uma namorada que fazia e terminei 
indo para o grupo (EX-ALUNO 1).  
 
Por ser uma atividade que une atividade física e lazer com muita 
alegria e alto astral, mas o principal ponto foi o fato de ser uma 
atividade física diferente do que a maioria faz (EX-ALUNO 2). 
 
Na época, fui influenciado por um amigo, Marcos, e pela namorada 
que tinha, Juliana. No começo, a empolgação vinha por estar com 
eles e tudo mais, mas aos poucos as novas amizades e o 
conhecimento que fui adquirindo pela dança e pela cultura do 
Nordeste se tornaram a chave para estar no grupo (EX-ALUNO 3). 

 

É preciso clarificar essa relação da dança com o lazer, a atividade física e a 

área de Arte. Nesse sentido, assegurada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Arte e Educação Física, a dança tem lugar na escola e muito se tem discutido 

sobre sua importância no ambiente escolar (BRASIL, 1998). Entretanto, o fato de a 

dança ter lugar assegurado pela LDB nº 9.394/96 não significa necessariamente que 

ela esteja inserida em um contexto educacional. Ao contrário, a dança na escola 

costuma estar desvinculada de um processo de ensino-aprendizagem que deveria 

contar com a participação efetiva dos alunos, levando-os entre outras coisas, à 

compreensão do corpo como construção cultural (STRAZZACAPA, 2001; VIEIRA, 

2007).  

Vieira (2012b) diz ser possível por meio da dança promover uma prática 

pedagógica transdisciplinar que provoque a ação e a reflexão do sujeito sobre a 

realidade em que vive, viabilizando o desenvolvimento cultural, fundamento da 

Educação. Em suas reflexões, o autor afirma que: 

 

[...] Nos últimos tempos, torna-se mais intrínseca a relação entre o 
conhecimento da dança na Arte, na Educação Física, na História, na 
Geografia, na Biologia, enfim, nas diversas áreas do conhecimento 
da Educação Básica como também nos diversos Temas 
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Transversais que abarcam a dança como proposição (VIEIRA, 
2012b, p. 56). 

 

O autor referendado afirma que para vivenciar a dança na Arte e/ou na 

Educação Física, seja no contexto escolar ou fora dele, deve-se estabelecer alguns 

a priori que deem conta de propiciar ao ser dançante liberdade de ser movimento, 

sentindo todas as emoções e sensações que a dança desencadeia no ser humano 

enquanto está dançando. 

Nesse sentido, recorremos novamente a Vieira (2012b, p. 58-59), que 

considera  

 

[...] a linguagem da dança como um ato educativo em sua relação 
com o corpo, a técnica, a expressividade e a educação, torna-se 
experiência desafiadora no sentido de questionarmos o ensino da 
mesma na Arte e na Educação Física, nos espaços 
institucionalizados de educação ou não, uma vez que essa 
linguagem ainda guarda estigmas nesses espaços privilegiados para 
sua aprendizagem e uma vez que os componentes curriculares 
citados carregam consigo o estigma de apêndice para outras 
disciplinas da Educação Básica.  
 
 

Integrantes atuais e ex-integrantes do Grupo ainda foram perguntados sobre 

a importância do Grupo/Dança para suas vidas. A respeito de tal questionamento, 

vejamos alguns excertos de respostas: 

 

O Grupo teve uma participação muito importante da minha vida, foi 
quando vivi por um tempo maior meu gosto pela dança. Consegui 
mais segurança de palco, maior controle dos movimentos e vivenciei 
bons festivais/eventos (EX-ALUNA 3). 
O Grupo de dança popular teve e tem uma importância em minha 
vida por me fazer crescer como bailarina e como pessoa. Como 
bailarina, pude entrar numa rotina de preparação corporal intensa 
que me acompanha nas práticas de hoje como professora de dança. 
Quanto ao meu pessoal, o grupo contribuiu para a escolha do curso 
na universidade (Licenciatura em Dança) e me trouxe amizades para 
a vida (EX-ALUNA 4). 
 
No Grupo eu aprendi muitas coisas sobre a dança no geral, além de 
fazer com que eu supere meu problema de coluna (escoliose) 
(ALUNA INTEGRANTE 3 DO GRUPO). 
 
De extrema importância para o meu desenvolvimento pessoal, por 
promover uma grande interação entre as pessoas que compõem o 
grupo, os organizadores dos espetáculos e com o público. Melhorou 
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minha autoestima, minha capacidade comunicativa e de pensar e 
agir em grupo (EX-ALUNO 2). 
 
O Grupo marcou muito minha vida porque fez com que minha timidez 
e ansiedade diminuíssem e também comecei a opinar mais em 
relação a antes, além do que, quando eu estava dançando esquecia 
de todos os problemas rotineiros (ALUNA INTEGRANTE DO GRUPO 
4). 
 
O Grupo me trouxe lições não só para a dança, mas para a vida. Eu 
aprendi não só a trabalhar com o meu corpo, mas com pessoas, e 
isso foi muito importante para a minha formação como pessoa (EX-
ALUNA 5). 

 

 

É possível perceber, nas falas dos entrevistados, a importância da 

participação no Grupo para suas vidas tanto pessoal, quanto profissional a exemplo 

de uma ex-integrante que cursou a Licenciatura em Dança na UFRN, bem como 

aqueles que se utilizaram da participação no Grupo para perder a timidez e melhorar 

no relacionamento pessoal. 

Também foi possível observar, nos relatos desses questionados, a 

participação em espetáculos e a compreensão desses integrantes na organização e 

dinamicidade de uma apresentação de dança. 

Os integrantes e ex-integrantes ainda foram perguntados sobre as 

dificuldades no contexto escolar em fazer danças populares e ou participar do 

Grupo. 

 

Acredito que a maior dificuldade encontrada na inserção das danças 
populares nas escolas reside na falta de incentivo por parte dessas 
mesmas escolas, bem como na falta de profissionais que tenham o 
conhecimento na área e queiram compartilhá-lo. A realidade é que 
atualmente, e infelizmente, a cultura vem a cada dia mais sendo 
posta de lado para dar lugar a futilidades (EX-ALUNA 6). 
Sempre tem preconceito de homem fazendo dança. Mas só 
passamos por isso no começo, depois até outros homens 
ingressaram na dança (EX-ALUNO 1). 
  
Não tive nenhuma dificuldade no contexto escolar. Pois ao mesmo 
tempo a dança me ajudou no colégio (ALUNA 5 INTEGRANTE DO 
GRUPO). 
 
Em contexto escolar, acho que a exigência, você se exige muito de 
si, tenta dar o seu melhor. Em relação à participação, o nome já diz, 
Grupo de Dança Popular, nós somos um grupo, em que trabalhamos 
juntos, com personalidades diferentes, talvez isso algumas vezes 
traga alguns desencontros (ALUNA 5 INTEGRANTE DO GRUPO). 
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As dificuldades do grupo na escola, é que muitas vezes, éramos 
pouco reconhecidas pelos nossos colegas de sala (alunos em geral 
do colégio), muitas vezes até sendo debochadas por eles, apesar de 
o colégio abordar bastante a importância da cultura popular. 
Acontecia que éramos mais reconhecidas fora (da escola) do que 
dentro (EX-ALUNA 7). 
 
A dança popular em si é um desafio. Inicialmente o aluno (em sua 
maioria) não sabe exatamente o que seria uma dança popular... Ao 
longo das aulas/ensaios você constrói aquele conhecimento, aquele 
envolvimento. Passa a entender os movimentos, as letras, os 
figurinos... Tudo se torna parte de um todo. Até este ponto precisei 
fazer duas visitas, perguntar ao professor mais detalhes e assistir 
ensaios. Confesso que me surpreendi. Mas quanto à participação 
contínua, o desafio seria em relação a conciliar notas e ensaios, 
muito embora os horários fossem adequados. Nosso professor tinha 
acesso às notas de cada dançarino, o que facilitava nesse controle e 
isso seria um ponto de análise da permanência ou não de continuar 
no grupo. A escola em si, incentivava nossa disciplina, nossa 
participação, para assim, obter uma educação ampla (EX-ALUNA 3). 
 
No contexto escolar, acredito que a única dificuldade que encontrei 
em fazer dança popular foi o preconceito inicial que alguns tiveram 
por pura ignorância (EX-ALUNO 2). 

 

Algumas alunas relataram que não tiveram nenhuma dificuldade em participar 

das atividades do grupo e ainda completaram não conseguir enxergar a dança como 

sendo um empecilho na vida escolar; ao contrário, a dança serve como uma 

atividade prazerosa, de religação de saberes e superação de desafios uma vez que 

essas integrantes precisam aprender o processo coreográfico para apresentarem ao 

público.  

Tal comentário nos leva ao pensamento de Marques (2010), quando essa 

autora diz que a aprendizagem em dança deve outorgar ao aluno/intérprete a 

capacidade e a agilidade necessárias para seguir qualquer impulso voluntário ou 

involuntário de mover-se com desenvoltura e segurança encadeando movimentos 

ritmados e criando suas próprias danças a partir de suas experiências anteriores 

com essa expressão artística.  

Foi relatado que a exigência de dar conta das atividades, conteúdos e 

processos avaliativos durante o ano letivo no contexto escolar constituiu-se como 

um dos pontos difíceis de interação entre as aulas cotidianas e a participação no 

Grupo. Houve relatos em que os alunos citam o professor como um intermediador 

nessa conciliação entre as aulas da escola e os ensaios e apresentações. 
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É preciso sinalizar que a escola apoia os projetos de dança, embora haja a 

“cobrança” aos alunos, principalmente aqueles do Ensino Médio uma participação 

mais efetiva nas aulas dos demais componentes curriculares em função da 

preparação para ingresso no Ensino Superior. 

Cabe considerar que, embora esses alunos participantes do Grupo tenham 

que organizar seus horários para atender às atividades escolares e do Grupo de 

Dança, faz-se necessário essa vivência com a dança, em particular, com a Dança 

Popular. Dessa forma, concordo com Marques (2010) ao argumentar que a escola é 

o local primordial para a aprendizagem da dança e ela, a escola, muito diz sobre 

essa manifestação artística e permite diversas possibilidades de leituras, compondo 

um rico processo de vivência em dança. 

Diante dessas paisagens, destaco a compreensão de aprendizagem através 

da Dança no Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de Natal que extrapola os 

saberes disciplinares; que embriaga-nos com uma aprendizagem provocadora, 

autônoma, que se dá pelo processo da escuta, da visão, que se manifesta no corpo 

como se fôssemos possuídos pelo espírito dionisíaco que desperta o encantamento 

por uma Educação que não mesura, não censura, não quantifica, mas que dá 

espaço para uma aprendizagem descortinada pela dança. 
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Como sinalizado anteriormente, foram escolhidos os trabalhos coreográficos 

“Danço Antônio Nóbrega” e “Penso Cascudo, Danço Ariano” para narrar a 

experiência exitosa com a dança no Colégio Marista de Natal. A opção pelas obras 

citadas deu-se pelo fato de entendermos que tais criações fizeram parte do 

amadurecimento criativo do Grupo pesquisado.  

Vieira (2016) diz que o ato de criar abrange a capacidade de compreender e 

esta por sua vez a de relacionar, ordenar, configurar, significar. O autor acrescenta 

que a criatividade permite a realização de algo novo, como uma ideia, invenção 

original, assim como também admite a reelaboração, apuramento de uma ideia ou 

de algo que já foi realizado.  

Necessário se faz dar voz aos integrantes e ex-integrantes do grupo para 

entender como se dá o processo de criação no Grupo de Dança do Colégio Marista 

de Natal. 

 

Na minha perspectiva, o processo criativo mais significativo foi a 
criação da coreografia "Coco de Zambê". Aquele foi um momento 
inovador no Grupo. Saíamos de um padrão estilístico coreográfico 
para arriscar algo novo que, com o empenho de todos, obteve o êxito 
desejado, sendo, inclusive, premiada com a 3° colocação no Festival 
de Dança de Joinville. Era uma coreografia difícil, pois exigia de nós 
bailarinos muita resistência física, força no movimento e muita 
concentração devido aos variados desenhos coreográficos que 
existiam ao longo da coreografia. Foi um verdadeiro desafio e por 
essa razão foi muito significativo para mim (EX-ALUNA 6). 
 
A criação das coreografias "Pau de Arara" e "Coco de Zambê". Os 
dois foram muito marcantes, pois foram muitos dias de ensaios e 
criação, momentos em que os participantes do grupo também 
puderam dar opiniões e ajudar na montagem coreográfica, nas 
formações e passos (EX-ALUNA 1). 
 
Não teve um, mas dois, que foi a Paixão de Cristo, que foi mágico, 
sempre quis participar, e o nosso espetáculo, "Luiz lua, Gonzaga 
estrela, o rei do baião" apesar de alguns desencontros, ocorreu tudo 
lindo e tive a honra de apresentar o solo neste lindo espetáculo 
(ALUNA 5 INTEGRANTE DO GRUPO). 
 
Fiz parte de diversos processos criativos, assim como o restante das 
meninas. Artur sempre fez questão de nos incluir nesses momentos 
e acho que isso faz com que nos identificamos cada vez mais no 
grupo, pois sabemos que algumas coreografias têm um pedacinho 
de nós nelas (EX-ALUNA 7). 
 
Lembro de um processo criativo feito para a criação de uma das 
coreografias do espetáculo "Paixão de Cristo", o qual as bailarinas se 
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dividiram em grupo e criavam partituras com base no que elas já 
conheciam no próprio repertório corporal (EX-ALUNA 4). 
 
