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RESUMO 

 

Este trabalho investigou o processo criativo do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment, do 

Coletivo paraibano Tribo Éthnos, fundado na década de 1990 e ainda em atividade. A 

estratégia metodológica se dá através de estudos descritivos, valendo-se da teoria e prática de 

diversas linguagens artísticas presentes na obra apontada: artes visuais, performance, 

literatura e histórias em quadrinho; em ações realizadas pelo Coletivo ao longo dos anos, 

objetivando descrever e analisar o processo de criação do referido espetáculo de dança, 

através da minuciosa coleta de dados por meio de entrevistas abertas e semiestruturadas, e da 

pesquisa e captação de materiais audiovisuais. A Tribo Éthnos destaca-se na cena local na 

cidade de João Pessoa, e estadual, na Paraíba, visto que, nesse longo percurso de existência, 

além da preocupação em fundir muitas formas artísticas, bem como os artistas da Paraíba, 

aglutina pessoas que fazem arte em outros países e faz das danças urbanas algo instigante. A 

Tribo ainda preocupa-se com a troca de saberes através de palestras, oficinas, cursos e 

intercâmbios. A dissertação investiga o processo de criação dos artistas e, especificamente, 

dos dançarinos, utilizando-se principalmente do conceito de work in progress, proposto por 

Renato Cohen, e aplicado ao espetáculo estudado. Apresentam-se descrições dos movimentos 

coreográficos, do espetáculo de dança paraibano Ethnotron-Ghetto Experiment, de Dança de 

Rua da Era Funky, especificamente, com estilos como popping, waving, animation, strobing, 

floatine/ slidini, tiokine, trebing, breaking, waving, sliding, entre outros, visto serem estes 

parte integrante do processo de criação. Tais estilos remetem ao ilusionismo ou ao 

mimetismo, sugerindo, em seus movimentos truques, câmeras lentas, flutuações com os pés, 

entre outros. Segundo Valmir Vaz, o Coletivo, através do espetáculo, busca a integração dos 

corpos, procura uma libertação individual e sugere uma sensação de querer voar nas 

coreografias/cenas. Abordam-se os aspectos do processo criativo: o espaço cênico, o trabalho 

corporal, a sonoplastia e a roupa/indumentária. Trabalha-se o conceito do corpo virtual de 

José Gil no aspecto do corpo cênico. 

 

Palavras-chave: Processo criativo. Dança. História. Corpo. Trabalho em progresso. 
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ABSTRACT 

 

This work investigate the creative process of the show Ethnotron-Ghetto Experiment of the 

collective „Tribo Éthnos“, from Paraíba, founded in 1990 and is still active. The 

methodological strategy takes place through descriptive studies, drawing on the theory and 

practice of various artistic languages present in the pointed work: visual arts, performance, 

literature and comic books; on actions taken by the collective over the years, aiming to 

describe and analyze the process of creating the aforementioned dance show Ethnotron-

Ghetto Experiment, through a careful collection of data through open and semi-structured 

interviews and research and also through uptake of audiovisual materials. The "Tribo Ethnos" 

stands out in the local scene in the city of João Pessoa and in the State of Paraiba, since, in 

this long path of the collective existence, beyond the concern for merging many art forms and 

artists from Paraíba, binds people who make art in other countries and do something exciting 

through urban dances. The "Tribo" is also concerned with the exchange of knowledge through 

lectures, workshops, courses and exchanges. This dissertation investigates the creative process 

of artists, specifically dancers, using mostly the work in progress-concept, proposed by 

Renato Cohen, studied and applied to the spectacle. We present descriptions of choreographic 

movements of the dance show Ethnotron-Ghetto Experiment, specifically street dance from 

the „Funky Era“ with styles such as popping, waving, animation, strobing, floatine / slidini, 

tiokine, trebing, breaking, waving , sliding, among others, because they are an integral part of 

the creation process. These styles  refer to illusionist mimicry, suggesting tricks in his 

movements, slow motion, fluctuations with the feet, among others. The collective, through 

this spectacle, aims to integrate the body, seeks an individual liberation and suggests a feeling 

of wanting to fly in its choreography / scenes. It addresses aspects of the creative process: the 

scenic area, the body work, the sound, the design and the clothing / costumes. This work also 

analyses the José Gil's concept of the virtual body  into the aspect of the scenic body. 

 

Keywords: Creative process. Dance. History. Body. Work in Progress. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema desta pesquisa surgiu logo após a finalização da graduação em 

Licenciatura em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), no ano de 2010, através do contato com os conteúdos das 

disciplinas Expressão Corporal e Vocal II, ministradas pela professora Ms. Valéria Vicente; 

Coreografia para o Teatro e para a Dança, ministrada pelo professor Guilherme Schulze, e 

Evolução do Teatro e da Dança I e II, ministradas pelos professores Elias de Lima e Erlon 

Cherque. 

No grupo de pesquisa NepCênico (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Corpo 

Cênico) da UFPB, tive contato com o meu coorientador, Guilherme Schulze, que me auxiliou 

nas pesquisas sobre os grupos de dança da Paraíba. Encontrei um universo de percepção e 

compreensão do corpo como fonte de expressão criativa e, ao cursar as mencionadas 

disciplinas, descobri a existência de danças com movimentos mais próximos do cotidiano, 

sistematizadas através de estudos como, por exemplo, os métodos do teórico austríaco Rudolf 

Laban
1
, da área de dança, e a metodologia de dança da coreógrafa alemã Pina Bausch

2
. 

O que me fascinou, de início, foi que essas danças se descomprometiam com 

coreografias repetitivas e sincrônicas. Então, interessei-me por estudar a dança sob essa 

perspectiva e, assim, cheguei a esta pesquisa, que investiga a história do Coletivo paraibano 

Tribo Éthnos, realizando, mais especificamente, uma análise do processo criativo do 

espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment, o qual integra princípios do break
3
, locking

4
, do b. 

boying ou b.girling
5
, movimentos explosivos, mudras da yoga, artes marciais, entre outros 

estilos de dança.  

                                                                 
1
 Dançarino e coreógrafo austríaco. Nasceu na Bratislava (também conhecida como Pozsony e Pressburg), então 

pertencente à Hungria, em 15 de dezembro de 1879 e morreu em 1º de julho de 1958 em Weybridge, Surrey. É 

considerado o maior teórico da dança do século XX e precursor da dança-teatro, juntamente com o Kurt Joos. 

Dedicou sua vida ao estudo e sistematização da linguagem do movimento em seus diversos aspectos: criação, 

notação, apreciação e educação. Possui como obras: Domínio do Movimento (1978) e Dança Educativa Moderna 

(1990). 
2
 Philippine Bausch, mais conhecida como Pina Bausch, foi uma coreógrafa, dançarina, pedagoga de dança e 

diretora de balé alemã. 
3
 O eletro-boogie foi um dos primeiros movimentos dançados no break. Ao dançar, os dançarinos segmentam o 

corpo nas articulações, utilizando-se de movimentos diretos e leves, com formas estáticas. A ação de pontuar 

com o ficar parado e a ação de deslizar (movimento, suave, direto e lento) se alternam, dando impressão aos 

espectadores de um boneco se movimentando. 
4
 Reúne movimentos precisos e explosivos, lembra alguns personagens de desenhos animados pela 

expressividade da execução.  
5
 Ações motoras realizadas predominantemente no chão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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Um dos objetivos da pesquisa é saber de que forma o Coletivo, através do espetáculo 

mencionado, se debruça na criação artística para consolidar a obra que pretende ser reflexiva 

dos seus 23 anos de trabalho.  

Esta investigação está fundamentada nas técnicas de pesquisas antropológicas que dão 

voz aos atores sociais (GEERTZ, 1978), caso em que o discurso dos bailarinos e bailarinas, 

dos coordenadores e do diretor sobre o entendimento de suas danças está embasado 

teoricamente nas temáticas de corporeidade, processo de criação do espetáculo de dança, 

dança na contemporaneidade e dança urbana. Há ainda como contexto espacial a cidade de 

João Pessoa, capital do estado da Paraíba, e, como recorte temporal, os anos de 1990 a 2013. 

O aporte teórico teve por base os seguintes autores: Thomas Kuhn
6
, Stephen Nachmanovitch

7
, 

Norman K. Denzin
8
, Yvonna S. Lincoln

9
, Fayga Ostrower

10
, Guilherme Schulze

11
, Cecília 

Salles
12

, José Gil
13

 (2004) e Renato Cohen
14

.  

Dessa forma, investigo a dança local através da Tribo Éthnos em Ethnotron-Ghetto 

Experiment, com suas abordagens técnicas e estéticas diversas para traduzir o contexto 

criativo da dança presente nesse Coletivo, refletindo a arte como agente da criatividade 

humana, desencadeando inúmeras possibilidades interpretativas. 

Sob a perspectiva do campo de comunicação artística, esta dissertação contribui para 

que a Tribo Éthnos possa ser analisada de forma mais ampla e concreta – além das restrições 

sobre aspectos técnicos e materiais que lhe competem no contexto da dificuldade de apoio e 

patrocínio; revela, ainda, seu potencial criativo e estuda as suas linguagens, visto que 

                                                                 
6
 Físico e filósofo da ciência estadunidense. Seu trabalho incidiu sobre história e filosofia da ciência, tornando-se 

um marco no estudo do processo que leva ao desenvolvimento científico. 
7
 Violonista, compositor, poeta, professor. Trabalha com computação gráfica. Estudou psicologia e literatura em 

Harvard. 
8
 Professor condecorado na área de comunicações, pesquisador do College of Communications e coordenador de 

pesquisa de comunicações, sociologia e humanidades na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. 
9
 Professora de ensino superior na Texas A & M University, e coeditora da primeira edição do Manual de 

Pesquisa Qualitativa (1994). É também coeditora do periódico Qualitative Inquiry, ao lado de Norman K. 

Denzin. 
10

 Artista plástica brasileira nascida na Polônia. Atuou como gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, teórica 

da arte e professora. 
11

 Professor da UFPB. Doutor em estudos coreográficos pela Universidade de Surrey, Inglaterra.  
12

 Doutora em Linguística Aplicada e Estudos de Línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(1990), onde atualmente ministra aulas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica.  
13

 Filósofo, ensaísta e professor universitário português. 
14

 Diretor, performer e teórico. Pesquisador de arte e tecnologia. Atua em São Paulo desde meados dos anos 

1980, um dos diretores mais conectados às inovações multimídias e performáticas. Fez mestrado e doutorado na 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), com temas associados às técnicas 

da performance. Professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp e da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP), respeitado como um especialista em tais domínios. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs
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produções e apresentações dessa forma artística ainda são difíceis de encontrar e de produzir 

na capital da Paraíba. 

O Coletivo é uma grande referência no estado da Paraíba, pois trabalha com o 

universo do hip hop, especificamente com as danças urbanas, aliada à dança contemporânea. 

Esse Coletivo tem um trabalho de originalidade, peculiaridade e determinação ao longo de 

mais de duas décadas, sendo que o diretor da Tribo Éthnos trabalha intensamente para 

difundir a dança urbana pelo interior do estado da Paraíba. Para isso, promove encontros, 

palestras, oficinas e debates. 

 No cenário brasileiro, há um Grupo de Rua de Niterói, fundado em 1996, através dos 

coreógrafos Bruno Beltrão e Rodrigo Bernardi, que possui um trabalho semelhante na fusão 

da dança de rua com a dança contemporânea. De acordo com informações do Instituto Alfa de 

Cultura (2013), na formação inicial, era uma companhia amadora, constituída por jovens 

estudantes de dança que participavam de festivais competitivos no Rio de Janeiro. 

Atualmente, o grupo pesquisa as relações entre a dança de rua e a dança contemporânea.  

Em relação aos procedimentos da pesquisa, estou de acordo com Deslandes, Gomes e 

Minayo (2012), os quais compreendem a metodologia enquanto “conjunto de técnicas [que] 

deve dispor de um instrumento claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses 

teóricos para o desafio da prática”. Os autores ainda explanam: 

 

Nenhuma teoria, por mais bem elaborada que seja, dá conta de explicar ou 

interpretar todos os fenômenos e processos. Por vários motivos. Primeiro 

porque a realidade não é transparente e é sempre mais rica e mais complexa 

do que nosso limitado olhar e limitado saber. Segundo, porque a eficácia da 

prática científica se estabelece, não por perguntar sobre tudo, e, sim, quando 

recorta determinado aspecto significativo da realidade, o observa, e, a partir 

dele, busca suas interconexões sistemáticas com o contexto e com a 

realidade. [...] Ela é feita de um conjunto de proposições. Quer dizer, ela é 

um discurso sistemático que orienta o olhar sobre o problema em pauta, a 

obtenção de dados e a análise dos mesmos. (DESLANDES; GOMES; 

MINAYO, 2012, p.17-18) 

 

Ainda na percepção de Deslandes, Gomes e Minayo (2012, p. 18), uma teoria teria 

analogia com uma grade, a partir da qual se olha e se delimita a interpretação da realidade; ela 

é um conhecimento, e não deve ser estanque.  

Assim, nesta pesquisa, os dançarinos integrantes da Tribo Éthnos foram 

metodologicamente entrevistados, sendo aplicadas entrevistas abertas e semiestruturadas, em 

harmonia com os princípios da pesquisa qualitativa. Esta se conceitua como um campo de 

investigação que abrange uma enorme variedade de métodos e de abordagens, “tais como o 

estudo de caso, a política e a ética, a investigação participativa, a entrevista, a observação 
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participante, os métodos visuais e a análise interpretativa” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 

16). Além disso, deve-se compreender que ela 

 

[...] envolve o estudo de uso e a coleta de uma variedade de materiais 

empíricos – estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história de 

vida; entrevista; artefatos; textos e produções culturais; textos 

observacionais, históricos, interativos e visuais – que descrevem momentos e 

significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p. 16) 

 

Tanto o diretor quanto os demais membros do Coletivo foram indagados através das 

conversas, das fotografias, das gravações, das entrevistas e dos lembretes do meu caderno de 

registros. Ocorreu o registro audiovisual e fotográfico dos ensaios e apresentações do 

espetáculo acima citado. A dissertação se caracteriza por ser descritiva, fazendo uma análise 

social, histórica e cultural do Coletivo e do espetáculo observado, com enfoque no processo 

de criação. Quanto a isso, Cecília Salles (2004) ressalta os procedimentos metodológicos do 

processo de criação artística, com ênfase nas artes visuais, mas que podem ser aplicados à 

dança, relatando que:  

 

[...] ao se acompanhar um processo, vão se percebendo certas regularidades 

no modo de o artista trabalhar. São leis de seu modo de ação, com marcas de 

caráter prático. São gestos, muitas vezes, envoltos em um clima ritualístico. 

Sob esse prisma, todo artista tem um método que pode diferir de um 

processo para outro. Estou me referindo a método como série de operações 

lógicas responsáveis pelo desenvolvimento da obra: procedimentos lógicos 

de investigação. (SALLES, C., 2004, p. 60) 

 

Essa ação é valorizada por Valéry (1991 apud SALLES, C., 2004, p. 61) que afirma 

apreciar um ser humano quando ele encontra uma lei ou um processo; por sua vez, para 

Goldberg (apud SALLES, C., 2004, p. 62), o trabalho da arqueologia visa a resgatar 

fragmentos do raciocínio do ser humano no acompanhamento de sequências de gestos ou 

procedimentos.  

Segundo Eisenstein (apud SALLES, C., 2004, p.62), “o método, diz respeito, portanto, 

às diferentes formas de raciocínio desenvolvidas em toda e qualquer ação do artista”. A obra 

de arte procura atingir um resultado. Mas é sobre o processo que ela orienta toda a sutileza 

dos seus métodos. Ainda segundo Cecília Salles (2004, p. 71), o desejo de concretização do 

processo pode gerar o encontro de meios de superação dos limites impostos pela matéria, 

podendo vencer, nesse caso, tais aparentes impossibilidades. A mesma autora ainda explana 

que “o desejo do artista libera as possibilidades em um movimento extremamente ativo de 
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ação e reação e impele para o desbravamento daquilo que parece ser não permitido” 

(SALLES, C., 2004, p. 71). 

De acordo com Pareyson (1989, apud SALLES, C., 1994), o processo criativo é palco 

de uma relação densa entre o artista e os meios por ele selecionados, que envolve resistência, 

flexibilidade e domínio, o que significa uma troca recíproca de influências. Esse diálogo entre 

artista e matéria exige uma negociação que assume o formato de “obediência criadora”, termo 

esse utilizado pelo referido autor. “Muito da complexidade da relação do artista com a matéria 

se explica pela mobilização interior que esse confronto exige, mobilização essa de grande 

intensidade emocional” (SALLES, C., 1994, p.72). 

Quanto à escolha pelo Coletivo Tribo Éthnos, esta ocorreu por se caracterizar como 

um Coletivo de destaque na cena pessoense, paraibana, nordestina e na África Ocidental. 

Nesse contexto, experiências vividas pelo Coletivo, as quais serão descritas no primeiro 

capítulo deste trabalho, evidenciam a sua notoriedade. A Tribo Éthnos fez contato com 

artistas de outros países, como Kingsley Émele Charles e Benjamim Okpalaugo (Nigéria), 

Guilherme Semmedo (Guiné-Bissau), Jovi Chironda (Moçambique), Joris Beets (Holanda), 

Nathalie Faucher, Mirjana Jovic, Céline Auclair, Chistine Comptdaer, Samuel Demolliens, 

Fabien Toulmé, Patrice Gomis (França), David Kane (EUA) e Thor Hagedorn (Alemanha). O 

Coletivo se consolidou desde os anos de 1990 e até hoje vem disseminando e solidificando a 

cultura artística visual, sonora, cênica, textual e gráfica, ao mesmo tempo em que dialoga com 

a literatura e as histórias em quadrinhos. Há ainda inserções quanto ao design das roupas, das 

camisas, e mesmo das fotos, dos cartazes, dos livretos, dos discos, nos quais se nota a 

ideologia do movimento hip hop em toda a sua plenitude, indo bem além da dança, a qual 

recorto nesta dissertação enquanto espetáculo analisado, por ser esse meu interesse, mas 

compreendendo que o hibridismo vivenciado por esse Coletivo determina um processo de 

criação muito específico para a dança contemporânea presente no espetáculo Ethnotron-

Ghetto Experiment. 

Como pesquisadora, interessa-me a fusão de diversas linguagens artísticas e, 

especificamente, a hibridização de várias técnicas de dança e princípios de movimentações, 

tanto do cotidiano como de influências orientais e ocidentais. Meu fascínio pelo Coletivo se 

justifica pelo fato de que, ao longo das décadas, ele procurou trabalhar com aproximações e 

integrações com diversos artistas da Paraíba e do mundo, já apontados. O espetáculo 

Ethnotron-Ghetto Experiment é conhecido por trazer referência da dança contemporânea para 

a dança de rua e por ter sido influenciado pelos movimentos corporais presentes no hip hop. 
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Os objetivos da dissertação, no primeiro capítulo, consistem em uma análise social, 

histórica, temporal e geográfica do Coletivo Tribo Éthnos. No segundo capítulo, investiga-se 

como o espetáculo paraibano Ethnotron-Ghetto Experiment se utiliza da dança urbana, dança 

popular na contemporaneidade, entre outras, em seu processo criativo, buscando perceber 

como os membros do Coletivo definem e compreendem suas danças, transportando-as para as 

cenas do espetáculo mencionado. E por causa de sua importância nas criações do Coletivo, 

realiza-se uma análise de como a dança de rua, sobretudo o hip hop, está inserida atualmente 

na cidade de João Pessoa - PB. No terceiro capítulo, analisa-se a importância dos aspectos 

técnicos da composição básica cênica: os espaços cênicos, a sonoplastia, a 

roupa/indumentária, maquiagem e o trabalho corporal. Por fim, conclui-se estudando as 

mudanças e avanços ocorridos no espetáculo Ethnotron, de 2009 até 2013. 
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CAPÍTULO 1 – O COLETIVO TRIBO ÉTHNOS  

 

De acordo com os métodos e técnicas de pesquisas antropológicas, escolhidas como 

metodologia para fundamentar esta dissertação e penetrar nas discussões apontadas, se faz 

necessário conhecer o objeto de estudo minuciosamente. Por isso, descrever-se-á, a seguir, 

uma contextualização social, histórica, geográfica, econômica e temporal da Tribo Éthnos 

para, posteriormente, se proceder à análise detalhada dos processos criativos através das 

técnicas de Dança de Rua, dança popular, com enfoque no hip hop, do espetáculo Ethnotron-

Ghetto Experiment. 

Neste capítulo, apresenta-se um histórico do Coletivo, com ponderações sobre o 

trabalho de criação do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment, estreado parcialmente no 

aniversário de 20 anos do Coletivo Tribo Éthnos, no dia 27 de março de 2010, na Aliança 

Francesa de João Pessoa - PB, lembrando-se de que esse Coletivo já possui um histórico de 

apresentações que será descrito mais adiante. Entender qual é o caminho e quais métodos são 

utilizados durante o processo de criação, com o intuito de se destacar a dança paraibana, é o 

que fundamentalmente interessa, assim como desmistificar e compreender a forma como a 

cena de João Pessoa é posta no estado, na região Nordeste, no país e no mundo, através desse 

Coletivo especificamente. 

Rodrigues (2001) explica que, atualmente, com a insaciável sede da humanidade pela 

exploração da cultura de outros povos, a internet transformou-se em uma alternativa de 

comunicação de dimensão planetária, que antes parecia restrita apenas à ficção literária: 

 

É desse universo que se nutre, do qual pensa e fala o Coletivo Tribo Éthnos, 

grupo de jovens artistas habitantes da cidade de João Pessoa, cuja filosofia 

de vida remete à inexistência de pátria, de lugar, do regional – pois buscam o 

universal – mas que ao mesmo tempo fala das aldeias e do contato possível 

entre elas, através das novas tecnologias construídas pelo homem. 

(RODRIGUES, 2001, p. 264) 

 

Segundo o diretor do Coletivo Tribo Éthnos, Valmir Vaz, conhecido como Vant
15

, 

priorizam-se como expressões principais a música e a dança. Na dança, faz-se uso dos 

variados estilos de Dança de Rua, com enfoque no hip hop, dança contemporânea, dança 

popular, da técnica de yoga e da arte marcial. Além disso, utilizam-se outras linguagens 

                                                                 
15

 Artista visual, fundador e diretor do Coletivo Tribo Éthnos. Dançarino, músico, performer e pesquisador 

autodidata, ministra oficinas de Dança de Rua, no Centro Estadual de Arte em João Pessoa - PB. Destacou-se no 

Coletivo Tribo Éthnos por participar em 1998 do projeto de gravação para o documentário cinematográfico 

Música do Brasil, dirigido e produzido pelo antropólogo Hermano Vianna, apresentando performances de dança 

e música.  
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artísticas, como arte gráfica, arte visual, literatura, pintura, desenho, fotografia, moda, 

sobretudo no processo de criação da indumentária e, ainda, histórias em quadrinhos, 

somando-se às expressões da cultura local pessoense, cultura ancestral indígena e regional 

paraibana, ressaltando-se as linguagens tradicionais em harmonia com os elementos 

contemporâneos.  

Segundo Vant
16

, os trabalhos são principalmente multi e interdisciplinares e, acima de 

tudo, multiestéticos, privilegiando-se vários estilos musicais como, por exemplo, música 

popular brasileira, música étnica e música experimental. O estilo do Coletivo é calcado na 

mestiçagem, sincretismo de múltiplas tendências de tempos, épocas diferentes e lugares. Há a 

preocupação ideológica em se praticar a inclusão e o encontro entre culturas dentro de um 

contexto humanista.  

Vant
17

 explana ainda que o Coletivo engloba cultura afro-brasileira, techno, cultura 

digital, rock, arte nordestina, samba, ritmos caribenhos, jazz, erudito e clássico. A Tribo 

Éthnos almeja executar outras ideias e trabalhos com artistas de outras nações, e conseguiu 

executar algumas alianças descritas mais adiante.  