Algumas vezes foi me dada a oportunidade de fazer solos 
coreográficos e esses processos eram muito significativos para mim, 
quando eu podia deixar meus sentimentos mais íntimos serem 
expressos em ritmo (EX-ALUNA 8). 

 

Nos processos criativos do Grupo todos têm a oportunidade de dançar e os 

processos coreográficos são adequados aos corpos desses alunos visto que são 

coreografias que apresentam uma estrutura artístico/estética criadas para alunos da 

Educação Básica. É certo que quem tem maiores habilidades ou uma relação com 

alguma técnica de dança geralmente interpreta os solos, os duos ou os trios nos 

trabalhos coreográficos. 

Nesse sentido, é preciso dar voz a outros entrevistados. 

 

A maioria das coreografias eram já trazidas prontas pelo professor 
Artur, mas uma das que mais marcou foi a do Boi, pois o Grupo foi 
subdividido e cada pequeno grupo teve oportunidade de criar algum 
passo para a coreografia final. Talvez por causa disso foi a 
coreografia que ultrapassou gerações! Todos dançavam com toda 
energia e empolgação!!! Era a coreografia mais esperada e desejada 
pelos alunos e plateia! (EX-ALUNA 9). 
 
Lembro que uma vez Artur pediu para que a gente contribuísse na 
montagem da coreografia. Daí nos separamos e tentamos criar 
movimentos. Depois disso, cada um ensinou o passo que tinha 
pensado ao outro e tentamos juntar todos na música. Foi um 
momento muito significativo (EX-ALUNA 10). 
 
Começava através do conhecimento do tipo da dança que iríamos 
desenvolver nas coreografias, a história que ela queria passar, para 
depois chegar ao tema do espetáculo e todos estarem por dentro do 
que aquela apresentação queria passar ao público que nos assistia 
(EX-ALUNO 4). 
 

Esse jeito de desenvolvimento do processo criativo, conforme aponta Vieira 

(2016), pressupõe o exercício de uma meta-observação enquanto sujeito-grupo, o 

que “[...] implica em experienciar momentos de criação, discussão, escolhas, 

conceituação e reorganização de ideias e ações, estabelecendo coerências 

individuais e coletivas em que os integrantes fazem dança movendo-se e pensando” 

(VIEIRA, 2016, p. 96).  

Salles (2013) esclarece ainda que a criação surge, sob essa perspectiva, 

como uma rede de relações que encontra nessas imagens geradoras parte do 



 
 

54 
 

percurso criador e essas é de alguma maneira, responsáveis pela manutenção do 

andamento do processo criativo e, consequentemente, responsáveis pelo 

crescimento da obra. “O processo vai assim desenvolvendo-se nesse ambiente 

sensível [...] que são trazidos para o espaço de criação como propiciadores de 

sensações: fotos, objetos ou qualquer coisa que interesse ao artista” (idem, p. 63). 

 

3.1 Danço Antônio Nóbrega 

 

Para a composição do espetáculo “Danço Antônio Nóbrega”, fez-se 

necessário uma aproximação com o Movimento Armorial16. No final da década de 

1990 e início dos anos 2000 fui apresentado a este movimento criado por Ariano 

Suassuna na década de 1970, que tinha como umas das características o diálogo 

entre o erudito com o popular em todas as áreas das expressões artísticas (visuais, 

cênicas, musicais).  

Para Suassuna (1974), o objetivo desse movimento foi o de valorizar a cultura 

popular do Nordeste brasileiro, pretendendo realizar uma arte brasileira erudita a 

partir das raízes populares da cultura do país. Desse movimento surgiram o Grupo 

Grial de Dança e o Grupo Arraial Vias da Dança, criados pelo próprio Ariano 

Suassuna, em Pernambuco. 

Do material colhido por mim desse movimento criado por Suassuna e por uma 

miríade de artista a exemplo da Antônio Nóbrega, tive a oportunidade de me 

aproximar do trabalho desenvolvido por Nóbrega, a saber:  “Marco do Meio Dia” e 

“Madeira que cupim, não rói”, em que o artista apresenta uma trilha sonora rica e 

contextualizada dessas interfaces entre o erudito e o popular.  

Sobre as duas obras de Nóbrega, Costa (2007, p. 63) comenta que o “Marco 

do Meio Dia” estreou em Lisboa no ano de 2000 com a colaboração da primeira 

Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do 

Brasil. “[...] Foram utilizadas nesse trabalho histórias cantadas, com variadas formas 

poéticas e gêneros musicais que ao longo dos tempos foram aqui se 

tradicionalizando. Os arranjos e instrumentos utilizados na composição das músicas 

desse disco também se alicerçaram na diversidade musical brasileira, com conjunto 

de choro, orquestra de frevo e grupo de tambores”.  

                                                           
16

 Foi lançado oficialmente, no Recife, no dia 18 de outubro de 1970, com a realização de um 
concerto e uma exposição de artes plásticas realizados no Pátio de São Pedro, no centro da cidade. 
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“Madeira que cupim não rói” apresenta uma coletânea de frevos, cocos, 

maracatus e outras peças musicais. Com o espetáculo Nóbrega realizou viagens 

pelas principais capitais brasileiras e procurava fortalecer, conforme aponta Costa 

(2007),  

 

[...] a herança musical ibero-mediterrânea e afro-indígena, presente 
em todo o Brasil, principalmente, na região Nordeste, através das 
loas, toadas e cantigas tiradas pelos cantadores e brincantes dos 
espetáculos populares (COSTA, 2007, p. 62)  

 

Como é de costume, nas apresentações de Nóbrega, além da música 

cantada e instrumental, a dança e o teatro, principalmente, de máscaras e gestos, se 

fazerem presentes, demonstrando a diversidade cultural brasileira. 

A obra do artista compositor, intérprete, bailarino e coreógrafo em suas 

múltiplas dimensões, registra o aproveitamento de diferentes manifestações da 

cultura popular do Nordeste, tais como o pastoril, o cavalo-marinho, o frevo-de-

bloco, a cantoria e outras formas da literatura popular, dentre as quais o romance 

tradicional ibérico. 

  O repertório musical citado do artista Antônio Nóbrega possibilitou a criação 

de desenhos coreográficos para o espetáculo intitulado “Danço Antônio Nóbrega”. 

Na peça coreográfica foram criadas partituras como Abrição de Portas, Chegança, 

Rasga Nordeste, Estrela D’Alva, Dança do Mergulhão, Pau de Arara, Sambada dos 

Mestres e Leão do Norte. 

 A música de Nóbrega, nesse espetáculo, deu outra atmosfera à cena. Ela, 

parafraseando Pavis (1999), repercutiu e reforçou a ambiência e a produção cênica 

do espetáculo. Ainda sobre a música recorrermos a Robatto (1994), ao afirmar que 

em alguns processos coreográficos a dança mantém-se integrada à música.  

A autora citada comenta que existem três abordagens comuns que os 

coreógrafos costumam adotar na sua relação com a música e o processo de criação: 

a escola do acervo musical disponível, a inspiração num conteúdo temático e um 

repertório de peças musicais adequadas e que expressem suas ideias e um trabalho 

conjunto de música e dança. 

 É preciso ratificar a música em “Danço Antônio Nóbrega”, pois ela não estava 

a serviço do espetáculo, ela manteve uma autonomia na peça. A essa nova aliança 
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entre música e cena Pavis (1999, p. 256) argumenta que “[...] não é mais uma 

simples serva, a acompanhante da cena”. 

Na abertura desse espetáculo, usamos a música “Abrição de Portas” (figura 

nº 08) uma saudação para as jornadas muito peculiares nos Reisados.  

 

 

      Figura nº 08: Abrição 
                 Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Para a coreografia citada, foi feito um estudo do figurino, da maquiagem e da 

luz. Para tal estudo os alunos/dançarinos foram ouvidos, bem como consultados 

especialistas em figurino e em iluminação para dança. 

O plano de luz foi realizado por Castelo Casado17, que frequentou alguns 

ensaios, observando as coreografias, o figurino e a intenção de cada cena para 

depois definir uma luz que melhor representasse a ideia do espetáculo.  

Na preparação do trabalho coreográfico, foi utilizado como preparação 

corporal o Método Dança-Educação Física criado por Edson Claro. Para essa 

entrada inicial, desenvolvemos uma relação com o tempo, o espaço e o peso com 

trabalhos de deslocamentos a partir do método citado.  

                                                           
17

 Castelo Casado, profissional da área de Iluminação de grande referência em terras potiguares e no 
Brasil, onde desenvolve trabalho desde o inicio das atividades (agosto de 1994) do Grupo de Dança 
Popular do Colégio Marista de Natal até os dias atuais, desenvolvendo design e operação de luz dos 
espetáculos oficiais do Grupo, hoje ele detém uma Empresa de grande porte de eventos 
especializada em Iluminação.  
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É preciso sinalizar aqui que o Método Dança-Educação Física trabalha com a 

multidisciplinaridade entre as áreas do conhecimento buscando relações na 

consciência corporal, na dança e na Educação Física. Aborda as relações entre 

práticas corporais ortodoxas (Jazz, Dança Moderna de Martha Graham, Ballet 

Clássico, Afro e Sapateado) e alternativas, em busca de um equilíbrio tônico, 

favorecendo a compensação do desgaste físico através de técnicas de relaxamento 

como a Eutonia, o Feldenkrais, a Biodança, a Massagem Ocidental e Do-In, a 

Antiginástica, a Quiropraxia, a Biocibernética-Bucal, o Shiatsu, a Zoonoterapia, a 

Iriologia, a Auricologia e a Meteorologia do Corpo (CLARO, 1995). 

Esse método foi capaz de abrir os horizontes para essa dança que estava por 

vir, foi possível pensar essa interface entre o erudito e o popular proposto pela 

música armorial de Antônio Nóbrega e utilizada em todo o espetáculo. 

Cabe ainda destacar que o processo criativo de “Danço Antônio Nóbrega” 

deu-se nessa união da música erudita de Nóbrega da discografia de “Marco da Meia 

Noite” e “Madeira que cupim, não rói” com os movimentos dançados característicos 

das danças populares, a exemplo da dança do Guerreiro alagoano, dos Caboclinhos 

norte-rio-grandense, das Sambada dos Mestres e Maracatus pernambucanos, 

dentre outros. 

Ostrower (1997) comenta que no processo criativo, a criatividade do sujeito 

representa as capacidades únicas do ser humano (a criatividade do sujeito enquanto 

criador), assim como a sua própria criação que é realizada mediante essas mesmas 

capacidades individuais as quais estão inseridas num determinado contexto cultural 

(o sujeito criativo enquanto ser cultural). Desse modo, há de se considerar que os 

processos criativos constituem um elemento de interação de dois níveis de 

existência humana: o nível individual e o nível cultural. 

Ao criarmos, damos uma forma e uma ordenação a algo. O processo de 

criar abarca os sentidos culturais peculiares do indivíduo que o realiza, 

transformando-o e provocando transformações em quem aprecia o que foi produzido 

(OSTROWER, 1997; SALLES, 2013). A criação em dança ocorre por modos de 

ordenar frases gestuais, que configuram uma materialidade não verbalizada, e sim 

conformada no corpo que se move. 

O processo de criação de “Danço Antônio Nóbrega” é visto aqui como seleção 

de determinados elementos que são recombinados, correlacionados, associados e, 
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assim, transformados de modos inovadores. Nesse processo criativo, faz-se 

necessário apontar alguns elementos que contribuíram para a feitura do espetáculo: 

o figurino, o cenário, a música, a iluminação. 

 O figurino e os cenários foram criados pelo figurinista Carlos Sérgio Borges. 

Foi sugerido que os adereços lembrassem as fachadas de igrejas em grandes 

chapéus fazendo uma alusão à dança do Guerreiro de Alagoas e o figurino fazendo 

uma citação à vestimenta dos negros do período colonial. O resultado final foi 

satisfatório porque usamos tal figurino como linha de base para todo o espetáculo 

sendo apenas alterados os adereços.  

A respeito do figurino, Pavis (2005), ao analisar espetáculos de teatro, de 

mímica, de performance e de dança, afirma que os adereços são decisivos para a 

compreensão da representação.  Para o referido autor, o figurino é ao mesmo tempo 

significante e significado, posto que, na cena ele apresenta funções de 

caracterização, de localização dramatúrgica, de identificação ou disfarce do 

personagem e de localização do gestus global do espetáculo.  

Concordo com o autor citado quando diz ser o figurino na constituição do 

espetáculo materialidade, logo significante, e um elemento integrado a um sistema 

de sentido, logo significado. Dessa forma, o figurino carrega vários sentidos que 

identificam os personagens, tornando-os presentes, visíveis e reconhecíveis por 

aqueles que assistem ao espetáculo. 

 O segundo desenho coreográfico teve como música de trabalho “Chegança”, 

trilha dinâmica e pulsação forte, em que Antônio Nóbrega descreve um quadro do 

descobrimento do Brasil e o primeiro contato entre índios e portugueses. Para essa 

partitura coreográfica, foi realizada a coreografia Caboclinhos. Nesse momento, foi 

redesenhada uma coreografia criada com essa temática no final dos anos de 1990. 

Na ocasião, realizamos um trabalho de campo no município de Ceará-Mirim e lá 

conhecemos os Caboclinhos de Mestre Zequinha. Na época, foi feita visita in loco 

nessa cidade para uma maior apropriação do folguedo. 