A professora e pesquisadora paraibana Nara Limeira
18

 faz uma análise da escolha do 

nome do Coletivo: 

 

A escolha do nome – Tribo Éthnos – já aponta para algumas possibilidades 

de compreensão. Tribo Éthnos é coletividade. O que a “tribo” restringe, o 

“éthnos” pode incluir todos os povos do planeta, respeitando as diferenças e 

projetando-as como a grande riqueza da diversidade cultural que representa a 

vida humana da terra: viver em grupo.  

 

A Tribo Éthnos trabalha
19

 para se tornar um Coletivo com interfaces internacionais, 

com contatos e participação de artistas de outros países como Nigéria, República da Guiné 

Bissau, França, República do Senegal, República da Gâmbia e República de Moçambique e 

Holanda. Está produzindo um CD-ROM multimídia com o resumo de tudo o que fez durante 

20 anos e pretende lançar um DVD com videoclipes de algumas músicas. Alguns já foram 

produzidos, como Euroasioamerindioafricano, Arandu Arakuaa, Caminito, Catiti e Caerê e 

Stammificatie e a história da Tribo Éthnos. O projeto se tornou uma ONG, 

institucionalizando-se em 2008 e passando a assumir o nome de Coletivo Tribo Éthnos. 

                                                                 
16

 Informação retirada do currículo em pesquisa realizada em 19 de dezembro de 2012 no acervo do Coletivo em 

João Pessoa - PB.  
17

 Idem.  
18

 Disponível em portaibip.com acesso em 13/09/2005. 
19

 Informação retirada do currículo em 19 de dezembro de 2012 no acervo do coletivo em João Pessoa - PB.  
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Segundo o diretor
20

, resolveram se denominar Coletivo por terem uma proposta de trabalho 

voltada a aglutinar pessoas de diversas culturas.  

 

1.1 O HISTÓRICO DO COLETIVO TRIBO ÉTHNOS 

 

Conhecendo-se o histórico de trabalho do Coletivo, percebe-se uma clara articulação 

de disseminação da cultura artística, filosófica, performática e ideológica com a valorização 

da dança de rua e o reconhecimento do hip hop. Conforme Vant
21

, o histórico de trabalho 

pode ser relatado através dos anos: 

 

Na década de 80, com a nova sensação de dança dos Estados Unidos (EUA), onde a 

mídia brasileira (o programa do Fantástico) apresenta aos seus cidadãos o break 

como uma dança de rua descoberta pela mídia de New York. Então, os paraibanos 

Valmir Vaz (Vant), Dinarte da Nóbrega e Fábio Palmeira resolveram dançar o 

breakdance, funk e soul.  

 

No ano de 1986, é criado o grupo Elétrico por Valmir Vaz (na época, conhecido por 

Mago Watt), Fábio Palmeira (Elétron F), Dinarte da Nóbrega (Black Position) e Carlos 

Roberto (Aborígene Volt). Este grupo foi pioneiro na sintetização e pesquisa da cultura do hip 

hop em João Pessoa. 

Em 1988, com o surgimento de novos integrantes, passariam a tomar partido da 

Academia Hércules e a chamar-se Elétrico Cia. Hércules, no qual o grupo dançaria jazz e hip 

hop. Esse grupo organizou dois concursos de dança livre na Comunidade Universitária e 

Centro Comunitário de Mangabeira, ambos de João Pessoa - PB, em 1988 e 1989, ofertando 

aos grupos de periferia a oportunidade de mostrar as suas coreografias utilizando-se do jazz, 

break e funk. Participaram da I Mostra de Dança do Serviço Social do Comércio (SESC) de 

João Pessoa com o espetáculo Num Beco, unindo jazz dance e hip hop, usando também 

música ao vivo no formato de rap com cenário grafitado e figurinos criados de acordo com a 

estética do hip hop. Segue um cartaz do espetáculo Num Beco: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
20

 Em entrevista realizada em 25 de outubro de 2013. 
21

 Idem. 
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Imagem 1 – Cartaz de 1988 

 

Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014.  

 

Em 1989, a Elétrico Cia Hércules se desfaz. Os integrantes Vant e Fábio Palmeira 

(Fbi) começaram a compor músicas e ainda continuaram o treinamento com o hip hop dance. 

Convocaram todos os participantes de break, DJs, rappers e começaram a se encontrar aos 

domingos no Teatro de Arena no Espaço Cultural José Lins do Rego de João Pessoa, sendo 

esse um espaço de reciclagens e aulas, para ensaiar os passos em grupos, estrear as primeiras 

composições de rap e dar início à discotecagem. Apesar de a demanda de grupos que se 

reuniam ser grande, o movimento se dispersou e durou apenas dois anos. 

 

 Imagem 2 – Alexandre Alex, Joseane Dias, Fábio Palmeira e Valmir Vaz (agosto/1990 – João Pessoa – 

PB). 

 

Fonte: Acervo do Coletivo, em 24 abr. 2013. 
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Em seis de março de 1990, na capital do estado da Paraíba, Fábio (Fbi) e Vant se 

integram a Alexandre Alex Almeida (Ruh Skjebne) e consolidam o projeto Tribo Éthnos com 

o intuito de investigar e mesclar música, literatura, dança, teatro e arte visual.  

Nos dias 27, 28 e 29 de maio de 1991, a convite da Biblioteca Central da UFPB, 

realizam um ciclo de palestras e um seminário intitulado Dança de Rua para estudantes e 

professores, tanto universitários como de primeiro e segundo grau. Neste, dialogam sobre o 

movimento hip hop, esclarecendo a população sobre a importância e a natureza dessa cultura 

urbana, além de discutir caminhos para poder colocar em prática essa forma artística. Naquele 

mesmo ano, ingressam novos componentes na Tribo Éthnos: Junior Punk, Marcelo Panda e 

Lúcio Cesár, quando então começam a montagem de um projeto de gravação para um disco. 

Realizam rifas, estampam camisas e começam a angariar recursos financeiros para realizar o 

projeto. Ainda em 1991, participam, no período de 20 a 23 de outubro, da V Mostra de Dança 

do SESC, em parceria com o grupo Generation Street Beat (GSB), apresentando o espetáculo 

Homens do Concreto. 

 

Imagem 3 – Homens do concreto: Vant, FBi, Cazuza, Rosemberg e Jair 

 no SESC-PB, em 23 de outubro de 1991. 

 

Fonte: Acervo do Coletivo, em 24 abr. 2013. 
 

Em 1992, gravam com poucos recursos uma demo-tape. Entretanto, segundo o 

diretor
22

, devido a uma série de imprevistos e dificuldades – entre elas, terem sido ludibriados 

–, a gravação não atende às expectativas, mas serve para se reavaliar o trabalho e começar a 

dar-lhe uma nova roupagem. Em agosto, são convidados para a abertura do VII Festival de 

                                                                 
22

 Em entrevista realizada em 25 de outubro de 2013, em João Pessoa - PB. 
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Música Popular Brasileira SESC-PB, tendo uma excelente recepção por parte do público, 

razão pela qual foram também convidados para o encerramento do evento. 

 

Imagem 4 – Tribo Éthnos no Festival de Música Popular Brasileira 

 em 18 de agosto de 1992, no SESC-PB. 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 24 abr. 2013. 

 

Em 1993, inscreveram-se no edital do Governo do Estado da Paraíba para o apoio e 

circulação de projetos de shows e gravação de discos. Foram selecionados e receberam um 

financiamento para uma das etapas do processo de confecção do disco. Nesse caso, 

escolheram a gravação da fita demo-tape.  

No segundo semestre, Valmir Vaz (com o nome artístico Vant Watt) inicia um curso 

de dança hip hop na Escola de Dança do Espaço Cultural de João Pessoa - PB (EDEC). Nos 

dias 02 e 03 de dezembro de 1993, realiza o recital de encerramento da escola com o 

espetáculo de dança Nahuxa no Teatro pessoense chamado Paulo Pontes. 

Em janeiro de 1994, entram novamente em estúdio e gravam a demo-tape. No mesmo 

mês, apresentam-se na mostra paralela do Festival Nacional de Arte de João Pessoa - PB 

(FENART). Passam a ensaiar e a montar o musical Urbanus Hip-Hópera nos meses 

seguintes, e apresentam-se na Escola Técnica da Paraíba, Escola Polivalente SESC Centenário 

de João Pessoa, UFPB (Biblioteca Central), até o dia 21 de outubro, quando realizam o 

prelúdio do referido musical, que reúne a dança, a música e artes visuais da Tribo, no Teatro 

Paulo Pontes, visando a participar da III Mostra Estadual de Teatro e Dança da Paraíba, ópera 

que misturava música e dança da Tribo Éthnos. São selecionados e apresentam o espetáculo 

no dia 21 de novembro de 1994. Participam da campanha publicitária do Shopping 
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SEBRAE
23

 de João Pessoa, na III Passarela da Moda (IV FEMOV e V FECOM), com jingle e 

elenco para VT de televisão. 

Depois de reestruturar o trabalho, Vant une-se à Ativa Academia e passa a ministrar o 

curso de hip hop streetdance, integrando vários estilos, como o locking, o qual, segundo Silva 

(2012, p. 15) reúne movimentos precisos e explosivos, lembrando alguns personagens de 

desenhos animados por causa da expressividade da execução. Vant afirma que é um estilo da 

dança urbana do EUA, sendo a mais antiga do período da era funky, extremamente 

popularizada nos programas de show e caracterizando-se por ser uma dança engraçada e 

brincante. Outros estilos utilizados são o popping, que, ainda de acordo com Silva (2012), é 

uma dança com movimentos de contração e relaxamento muscular (que lembra os 

movimentos de um robô); b-boying, descrito por Silva (2012) como ações motoras realizadas 

predominantemente no chão. Vant fala desse estilo como uma dança acrobática bastante 

popularizada pela mídia dos anos 80, pela indústria do cinema e do vídeo, e que foi criada a 

partir de outra dança dos anos 80, chamada Rocking; e eletro-boogie. De acordo com Vilela 

(1998, p. 121), o eletro-boogie
24

 tem características da mímica, sendo muitas vezes chamado 

de “robô”, sendo concretizada geralmente em pé, nos níveis alto e médio
25

. Vilela (1998) 

relata que foi um dos primeiros movimentos dançados no break e, ao dançar, os dançarinos 

segmentam o corpo nas articulações.  

De janeiro de 1994 até o segundo semestre de 1995, a Tribo Éthnos trabalhou 

arduamente pela realização do disco, que se consolidou em julho desse mesmo ano, quando se 

concluiu finalmente a etapa final do disco prensado. 

Após um intenso trabalho de divulgação junto à mídia local, para o lançamento do CD 

Conflictdasmarées, incluindo entrevistas para rádio e televisão e artigos para jornais, a Tribo 

Éthnos é convidada a participar do programa Brasil Legal da Rede Globo de Televisão, 

mostrando a dança e a música do Coletivo. O programa foi ao ar em 19 de setembro de 1995, 

em exibição nacional. Em 17 de novembro de 1995, promoveu-se a I Festa Hip Hop Jam, com 

as apresentações de rap, dança e do grupo de Capoeira Meia Lua Inteira. Contando com o 

apoio da Coca-Cola - REFRINOR S.A., a Tribo Éthnos realizou, em 25 de outubro de 1995, o 
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 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba. 
24

 Nome atribuído ao popping em New York. Boogie misturava o estilo tiokin, waning e bogaloo. Em New York, 

esses termos serão compreendidos posteriormente quando a dança será chamada BreakDance, usando uma 

técnica diferente do floatine. Apesar de estar historicamente referenciado, trata-se de um termo em desuso. 
25

 Rudolf Laban (1978) teorizou os níveis que se dividem em três: alto (quando o corpo se encontra na posição 

“em pé”; médio (quando os joelhos se flexionam um pouco, como se a pessoa ficasse em uma posição “sentada 

em uma cadeira”); e baixo (quando o corpo fica na posição agachada ou deitada). 
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coquetel de lançamento do CD Conflictdasmarées, no Ouro Branco Praia Hotel. O evento foi 

reservado a empresários, autoridades, jornalistas e artistas paraibanos.  

Em 1996, participa dos seguintes projetos: Projeto Cabeça, criado pela banda 

paraibana Jaguaribe Carne
26

, que circulava pelos bairros com atividades que iam de 

apresentações artísticas a palestras, em algumas instituições, a exemplo do Cesta de Ideias, 

(programação cultural do Centro de Educação da UFPB), realizando-se apresentações de 

dança e música. No período de outubro de 1996 a agosto de 1997, grava Meddrooaavon, 

segundo CD do grupo. Esse projeto tem a participação dos seguintes artistas e grupos 

paraibanos: Pedro Osmar (Jaguaribe Carne), Coro de Câmara Villa- Lobos, Soraia Bandeira, 

Erick Van Sosten, Hermes Gongué, Francieldo Torres, Magno Job, Ângela Perazzo, Bárbara 

Cabral, Ottoni Melo, Paulão, Micherlon André, Irece Cavalcante, Elisa Leão, Tom K, Igor 

Ayres, Sérgio Gallo, Adriano Ismael, Léo Noronha, Lêda Vieira, Renie Rimah, Soraya 

Bandeira, Zé Gotinha, Magno Job, Léo Noronha, Dj Adailton, Dj Dinarte e Dona Xica. 

Em outubro de 1997, são selecionados e contemplados com o financiamento da 

Fundação de Ação Comunitária (FAC), permitindo a conclusão da gravação, mixagem e 

masterização de Meddrooaavon. Realiza-se também, no mesmo ano, um show na UFPB 

durante o Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação (ENECON) em João Pessoa. 

Participam do Festival Nacional de Arte (IV FENART), de 21 de abril a dois de maio 

de 1998, com exposição de fotos, poesias, música e desenhos, e apresentação de dança com o 

espetáculo Meddrooaavon – os ciclos de apogeu e queda. Participam como convidados em 

apresentação do Coro de Câmara Villa-Lobos e lançam os Quadrinhos da Tribo Éthnos. Em 

julho desse ano, fazem parte da campanha publicitária Nosso povo, nossa voz, para o Governo 

do Estado, e gravam jingle e VT para televisão. Iniciam-se as pesquisas de Triballo – A 

Dança dos Ciclos, que posteriormente se tornaria Triballo – O Conselho das Tribos e dos 

Clãs, em julho. Em 22 de agosto de 1998, faz-se apresentação de dança e música no 

McDonald's em virtude da campanha “McDia Feliz”. Em 04 de setembro, tem lugar a 

apresentação do Coletivo Tribo Éthnos, com performances de dança e música no Festival 

Cultural do colégio CETRA de João Pessoa. 

Em 09 de janeiro de 1999, realizam apresentação de música e dança na Estação 

Ferroviária da Superintendência de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (CBTU), no 

lançamento do videozine Las Luzineides. Participam do V FENART, 20 de abril a 01 de maio 
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 Grupo de estudos e guerrilha cultural encabeçado por Pedro Osmar e Paulo Ró que atua na Paraíba desde a 

década de 70 e reuniu muitos artistas. Trabalham com variadas experiências sonoras, artes visuais e poemas. 

Fazem intervenções na cidade com tambores. É um grupo de música popular e vanguarda.   
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desse mesmo ano, expondo material artístico na feira de livros, promovendo jam sessions 

entre os integrantes e músicos locais e performances de dança. Realizam, durante o Festival, 

um show incluindo grupo musical e grupo de dança. Em 05 de junho desse ano, fazem 

apresentação do grupo de dança no Município de Santa Rita - PB. Logo mais, em 02 de julho, 

promovem a abertura do show do grupo de Rap Racionais Mc's com apresentação de música e 

dança. 

Em 15 de março de 2000, apresentam-se com performances de dança e música no 

projeto “Acorde Poesia”, no Centro Histórico de João Pessoa. Ainda nesse ano, o documento 

cinematográfico Música do Brasil foi exibido na MTV com um vídeo mostrando a dança, a 

visualidade e a música da Tribo no quinto programa, sob o título Rituais de Antropofagia 

Tecnocultural, no dia 05 de maio. Em 02 de julho, lançam o CD Meddrooaavon no VI 

FENART, apresentando show de dança e música e participando da feira de livros entre os dias 

26 de maio e 03 de julho daquele ano. Neste mesmo mês, começam as pré-produções do 

projeto Triballo - O Conselho das Tribos e dos Clãs. Inicia-se o trabalho com as composições 

e experimentações sonoras com vários materiais. Também se iniciam o laboratório fotográfico 

e os trabalhos com imagens, desenhos, pinturas, que farão parte da proposta visual e gráfica 

do novo projeto. 

Em 2001, passam a produzir e a preparar o Musical-Ópera Urbanus, retomando o 

Musical Urbanus Hip-Hópera com uma nova aparência, colhendo materiais não recicláveis 

como conduítes, bombonas, leiteiras, tonéis etc., produzindo e confeccionando figurino e 

pintando todo o material colhido como proposta para figurinos, adereços de cena e cenografia, 

que seriam usados no espetáculo. Em 23 de março, no bar cultural Oficina do Capim, em João 

Pessoa - PB, comemoram-se os 11 anos do projeto com um grande evento, expondo desenhos, 

pinturas, fotos, painéis, e com shows da Tribo e convidados, como o músico de Guiné-Bissau 

Guilherme Semmedo, o professor de música da UFPB Didier Guigue (francês radicado na 

Paraíba), o saxofonista francês Samuel Demolliens, Grupo de Capoeira Angola Palmares, a 

bailarina do grupo Sem Censura, Camila Pérez, Grupo de dança afro Bájò Ayò, Grupo de 

Wu-Shu Wu Tao e Grupo ContemDança.  

Em julho de 2001, participam do VII FENART, com exposição de desenhos, 

fotografia, infoilustração (infogravuras) e também expõem, em estande próprio, as percussões 

pintadas com os ícones desenvolvidos para Urbanus. Em 06 de agosto, participam do 

programa Balaio Brasil da TV SESC-SENAC (STV), mostrando a dança, a música e as artes 

visuais da Tribo Éthnos. Em 19 de agosto, se apresentam no 26º Festival de Inverno de 

Campina Grande (PB). Em 27 de outubro, estreiam o espetáculo-musical Urbanus - A Ópera, 
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no Teatro Paulo Pontes, com a participação de Didier Guigue, Fábio Vieira, Grupo de 

Capoeira Angola Palmares, ContemDança e Bájo Ayô. Em 09 de novembro de 2001, o 

Coletivo participa do vernissage do artista plástico e músico Guilherme Semmedo (Guiné- 

Bissau), com apresentação de música na Aliança Francesa de João Pessoa - PB. Em 18 de 

dezembro desse ano, a Tribo Éthnos participa, como convidada, da exposição Similaridades 

do fotógrafo João Lobo. 

Em janeiro de 2002, exibe-se na 1ª Semana de Arte da Cooperativa dos Artistas da 

Paraíba (COOPERARTE), com performances de música e dança. Em 09 de março de 2002, 

faz-se um arrastão para o lançamento do endereço eletrônico
27

. Em 31 de maio, apresentam o 

musical Urbanus no VIII FENART, e, nos dias 14 e 15 de junho de 2002, voltam com o 

musical Urbanus no Theatro Santa Roza de João Pessoa, com a participação da bailarina 

Camila Perez, grupo de dança contemporânea ContemDança, Didier Guigue, grupo de danças 

afro-brasileiras Bájo Ayô e Guilherme Semmedo.  

No dia 28 de junho de 2002, o Coletivo se apresenta com performance de dança, 

música e artes visuais no Festival de Artes do Lixão, no bairro Roger em João Pessoa - PB. 

Em julho, começam as gravações preparatórias do projeto Triballo, com o objetivo de iniciar 

o treinamento e as experimentações em estúdio caseiro. Essa fase é batizada de “O Conselho 

das Tribos e dos Clãs”, e tem a participação de Adeildo Vieira, Guilherme Semmedo, Samuel 

Demolliens, Gláucia Lima, Didier Guigue, Léo e Gledson Meira. A Tribo Éthnos também 

grava composições de alguns desses músicos. A ideia é congregar o máximo de artistas em 

torno de um projeto multiestético e multiartístico.  

Em julho de 2003, a Tribo Éthnos é convidada para a II Feira da Música do Ceará e do 

II Fórum Internacional de Música em Fortaleza. Não pode comparecer por estar envolvida 

com o processo de gravação de Triballo, mas o Coletivo foi representado por Vant, que 

participou como dançarino e músico da comitiva paraibana no evento que se passava em uma 

feira. O músico Didier Guigue acompanhou Vant nesse evento. 

Em agosto de 2004, Vant vai até Cajazeiras - PB ministrar um curso de dança hip hop 

para a III Mostra Universitária de Ciência, Cultura e Artes da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), de 18 a 20 de agosto do mesmo ano. Em novembro de 2004, 

participa do X FENART, apresentando a coreografia Triballo Clam - A Dança do Clã das 

Tribos, no dia 15, e organizam uma batalha de breakdance no Teatro de Arena do Espaço 

Cultural no mesmo evento. Apresenta-se na Mostra de Dança Livre do SESC – PB ainda no 
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 <http://www.prabomentendedor.com.br>, link que, atualmente, não está mais disponível. 
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ano de 2004. Em dezembro de 2004, Vant retorna a Cajazeiras e dá prosseguimento ao curso 

de dança hip hop no evento de comemoração dos 25 anos da Associação dos Docentes 

Universitários de Cajazeiras (ADUC). Em 2004, realizam-se também parcerias com músicos 

de outros países, como Joris Beets, do grupo de world music, holandês Kayu, com o rapper 

alemão Thor Hagedorn, e começou-se a pensar no Projeto Utupy, com a intenção de se 

fazerem projetos de intercâmbio internacional entre os artistas envolvidos, o que será descrito 

mais adiante. 

Além dos eventos referidos, a Tribo Éthnos participou de acontecimentos nas artes 

visuais com a representação de Valmir Vaz (Vant) e também na literatura, a exemplo da 

Antologia dos Poetas Paraibanos, lançada pela livraria Sebo Cultural, com poesias do 

Alexandre Alex (Ruh Skjebne), Valmir Vaz (Vant Watt) e Dorian Seabra Filho (Dôri), e da 

revista Poesis, de Recife - PE. Contribuiu com os programas de TV da Capital (Paraíba 

Meio-Dia e Gente-Fina), participou com diversos lançamentos de literatura na parte de 

ilustração, integrando-se aos discos de artistas da capital (Banda Fantasmas da Guerra, 

Adeildo Vieira, Cacá Ribeiro, Projeto Pedro Santos, Coral Universitário de Cajazeiras, Banda 

Tocaia e Gláucia Lima), além de produzir a concepção gráfica de alguns CDs (Banda Lunik, 

Grupo Tocaia, Coral Universitário de Cajazeiras).  

Em 2005, Nara Limeira
28

 publicou um texto sobre a Tribo Éthnos, descrevendo-a da 

seguinte maneira: 

 

A Tribo Éthnos é um movimento musical que existe em João Pessoa há 15 

anos e, ao longo dessa trajetória, tem aglutinado pessoas e projetos que 

transbordam outras linguagens para além da música. Um de seus 

coordenadores, Vant (Valmir Vaz), é daquelas pessoas cuja inquietação mal 

cabe em si. As fronteiras da tribo são tão amplas que ela não pode ser 

reduzida a um grupo musical. A música pode ser um fio condutor da Tribo, 

porém, tantas outras linguagens se encontram a fim de complementá-la. 