 Faz-se necessário comentar que na ocasião da visita in loco na cidade citada 

os integrantes do Grupo fizeram o trajeto Natal/Ceará-Mirim/Natal no trem urbano 

que liga as duas cidades. Para esses alunos, como já dito anteriormente, de família 

abastada e estudantes de escola particular, a experiência de viajar de trem foi 

inusitada, pois todos eles nunca haviam viajado nesse tipo de transporte. Somados 
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a experiência da viagem, veio à parada na cidade de Extremoz e a experimentação 

de um dos pratos típicos daquela cidade: o grude. Essa experiência da degustação 

alimentar somados ao caldo de cana, típico da região do vale do Ceará-Mirim, foram 

significativos para que aqueles alunos/dançarinos pudessem compreender esse 

folguedo que Gurgel (1999) denomina de auto menor dentro das “Danças folclóricas 

do Rio Grande do Norte”. 

 Esses alunos/dançarinos vivenciaram o Caboclinho como uma experiência 

técnica e estética naquela cidade juntamente com os brincantes do grupo liderado 

pelo Mestre Zequinha. Do resultado de tal vivência originou-se a coreografia (figura 

nº 09) baseada nos movimentos do referido auto que somados aos estudos do 

Grupo, do coreógrafo e do cenógrafo e figurinista Carlos Sérgio Borges compôs o 

espetáculo Danço Antônio Nóbrega. 

  

 

                        Figura nº 09: Caboclinhos 
                        Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
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 No desenho coreográfico dos Caboclinhos com essa remontagem, ficaram 

estabelecidas formas frontais e circulares, sem perder também os trabalhos das 

formações lineares que vêm como código da dança sugerida. Saltitos18 e uso de 

preacas19 também foram peculiares para a preparação rítmica devido à marcação da 

puxada da flecha com a pulsação da música.  

A música é outro elemento que se deve considerar na criação coreográfica. 

Ela cria uma atmosfera que nos torna particularmente receptivos à representação. 

Recorro a Pavis (2005), ao inferir que a música preenche várias funções na cena: 

criação, ilustração e caracterização de uma atmosfera introduzida por um tema 

musical criando uma sucessão de climas. A música, muitas vezes, age como fonte 

de geração de ideias para a criação em dança. 

O figurino, como sinaliza a figura nº 09, era composto de cocar branco, 

adornado com espelhos e fitas, blusas e calças brancas, com fitas laterais verdes e 

vermelhas respectivamente, e adereços como saiotes verdes e preacas. 

O terceiro movimento coreográfico teve como trilha sonora a música ‘Rasga 

Nordeste’. “Rasga”, conforme figura nº 10, como ficou conhecida pelos alunos, 

tornou-se um trabalho de marco muito positivo dentro do repertório do Grupo de 

Dança Popular do Colégio Marista de Natal. Essa música não possui letra e, com 

isso, veio a contribuir para que os alunos pudessem, através do corpo, narrar o que 

a canção estava propondo, e ai o despertar da intenção do movimento seria o fator 

mais importante a ser trabalhado nessa montagem, não seria o movimento pelo 

movimento, mesmo porque estávamos experimentando uma linha dentro do 

movimento Armorial: o encontro entre o erudito e o popular. 

 

 

                                                           
18

 Na dança, consideram-se “saltitos” pequenos saltos repetidos. Para Laban (1978), é uma ação 
básica de movimento. 
19

 Preacas são nomes dados às flechas usadas como adereços e como instrumento musical no 
Caboclinho. 
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Figura nº 10: Rasga: remontada e reapresentada no espetáculo Ponto  
           de Fuxico 2010 
           Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
 

Nessa montagem, foi a primeira vez que começamos a fazer entradas e 

saídas de bailarinos na cena, utilizando entradas e saídas laterais, formações de 

desenhos coreográficos diversos e ligações entre as coreografias. Com isso, o 

processo criativo tornou-se mais dinâmico e os movimentos coreográficos 

oportunizaram uma maior participação do elenco.  

Em relação ao figurino, como se tratava de um retrato do cotidiano, foi feita a 

troca de cocar por um simples adereço de cabeça. Porém, assim como a primeira 

coreografia tivemos que ter um olhar para um estudo de design de luz com Castelo 

Casado, iluminador que sempre nos acompanhou desde o início das atividades do 

Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de Natal, principalmente porque o clima 

de cada coreografia foi estabelecido por planos específicos de luz.  

Nesse processo, foi necessário que o iluminador acompanhasse nossos 

ensaios finais para que na hora da apresentação todo o plano de luz funcionasse de 

forma sincronizada. Apesar de ser um Grupo de Dança de Educação Básica, todo o 

cuidado de luz, figurino e produção geral são necessários para que possam ter um 

resultado significativo no palco.  

Pavis (1999) pontifica que a luz intervém no espetáculo. Ela não é 

simplesmente decorativa, participa da produção de sentido do espetáculo. O autor 
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citado afirma que a iluminação serve para comentar ou iluminar uma ação, isolar um 

intérprete ou um elemento de cena; cria uma atmosfera, dá ritmo à representação, 

faz com que a encenação seja lida. A luz, segundo  esse autor, vivifica o espaço e o 

intérprete, modaliza, controla, nuança o sentido da cena.  

Passemos a refletir sobre a montagem de “Estrela D’alva” e “Sambada dos 

Mestres ou Maracatu”, que foram praticamente simultâneas (figura nº 11). Nessas 

coreografias, remetemo-nos à cultura afro e sua influência nas danças populares 

brasileira. 

 

 

              Figura nº 11: Maracatu 
              Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Para a composição de Sambada dos Mestres ou Maracatu20 foram utilizados 

movimentos do Maracatu Nação e do Maracatu Rural pernambucano; já Estrela 

D’alva teve a oportunidade de dar uma linguagem coreográfica nova para um cortejo 

de Maracatu Nação, com as figuras básicas dessa manifestação artística, a saber: 

dama do passo, rei e rainha que representavam o cortejo real do Maracatu. Para 

Sambada dos Mestres, adaptamos o figurino com uma “napa21” e lanças com fitas 

coloridas, material que se aproximava das vestimentas dos lanceiros do Maracatu 

Rural, o figurino de Estrela D’alva seguia com a base da coreografia Rasga 

Nordeste.  

                                                           
20

 A possibilidade de demostrar esses dois trabalhos, possibilitou a abertura de outros trabalhos de 
influência afro no decorrer desses anos, a exemplo do Maculelê e do Coco de Zambê. 
21

 Material que pode ser sintético, fino e macio, feito a partir da pele de carneiro. 
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Com a música Dança do Mergulhão foi coreografado o “Cavalo Marinho”. O 

“mergulhão” faz parte desse auto como uma dança intensa e forte. Porém, 

observando essa trilha percebemos que havia a possibilidade de proporcionar uma 

linearidade com a coreografia “Rasga” e “Chegança”, já que possuíam força 

interessante. Contudo, não seria fácil fazer essa transformação e ou adequar a uma 

realidade corporal dos alunos.  Apesar de ser uma brincadeira e partir de uma 

composição cíclica, se tornava complexo. Tivemos de reelaborar os códigos 

existentes em outros movimentos possíveis, facilitando o entendimento motriz de 

cada aluno com técnica dessa dança e observação de vídeos que pudessem servir 

de referência. 

O frevo foi outra coreografia que compôs o universo do espetáculo 

supracitado. Nesse trabalho, houve uma aproximação maior dos alunos com as 

danças populares e as possibilidades que essa linguagem pode nos dar, falar da 

história do frevo, que é de origem pernambucana e, por fim, demonstrar a riqueza de 

passos dessa dança. 

O frevo, de acordo com Valente (2001) caracteriza-se pelo ritmo 

extremamente acelerado. Surgido na cidade do Recife no fim do século XIX, pode-

se afirmar que essa manifestação artística é uma criação de compositores de música 

ligeira, feita para o carnaval. Os músicos pensavam em dar ao povo mais animação 

na dança.  

Para Valente (2001), a dança do frevo pode ser de duas formas: quando a 

multidão dança, ou quando passistas realizam os passos mais difíceis, de forma 

acrobática durante o percurso. Alguns autores que tratam sobre a dança do frevo 

classificam-no em frevo de bloco, frevo de rua e frevo canção22.  

Da junção da capoeira com o ritmo do frevo nasceu o passo, a dança do 

frevo. Essa manifestação artística popular possui mais de 120 passos catalogados. 

Porém, os passos básicos elementares23 são: dobradiça, tesoura, locomotiva, 
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 Frevo de rua é frevo tocado por orquestra instrumental, sem adição de nenhuma voz cancionando. 
O frevo-canção tem uma introdução orquestral e andamento melódico, típico dos frevos-de-rua. É 
sequenciado por uma introdução forte de frevo, seguida de uma canção, concluindo novamente com 
frevo. Frevo-de-bloco é um frevo executado por orquestra de pau e cordas (geralmente composta por 
violões, cavaquinhos, banjos, bandolins, violinos, além de instrumento de sopro e percussão). É 
chamado pelos compositores mais tradicionais de "marcha-de-bloco" (VALENTE, 2001. In: MAIOR; 
VALENTE, 2001).   
23

 Inicialmente, os passos do frevo faziam referência ao mundo do trabalho e às ocupações 
profissionais de seus praticantes: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.   
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ferrolho, parafuso, pontilhado, ponta de pé e calcanhar, saci-pererê, abanando, 

caindo-nas-molas e pernada, este último claramente identificável na capoeira. 

 

 

      Figura nº 12: Frevo 
      Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Essa partitura coreográfica, após sua estreia, foi aprimorada tecnicamente 

sendo selecionada em 2006 para participar do Festival Internacional de Dança de 

Joinville, evento em que foi premiada na Mostra Competitiva do evento.  

Os figurinos do frevo mantiveram a base inicial das demais coreografias, 

sendo introduzidas as sombrinhas que aludiam para a dança citada. A montagem 

dos movimentos foi mais fácil de ser realizada, pois muitos alunos já conheciam a 

dança e sua movimentação.  Destarte, sobre o figurino do frevo, concordamos com 

Pavis (1999, p. 170) quando esse autor afirma que “[...] o “bom” figurino é aquele 

que trabalha toda a representação a partir de sua flexibilidade significante”. 

Para finalizar esse espetáculo com a coreografia do frevo, foi escolhida a 

música ‘Leão do Norte’, de autoria do músico pernambucano Lenine.  

É importante frisar que nenhum aluno ficou fora dos processos de criação do 

espetáculo comentado. “Danço Antônio Nóbrega” foi um marco de partida para 

produção de espetáculos do Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de Natal.  

O despertar de uma consciência que vinha além da formação apenas cognitiva 
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ampliou paralelamente em pensar e agir para a concepção estética de 

apresentações, seja em espaços abertos e/ou palco de formato italiano24 e sinalizou 

que esse processo leva tempo para que os alunos tenham tal percepção.  

Esse espetáculo foi remontado em 2006 com música ao vivo, pois o Colégio 

Marista de Natal, um ano antes criou a Orquestra Armorial, tendo a frente o maestro 

Eugênio Lima. Na nova formatação houve o acréscimo de cinco trabalhos 

coreográficos novos: Loa de Abertura, Madeira de lei que cupim não rói, Pancada do 

Ganzá, Dança dos Arcos e Ponteio Articulado; além da nova forma de apresentar 

com música ao vivo que propõe um experimento diferente aos alunos do Grupo. 

Posteriormente a esse espetáculo, foi pensado um segundo. Porém, foi 

necessário tempo para que esse momento dos alunos de “curtir” ou “degustar” o 

pensamento do que era Movimento Armorial na dança do Grupo tivesse uma 

consistência e que pudesse trazer para as danças populares norte-rio-grandenses e 

do Brasil o olhar sobre o erudito, através da música, e o popular pela dança. 

 

 

3.2 Penso/danço Cascudo e Ariano 

 

Esse espetáculo foi baseado no livro “História dos nossos gestos”, de Luiz da 

Câmara Cascudo. Foi realizado no ano de 2005 e contou com a participação do 

Grupo Teatral Habeas Ars e do Grupo de Música Armorial do Colégio Marista de 

Natal, regido pelo maestro Eugenio Lima. 

O espetáculo foi pensado a partir da estética Armorial e composto pelas 

seguintes coreografias: Feira de Mangaio, Suíte, Pastoril, Caboclinhos, Boi de Reis e 

Coco de Zambê. Entre as coreografias, havia a participação do grupo de teatro com 

intervenções de trechos do livro citado. 

“Penso Cascudo, danço Ariano” começava com um casal de velhos 

representados por dois atores do Grupo Teatral Habeas Ars (figura nº 12) recitando 

trechos do livro de Cascudo e relacionando-o com o Pastoril, primeiro trabalhado 

apresentado no espetáculo. Vale lembrar que essa coreografia foi um dos primeiros 

                                                           
24

 Sala de espetáculo em forma de ferradura colocada perpendicularmente ao palco e rodeada por 
filas de camarotes. Esse tipo de sala servia/serve para permitir uma boa visão do espetáculo e tinha 
como objetivo, no século XIX, em termos sociais, permitir ao público ser visto e mostrar-se. O palco 
era constituído por recursos específicos que permitiam fazer aparecer e desaparecer objetos e 
pessoas através de alçapões. 
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trabalhos do Grupo de Dança Popular do Colégio Marista, reconfigurada no 

espetáculo “Danço Antônio Nóbrega” e reafirmada com os aspectos da estética 

Armorial para o espetáculo “Penso Cascudo, danço Ariano”. A partir de tal estética, 

foi possível traçar novos desenhos e movimentos coreográficos mantendo alguns 

passos característicos do Pastoril. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

    
  

Figura nº 13: Grupo Teatral Habeas Ars 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

A passagem de uma coreografia para outra era “costurada” pela presença dos 

atores em cena recitando Cascudo. A segunda peça do espetáculo era a dança dos 

Caboclinhos formada por um elenco feminino. Cumpre lembrar que nos grupos 

tradicionais dos “Cabocolinhos” só é permitido dançar homens ficando a participação 

feminina restrita ao cortejo com o estandarte do grupo. 