 

Seguem as imagens de dois cartazes de comemoração dos 15 anos: 
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 Publicado no jornal A União, de 13 de setembro de 2005.  
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Imagem 5 – Cartaz dos 15 anos (a) 

 

Imagem 6 – Cartaz dos 15 anos (b) 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

Em 2006, criou-se o projeto Jovem Tribo, com a finalidade de difundir seu 

conhecimento e toda a bagagem acumulada na área de Dança de Rua, música, dança afro e 

artes visuais, com ações voltadas para jovens e crianças em situação de risco social, 

oferecendo oficinas, palestras, workshops e eventos de Dança de Rua para o público com esse 

perfil. Organizaram-se, pelo Projeto Jovem Tribo e Tribo Éthnos, em parceria com a 

Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE), os I, II, III e IV Encontros de Dança de Rua 

em João Pessoa, no ano de 2006; o V Encontro de Dança de Rua, nesta cidade, em 27 de maio 

de 2007, e o VI Encontro de Dança de Rua, na cidade supracitada, em 25 de novembro desse 

ano. Segue o cartaz do I Encontro de Dança de Rua: 
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Imagem 7 – Cartaz de 2006 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

Em 2007, promoveu-se o V Encontro de Dança de Rua, em João Pessoa. Segue o 

cartaz do V encontro: 

 

Imagem 8 – Cartaz de 2007 (a) 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

No VII Encontro de Dança de Rua, nos dias 27 e 28 de setembro de 2008, em parceria 

com a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC) e a FUNJOPE, em novembro de 

2009, dentro da programação do Novembro da Dança, em parceria com a FUNJOPE, 

realizou-se a 1ª Mostra de Dança de Rua do Novembro da Dança. Também com a FUNESC, 
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realizou-se a 1ª Batalha das Cidades, no dia 26 de abril no XII FENART. Vant coreografou as 

partes de Dança de Rua do espetáculo Paixão do Menino Deus, em abril de 2009, e ajudou a 

promover o campeonato nacional de duplas Extreme Jampa, nos dias 02 e 03 de maio de 2009 

em João Pessoa - PB. Segue o cartaz do VII encontro: 

 
Imagem 9 – Cartaz de 2007 (b) 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

Em 2009, Vant ministrou aulas de Dança de Rua no Centro Cultural Piollin, em 

parceria com a FUNJOPE, onde nasceu o grupo Street Clowns com a perspectiva de unir a 

dança de rua e o circo, no Centro Comunitário Dom José (Comunidade Boa Vista, Bairro do 

Geisel, em João Pessoa – PB), em parceria com a ONG Amazona, na Associação dos 

Moradores da Comunidade Bancária e Universitária de João Pessoa (AMCBU), no Bairro dos 

Bancários e Academia Dança a Dois, no Bairro do Castelo Branco III (PB). Nesse mesmo 

ano, Vant coordenou as montagens, ensaios e aulas com o grupo Street Clowns e com a Tribo 

Éthnos na Academia Fazendo Arte, em Manaíra (PB). Seguem abaixo dois cartazes do XII 

Fenart e do evento Estação Nordeste: 
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Imagem 10 – Cartaz dos 18 anos da 

 Tribo Éthnos (a) 

 

Imagem 11 – Cartaz dos 18 anos da 

 Tribo Éthnos (b) 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

Em setembro de 2009, o Coletivo também inicia um de seus grandes sonhos: montar 

um espetáculo de Dança de Rua com conectividades em diversas áreas e em sinergia com 

outras técnicas de dança, misturando elementos da cultura local com as danças étnicas e 

danças urbanas da cultura hip hop. Tal empreendimento foi batizado de Ethnotron – Ghetto 

Experiment que, juntamente com Triballo – O Conselho das Tribos e dos Clãs, serão os 

porta-vozes dos sonhos do Coletivo, nascedouro de suas inquietações e somatório de tudo 

aquilo que foi vivenciado por 21 anos, assim como foi a maior ousadia já tentada pelo 

Coletivo. Segue um cartaz do III Encontro: 
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Imagem 12 – Cartaz de 2009 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

Os atuais integrantes do espetáculo são: Valmir Vaz (Vant), Adenise Ribeiro (Izzah),
29

 

Ayleen Vaz (b-boy Cottonete),
30

 Jailson Júnior (b-boy Junin)
31

, Jeferson Farias (b-boy Brow)
 

32
, Yago Araújo (b-boy Vulto)

33
, Jéssica Lima (Kyuubi)

34
, Luana Aires

35
 e Jean Hortêncio (b-

boy Kenshin)
36

.  

Adenise Ribeiro
37

, em entrevista sobre a história e o avanço do Coletivo, desde a sua 

criação até chegar ao processo do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment, realiza uma 

reflexão na qual observa que os integrantes Jean Hortêncio, Adailson Araújo e Luanna 

Queiroz estiveram no Coletivo de 2001 até 2008. Fala ainda que Ayleen Vaz e o integrante 
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 Integrante e auxiliar na coordenação do Coletivo Tribo Éthnos, dançarina, arte-educadora. Possui formação em 

balé, dança contemporânea e jazz. 
30

 Estudante de Ensino Médio. Aprendeu a dançar break desde os 10 anos de idade, e a dança contemporânea 

desde os 13 anos. 
31

 Trabalha no consultório de rua como redutor de danos e ministra aulas de Dança de Rua pelo Programa 

Federal Mais Educação. 
32

 Ministra aulas de Dança de Rua pelo Programa Federal Mais Educação. 
33

 Estudante de Ensino Médio e dançarino do grupo paraibano Looney Toones. Atualmente trabalha como arte-

educador. 
34

 Estudante de Ensino Médio. Seu interesse pela dança se deu por volta de 7 anos de idade, quando começou a 

pesquisar vídeo clipes de estilo hip hop. 
35

 Graduada em Ciências Biológicas. Sua formação em dança começou com o estudo do tribal em 2010, mas 

desde criança fez aulas de dança e teatro. 
36

 Formado em Pedagogia. Especialista em Artes, Educação e Cidadania na CINTEP-PB (Centro Integrado de 

Tecnologia e Pesquisa). 
37

 Integrante e auxilia na coordenação do Coletivo Tribo Éthnos, dançarina, arte-educadora. Possui formação em 

balé, dança contemporânea e jazz.  



35 

 

Adailson Araújo estão desde que o Coletivo existe. Ressalta, ainda, a conquista da sala atual 

pelo Coletivo, que paga o aluguel com o próprio cachê ou com seus próprios recursos 

financeiros. Izzah
38

 aponta as principais dificuldades e facilidades apresentadas no decorrer da 

criação do Coletivo até chegar ao espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment. As principais 

dificuldades são: o choque de horários de trabalho dos integrantes com os ensaios, a evasão 

dos membros do Coletivo e o engajamento de novatos nas montagens de espetáculos.  

Trechos do espetáculo de dança Ethnotron – Ghetto Experiment já foram apresentados 

na Mostra de Talentos em Dança, no dia 29 de abril de 2010, no Theatro Santa Roza, e no 

projeto 6Qsabem, dança em comemoração ao Dia Internacional da Dança, em 30 de abril de 

2010, na Praça do Ponto de Cem Réis de João Pessoa - PB. Estima-se que, em janeiro de 

2015, tais projetos estejam numa fase em que poderão ser mostrados como resultado de 

vivências da Tribo Éthnos e de onde partirão os mais diversos diálogos com a sociedade em 

geral. Também almeja-se produzir organização de conhecimentos de fusão de movimentos 

que possam ser repassados na interação com o público através da improvisação ou como uma 

via de arte-educação através de palestras e encontros como proposta de trabalho do Coletivo.  

 

Imagem 13 – Espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment, realizado  

no evento Estação da Dança (30 de julho de 2011 - João Pessoa - PB). 

 
Fonte: Acervo pessoal Valmir Vaz (Foto de Andréa Gisele). 

 

Em 2010, promovem o I Encontro de Dança de Rua, em Alagoa Grande – PB 

(Imagem 14). 
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 Em entrevista em 14 de fevereiro de 2013, em João Pessoa - PB. 
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Imagem 14 – Cartaz da oficina Dança de Rua, 2010. 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

 

Em maio de 2011, participaram de um seminário LEPELPB e da Festa Multicultural 

realizada pela Aliança Francesa: 

 
Imagem 15 – Cartaz do seminário LEPELPB 

 
Fonte: Acervo pessoal do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

De 1º de janeiro a 20 de fevereiro de 2012, realizou-se o projeto Berimbaobab, 

residência artística de música e dança, que durou dois meses, no Senegal e Gâmbia, com a 

participação do músico Adeildo Vieira, o grupo de Ziguinchor (Região de Casamance no 

Senegal), Patrice Gomis & Peace Orchestra. Além das experiências e contatos com a cultura 
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desses países, montaram, como resultado, um espetáculo musical integrando as músicas da 

Tribo Éthnos, Adeildo Vieira e Patrice Gomis, e fizeram uma turnê por Ziguinchor, passando 

por Banjul (Capital da Gâmbia), Kaolack, Saint-Louis e Dakar. Esse projeto ainda prevê 

desdobramento aqui no Brasil já em dezembro do ano de 2014 e janeiro de 2015 e provável 

amadurecimento de relações artístico-culturais entre os dois continentes, podendo acontecer 

de dois em dois anos ou se tornar um Festival Afro-brasílico futuramente. Segue um cartaz do 

evento Festival Mundo: 

 

Imagem 16 – Festival Mundo (Cartaz de 2012) 

 

Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

Vant também ministrou oficinas, em 2012, nas seguintes cidades da Paraíba: Alagoa 

Grande, Areia, Cajazeiras, Mamanguape e Souza, e em Natal – RN, no antigo CEFET-RN. O 

diretor foi jurado em campeonatos de Dança de Rua em Natal e nas seguintes cidades 

pernambucanas: Recife, Paudalho, Lagoa do Carro e Vicência, além das cidades paraibanas 

de Cajazeiras, Mamanguape e Picuí. Ajudou a promover o 1º, 2º, 3º e 4º Encontro de Dança 

de Rua em Alagoa Grande, auxiliando no surgimento do grupo Klose Dancers; o segundo e o 

terceiro Encontro de Dança de Rua em Picuí – PB, o 1º Campeonato de B-boys de 

Mamanguape e o 1º Campeonato de B-boys do Alto Sertão, em Cajazeiras. Seguem dois 

cartazes da época: 
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Imagem 17 – Cartaz de 2012 (a) 

 

Imagem 18 – Cartaz de 2012 (b) 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

  

Em 2013, o Coletivo desenvolve os ensaios do espetáculo do Ethnotron-Ghetto 

Experiment e se apresenta em três eventos distintos na capital paraibana, os quais descreverei 

mais adiante. Ensaiou, ainda, o show do Berimbaobab e se apresentou com esse trabalho no 

encontro de musicologia na UFPB, realizado em 31 de maio. Segue cartaz da oficina de 

Dança de Rua: 

 

Imagem 19 – Cartaz de 2013 

 

Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 
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1.2 O COLETIVO NA ATUALIDADE 

 

Segundo Vant
39

, a Tribo Éthnos trabalha com performances de dança e com a dança 

de rua entre seus mais marcantes princípios. O diretor
40

 acredita que a própria razão da 

criação do projeto Tribo Éthnos remete à questão de ser um Coletivo performático, pois os 

integrantes já vinham trazendo determinadas experiências de fusão de linguagens desde os 

anos 80. Explica que há influência da filosofia humanista do Renascimento na questão de 

repensar nos seres humanos, questionando-se em suas obras a opressão dos excluídos e a 

reconfiguração da tecnologia em favor de aproximações com outras culturas; além da 

capoeira, tradições orientais: artes marciais para caracterizar elemento de guerra; a 

coreografia
41

. Shainerum fala de dualidade e de proteção, onde o homem transforma a 

realidade e essa muda o homem. O diretor aborda a coreografia Nahuxa, fala de um futuro 

onde o ritual e a religiosidade se manifestam de forma primeira, de forma primitiva.    

Vant
42

 conceitua o trabalho desenvolvido como aquilo que se reflete na questão de 

diversas linguagens postas em cena, nessa busca inquietante de misturar artes visuais, som e 

movimento.  

Vianna
43

 (2010, p.265) explica que:  

 

[...] o trabalho realizado pela Tribo Éthnos pela ótica da sociologia, 

levantando um elemento de extrema importância que insere o Coletivo nas 

discussões contemporâneas sobre a arte e sobre a existência humana: Sendo 

então, uma máquina produtora de obra aberta (prontos para qualquer tipo de 

conexões de arte), o hip hop só podia ganhar novas caras à medida que era 

apropriado por tribos diferentes em todos os cantos do planeta. A tribo 

Éthnos, mais do que outro Coletivo brasileiro, soube inventar sua própria 

maneira de compor/ viver o hip hop. 

 

Nesse sentido, enquanto pesquisadora, percebo a contemporaneidade como algo que 

está sendo produzido na atualidade com influência do que estudamos e pesquisamos, nossa 

formação de vida e academia. Segundo Agambem (2009, p. 64), estar na contemporaneidade 

é vivenciar as coisas do nosso tempo, mas, ao mesmo tempo, não mergulhar totalmente nesse 
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 Informação retirada do currículo no acervo do grupo Tribo Éthnos, em dezembro de 2012, em João Pessoa. 
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universo. É estar atento, refletindo sobre o nosso próprio tempo e se relacionar com outras 

épocas para, a partir daí, podermos transformá-lo. 
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CAPÍTULO 2 – O PROCESSO CRIATIVO E ELEMENTOS TÉCNICOS 

DO ESPETÁCULO ETHNOTRON-GHETTO EXPERIMENT 

 

                      

                      

 

Descreverei a seguir os autores, a exemplo do Nachmanovitch (1993), Ostrower 

(1995), Gil (2004), Cecília Salles (2004) e Schulze (2005) que conceituam e apontam 

procedimentos sobre a criatividade, especificando-se a dança como recorte teórico e 

investigativo. E, posteriormente, relato o processo criativo do espetáculo Ethnotron-Ghetto 

Experiment, com enfoque nos ensaios que acompanhei e em cenas prontas da obra.  

A improvisação é um procedimento muito importante na criação artística. De acordo 

com Nachmanovitch (1993, p. 51-52), a musa mais poderosa é a nossa criança interior. Por 

isso, o músico, o poeta, o artista vivem toda a vida em contato com essa criança, a parte do ser 

que sabe brincar. O autor ressalta que foi brincando com uma enorme variedade de adaptações 

culturais que os seres humanos se dissiparam por toda parte da Terra, sobreviveram a várias 

fases do gelo e criaram artefatos surpreendentes.  

Nicolau (2010, p. 43) traduz o contexto criativo da dança entendendo a arte como 

agente da criatividade humana, apontando abordagens nas quais o artista ou o inventor e a 

criança parecem manifestar mais visivelmente ter mentes criativas. Para esse autor, a criança 

possui um pensamento flexível, aberto e natural.  
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Segundo Gil (2004), a dança como processo criativo permite atingir-se o corpo virtual 

e se construir o plano de movimento a que o espírito e o corpo são inerentes. Gil (2004, p. 13) 

explica que o bailarino retoma o seu corpo no instante em que perde o equilíbrio e se lança ao 

risco de cair no vazio. De fato, no Ethnotron, os dançarinos se arriscam bastante com 

movimentos acrobáticos e explosivos da dança de rua no exato momento em que se lançam a 

cair no vazio, a perderem o equilíbrio e retornarem a seus corpos.  

Ostrower (1995, p. 24) entende que a criatividade cênica representa um modo de 

ordenar, isto é, de dar forma. Ela exemplifica afirmando que o comportamento, a pintura, a 

música, a dança ou qualquer outra prática significante são ordenações, isto é, são formas. A 

autora explica que, quando na forma se estruturam aspectos de espaço e tempo, mais do que 

assinalar o evento, se adquirem as qualidades de formas simbólicas. Para tanto, define que as 

formas simbólicas são configurações de uma matéria física ou psíquica que podem ser 

configurações artísticas ou não artísticas, científicas, técnicas e comportamentais nos quais se 

encontram articulados aspectos espaciais e temporais.  

Conforme Nachmanovitch (apud NICOLAU, 2010, p. 7), a criatividade está para o 

artista assim como a cura está para os médicos. Ele entende a criação espontânea como 

surgimento de nosso ser mais profundo. Segundo o psicólogo Carl Jung (apud NICOLAU, 

1994, p. 33), “aquele que cria, brinca com os objetos que ama”. Por isso, é preciso que os 

dançarinos e coreógrafos se permitam a liberdade criadora da criança que têm dentro de si 

para atingir a criatividade em sua plenitude. Nachmanovitch fala sobre o processo de criação 

artística, explicando:  

 

A prática artística é autocorreção e refinamento, é trabalhar em busca de uma 

técnica mais clara e mais confiável. Sigmund Freud nos apresentou como os 

lapsos de linguagem revelam o material inconsciente. O inconsciente é o 

verdadeiro pão do artista, de forma que os erros e os lapsos devem ser 

valorizados como informações inestimáveis do nosso interior. 

(NACHMANOVITCH, 1993, p.87-88)  

 

Ostrower (1995) reflete sobre inspiração, individualidade, imaginação e acasos. 

Considera que os incidentes e as circunstâncias lhe parecem que “contenham mensagens, 

propostas nossas endereçadas a nós mesmos. Não captaríamos, nesses estranhos acasos, ecos 

de nosso próprio ser sensível?” (OSTROWER, 1995, p. 1). Ela exemplifica que, ao imprimir 

as suas gravuras: 

 

Faço sempre a limpeza das matrizes. Costumo colocar as chapas que foram 

utilizadas em cima de jornais velhos, jogo um pouco de detergente sobre as 

matrizes, a fim de diluir os restos de entintagem, e as enxugo com trapos e 
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papéis. Tudo em volta das chapas fica imundo, encharcado de misturas de 

tinta e, no final, o monte de papeis vai direto para o lixo. Faço isto há anos. 

Mas um belo dia parei no meio da limpeza. Entre as dobras dos jornais 

amassados e cobertos de verdadeira lamaceira, de repente saltou-me aos 

olhos uma mancha cintilante de cor, como se fosse um leque que abria diante 

de mim. Era fascinante! Fiquei olhando para ela. Não que na hora eu ainda 

pudesse fazer algo de concreto com esta forma, salvando-a da sujeira e do 

lixo em que se concentrava. Joguei tudo fora. Mas a mancha, eu a tinha 

visto. Ela me abalou profundamente. Doravante, ocuparia um lugar em meus 

pensamentos e um dia, talvez, reapareceria em alguma gravura como novo 

elemento de composição. (OSTROWER, 1995, p. 1) 

 

Cecília Salles (2004, p. 35) lembra-se de muitos casos em que a relação erro/acaso é 

estabelecida como “[...] tentativas que, a princípio, se mostram frustradas, e que geram 

descobertas bem-vindas à obra em construção”. No espetáculo Ethnotron, as inúmeras 

tentativas de realizar coreografias programadas há um tempo pelo diretor, ao se depararem 

com o afastamento e a saída de integrantes, geram um caminhar de forma frustrada. Ainda 

assim, a persistência revela um potencial de construção, refletida em coreografias antigas que 

ganham uma nova configuração, a exemplo da Dança Cósmica, que mudou a disposição da 

entrada e o desfecho da coreografia. Os dançarinos surgem em diversas direções invadindo a 

cena. No final, há um maior trabalho de pernas, troncos e braços no nível baixo e médio.  

Outro aspecto da criatividade é apontado por Nicolau (2010), ao descrever como o 

bom humor, a irreverência e a Programação Neurolinguística (PNL) são fatores essenciais 

para o processo criativo. A PNL, prática que consiste em se imaginar com êxito na realização 

de um trabalho antes de concretizá-lo, permite construir mentalmente a realização das 

atividades, proporcionando um ensaio mental no qual o idealizador se permite a uma 

possibilidade maior de sucesso (NICOLAU, 2010, p. 43). 

Para Nicolau (1994, p. 48-49), o insight não surge do nada na mente dessas pessoas; a 

sensibilidade cumpre um papel fundamental na busca do potencial criativo. Esse processo flui 

do inconsciente para o consciente, movimento chamado de inspiração. De acordo com 

Nachmanovich (1993, p. 28), “a inspiração, vivenciada como um flash instantâneo, é uma 

experiência deliciosa e revigorante que pode se prolongar por toda a vida”. 

Segundo Ostrower (1995), o insight é um processo intuitivo de cognição. A autora 

aborda, metaforicamente, que a intuição é como a corda com o balde amarrado na ponta, 

jogado dentro de um poço profundo para apanhar a água; já os insights são pontes lançadas 

sobre os oceanos, ligando continentes. A autora ainda ressalta que “o potencial criador do ser 

humano, movido por necessidades sempre novas, surge na história como um fator de 

realização e constante transformação” (OSTROWER, 1995, p. 47). 
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Ainda na perspectiva de Ostrower (1995, p. 26-27), o potencial criador é um fenômeno 

de ordem mais ampla, menos específica do que o processo de criação através do qual o 

potencial se realiza. O potencial criador se faz presente nos múltiplos caminhos em que o ser 

humano procura captar e configurar as realidades da vida. A mesma pesquisadora afirma que 

criar é, basicamente, formar. Consequentemente, é poder dar uma forma a algo novo. “O ato 

de criar abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por conseguinte, a de 

relacionar, ordenar, configurar, significar” (OSTROWER, 1987, p. 9). A autora ressalta 

também: 

 

As associações provêm de áreas do inconsciente do nosso ser, por isso as 

associações constituem a essência do nosso mundo imaginativo. Estas 

associações são espontâneas e fluem em nossa mente com uma velocidade 

incrível, ficando difícil fazer um controle consciente delas. Além do que as 

associações nos remetem ao mundo imaginativo, gera a fantasia, a 

experimentação de um pensar e agir em hipóteses. (OSTROWER, 1987, p. 

20) 

 

De acordo com Ostrower (1987), desde os tempos mais remotos, o indivíduo é capaz 

de estabelecer relacionamentos entre os diversos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele, 

o que permite configurar sua experiência do viver e lhe dar significado. Ressalta que, nessa 

busca de ordenações e de significados, reside o profundo desejo humano de criar; e que o ser 

humano precisa orientar-se, colocando em ordem os fenômenos e avaliando o sentido das 

formas ordenadas, estabelecendo comunicação com outros seres humanos e, assim, 

satisfazendo a necessidade de criar. Nicolau (1994, p. 28) aponta que, no indivíduo, se 

confrontam e existem dois polos de uma mesma relação: a criatividade, a qual representa as 

potencialidades de um ser único, e a sua criação, que será a concretização dessas 

potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura. 

Alencar (2000, p. 7-8) afirma que o pensamento criativo se caracteriza pela produção 

de muitas ideias, particularmente ideias novas e originais. Ainda de acordo com a autora, 

associadas ao pensamento criativo, estão as seguintes habilidades principais: fluência, número 

de ideias produzidas com relação a uma dada questão; flexibilidade, número de categorias em 

que as respostas produzidas se enquadram; e originalidade – que são respostas incomuns, 

infrequentes, raras, diferentes daquelas apresentadas pela maior parte das pessoas. Ressalta 

também que, no processo criativo, participam diversas operações mentais, como o 

pensamento abstrato, o raciocínio indutivo e dedutivo, o pensamento analógico, o metafórico 

e o intuitivo, citando ainda elementos de ordem emocional que permeiam todo o processo.  
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Sem dúvida, outro fator importante a ser considerado como criatividade é a questão da 

imaginação criativa e a sua concretização, pois: 

 

A criação se desdobra no trabalho porquanto este traz em si a necessidade 

que gera as possíveis soluções criativas. Nem na arte existiria criatividade se 

não pudéssemos encarar o fazer artístico como trabalho, como um fazer 

intencional, produtivo e necessário que amplia em nós a capacidade de viver. 

(OSTROWER, 1987, p. 31) 

 

Miller (2007, p. 91), relatando sobre o seu processo criativo em dança, afirma que 

 

Às vezes, depois do aquecimento, antes de iniciar os ensaios práticos, acabo 

escrevendo em vez de ensaiar. A escrita passou a ser parte do processo 

criativo. A princípio, esse montante de percepções e registros proporciona 

uma sensação que se assemelha à figura de um polvo, em que vários 

tentáculos se mexem em diversas direções, mas há ainda um centro de 

sustentação concentrado na calma, no respeito e na confiança no próprio 

trabalho. Além disso, as vivências marcadas em meu corpo vão trazendo, aos 

poucos, as respostas. Aos poucos, mesmo. Concluo que as palavras-chave de 

uma criação são: dúvida, desânimo, e ânimo para cutucar aquela dúvida. E 

trabalho, muito trabalho! 

 

Nesse contexto, no Coletivo Tribo Éthnos, os sentimentos nobres de admiração dos 

integrantes com o líder Vant, pela história encabeçada por ele ao longo dos anos, a amizade 

ao se preocuparem com choques de horários de trabalho, ao ensaiarem no final de semana, 

combinar um horário de lazer, incentivo mútuo de se engajarem em ministrar oficinas, 

participar de encontros, fazer aulas de dança e confiança no próprio trabalho são experiências 

que os integrantes constroem e fortalecem, além da união da equipe. 