Os Caboclinhos é uma dança típica dos estados de Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. No RN, ela é encontrada no município de Ceará-Mirim e se 

diferencia das demais danças com características indígenas e pernambucana em 

algumas movimentações e figurino.  

Na região de Pernambuco, o figurino é representado por vestimentas 

enfeitadas por penas e plumas; no Rio Grande do Norte a vestimenta é uma calça 

comprida, geralmente de cor branca com listas pretas ao lado, e camisa de tecido 
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brilhoso amarelo ou azul. Os adereços para os brincantes dos dois estados brasileiro 

são iguais; eles usam cocares de penas coloridas, arcos e flechas.  

Sobre os Caboclinhos pernambucanos, Silva (2014, p. 79) afirma que: 

 

A manifestação cultural do Caboclinho pode ser definida como uma 
performance de influência indígena. Esta influência pode ser 
facilmente percebida em suas indumentárias (vestimentas enfeitadas 
de penas e plumas), em seus adereços (o arco e flecha e a lança nas 
mãos, cocares de pena na cabeça), e no nome dos personagens que 
compõe a manifestação (curumins, caboclos e caboclas, cacique e 
pajé). Estes aspectos podem ser compreendidos como sinais que 
atestam a relação do Caboclinho com a cultura indígena. 

 

 Sobre os Cabocolinhos norte-rio-grandenses, em especial os de Ceará-Mirim, 

Cascudo (1972) afirma que é uma dança inspirada nos usos e costumes dos índios 

que, ao som do arco e da flecha, com acompanhamento de instrumentos de sopro 

como flautas e pífanos, os integrantes do grupo executam vários movimentos 

coreográficos com saltos específicos e próprios, trocando pés, divididos em duas 

filas, imitando ataque e defesa, não existindo fala e com a gesticulação abundante. 

A movimentação depende da melodia, que varia de lenta a rápida.  

 Como já foi dito, na coreografia criada no Colégio Marista de Natal e inspirada 

nos passos dos caboclinhos de Ceará-Mirim e na estética Armorial, as meninas do 

Grupo dançaram esses curumins, pajés, pero-mingus e mestre com vestimentas que 

aludiam a esse grupo tradicional de dança e usaram preacas para sonorizar os 

movimentos dançados. 

A terceira coreografia do espetáculo foi representada pelo Boi de Reis, 

conforme mostra a figura nº 14. Para a elaboração da referida peça, foram feitas 

visitas in loco ao Boi do mestre Manoel Marinheiro, brincante de Boi de reis do bairro 

Felipe Camarão em Natal. 
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            Figura nº 14: Boi de Reis 
            Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
 

Teatro eminentemente popular, o Bumba-meu-boi remonta das Tourinhas25 

portuguesas que, segundo Cascudo (1992), teria sido o marco inicial desse 

folguedo. O Bumba-meu-boi refletiu diretamente nos festejos populares da região 

Nordeste, contribuindo fortemente para o desenvolvimento da cultura popular 

brasileira. 

Torna-se pertinente comentar nesta dissertação que Mário de Andrade (2002) 

foi um dos estudiosos de nossos folguedos26 e passou a identificar o Bumba-meu-

boi, de forma recorrente, denominando-o de dança dramática. Ligou-o aos deuses 

pagãos, como Osíris e Dionísio, além de chamar a atenção para o fato da 

ressurreição.  

A representação do boi desenvolve-se, geralmente, apresentando o seguinte 

roteiro, segundo Gurgel (1985): cantigas de abertura, que são saudações e 

louvações ao “dono da casa”, loas declamadas, geralmente pelo trio de bufões, 

encenações de pantomimas pelos referidos personagens, apresentação das 

diversas figuras (bichos) do auto, ritual do boi e por fim cantos de despedidas. O 

                                                           
25

 As Tourinhas [...] consistiam numa pantomima em que um rapaz metido em uma armação de cipós 
recoberta de pano, imitando um touro, procurava atingir seus companheiros que, alegremente, 
esquivavam-se aos ataques e cornadas do falso animal, numa tourada de brincadeira (GURGEL, 
1985, p.17).  
26

 Os autos folclóricos nordestinos incluídos na categoria teatro dramático são chamados de 
folguedos ou danças dramáticas e se caracterizam pelo desenvolvimento de entrechos dramáticos 
em prosa e versos, entremeados de cantos e loas (ANDRADE, 2002).   
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enredo é primitivo e grotesco; entretanto, visual e auditivamente, é muito belo com 

suas entradas de música, dança e teatro.  

A Dança do Boi de característica burlesca é, de acordo com Cascudo (1992) 

e Gurgel (1985), dançada pelos galantes, os personagens cômicos e pelo boi que 

investe nesse momento contra os galantes, os cômicos e o público. A parte teatral 

fica por conta dos cômicos, principalmente quando trama a morte e consequente 

ressurreição do boi, tema central do bailado. 

A partir das vivências com o mestre Manoel Marinheiro no mês de agosto de 

1998 durante um evento interno do Colégio Marista de Natal, em comemoração à 

semana do Folclore, foram possíveis criar três desenhos coreográficos significativos 

para representar essa dança, a saber: Saudação, Meu Jesus da Lapa e Bode; esta 

última construída de forma participativa e colaborativa com o elenco do Grupo, que 

ajudou na composição das células coreográficas a partir de suas vivências corporais 

e identificações com tal folguedo. 

Outras coreografias foram criadas para compor o espetáculo citado baseadas 

na estética Armorial. “Feira de Mangaio” e “Suíte” foram dois novos trabalhos 

elaborados para finalizar a peça citada. A primeira, conforme figura a nº 15, com 

música do cantor e compositor Sivuca27, foi elaborada a partir dos gestos e 

movimentos observados pelos alunos acerca das pessoas que trabalham em feiras 

livres. Foi feita visita in loco pelos alunos, por um período de um mês, em feiras da 

cidade de Natal, a exemplo da feira do Alecrim, do Carrasco e de Lagoa Nova e 

depois dos registros fotográficos e das observações das movimentações e gestos 

corporais, foi iniciada a elaboração coreográfica.  

Após a visita in loco, começou-se o trabalho corporal para a composição 

coreográfica baseado na música Feira de Mangaio. Nesse processo criativo, 

começamos a experimentar possibilidades de movimentos das danças populares 

como forró, xaxado, baião, xote e outros estilos de dança como jazz e a dança 

moderna.  

 

                                                           
27

 Severino Dias de Oliveira, mais conhecido como Sivuca, (1930-2006) foi multi-instrumentista, 
maestro, compositor, arranjador, orquestrador e cantor. Suas composições e trabalhos incluem, 
dentre outros ritmos como choros, frevos, forrós, baião, música clássica, blues, jazz, entre muitos 
outros. (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sivuca. Acesso em: 25 jan. 2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sivuca
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Figura nº 15: Feira de Mangaio 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
 

 

Trabalhar a relação entre movimentos do cotidiano dos feirantes e 

movimentos mais voltados para a estética Armorial, ressignificando-os nos desenhos 

coreográficos foi desafiante. A possibilidade de visitar um espaço distante do 

universo social e cultural desses alunos e a partir da observação deles, criar 

movimentos coreografados afetados por essa vivência com a feira, possibilitou ao 

elenco a compreensão de trabalhos coreográficos colaborativos. 

O processo colaborativo na criação de obras artísticas torna-se a cada dia 

uma realidade irrefutável. Corradini (2010) pontifica que se trata de uma proposta 

que desafia os tradicionais modos de produção no campo das artes, caracterizando-

se na dança como um modo de contestação e resistência, abarcando artistas e 

pesquisadores do corpo, e profissionais de campos afins, que se agrupam 

temporariamente em torno de temáticas comuns, com objetivos de igual 

ressonância, pleiteando a inserção de seus trabalhos no contexto.  

Nesse sentido, entendo que, mais que objetivar um produto acabado ou 

esgotar uma temática conformada em produto artístico, o processo colaborativo 
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enfoca o compartilhamento de informações no decorrer da criação da obra, 

constituindo-o num lugar de diálogo, interação e negociação constantes. 

Os processos colaborativos em dança consistem num ambiente heterogêneo 

e com alto potencial de politização, dado pelas distintas lógicas 

discursivas/comportamentais dos sujeitos que atuam neste lugar tipicamente 

relacional. A autora citada afirma que se trata de um espaço de troca no qual 

sujeitos de distintas formações cooperam para a criação da obra, atuando como 

interlocutores de seus próprios campos de atuação.  

Conforme afirmam alguns artistas, nesse lugar opera-se de modo horizontal, 

com relações não hierarquizadas, firmadas pelo desejo de constituir uma obra cuja 

autoria seja compartilhada entre todos. Em geral, a obra resultante é apontada como 

inacabada, intencionando-se a continuidade do processo (CORRADINI, 2010). 

Assim, no processo colaborativo, a obra pode ser de um grupo, de um 

coletivo, ou de um agrupamento formado em torno de um projeto específico. Nele, 

todos os artistas são propositores, autores, mas cada um trabalha para a criação de 

acordo com sua função naquele projeto.  

Sobre os figurinos da coreografia “Feira de Mangaio”, estes foram feitos pelo 

artista plástico Carlos Sérgio Borges. Optou-se por vestidos lembrando estilos rurais 

em que o tecido de chita e suas estampas pudessem dialogar com a lycra de cor 

azul, amarelo e vermelho usada pelo elenco. A funcionalidade dessa combinação de 

elementos de tecidos deu uma mobilidade nos movimentos coreográficos e uma 

liberdade géstica durante a coreografia. 

O último trabalho coreográfico do espetáculo “Penso Cascudo, danço Ariano” 

foi denominado de Suíte (figura nº 16). Essa coreografia foi dividida em duas partes: 

a primeira dançada com música “Mourão” de Guerra Peixe28 e a segunda dançada 

com a música “Suíte Gonzagão” de autoria de Hugo Shin regente da Orquestra 

Armorial Ariano Suassuna do Colégio Marista Pio X de João Pessoa. 

 

                                                           
28

 César Guerra-Peixe (1914-1993) foi um compositor brasileiro de música erudita. Estudioso da 
música brasileira foi músico, professor e compositor. No Nordeste do Brasil, mais especificamente em 
Recife, suas pesquisas musicais foram anotadas em cadernos, com várias melodias sendo utilizadas 
em obras compostas na década de 1950.  
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Guerra-Peixe. Acesso em: 25 jan. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Guerra-Peixe
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    Figura nº 16. Suíte 
    Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 
 

“Suíte” foi toda montada trabalhando movimentos de dança denominados de 

eruditos, com códigos de movimentos populares, como a batida do pé, Coco de 

Roda, como a Puxada de Rede da Ciranda pernambucana e seus passos.  

Cabe pontuar dentro da coreografia “Suíte”, a inserção do Coco de Roda que 

já havíamos dançado em espetáculos anteriores e decidimos, eu como coreógrafo e 

o elenco, formatar tal coreografia para que fosse incluída na peça “Penso Cascudo, 

danço Ariano”.  

Como o elenco já tinha uma vivência com a movimentação do Coco de Roda 

e para que eles realmente compreendessem tal dança, fizemos visita in loco à praia 

de Sibaúma localizada no município de Tibau do Sul - litoral do Rio Grande do Norte, 

para que os alunos vissem de perto a dança e interagissem com os brincantes, bem 

como com o responsável pelo Coco, Mestre Geraldo; vale salientar que tal folguedo 

é oriundo de Cabeceiras comunidade da mesma região. 

 Esse grupo de alunos teve também a oportunidade de ver o Coco de Roda 

sendo dançado em um evento na capital do estado e a partir das duas experiências, 
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foram traçadas discussões acerca dessa dança pontuando-se os estranhamentos e 

as aproximações com a movimentação dançada apresentada por aqueles brincantes 

e como esta poderia ser reconfigurada no Grupo utilizando-se os movimentos 

corporais e a musicalidade dessa manifestação artística. 

 Enquanto organização de processo criativo do Coco, foi utilizada uma não 

“contagem” para a dança em criação, assim como fazem os brincantes de Coco no 

RN, a utilização da música com suas referências à cultura afro-brasileira e como 

transcrever tal coreografia para um sentido de espetacularidade sem perder as 

características da dança daqueles brincantes. Outro fator que deve ser mencionado 

é que a coreografia do Grupo foi montada para um elenco feminino quando no Coco 

dançado pelos brincantes da praia mencionada é “brincado” por homens. Com essa 

reorganização, foi possível pensar o processo criativo do Coco de roda como um ato 

educativo que para Alves (2006, p.141), educar-se nas danças da tradição “[...] 

significa vivenciar e exaltar sua existência no mundo através do ser e do viver seu 

próprio corpo: um corpo que dança, que cria, que improvisa, educando-se individual 

coletivamente”.  

Há de se destacar a música nessa coreografia. A música Suíte Gonzagão, de 

Luiz Gonzaga foi orquestrada em melodia Armorial. Em alguns momentos do 

desenho coreográfico, os alunos e alunas que participaram da montagem desse 

trabalho cantaram em cena. Nesse processo de criação colaborativa, os alunos 

pesquisaram as músicas de Luiz Gonzaga que fazem parte dessa trilha criada pelo 

Grupo de Música Armorial do Colégio Marista de Natal. 

Recorro mais uma vez às palavras de Pavis (1999), ao afirmar que a música 

produz uma atmosfera, pinta um ambiente, uma situação; ela traz lirismo e euforia. 

Embora as músicas de Gonzaga orquestradas pelo Grupo de Música Armorial do 

Colégio Marista de Natal não tenham sido criadas para a peça citada, elas foram 

basilares na composição coreográfica de Suíte. 

Os desenhos coreográficos se tornaram dinâmicos com várias formações 

partindo de uma frontalidade de todo o elenco, passando para duas formações do 

grupo, deslocando e cruzando em diagonais; depois fazendo formação de espelhos 

em inversão, partindo para outra formação, fazendo ao centro retornando a 

formação frontal inicial e indo posteriormente para uma segunda diagonal inversa, 

finalizando essa troca em uma formação cíclica e terminando na posição inicial. 
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Devido a complexidade de formações praticamente não repetidas, esta se tornou 

umas das coreografias mais complexas dentro do repertório do Grupo. 

Convém mencionar que essas duas últimas coreografias foram elaboradas 

em colaboração com o elenco e, nesse processo colaborativo, foi permitido perceber 

elaborações técnicas, bem como liberação dos movimentos expressivos dos 

integrantes do Grupo. 

Durante o trabalho em equipe na criação coletiva dirigida, foi possível 

observar alguns pontos exitosos no processo coreográfico: considerar que o 

resultado não deve ser determinado e sim consequência do processo, promoção de 

avaliações do Grupo e da direção do espetáculo para eventuais ajustes nos planos 

iniciais, apresentações públicas e feedback do elenco e do público Marista de Natal, 

trocas de experiências com integrantes com mais tempo no Grupo com aqueles com 

menos tempo, bem como a valorização do trabalho apresentado. 

Pode-se dizer que as experiências nos dois espetáculos supracitados foram 

exitosas, uma vez que se optou por trabalhar com uma estética específica: a 

Armorial dialogando com a estética popular e a possibilidade da criação artística 

colaborativa. A respeito do trabalho colaborativo em equipe, Robatto (1994) afirma 

que esse tipo de prática só é válida enquanto produto individual de cada participante 

e que só se desenvolverá através da participação mútua. 

Ainda é preciso pontuar que, mesmo se tratando de trabalhos coreográficos 

com viés artístico e estético e se identificando com a vertente do folclorismo 

apontada por Robatto (1994), o Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de 

Natal apresenta características de cunho pedagógico, uma vez que foi criado e 

desenvolvido dentro do espaço escolar.   

Marques (2003) esclarece que é preciso estarmos atentos para o fato de que 

a escola deve dialogar com o ensino de dança e que esse ensino se processe com 

qualidade, compromisso e responsabilidade, já que a escola é um espaço 

privilegiado para que a dança aconteça.  

A autora citada sugere que, ao pensarmos na dança educativa, que 

estejamos preparados para partir da realidade e do contexto nos quais o aluno está 

inserido e, posteriormente, transformarmos de forma consciente e problematizadora 

o conteúdo a ser ensinado. Assim, levaremos o aluno a pensar na dança sempre 



 
 

75 
 

como um processo individual, coletivo e social em que todos são produtores de 

saberes e conhecimentos. 

Nessa perspectiva, não é papel da dança no currículo escolar da educação 

básica priorizar a sua execução visando a performances artísticas excepcionais ou 

mesmo a um aprendizado sistemático de uma técnica específica, mas sim a 

sensibilização do aluno para que ele próprio se reconheça como indivíduo produtor 

desse conhecimento na sociedade em que vive, ao mesmo tempo em que 

reconhece como se produz a dança em outros lugares (BRASIL, 1998; MARQUES, 

2003).  

Nesses anos de vivência com a dança no espaço escolar, aprendi a dançar 

com o meu aluno. Aprendi ainda que o espaço escolar pode proporcionar o 

desenvolvimento de qualidades sutis como uma melhor percepção corporal e 

musical em conjunto com manifestações corporais de caráter empático entre 

movimento e música acompanhados de exercícios elaborados como estratégias 

profiláticas de manutenção, de uma otimização da qualidade de vida, objetivando o 

início ou resgate da consciência corporal como apontado por Claro (1995) no seu 

Método Dança-Educação-Física. Nesse processo pedagógico, é importante que o 

professor tenha condições de provocar o conteúdo da dança de forma detalhada 

para a assimilação do código abrangente da arte de dançar. 

Nesse sentido, há aqui uma aproximação com as discussões apresentadas 

por Marques (2001; 2003; 2010), quando essa pesquisadora formula a proposta de 

uma articulação múltipla entre o contexto vivido, percebido e imaginado pelos alunos 

e os subtextos, textos e contextos da própria dança. O contexto aqui é entendido 

não como objetivo, mas sim como um interlocutor da nossa prática educativa, e a 

escolha dele não deve estar baseada apenas no interesse motivacional; é preciso 

que  o contexto exponha significados que elucidem a nossa sociedade, iniciando um 

processo de problematização. Esse contexto é a base para as formulações dos 

textos, subtextos e contextos da dança.  

Num comentário que também permite reflexões acerca da moderna visão da 

dança no âmbito da educação, conforme apresentado no parágrafo anterior, 

Marques (2003, p. 23-24) deixa claro que: 
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A escola pode, sim, fornecer parâmetros para sistematização e 
apropriação crítica, consciente e transformadora dos conteúdos 
específicos da dança e, portanto, da sociedade. A escola teria, 
assim, o papel não de ‘soltar’ ou de reproduzir, mas sim de 
instrumentalizar e de construir conhecimento em/ por meio da dança 
com seus alunos, pois ela é forma de conhecimento, elemento 
essencial para a educação do ser social.  
 
 

Ressalto, neste momento, a importância de não serem trazidas fórmulas 

prontas e inflexíveis para o ensino da dança em qualquer instância do 

conhecimento. Faz-se necessário, portanto, incentivar a participação ativa do 

discente para que as transformações de todos os sujeitos envolvidos no sistema 

ensino/aprendizagem/dança se fortaleçam e sejam benéficas ao amadurecimento do 

processo como um todo. 

Vivenciar e experimentar a dança no contexto escolar via grupo de dança, no 

nosso ponto de vista, significa que a partir das possibilidades que forem dadas aos 

alunos para dançarem e se sentirem dançando, estes terão oportunidades de se 

descobrirem corpos em movimento, em que poderão se deparar com as facilidades, 

barreiras e desafios a serem transpostos e até vencidos. 

Vivenciar a dança na escola é não relegá-la a festas comemorativas e 

comemorações, ou à imitação de modelos da mídia. É, sobretudo, promover novas 

possibilidades expressivas, contribuindo para atender a um discurso presente na 

própria dança, que frequentemente é ignorado no contexto escolar. 

Ao dançar na escola, devem-se levar em consideração os repertórios de 

danças que os alunos trazem consigo, bem como construir outros repertórios por 

eles, desconhecidos, que visem a um conhecimento intermediado pelo professor em 

dança, “[...] cabe ao professor também escolher e intermediar as relações entre a 

dança dos alunos [...], a dança dos artistas [...] e o conhecimento em sala de aula” 

(MARQUES, 2003, p. 33). 

Dessa forma, através da fusão desses elementos é possível visualizar a 

dança no espaço escolar como uma experiência estética, que desperte no aluno o 

senso crítico, a sensibilidade, a construção de opiniões próprias, visando à 

autonomia, à liberdade e ao potencial criador dos educandos, incorporados aos 

métodos das mais variadas danças.  

Assim, a dança no contexto educacional, parafraseando Porpino (2006), 

vislumbra um aprender que transgride com linearidades, certezas e previsibilidades; 
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possibilidades que nos remetem a uma aprendizagem que permita a criação de 

sentidos em dança; e que esta possa ser tratada na escola, não como divertimento, 

desprovida de conteúdo e/ou mensagens culturais, mas que possa ser vista e 

compreendida como um conhecimento artístico e pedagógico. 

Dançar, no nosso entendimento, suscita movimento, na sua mais ampla forma 

de existir, juntamente com prazer, alegria, criatividade, criticidade, espontaneidade, 

tristeza, expressão, arte. Assim, dançar no Grupo de Dança Popular do Colégio 

Marista de Natal significa essas formas amplas comentadas e esses, a priori, a partir 

de um trabalho colaborativo e exitoso com suas aulas, seus ensaios, sua 

participação em eventos e seus espetáculos. 
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Vários autores já discutiram acerca da Dança no espaço escolar, sua 

importância, objetivos, conteúdos, para quais currículos. No entanto, o que ainda se 

nota é que embora haja tantos escritos sobre dança e escola, dança e educação, 

dança e cultura popular, parece que esses só chegam nos espaços do âmbito 

escolar em festas sazonais como já mencionado neste trabalho dissertativo. Talvez 

porque o componente de Artes ainda, em pleno século XXI, seja tratado por alguns 

como apêndice.  

É de se pensar ainda que, se na educação básica da escola pública fomentar 

essa discussão em sala de aula ainda recebe os resquícios citados no parágrafo 

anterior, imagina-se falar deles em espaços escolarizados da rede particular de 

ensino, em especial quando esse ensino é de cunho religioso. 

Cumpre frisar que, mesmo ainda havendo essa iniquidade diante do conteúdo 

Dança no ensino de Artes, o Colégio Marista de Natal abriu-se para abrigar um 

Grupo de Dança Popular que, como citado, já perdura por mais de vinte anos. 

Credito um êxito nessa feitura uma vez que tal Grupo foi concebido com o aval da 

direção do referido Colégio, mesmo com o cunho religioso, da coordenação 

pedagógica que entendia a importância da Dança, em especial das danças da 

cultura popular, para aqueles alunos provenientes de famílias abastadas e que 

nunca haviam tido contato com manifestações artísticas da envergadura das danças 

da tradição; e da vontade do professor, autor desta pesquisa, em criar e consolidar 

um Grupo de Dança que tratasse, em especial, das danças populares brasileiras. 

Dito isto, penso que o trabalho ora escrito atingiu seus objetivos quando relata 

a construção e manutenção do Grupo de Dança supracitado e analisa dois 

espetáculos considerados exitosos na existência do Grupo. Para tal 

empreendimento, foi necessário revisitar as memórias do coreógrafo/pesquisador, 

rever imagens fotografadas e videografadas e, principalmente, ouvir os alunos que 

fizeram parte dos elencos do Grupo através das contribuições, respondendo aos 

questionamentos que deram suporte e alguns direcionamentos a esta pesquisa 

desde o interesse dos alunos e ex-alunos em ingressar no Grupo, bem como as 

experiências vivenciadas com as aulas, os ensaios, as apresentações de tais 

danças quer no âmbito da escola, quer em outros espaços a exemplo de festivais 

dentro e fora da cidade do Natal, e apresentações em espaços como shoppings, 

feiras, ruas e teatros. 
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Tais experiências fizeram com que, na condição de coreógrafo e diretor do 

Grupo, eu pudesse ouvir mais os alunos/dançarinos, criar coletivamente, 

proporcionar vivências in loco para a apreensão de uma determinada dança e 

entender que a dança vivida no espaço escolar se diferencia daquela experienciada 

nos palco com características de grupo profissional. 

Há de se citar que houve momentos de experiências negativas que nos 

fizeram aprender com os processos pedagógicos utilizados no Grupo e experiências 

positivas responsáveis pelo crescimento e amadurecimento do elenco enquanto 

intérpretes de danças populares ressignificadas para o espaço escolar. 

Acredito que a dança popular no espaço escolar deve ser concebida fora dos 

modelos redutores – sua riqueza está nas suas singularidades, nas suas redes de 

contaminação. Esse estilo de dança não deve ser abordado como forma cristalizada, 

mas considerado múltiplo, capaz de agenciar entre seus espaços de produção 

diálogos entre a escola, os conteúdos de arte, a dança contemporânea, a pesquisa, 

a cultura de massa e os repertórios coreográficos dessa dança. 

Seus sentidos de tradição estão em reconhecer maneiras de aprendizagem e 

transmissão dessa dança; identificar suas partes constituintes, sem criar um modelo 

fixo a ser seguido; compreender suas genealogias, sua história, as conexões com 

espaços distintos a exemplo do escolar, os múltiplos fazeres de seus coreógrafos 

forjando peculiaridades.  

Esta pesquisa não teve a pretensão de esgotar a narração do Grupo de 

Dança do Colégio Marista de Natal, nem das danças populares por ele vivenciada, 

mas de desenhar, por entre as inúmeras trajetórias e linhagens aqui apresentadas, 

os questionamentos recorrentes e os novos caminhos a serem percorridos pelos 

alunos/dançarinos e coreógrafo/diretor que também são pesquisadores-artistas. 

Quero destacar alguns pontos dessa reflexão como apontamentos para a 

atividade epistemológica e o conhecimento da dança no espaço escolar. Cenários 

epistêmicos que podem tornar-se uma agenda de pesquisa, a saber: discussão da 

cultura popular no contexto do ensino da dança e a vivência dos processos de 

criação como possibilidade de aplicação dessas referências quer em sala de aula, 

quer em grupos de dança; escuta e participação dos alunos na elaboração e criação 

dos processos coreográficos; abertura dos gestores e coordenadores para um 

entendimento de Dança que ultrapasse o apêndice para outras disciplinas ou que a 
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mesma seja tratada apenas na semana do folclore ou festas sazonais da escola; 

discussão ampliada da Dança como área de conhecimento que tem seus conteúdos 

próprios. 