Miller (2007, p. 97) afirma também ser importante em uma determinada criação não se 

esquecer das criações anteriores, pois acredita que o processo criativo de uma obra artística 

interfere na outra e contribui para a próxima, como um fio da meada que constrói o seu 

próprio enredo, que vai sendo recriado a cada espetáculo com um núcleo que é comum a todas 

as obras. O Ethnotron-Ghetto Experiment é um exemplo dessa afirmação da autora. Eles 

trabalham resgatando coreografias anteriores, a exemplo da Narcotic Sea, fazendo a releitura 

de música e adaptação de bagagem técnica de um novo integrante no trabalho coreográfico ao 

incorporarem os movimentos da capoeira, a exemplo da coreografia Storm e Sexto Dia. O 

diretor também se preocupa com o registro dos seus trabalhos, o que me auxiliou bastante no 

resgate histórico do processo de criação artística do espetáculo acima citado.  

Carlson (2009, p. 141) aborda o “processo/performance/happening”, ofertado como a 

oposição pós-moderna à “obra acabada/objeto de arte”. Essa diferenciação entre o próprio 

trabalho, “finito, completo e imutável, e a obra em progresso, incompleta, contingente e 
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fluida, é amplamente encontrada em sistemas como os de Hasan que procuram por atitudes 

modernas às pós-modernas”.  

No processo coreográfico vivenciado na Escola Klauss Vianna com Rainier, Miller 

(2007) propôs, como motivação de criação, poesias e o uso do objeto bexiga. Adiante 

descrevo como Vant fez adaptações de poesias do Augusto dos Anjos para uma apresentação 

específica realizada pelo Coletivo Tribo Éthnos. A autora explana que, a partir desses 

estímulos, pediu a criação de uma frase coreográfica no formato livre e espontâneo. Ela relata 

que 

 

Ele trabalhou a célula coreográfica inicialmente criada fazendo a leitura do 

vetor mais evidente em cada movimento; a partir daí, toda a coreografia se 

embasaria no uso desses vetores. Afirmava que a direção óssea traz a força e 

sustentação da musculatura e, consequentemente, a sensação e a expressão 

do movimento. (MILLER, 2007, p.97) 

 

Ainda de acordo com a pesquisadora, a técnica de Klauss Vianna, como fornecedora 

de instrumentos para o treinamento técnico do bailarino, com base em vários focos de 

abrangência, como o estado de prontidão para o movimento, ou seja, a habilidade de estar 

alerta e presente com mínima tensão, a observação do corpo em movimento, a autonomia do 

aluno para a criação, conexão e relação com os ambientes interno e externo, considera o 

treinamento técnico com ênfase, não como repetição mecânica, mas como desenvolvimento 

de percepções, vivências e aptidões (MILLER, 2007, p. 98).  

Schulze (2005, p. 27) declara que, para dançar criativamente, deve se basear na ideia 

do artista como intérprete e cocriador, juntamente com o coreógrafo que coordena o processo 

coreográfico.  

Ainda de acordo com Schulze (2005), o processo coreográfico pode ser compreendido 

como uma reunião de procedimentos para a produção de dança na forma de um mapeamento 

ou projeto de diretrizes que podem incluir ideias, imagens, sequências, movimentos etc. O 

diretor do espetáculo supracitado tanto dirige como interpreta as cenas, e acrescenta que “[...] 

além desse mapeamento não é incomum que um processo coreográfico incorpore um trabalho 

de treinamento dos dançarinos para que sejam capazes de interpretar o mapa ou projeto 

coreográfico” (SCHULZE, 2005, p. 2). O autor ressalta ainda sobre o processo criativo: 

 

O processo criativo em dança é um sistema em que diversos elementos 

frequentemente não levados em consideração na análise de uma dança, tendo 

uma influência, muitas vezes, decisiva em relação ao resultado final 

presenciado por uma plateia. Entre eles está o espaço para o ensaio (piso, 

iluminações, dimensões), a história corporal e técnica dos intérpretes (idade, 

disponibilidade), tempo e especificidades do treinamento técnico, sistemas 
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de som utilizado nos ensaios (potência, qualidade), colaboradores e nível de 

envolvimento com o projeto etc.
44

 (SCHULZE, 2005, p. 2) 

 

No Ethnotron-Ghetto Experiment, o diretor relata em entrevista
45

 que, apesar de o 

espaço utilizado para ensaio ser uma conquista nessa longa caminhada do Coletivo, o ideal 

seria ter um espaço ainda mais amplo para a criação coreográfica, pois gostaria de acrescentar 

movimentos mais exagerados, passos mais velozes, como corridas em cena. A história 

corporal e técnica dos intérpretes são metodologias inerentes ao processo coreográfico do 

espetáculo. A pouca disponibilidade de tempo é um fator que atrapalha um tanto a agilidade 

do processo, pois os bailarinos não se sustentam da própria criação artística em dança.  

Uma grande colaboradora do espetáculo é a professora de dança contemporânea, 

Ângela Navarros, que gradativamente conseguiu, através de oficinas, auxiliar os integrantes 

que têm formação em dança de rua a acrescentar nas coreografias elementos de dança 

contemporânea. O nível de envolvimento dos integrantes é bom, e há uma formação familiar 

dentro desse espetáculo: Vant e a esposa dele, chamada artisticamente Izzah, e o filho deles, 

chamado, também de forma artística, Cottonete, foram inseridos no Coletivo desde muito 

cedo. Percebo que esse vínculo familiar facilita os processos de criação do espetáculo, pois 

Cottonete, com essa bagagem e vivência, reproduz bastante participação dentro do espetáculo, 

tanto dançando como criando coreografias. De fato, Izzah, no final de 2013, começou a dirigir 

o processo coreográfico de integrantes novos que surgiram.     

Durante o procedimento criativo do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment utilizam-

se dos mesmos princípios para todas as cenas; partindo metodologicamente das 

movimentações aleatórias de repertório corporal acumulado ao longo das décadas, da soma de 

influências tendo como procedimentos de investigação a inquietação em relação ao ser 

humano, a renúncia da busca de mensagem e a não busca de uma explicação racional para as 

cenas. 

 

2.1 O ESPETÁCULO ETHNOTRON-GHETTO EXPERIMENT  

 

Segundo Vant
46

, a etimologia da palavra Ethnotron vem da criação do Coletivo Tribo 

Éthnos, para intitular o mais recente experimento em dança do Coletivo. Faz menção à Era 

Digital e às mudanças obtidas através dos contatos entre culturas e etnias, principalmente nas 
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 Informação retirada do currículo do Coletivo no seu acervo, em dezembro de 2012. 
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grandes cidades do mundo, além do advento das novas tecnologias que amenizam cada vez 

mais algumas distâncias, como as que existiam entre cultura e artes, possibilitando novas 

interfaces, trocas e combinações. 

Sobre a palavra Ghetto, Vant apresenta explicações em relação a sua origem e seu 

sentido. Uma das significações explica que o termo provém do latim jacere (atirar, jogar, raiz 

de palavras como projeto, injetar, adjetivo e jato), e a palavra talvez seja uma contração de 

borghetto, diminutivo de borgo, burgo. A palavra veneziana ghetto era o nome de uma ilha 

onde existia uma fundição que confeccionava peças para a artilharia da cidade. 

Posteriormente, quando os judeus de Veneza se radicaram nessa ilha, refugiados de 

perseguições, o ambiente se tornou uma zona isolada onde vivia um povo confinado. Gueto, 

no italiano, é um bairro ou região de uma cidade onde vivem os membros de uma etnia, 

principalmente devido a pressões econômicas ou sociais. 

Ainda de acordo com Vant, em setembro de 2009, o Coletivo inicia um dos seus 

grandes ideais de montar o espetáculo de Dança de Rua com aproximações em diversas áreas 

e com a mescla de outras técnicas de dança, acrescentando características da cultura local com 

as danças étnicas e danças urbanas da cultura do hip hop. Dessa forma, nasce o espetáculo 

Ethnotron-Ghetto Experiment – projeto, espetáculo e ideal de criação de um método que 

integra as linguagens de Dança de Rua e das danças populares: hip hop, coco, frevo e 

maracatu. Esse método seria utilizado após o trabalho estar bastante sólido no que tange à 

fusão de linguagens de dança, almejando repassar para outros grupos e coletivos essas 

vivências. O espetáculo resgata coreografias criadas desde 2008 na Piollin, no Centro 

Estadual de Arte de João Pessoa - PB (CEART) e no espaço Fazendo Arte da Bia Cagliani.  

Vant
47

 relata que, com seu conhecimento da filosofia humanista de se repensar o 

homem e, ao ouvir o Post Rock
48

, começou a pensar no gestual do Ethnotron, com o intuito 

do gestual para a arte em tempo presente, na dança contemporânea acrescentada às 

coreografias antigas com maior ênfase na dança de rua. Lavínia Teixeira acredita que há 

muita inspiração advinda de vídeos de danças minimalistas, étnicas, artes marciais, a exemplo 

do grupo Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan e de grupos da Tailândia da ilha do Vale. Às 

vezes, uma coreografia antiga é dançada com outra música, ou seja, outro ritmo, com 

pequenas mudanças para melhorar o desenho, e daí ela vai sendo reconfigurada, a exemplo da 

Dança Cósmica. 
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 Sons ambientes e geralmente minimalistas (como batida de água e mesa) incorporados no espetáculo 

Ethnotron-Ghetto Experiment.  
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O diretor explica que o espetáculo citado acima é uma proposta de comemoração 

reflexiva do aniversário do Coletivo de 22 anos. Ele afirma que a obra desenvolve a pesquisa 

artística, tendo como características geradoras da criação coreográfica a sintaxe das danças 

urbanas como, Popping
49

, Locking
50

, Breaking
51

, mímica, mudras
52

de yoga, entre outras, as 

quais fazem parte da trajetória do Coletivo. Sendo assim, entendo que o espetáculo configura-

se sob a ótica da hibridização em dança, conforme Louppe (2000, p. 31): 

 

A hibridação é, hoje em dia, o destino do corpo que dança, um resultado 

tanto das exigências da criação coreográfica, como da elaboração de sua 

própria formação. A elaboração das zonas reconhecíveis da experiência 

corporal, a construção do sujeito através de uma determinada prática 

corporal torna-se, então, quase impossível. 

 

Os atuais integrantes do espetáculo são: Valmir Vaz (Vant), Adenise Ribeiro (Izzah), 

Ayleen Vaz (b-boy Cottonete), Lavínia Teixeira (Lavie)
53

, Adailson Guedes (b-boy 

Subzero)
54

, Luanna Queiroz (b-girl Zig)
55

, Jailson Júnior (b-boy Junin), Jeferson Farias (b-boy 

Brow), Yago Araújo (b-boy Vulto), Jéssica Lima (Kyuubi), Luana Aires e Jean Hortêncio (b-

boy Kenshin). 

Segundo o diretor
56

, a metodologia e técnica dos procedimentos de criação 

coreográfica resultam desse grande acúmulo de técnicas e expressões citadas acima ao longo 

de duas décadas desenvolvendo trabalhos artísticos na capital da Paraíba. Utiliza-se como 

procedimento metodológico: relembrar ideias de coreografias antigas a exemplo da 

Shainirum, reconfigurá-las, fazendo experimentos de criações, incorporando o conhecimento 

de corpo e as influências adquiridas durante a trajetória do Coletivo. Refazem e desfazem, 

elaboram metáforas e sensações de imagens. Constroem e transformam palavras como 

“liberdade”, “dor”, “felicidade”, “angústia”, “raiva” e “ira”, em imagens, sons em cores, 

movimentos em ações e atitudes em dança. Para exemplificar: o gesto da liberdade é retratado 

através da forma do pássaro. Fundamento-me nesse ponto na obra de Cohen (2006, p. 33), em 

que é desenvolvida: 
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 Uma das danças da Era Funky. 
50

 Movimentos de pequenas explosões. 
51

 Movimentos de giros de cabeça e é uma dança acrobática.  
52

 Mudras são gestos neuromusculares que conduzem o praticante a uma atitude psíquica, meditativa e estética.  
53

 Professora da graduação em Letras com habilitação em Francês da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Possui formação em dança de rua e dança contemporânea através de aulas e oficinas.  
54

 Trabalha como arte-educador e fez cursos de dança. 
55

 Atualmente faz curso de formação de Bombeiro Civil. Ensino médio completo. Interessou-se pela dança 

através de cursos. 
56

 Em entrevista realizada em João Pessoa em 25 de outubro de 2013. 
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[...] uma encenação sem submissão à palavra e à narrativa aristotélica 

utilizando toda fonte de criação – imagens, memórias, frases, movimentos, 

que possibilitem uma relação viva com o processo criativo, e a exacerbação 

do caminho sensível, intuitivo, sensório, próprio do domínio das artes. 