Por fim, retomo o diálogo de Brandão com o búlgaro na Festa do Divino de 

Pirenópolis quando eles comentavam sobre os motivos que levariam as pessoas a 

agir tal como procediam em festas populares, com uso de trajes, dançando, 

cantando, representando. Assim, o búlgaro concluiu: “As pessoas parecem que 

estão se divertindo”, disse “[...] mas elas fazem isso para não esquecer quem são” 

replicou Carlos Rodrigues Brandão (1984, p. 10). 
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Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes - PROFARTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

NOME DO PARTICIPANTE: _______________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: __/___/____. IDADE: ____ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: TIPO: ______ Nº________________ GÊNERO: M (  ) F (  ) 
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________  
BAIRRO: __________________________ CIDADE: _________________ ESTADO: _________ 
CEP: _____________________ FONE: _____________________. 
 

 Autorização do Uso Entrevista e Imagem 

Eu _________________________________________________, portador(a) do RG: 
_____________________, CPF nº _______________________ declaro para devidos fins 
que cedo os direitos de minha entrevista/questionário e imagens para a Dissertação 
intitulada GRUPO DE DANÇA DO COLÉGIO MARISTA DE NATAL: UM PERCURSO 
FORMATIVO EM DANÇAS POPULARES  (da autoria de Artur Martins Garcez e orientada 
pelo professor Dr. Marcilio de Souza Vieira, Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Artes - PROF-ARTES, polo UFRN) para usá-las integralmente ou em partes, sem restrições 
de prazos e limites de citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso de 
terceiros ouvi-la e usar citações, ficando vinculado o controle à UFRN que tem a guarda da 
mesma. 
Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a  presente que terá minha 

firma reconhecida em cartório. 

 

____________________ 
Assinatura 

 
 
 

Natal, ___ de ______________ de 2016. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes - PROFARTES 

 

Caro integrante e/ou ex-integrante do Grupo de Dança Popular do Marista, 

solicito que responda ao questionário abaixo para sabermos suas impressões sobre 

a participação no mesmo. 

 

1. Por que você se interessou pelo Grupo de Dança? 

2. Qual a importância do Grupo na sua vida? 

3. Você lembra-se de um processo criativo do Grupo que foi significativo? Se sim, 

qual? Pode descrevê-lo?  

4. Quais as dificuldades no contexto escolar em fazer danças populares e ou 

Participar do Grupo? 

5. Quais as principais mudanças observadas por você depois de participar das 

atividades do Grupo? 
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ANEXOS 

 

Ana Luiza de Melo Oliveira  

 

01) O meu interesse pela dança, de um modo geral, teve início por volta dos 06 anos 

de idade. Então, ao entrar no Colégio Marista em 2001, esta foi a primeira 

modalidade que busquei. Naquela época, por ser muito nova, ingressei na 

"escolinha de dança" e lá permaneci até os 11 anos de idade. O Grupo de Dança 

Popular era (e ainda é) composto por meninas e meninos de 12 a 18 anos de idade. 

Dá pra imaginar o quanto sonhei em completar 12 anos para pode fazer parte do 

Grupo? Para a escolinha, ou pelo menos para mim, o Grupo era como um sonho! 

Moças e rapazes que dançavam sem muita técnica, no entanto, encantavam a 

todos. Sendo assim, posso afirmar que o que despertou o meu interesse pelo Grupo 

de Dança Popular foi a magia que ele transmite através dos seus bailarinos, da sua 

música, das suas coreografias e do seu figurino. 

02) O Grupo representa para mim uma grande família formada por gerações e mais 

gerações. Foram tantas amizades! Felizmente posso dizer que conheci pessoas de 

um coração maravilhoso, cheio de amor e muito riso! Além disso, sou grata ao 

Grupo por ter me proporcionado momentos ímpares que, com o passar do tempo, se 

tornaram boas lembranças.  A melhor delas com certeza é aquela sensação de 

poder dançar com a alma, assumindo o único compromisso de dançar e ser feliz, 

contagiando o público de tal forma a deixá-los encantados com tanta cor, brilho e 

alegria, e ao final, ainda poder sentir a emoção do esforço recompensado na forma 

de calorosos aplausos!   

03) Na minha perspectiva, o processo criativo mais significativo foi a criação da 

coreografia "Coco de Zambê". Aquele foi um momento inovador no Grupo. Saíamos 

de um padrão estilístico coreográfico para arriscar algo novo que, com o empenho 

de todos, obteve o êxito desejado, sendo, inclusive, premiada com a 3° colocação no 

Festival de Dança de Joinville. Era uma coreografia difícil, pois exigia de nós 

bailarinos muita resistência física, força no movimento e muita concentração devido 

aos variados desenhos coreográficos que existiam ao longo da coreografia. Foi um 

verdadeiro desafio e, por essa razão, foi muito significativo para mim. 
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04) Acredito que a maior dificuldade encontrada na inserção das danças populares 

nas escolas reside na falta de incentivo por parte dessas mesmas escolas, bem 

como na falta de profissionais que tenham o conhecimento na área e queiram 

compartilhá-lo. A realidade é que atualmente, e infelizmente, a cultura vem a cada 

dia mais sendo posta de lado para dar lugar a futilidades. 

05) O que aprendi dentro do Grupo não tem preço. E por todo o aprendizado 

agradeço a uma pessoa em especial: Artur Garcez. Com muita sabedoria você 

soube nos transmitir o muito que conhece não somente a respeito da dança, mas 

sobre arte, cultura, história e, principalmente, sobre os valores da vida. Lembro, 

claramente como você explicava a cada nova coreografia sobre o seu contexto 

histórico. Lembro, também, de cada palavra de incentivo dada ao final de cada 

ensaio. O incentivo vinha disfarçado de sermão, mas sempre era possível interpretá-

lo como algo bom. E como não lembrar das preparações para os festivais e dos 

ensaios que antecediam as seletivas? Estes foram momentos importantíssimos na 

minha vida, pois me ensinaram que cada dia representa um novo degrau que se 

sobe em direção à realização de um sonho e, para alcançá-lo, você deve dar o seu 

máximo, entregando-se de corpo e alma. 

 

Ana Paula Marinho 

 

01) Sempre participei de grupos de dança no Colégio e minha irmã fazia parte do 

grupo. Sempre via as apresentações e ensaios e achava legal. Por isso, me 

interessei em participar do grupo. 

02) Fiz parte do Grupo como aluna durante 6 anos. O Grupo virou uma grande 

família pra mim, onde fiz muitas amizades que continuam até hoje (6 anos depois de 

ter saído). 

 03) Sim, a criação das coreografias "Pau de Arara" e "Coco de Zambê". As duas 

foram muito marcantes, pois foram muitos dias de ensaios e criação, em que os 

participantes do Grupo também puderam dar opiniões e ajudar na montagem 

coreográfica, nas formações e passos.  

04) A maior dificuldade na verdade vinha dos pais, que as vezes achavam que os 

ensaios e as apresentações do grupo atrapalhavam nos estudos. Fora isso, alguns 
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colegas que não sabiam do que se tratavam as danças populares ou algo tipo e 

ficavam criticando ou fazendo brincadeiras de mau gosto com os participantes.  

05) Sempre fui muito tímida e reservada. Após participar do Grupo, percebi que 

melhorei muito nesse sentido. A timidez diminuiu e passei a ter maior facilidade em 

fazer amizades e me comunicar com as pessoas. 

 

 

André Lima  

 

01) Pelos amigos que faziam e por uma namorada que fazia e terminou indo.  

02) Me ajudou a pensar menos em mim. Me fez ver a importância do trabalho em 

equipe e ajudar outras pessoas. 

03) ______________________________________  

04) Sempre tem preconceito de homem fazendo dança. Mas só passamos por isso 

no começo, depois até outros homens ingressaram na dança. 

05) A dinâmica de grupo é muito gostosa. Sempre fazendo novas amizades e 

pensando como um todo. 

 

Ana Caroline Holder  

 

01) Eu assisti às apresentações e gostei muito dos ritmos, da harmonia entre os 

participantes e quis fazer parte também do Grupo que valorizava a difundia o folclore 

brasileiro. 

02) Primeiro o trabalho em equipe, aprendizado que uso até hoje na vida pessoal e 

profissional. Também senti na pele e no coração do folclore brasileiro. 

03) As coreografias eram idealizadas pelo professor. Não lembro de nenhum 

processo criativo em si. 

04) Não tive essas dificuldades. 

05) Fiz amigos de varias séries diferentes, que sem a dança seria impossível. 

Conheci mais a fundo o folclore brasileiro, despertei o prazer pela dança e pela arte. 

 

Maria Cecilia Câmara Campos  
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01) Porque eu gosto de dançar, e gostei mais quando minha irmã entrou e fez a 

primeira apresentação dela pelo Grupo. 

 

02) Ela é muito importante, pois faz com que eu me sinta bem. 

03) Sim. O momento significativo para mim foi quando o professor Artur me colocou 

para dançar quase todas as danças no espetáculo Luiz Lua Gonzaga Estrela, o rei 

do baião. 

04) Não teve nenhuma dificuldade no contexto escolar. Pois ao mesmo tempo a 

dança me ajudou no colégio. 

05) Me fez ser mais responsável. 

 

Isabella Amaral Duarte Melo  

  

01) Porque, eu sempre gostei de dançar e eu vi que com a dança enquanto eu estou 

aprendendo também estou me exercitando e se divertindo. 

02) Ele é muito importante, pois eu me tornei uma pessoa mais responsável.  

03) Sim, o espetáculo de 2015. 

04) Nenhuma dificuldade. 

05) Eu me tornei uma pessoa mais responsável e consegui me tornar uma pessoa 

mais saudável. 

 

Isadora Norat Campos  

 

01) Sempre gostei desse lado artístico, mas nunca tive essa oportunidade. Ao entrar 

no Marista, este ano, foi minha primeira escolha, pois via minhas primas, que já 

participavam, e era realmente o que eu queria e o que eu gostava de fazer. 

02) Apesar de entrar este ano, a dança é muito importante para mim. Ela me fez 

crescer, amadurecer, me fez perceber novos caminhos, visões diferentes. Eu hoje, 

apesar do pouco tempo, posso dizer que amo a dança, amo o que faço. 

03) Não teve um, mas dois, que foi a Paixão de Cristo, que foi mágico. Sempre quis 

participar, e o nosso espetáculo, "Luiz lua, Gonzaga estrela, o rei do baião", apesar 

de alguns desencontros, ocorreu tudo lindo e tive a honra de apresentar o solo neste 

lindo espetáculo. 
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04) Em contexto escolar, acho que a exigência. Você se exige muito de si, tenta dar 

o seu melhor. Em relação à participação, o nome já diz, Grupo de Dança Popular, 

nós somos um grupo, em que trabalhamos juntos, com personalidades diferentes. 

Talvez isso, algumas vezes, traga alguns desencontros. 

05) A Dança para mim foi muito significativa, trouxe muitas visões diferentes. Eu 

amadureci, eu cresci, pode se assim dizer. Levando ao fato pessoal, as conversas, 

os sermões, as exigências que Artur traz pra gente serviu, serve e vai servir muito 

nas nossas vidas. Devido a certas palavras, aconteceram muitas mudanças. Minha 

eterna gratidão a Artur e ao grupo. 

 

Jessica Fiuza 

 

01) Comecei a me interessar pelo GDP desde que eu entrei para a escolinha de 

dança, logo que entrei no Marista, em 2006. Eu estava no quinto ano, e adorava 

quando as meninas do GDP "invadiam" nosso horário da escolinha, adorava vê-las 

dançar, realmente me encantou desde início, mal esperava pra chegar no sétimo 

ano e poder me juntar ao grupo. 

02) O Grupo de Dança foi importante para mim por diversos motivos: eu era uma 

criança muito tímida, o Grupo me ajudou bastante a encarar isso. Com o Grupo, tive 

realmente contato com a cultura de nosso país; e arranjei grandes amigas com as 

quais tenho contato até hoje. 

03) Fiz parte de diversos processos criativos, assim como as  demais meninas. Artur 

sempre fez questão de nos incluir nesses momentos e acho que isso faz com que 

nos identifiquemos cada vez mais no grupo, pois sabemos que algumas coreografias 

têm um pedacinho de nós nelas.  

04) As dificuldades  do grupo na escola, é que muitas vezes, éramos pouco 

reconhecidas pelos nossos colegas de sala (alunos em geral do Colégio), muitas 

vezes até sendo debochadas por eles, apesar de o Colégio abordar bastante a 

importância da cultura popular. Acontecia que éramos mais reconhecidas fora (da 

escola) do que dentro. 
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05) As principais mudanças que observo em mim depois de participar das atividades 

do Grupo é que eu me tornei uma pessoa mais aberta e passei a reconhecer a 

importância da cultura popular na nossa identidade, em nossas vidas. 

Jessica Jereissati  

 

01) Me interessei pelo Grupo a partir dos incentivos de uma amiga.  

02) O grupo me proporcionou experiências e aprendizados únicos, como o trabalho 

em grupo, a ter responsabilidades e cumpri-las, e amigos que terei para sempre.  

03) Lembro-me do processo de remontagem da coreografia do Coco de Zambê para 

Joinville, em que tive que superar obstáculos para chegar ao resultado final. 

04) Muitas pessoas ainda têm preconceito com esse tipo de atividade e, no contexto 

escolar, isso poderia render piadas e preconceitos. Muitos não levam o Grupo a 

sério.  

05) O grupo me ajudou a superar a timidez e ser mais espontânea, a respeitar a 

hierarquia e a ser responsável com as atividades 

 

Juliana Galvão  

 

01)  Sempre gostei de dança, já havia feito balé e sapateado. Assim, logo quando 

entrei no Colégio Marista, procurei algum grupo de dança, assisti uma aula teste do 

professor Artur Garcez da escolinha e me apaixonei de cara pela dança original e 

pela premissa de um dia chegar ao Grupo De Dança Popular.  

02) Foi no Grupo de Dança Popular que eu aprendi a superar limites, acreditar em 

sonhos que pareciam mais do que distantes, fortalecer amizades e concretizar 

minha paixão pela dança. O Grupo, por muitos anos, foi minha segunda casa, local 

sagrado, onde havia um sentimento de pertencimento e que foi, tanta vezes, uma 

válvula de escape para problemas familiares e escolares.   

03) Um dos processos criativos mais significativos para mim com certeza foram os 

preparativos para a viagem á Suíça. Os ensaios eram pesados e intensos, buscando 

pelo perfeccionismo. E mesmo com o extremo cansaço dos alunos e de Artur, existia 

uma energia e vontade de todos em buscar o melhor e de nos superamos.  

04)  Quando você vai avançando durante os anos, e principalmente nos anos de 

ensino médio e com a tendência cada vez mais aulas, provas, simulados, conciliar 
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estudo com participar do Grupo foi ficando mais difícil, devido principalmente, a 

incompatibilidade de horário.  

 

05)  Além dos benefícios de saúde claros que ocorrem quando se é praticado uma 

atividade física, Surgiu em mim, graças aos meus 10 anos sendo aluna do Professor 

Artur e ensaiando no Grupo, uma maior determinação em acreditar nos meus 

sonhos e perceber que com trabalho duro se pode chegar até eles.  

 

Lívia B. Aguiar  

 

01) Dança sempre foi uma paixão. Vi no Grupo uma oportunidade de vivenciar 

minha paixão, exercitar o corpo, abrir a mente para novos ritmos, pois até então não 

tinha dançado Dança Popular. 

02) O Grupo teve uma participação muito importante da minha vida, foi quando vivi 

por um tempo maior meu gosto pela dança. Consegui mais segurança de palco, 

maior controle dos movimentos e vivenciei bons festivais/eventos. 

03) Um processo criativo do grupo no qual participei foi a coreografia da dança 

intitulada "Coco de Zambê", desde a montagem inicial aos ensaios completos. Bela 

coreografia, dona de movimentos fortes, intensos e precisos. Muito movimento com 

cabelos, com as saias do figurino e participação na canção, quando cantávamos 

juntos durante a coreografia. Infelizmente por motivos pessoais, não pude seguir 

com a coreografia ao espetáculo de Joinville, mas meu grupo conseguiu premiação. 

04) A dança popular em si é um desafio. Inicialmente o aluno (em sua maioria) não 

sabe exatamente o que é uma dança popular. Ao longo das aulas/ensaios você 

constrói aquele conhecimento, aquele envolvimento. Passa a entender os 

movimentos, as letras, os figurinos... Tudo se torna parte de um todo. Até este ponto 

precisei fazer duas visitas, perguntar ao professor mais detalhes e assistir ensaios. 

Confesso que me surpreendi. Mas quanto à participação contínua, o desafio seria 

em relação a conciliar notas e ensaios, muito embora, os horários fossem 

adequados. Nosso professor tinha acesso às notas de cada dançarino, o que 

facilitava nesse controle e isso seria um ponto de análise da permanência ou não em 

continuar no Grupo. A escola em si incentivava nossa disciplina, nossa participação, 

para assim, obter uma educação ampla. 
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Lívia Oliveira 

 

01) O Grupo de Dança me atraiu em vários aspectos, mas foi a partir de uma 

apresentação no Teatro Alberto Maranhão que o interesse surgiu. O sorriso e o 

prazer com que as meninas dançavam me atraíram para o palco, de maneira que eu 

pudesse fazer parte da grande festa de movimentos que ocorria. A coreografia 

"Batida do ganzá", a qual traz um pouco da movimentação do Coco de Zambê, 

finalizou o espetáculo e iniciou dentro de mim a paixão pelas Danças Populares. 

02) O grupo de Dança Popular teve e tem uma importância em minha vida por me 

fazer crescer como bailarina e como Pessoa. Como bailarina, pude entrar numa 

rotina de preparação corporal intensa que me acompanha nas práticas de hoje como 

professora de dança. Quanto ao meu pessoal, o grupo contribuiu para a escolha do 

curso na universidade (Licenciatura em Dança) e me trouxe amizades para a vida. 

03) Lembro de um processo criativo feito para a criação de uma das coreografias do 

espetáculo "Paixão de Cristo", o qual as bailarinas se dividiram em grupo e criavam 

partituras com base no que elas já conheciam no próprio repertório corporal. 

04) O incentivo financeiro e à prática das danças populares foram algumas das  

dificuldades encontradas no contexto escolar. 

05) As principais mudanças observadas por mim, depois de participar das atividades 

do Grupo foram em relação ao meu desenvolvimento e o trabalho em grupo, que era 

necessário durante as aulas e apresentações; e a separar funções para uma melhor 

organização em grupo. 

 

 

Luiza Flavia  

  

01) Porque eu prefiro fazer dança do que praticar outros esportes, já que gosto de 

estar sempre fazendo atividade física. 

02) No Grupo eu aprendi muitas coisas sobre a dança no geral, além de fazer com 

que eu superasse meu problema de coluna escoliose). 
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03) O espetáculo da Paixão de Cristo realizada no Colégio, por ser a primeira vez 

que eu me apresentei com o Grupo. 

 

04) O fato de algumas vezes ser necessário faltar aula na escola. 

05) Mudanças comportamentais e, principalmente, mudanças físicas, como 

mudança de altura e perda de peso. 

 

Marcos Ramos  

 

01) Por ser uma atividade que une atividade física e lazer com muita alegria e alto 

astral, mas o principal ponto foi o fato de ser uma atividade física diferente do que a 

maioria faz.  

02) De extrema importância para o meu desenvolvimento pessoal, por promover 

uma grande interação entre as pessoas que compõem o Grupo, os organizadores 

dos espetáculos e com o público. Melhorou minha autoestima, minha capacidade 

comunicativa e de pensar e agir em grupo. 

03) Lembro-me de umas aulas dinâmicas em grupo em que todos se envolviam para 

produzir certas figuras, uma dela foi que cada componente do grupo seria uma 

parte, ou uma peça de um motor, e quando começa a "funcionar" um dos integrantes 

saía e o motor parava de funcionar.  

04) No contexto escolar, acredito que a única dificuldade que encontrei em fazer 

Dança Popular foi o preconceito inicial que alguns tiveram por pura ignorância. 

05) Tive grandes avanços nas minhas inter-relações pessoais, me tornei mais 

extrovertido e mais desinibido. E isso tem me ajudado até hoje. 

 

Maria Clara Barreto  

 

01) Eu me interessei pelo Grupo de Dança por apresentar uma essência autêntica e 

original diferente dos outros grupos que eu tinha visto, por possuir ritmos acelerados 

e contagiar a todos. 

02) O Grupo marcou muito minha vida porque fez com que minha timidez e 

ansiedade diminuíssem e também comecei a opinar mais em relação a antes, além 

de que, quando eu estava dançando esquecia de todos os problemas rotineiros. 
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03) Sim. Todas as viagens que eu realizei com o Grupo foram de tremenda 

importância para o meu crescimento criativo. 

 

04) Eu não consigo enxergar a dança como sendo um empecilho na vida escolar. Ao 

contrário, ela serve para que eu consiga desfocar um pouco e isso é muito bom para 

mim. 

05) As principais mudanças que eu pude observar foram: perda da timidez, aumento 

da autoconfiança e perder o medo em geral. 

 

Maria Clara De Sousa Menezes Almeida  

 

01) Porque eu sempre via a dedicação das meninas mais velhas e do professor, e 

achava muito legal a dança em si. 

02) É muito grande, pois nela eu posso me expressar de diferentes formas. 

03) Sim, quando eu cheguei na minha primeira aula e Arthur estava montando uma 

coreografia chamada "Fuxico" e eu não sabia nada da dança, mais Artur disse “entre 

e tente pegar da coreografia o máximo que puder”. E então consegui e dancei para 

um grande público então daí soube que eu amava a Dança Popular. 

04) Nenhuma. 

05) Eu mudei meu jeito de agir e fiquei bem mais responsável. 

 

Maria Eduarda Campos Câmara   

 

01) Por gostar de dança, por ver a energia e a alegria das mais velhas dançando e 

dando o seu máximo, mesmo com poucas pessoas assistindo. 

02) O grupo é um local para eu me divertir  e relaxar, porque por meio da dança 

posso me expressar e mostrar quem sou. 

03)Lembro das coreografias para os espetáculos e para os festivais. 

04)Meio difícil se doar 100% por parte do Colégio e por nós mesmos. 

05) ----------------------------------------------------------------- 

 

Maria Mariana Rocha  
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01) Eu sempre gostei de dança e achava as coreografias do grupo diferentes das 

que estava acostumada a ver e dançar. Então resolvi experimentar e acabei 

apaixonando. 

02) O Grupo me trouxe lições não só para a dança, mas para a vida. Eu aprendi não 

só a trabalhar com o meu corpo, mas com pessoas, e isso foi muito importante para 

a minha formação como pessoa. 

03) A maioria das coreografias que aprendi já haviam sido criadas antes mesmo da 

minha entrada no grupo. Então, não me lembro de nenhum em especial. 

04) Infelizmente, muitas pessoas não conhecem a nossa própria cultura, então, 

quando veem nossas apresentações, ou elas julgam, já que não conseguem 

compreender, ou se apaixonam instantaneamente. 

05) Por ser tímida, meu maior problema sempre foi me sentir o foco da atenção das 

pessoas. Com o grupo, eu aprendi a enfrentar o nervosismo e a dançar sem medo. 

Hoje em dia, faço questão de chamar todos que eu conheço para me verem dançar! 

Além disso, houveram mudanças menores, mas que também acredito serem 

importantes, como o fato de não precisar falar com a outra pessoa com quem estou 

dançando e, apenas com um olhar conseguir me comunicar para trocarmos de lugar, 

por exemplo, ou, ainda, a resistência física que desenvolvi. 

 

Mariah Holder  

 

01) Me interessei pelo Grupo de Dança Popular, pelo convívio que tinha com as 

atividades do grupo, pois fazia teatro no colégio, e também por conta de Lívia que 

me incentivava muito a entrar no grupo, pois ela sabia que eu gostava muito de 

dança. 

02) O grupo foi muito importante para mim, principalmente pelo fato de que eu não 

fazia nenhuma atividade física quanto entrei no grupo, e sem dúvidas descobri que 

aquilo era o tipo de atividade que eu mais gostava de fazer. 

03) Lembro, mas muito vagamente.  

04) Particularmente não tive dificuldade nenhuma, mas várias colegas do Grupo 

tinham certa dificuldade de conciliar a vida acadêmica com as atividades do Grupo, 

principalmente na época de preparação para o vestibular. Eu não tive dificuldade 

nenhuma com essa conciliação, inclusive incentivava que as pessoas não 
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abandonassem o Grupo por esse motivo. Para mim, dançar era também uma forma 

de descarregar as tensões do dia a dia. 

 

05) Tive uma resposta imediata de mudança corporal envolvendo flexibilidade, 

resistência e também quanto a forma do corpo. O grupo também me incentivou a 

conhecer mais sobre a cultura popular da nossa região, a qual me ajudou muito até 

mesmo em matérias da faculdade.  

 

Marina Vasconcelos Bezerra  

 

01) Pois desde que entrei na escolinha, aos 7 anos, ao ver o grupo sempre unido, as 

apresentações sempre alegres e a felicidade de todas enquanto dançavam, era um 

sonho fazer parte de tudo isso. 

02) O Grupo é uma família que sei que sempre que precisar terei o apoio, um lugar 

no qual eu me identifiquei, fiz amizades verdadeiras e participei de experiências 

inesquecíveis de fundamental importância para meu crescimento psicológico. 

03) ----------------------------------------------------------------------------------- 

04) O comprometimento com o Grupo exige uma participação intensa que pode 

acabar comprometendo o horário de estudo. Porém, com organização, as duas 

práticas podem ser realizadas, pois vale lembrar que quando estamos dançando, 

esquecemos todo o mundo ao nosso redor, sendo assim, uma "válvula de escape" e 

uma maneira de desopilar.  

05) Desde que entrei no Grupo, ao ouvir todos os conselhos e mensagens de Artur, 

acredito que cresci no meu modo de pensar e nas minhas escolhas em relação não 

só ao Grupo, mas à vida.   

 

Marina Ferreira  

 

01) O meu interesse pelo Grupo de Dança se deu pela originalidade presente nas 

coreografias, que junto às músicas resultam em trabalhos fantásticos que me 

encantaram ao longo de tantas apresentações assistidas. Além disso, buscava algo 

para ajudar no processo de emagrecimento. 
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02) A importância do Grupo na minha vida é o sentimento de família que adquiri ao 

longo dos anos no Grupo, e por ter vivenciado fases de diversas gerações, é 

importante mostrar às mais novas como agir mediante ao Grupo e valorizar esse 

trabalho para que seja permanente.  

 

03) Não lembro, pois os processos criativos mais significativos para mim não 

presenciei. 

04) As dificuldades do contexto escolar em participar do Grupo é a questão da falta 

de tempo, devido a enorme carga horária de aulas e conteúdos apresentados no 

cronograma, além de receber sempre a cobrança de notas boas para poder 

continuar participando do Grupo. 

05) As principal mudança que percebi em mim depois de ingressar no Grupo foi no 

meu corpo, a questão de emagrecer bastante. Assim como, aprendi a ter mais 

respeito, responsabilidade e valorização pelas outras culturas. 

 

Marise Brandão  

 

01) Sempre adorei dança, já tinha feito ballet, GRD e queria dançar. Sempre 

inventava coreografia e apresentações com as amigas do Colégio e do bairro. No 

Colégio havia outro grupo, mas muito fechado, com pouca possibilidade de acesso. 

Foi quando surgiu um grande processo seletivo para um novo grupo que seria 

formado e eu logo me candidatei e fiz minha inscrição.  

02) Durante o meu período escolar, o Grupo de Dança era minha válvula de escape. 

Era onde eu me desligava dos problemas e me dedicava de corpo e alma. Para a 

vida, o Grupo me ajudou a ter mais autoestima, confiança, segurança, 

responsabilidade, compromisso e disciplina.  

03) A maioria das coreografias eram já trazidas prontas pelo professor Artur, mas 

uma das que mais marcou foi a do Boi, pois o Grupo foi subdividido e cada pequeno 

grupo teve oportunidade de criar algum passo para a coreografia final. Talvez por 

causa disso, foi a coreografia que ultrapassou gerações. Todos dançavam com toda 

energia e empolgação. Era a coreografia mais esperada e desejada pelos alunos e 

plateia. 
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04) Para mim, que fui da primeira formação do grupo, passei 10 anos me dedicando 

a ele, a maior dificuldade era o interesse da própria escola em dar assistência ao 

Grupo e proporcionar espetáculos. Por parte dos demais alunos havia até um certo 

preconceito, pois o grupo de danças clássicas tinha mais incentivo e muito mais 

visibilidade na escola, e nosso grupo era sempre a segunda opção.  

05) Com aumento do incentivo ao Grupo, aos poucos, as portas foram se abrindo e 

o Grupo de Dança Popular foi ganhando espaço e adeptos, proporcionando um 

avanço cultural para grupo, escola e Estado, passando a ser premiado em diversos 

concursos e tendo reconhecimento em nível nacional. 

 

Melanie Moura  

 

01) Me interessei pelo Grupo de Dança, pois sempre gostei de dançar. Nunca fui 

muito chegada a esportes. Então a dança era uma ótima opção pra mim. Além 

disso, me identifico muito com a dança, acho uma belíssima expressão artística que 

pode transmitir muitas coisas boas. 

02) O Grupo sempre foi um xodó para mim. Era uma parte muito importante da 

minha vida, era um lugar onde eu gostava de estar. Prezava muito pelo que 

fazíamos e procurava sempre estar presente nos compromissos que tínhamos e 

acho que isso revela o quão importante era pra mim.  

03) Lembro que uma vez Artur pediu para que a gente contribuísse na montagem da 

coreografia. Daí nos separamos individualmente e tentamos criar movimentos. 

Depois disso, cada um ensinou o passo que tinha pensado ao outro e tentamos 

juntar todos na música. Foi um momento muito significativo.  

04) A primeira coisa era a dificuldade de conciliar o momento de estudo com os 

ensaios. Ensaiávamos três vezes por semana durante aproximadamente duas 

horas, o que tomava bastante tempo, mesmo porque algumas de nós precisavam 

ficar direto depois da aula por questões de transporte e etc. Mas de forma geral dava 

pra se organizar e dar conta. Claro que estando nos ensaios, tínhamos, de alguma 

forma menos tempo que as outras pessoas que não faziam nada, mas não foi tão 

prejudicial. E outra coisa que não tem a ver com o desempenho escolar em si, mas 

que acontecia no contexto da escola é que muitas pessoas não entendiam o que era 

a Dança Popular. A gente falava e elas sempre perguntavam se era dança de rua ou 

https://web.facebook.com/melanie.moura.5
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hip hop e a gente sempre tinha que explicar, o que é uma pena tanta gente não 

conhecer.  

05) Depois da dança me senti mais desinibida. Além dos benefícios para a saúde, 

claro. De forma geral me sentia mais livre, mais espontânea e muito mais leve. Os 

ensaios eram um espaço em que a gente desopilava, relaxava mais, era uma 

válvula de escape mesmo. Acho que era um dos poucos momentos em que a minha 

mente ficava de fato bem tranquila, sem pensamentos acelerados e preocupações 

desgastantes. Todas essas foram coisas que mudaram bastante a minha qualidade 

de vida durante esse período. É tanto que quando eu me formei e saí do grupo, 

muita coisa voltou a "pesar". 

 

Nathalia Larissa  

 

01) Sempre fui apaixonada por dança, e ter a oportunidade de participar de um 

grupo que revive as raízes da minha cultura pareceu uma oportunidade incrível. 

02) O Grupo acabou por se tornar uma espécie de válvula de escape, e toda vez 

que eu estava na sala de dança ou em cima do palco, eu dançava com minha alma 

e tudo alheio a isso já não existia. Foi muito importante no processo de me desligar 

dos problemas e me sentir melhor a cada passo.  

03) Algumas vezes foi me dada a oportunidade de fazer solos coreográficos e esses 

processos eram muito significativos para mim, quando eu podia deixar meus 

sentimentos mais íntimos serem expressos em ritmo.  

04) Conciliar a vida acadêmica com uma atividade extracurricular pode parecer uma 

tarefa árdua, mas é importante reconhecer a importância e necessidade de ter um 

lugar para esvair dos problemas rotineiros. 

05) Dançar significa exprimir todo sentimento dentro de si, nesse sentido, o Grupo 

ajudou muito no meu lado emocional. Quando a mente está sã, o corpo também 

está, e por isso, me sentia muito mais saudável fisicamente. 

 

Nathalya Bezerra  

 

01) Eu sempre tive o fascínio  pela dança, e em virtude dos estudos, tive que parar o 

ballet clássico. Desde então,  eu encontrei no Grupo uma ótima oportunidade de me 
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manter ativa física e mentalmente dentro do ambiente escolar, podendo, assim, ter 

uma vida mais divertida, sem perder o foco nos estudos e o amor pela arte. 

02) O Grupo de Dança Popular, certamente, torna - se uma segunda  casa para 

todos aqueles que o frequentam. Nele eu pude fazer amigos e me relacionar com 

pessoas de pensamentos e virtudes completamente distintas das minhas e, apesar 

dos desentendimentos, o amor pela dança nos torna uma família. 

03) Um dos acontecimentos  mais legais que eu vivenciei no grupo foi no período 

das caravanas, nas quais a gente viajava para fazer apresentações  culturais em 

diversas cidades. Nestas, nós  fomos capazes de perceber as divergências culturais, 

socioeconômicas e regionais entre  as pessoas, o que contribui, de fato, para a 

minha formação pessoal. 

04) A maior dificuldade  é a de saber organizar  e conciliar seu tempo e seus 

horários de modo a garantir um bom desempenho tanto  no acadêmico quanto na 

dança. 

05) Minhas principais mudanças  foram a questão da autenticidade e da imposição, 

pois o grupo me ajudou bastante a me impor diante das dificuldades  e a mostrar 

minha opinião, de forma íntegra,  acima de tudo. Além disso, eu tive uma melhora 

significativa do meu desempenho físico, em virtude do trabalho aeróbico. Mais ainda: 

eu tive inúmeros  momentos de tristeza e de problemas, os quais eu tive na dança 

um refúgio  e uma espécie  de terapia. 

 

Pedro Bastos  

 

01) Na época fui influenciado por um amigo, Marcos, e pela namorada que tinha, 

Juliana. No começo a empolgação vinha por estar com eles e tudo mais, mas aos 

poucos as novas amizades e o conhecimento que fui adquirindo pela dança e pela 

cultura do Nordeste se tornaram a chave para estar no Grupo. 

02) Grande parte do que sou hoje devo ao Grupo. Nele aprendi valores e com os 

"tombos" fui construindo meu caráter. Entre um ensaio e outro, entre as 

apresentações e viagens, o Grupo foi influenciando o que sou. 

03) Não me recordo de nenhum específico. 

04) No dia a dia não era tão fácil às pessoas aceitarem meninos fazendo dança, por 

mais que não tenha sofrido nenhum tipo de preconceito diretamente sempre 
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percebia um "pé atrás" inicial quando dizia que o esporte praticado na escola era 

Dança Popular Folclórica. 

 

05) Mais do que uma atividade escolar, participar das aulas do Grupo foi também um 

aprendizado que tenho certeza que todos que passaram por aquela sala de 

espelhos vai levar para a vida. 

 

Rodrigo Ferreira  

 

01) Ingressei, pois de início participava do Grupo Armorial, que tocava em algumas 

apresentações do Grupo de Dança Popular, e sempre tinha vontade de entrar para o 

Grupo de Dança, até que recebi o convite para participar de um espetáculo 

dançando e não tocando, e daí me encantei e fiquei. 

02) O Grupo tem uma grande importância na minha vida, pois sempre gostei de 

cultura em geral e a cultura popular nordestina, esta desenvolvida no Grupo. 

Conhecia pouco e quando entrei abri meu leque sobre isto, sem falar também nas 

amizades que construí. 

03) Sim começava através do conhecimento do tipo da dança que iriamos 

desenvolver nas coreografias, a historia que ela queria passar, para depois chegar 

ao tema do espetáculo e todos estarem por dentro do que aquela apresentação 

queria passar ao publico que nos assistia. 

04) Não vejo como dificuldade, mas sim como alguns contratempos, o ritmo de 

ensaios que deve ser grande com o choque de horários de aulas de algumas 

turmas. Fora isso, não vejo nenhuma dificuldade. 

05) A desenvoltura, impor posicionamento, o conhecimento intelectual e cultural e 

dentre outras milhões de coisas. 

 

Sabrina Barth  

 

01) Por que eu percebi que o Grupo era participativo nos eventos do Colégio, e que 

todos dançarinos eram bastante unidos, algo que eu queria fazer parte. 
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02) É o lugar onde eu fiz minhas maiores amizades, e é onde eu consigo desopilar 

de toda pressão de Colégio e tudo mais. Além de ter a segurança de sempre ter um 

apoio do Grupo, o qual nunca nos deixa de lado. 

03) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

04) É toda a pressão por parte da escola de estar sempre estudando, e muitas 

vezes, marcar aulas na hora dos ensaios que faz com que a jornada no Grupo se 

torne complicada, mas Artur sempre nos ajuda a conciliar a nossa vida escolar com 

os ensaios e compromissos do grupo. 

05) No Colégio, foi possível perceber a equipe de coordenação e o SEAC me 

notando como integrante do grupo e muitas vezes me ajudando quando se tratava 

desse assunto, e meu rendimento nas aulas melhorando, porque o Grupo me 

ajudava a desopilar de toda a pressão me deixando mais leve. Além disso, sabia 

que eu tinha sempre alguém para contar, quando eu precisasse de conselhos e 

ajuda. 

 

Anderson Stanrley P. Santos  

 

01) Porque sempre me interessei por dança, no que tange principalmente ao seu 

resgate cultural com respeito às "raízes" populares.  

02) Ensinou-me a diversão com disciplina, união e construção da fraternidade. 

03) Quando das danças de musicalidade temas: "Boi bumbá" e "Na pancada do 

Ganzá", nos quais a sinergia coreográfica, a alocação do espaço dos componentes 

dos "brincantes" (dançarinos), tal qual os passos por eles promovidos, a disposição 

dos homens e mulheres em cada contexto das músicas vieram a expressar de forma 

tônica e emocionante e coerente expressão da força do que as músicas temas vêm 

a clamar.  

04) As dificuldades pautaram-se mais na questão do "bullying", com respeito a 

participação dos homens na dança por outros alunos. No mais, no Colégio no qual 

fiz parte havia, no entanto, o apoio quanto ao engajamento de tais danças por todo e 

qualquer aluno que assim se interessasse, principalmente por parte de seu 

docente/coreógrafo/amigo.  
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05) A dança trouxe a mudança de percepção, do ponto de vista integrativo pela 

equipe de participantes, sem escantear a diversão integrada com a disciplina. 

 

 

 

 

Thaynara Álvares  

 

01) Desde criança eu sonhei em ser bailarina. Ao chegar no Colégio Marista, aos 

seis anos de idade, entrei para a escolinha de dança, sempre almejando começar a 

dançar no Grupo de Dança Popular, pois me encantava muito.  

02) O Grupo de Dança foi muito importante na minha vida, pois me fez crescer como 

pessoa, através dos ensinamentos de Artur Garcez, bem como as regras de 

disciplina impostas ao Grupo. Além disso, eu carrego o grupo comigo para onde eu 

vou, visto que ele ficou "enraizado" em mim. Sempre me pego dançando em casa 

algumas coreografias, escutando músicas e procurando conhecer mais a cultura 

popular nordestina. 

03) Lembro-me muito da montagem da coreografia Feira de Mangaio, com o 

professor Samarone. Todos muito engajados, ajudando um ao outro, e, acima de 

tudo, buscando sempre aprimorar a coreografia. 

04) As atividades escolares, em especial a atual carga horária das escolas, 

atrapalha os jovens a se dedicarem a esportes, em especial o Grupo de Dança, que 

sempre exigiu uma grande dedicação. Infelizmente, eu me ausentei por este motivo, 

pois eu apresentava dificuldades escolares, e não consegui conciliar o que mais 

amava, com os estudos. 

05) Depois de entrar para o Grupo, eu observei em mim uma maior maturidade, 

disciplina e autoconfiança. 

 

 

 

  

         