 

Cecília Salles (2004, p. 27) fala de gestos formadores que demonstram intimamente 

movimentos modificadores da mais ampla diversidade. Ela acrescenta: “[...] cores 

transformadas em sons, cotidiano em fatos ficcionais, poemas em coreografias ou imagens 

plásticas”. E ressalta: “[...] é a criação como movimento, onde reinam conflitos e 

apaziguamentos. Um jogo permanente de estabilidade e instabilidade, altamente tensivo” 

(SALLES, C., 2004, p. 28).  

Apropriam-se de conhecimentos de várias linguagens, de acordo com a formação de 

integrantes em capoeira, os movimentos das mãos de mudras de yoga
57

, as bases das artes 

marciais. Vant relata que as coreografias do espetáculo são viáveis para qualquer corpo e não 

apenas para quem dança as danças urbanas, com exceção dos momentos acrobáticos. Nas 

coreografias das quais percebia que os integrantes não podiam participar, ele retirava e 

simplificava. No espetáculo, o Coletivo trabalha mais o simbólico, abstraindo racionalização 

de mensagem. 

Cohen (2006, p. 27) analisa o encenador contemporâneo, afirmando que ele 

 

[...] geralmente é o criador, acumulando autoria – caso de Robert Wilson, 

Tadeusz Kantor, Lee Breuer, entre tantos outros -, ganha preponderância, 

priorizando-se o work in progress, na incorporação de intensidades, 

polifonias, na hibridização dos textos da cultura. 

 

O espetáculo Ethnotron e, respectivamente, a proposta do Coletivo Tribo Éthnos, está 

pautada na hibridização e na união entre a cultura ocidental e oriental, assim como com as 

polifonias nos trabalhos musicais (COHEN, 2006). É preciso perceber que o estudo da 

tessitura do espetáculo está focado em procedimentos de fusão que, de acordo com Cohen 

(2006, p. 29), mediam a junção “de enunciantes na composição do texto cênico: processos de 

sintaxe, montagem, mitologização, hibridização, semantização de conteúdos inseminando 

historicidade, alusão, paisagens mentais, narratividade”. O estudioso ainda ressalta: “Vivemos 

o tempo do espelhamento da teatralidade e da atitude performática, estendidas a moda, a 

mídia, ao citadino, em permeação constante com um mundo espetacularizado” (COHEN, 

2006, p.29). 

                                                                 
57

 O diretor define como gestos mais contidos.  
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O autor faz ainda uma análise retroativa do topo cênico contemporâneo, afirmando 

que 

[...] estabelecemos a linhagem e o diálogo direto com as produções das 

vanguardas, cuja transmissão realiza-se com maestria na obra de 

contemporâneos como Pina Bausch, Robert Wilson, Tadeusz Kantor. 

(COHEN, 2006, p. 29) 

 

Além disso, acrescenta que seu conceito de work in progress trabalha 

 

[...] através de redes de leitmotive, da superposição de estruturas, de 

procedimentos gerativos, da hibridização de conteúdos, em que o processo, o 

risco, a permeação, o entremeio criador-obra, a interatividade de construção 

e a possibilidade de incorporação de acontecimentos de percurso são as 

ontologias de linguagens. (COHEN, 2006, p. 1) 

 

No processo criativo do Ethnotron, o risco ocorre, a meu ver, na retirada do tênis da 

dança de rua, mas uma característica do espetáculo que gera uma mudança na construção de 

um espetáculo que tem como prioridade esse tipo de dança na sua composição. Ao se 

descaracterizar a dança de rua, os artistas se expõem ao risco de se machucar, pois os 

movimentos desta dança são explosivos, acrobáticos e intensos. Segundo o diretor
58

, a retirada 

do tênis não foi pensada para essa obra específica e, desde a década de 1994, o Coletivo 

possui essa característica nas suas obras, com a intenção da aparição com ênfase no pé e a 

praticidade. Ele não acha isso prejudicial aos corpos dos dançarinos, pois a maioria dos 

movimentos não tem muito impacto. Há, também, o risco filosófico, assim como teorizou Gil 

(2004) sobre a dualidade, ao se jogarem ao risco de cair no espaço vazio e, ao mesmo tempo, 

retornarem aos seus corpos. 

No Ethnotron está presente o risco na performance da cena e não se restringe apenas 

ao risco físico da retirada do tênis, mas, sim, a construção de simbolismo através de 

procedimentos de fusão de princípios e técnicas do dançarino/performer de se expor de forma 

social e psicológica. André Carreira aborda o risco na performance do ator que significa 

“produção de sentidos através de procedimentos técnicos que demandam do performer, além 

de uma condição física específica, um desejo de exposição social e psicológico. (CARREIRA, 

2001, p. 1). O autor acrescenta: 

 

Representação entendida aqui não como uma pratica coletiva de construção 

de uma cerimônia cênica que supõe uma ritualidade especifica e cujo 

objetivo maior é a criação de um estado vivencial por intermédio das 

técnicas e linguagens teatrais. (CARREIRA, 2001, p. 1) 
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 Em entrevista realizada em 22 de novembro de 2013, em João Pessoa - PB. 
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Ainda sob a perspectiva do autor, “a arte de atuar é uma prática na qual o artista se 

expõe e se lança no território do desconhecido. Atravessa fronteiras expondo seu corpo e sua 

mente a condições adversas e, paradoxalmente, é ali que ele encontra o prazer.” (CARREIRA, 

2001, p. 1). Os dançarinos do espetáculo estudado se expõem e se lançam no campo do vazio, 

ultrapassam fronteiras e expõem os seus corpos e suas mentes à concomitância do esforço e 

do prazer. Carreira conclui: 

 

[...] é possível afirmar que o trabalho com os elementos de risco constitui um 

estímulo vital na busca de possibilidades de investigação do potencial, tanto 

do ator frente às exigências da performance como dos processos de criação 

de personagens. (CARREIRA, 2001, p. 4) 

 

Carreira (2001) também discute sobre o risco físico. Fala da postura básica dos 

elementos codificados inerentes nas artes marciais que estão de acordo com elementos 

próprios de todo combate. A ação inesperada do oponente gera o risco do impacto e do golpe. 

“Essa combinação de elementos implica na existência de um ritmo alternado de ações que 

articula momentos de contenção e explosão que dão ao ator, que emprega estas técnicas no 

seu treinamento, um jogo direto com um risco controlado.” (CARREIRA, 2001, p. 5). No 

Ethnotron, estão presentes movimentos das artes marciais e da capoeira para simbolizar 

elementos de guerra, não se remetendo apenas a propor um espetáculo arriscado, mas, 

essencialmente de se construir práticas de dança que estejam dispostas a quebrar a rotina do 

espetáculo tradicional com o uso do risco para redescobrir uma nova forma de dança que gere 

mudança e questionamento na sociedade. 

A incorporação de acontecimentos de percurso no espetáculo acontece quando 

relembram coreografias antigas, repassam-nas para os novos integrantes e adicionam detalhes 

de movimentos, acrescentando a formação de novos integrantes, a exemplo da capoeira.  

Cohen (2006, p. 2) entende o work in progress como ferramenta geradora de uma série 

de manifestações e expressões artísticas, buscando-se contextualizar a operação dessa 

linguagem dentro do recorte da cena contemporânea. O autor acrescenta que estabelece nosso 

recorte no universo teatral e parateatral, “topos das artes de fronteira que aglutinam uma série 

de manifestações híbridas – performances, body art, cena multimídia, manifestações, 

instalações, dança-teatro – próprias dessa operação”, podendo-se também citar: 

 

Certos trabalhos de Bia Lessa, montagens emergentes como A Bau a Qu, de 

Enrique Diaz, Viagem ao Centro da Terra (O Túnel), de Ricardo Karman e 

Otávio Donasci, O Livro dos Mortos de Alice, de Maura Baiocchi, são 

alguns dos inúmeros exemplos dessa construção. (COHEN, 2006, p. 4)  
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Cohen (2006, p. 17) explica que o work in process é um procedimento criativo “[...] 

característico de uma série de expressões contemporâneas, enquanto processo gestador, 

delineia uma linguagem com especificidades na abordagem dos fenômenos e de 

representação, produzindo outras formas de recepção, criação e formalização”. E acrescenta: 

 

Apesar de essa fase processual existir também em outros procedimentos 

criativos, no campo que estamos definindo como linguagem work in process, 

opera-se com maior número de variáveis abertas, partindo-se de um fluxo de 

associações, uma rede de interesses/sensações/sincronicidades para confluir, 

através do processo, em roteiro/storyboard. (COHEN, 2006, p.18) 

 

O espetáculo Ethnotron, que está em processo desde 2009, possui a característica de  

expressões contemporâneas em cena através da roupa preta e branca com aspecto de roupa de 

ensaio, da descaracterização da dança de rua com a retirada do tênis e através da música 

minimalista. Isso acaba por gerar uma verdadeira transformação e outras formas de recepção 

do público/espectador e o público da área específica de dança. 

Cohen (2006, p.23-24) inclui uma não lógica cartesiana/mecanicista: 

 

Como campo “irracionalista”, estamos incluindo tanto fluxos e processos 

primários (no sentido freudiano e também na linguagem peirceana) de 

sensações, pulsões, extravasamentos quanto um espaço-tempo de 

pensar/sentir intuitivo, não lógico, mas ao mesmo tempo sincrônico com o 

universo, numa qualidade que as tradições designam como acima do mental 

ordinário (na tradição do budismo tibetano, estado que se traduz como 

Shuniata, da mente desperta). 

 

O Ethnotron une a dança de rua ocidental com movimentos orientais, especificamente 

as bases das artes marciais, ou seja, nutrem-se das práticas do Oriente. Nesse sentido, o que 

mais se percebe na cena é o hibridismo com a junção de estilos destacados, como dança 

urbana, dança contemporânea, arte marcial e yoga. Segundo Cohen (2006, p. 30), “a cena 

híbrida apoiada nessa signagem de superposições resulta em construções complexas com 

várias hierarquias, abrindo múltiplos níveis de leitura”. 

De acordo com as informações de Vant
59

, a primeira cena do espetáculo se chama 

Dança Cósmica, mesmo nome da música da banda American Dollar
60

, e reúne os estilos 

como experimentação sincrônica do popping, waving, artes marciais, mudras da yoga e kung 

fu. O diretor explica que, na cena, são abordadas as seguintes intenções: uma ideia de círculo, 

de movimentos sinuosos, e de se estar sempre se reproduzindo, de se estar em expansão, em 
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 Em entrevista em 10 de julho de 2013, em João Pessoa - PB. 
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 É uma banda americana de Post Rock, ambiente e foi formada em 2005 em Queens, New York. 
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tensão, em contração, para sugerir a ideia do universo e do big bang. A música escolhida para 

essa cena possui sons graves. 

 

Imagem 20 – Junin, Kenshin, Brow, Izzah, Zig e Cottonete na apresentação  

no I Festival de Dança de Rua do SESC – João Pessoa - PB 

 
Fonte: Foto da autora, em 13 de julho de 2013. 

 

Na segunda cena, Vant interpreta intervindo e quebrando a sincronia da coreografia 

como se fosse um organismo, passando energia para os demais. A música se chama 

“Supernova Landslide” também da banda American Dollar. 

 

Imagem 21 – Junin em cena, substituindo Vant  

(I Festival de Dança de Rua do SESC – João Pessoa - PB, 2013) 

 
Fonte: Acervo do Coletivo (Foto de Andy Volpini, 2013). 

 

De acordo com Vant, a terceira cena foi criada a partir do estímulo da música chamada 

Storm, da banda Goodspeed You Black Emperor
61

, mixada com On the Old Mountaing Radio, 
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 Banda canadense de post-rock, iniciada em Montreal no ano de 1994. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Post-rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montreal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
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do Mùm, por Vant. A música começa com uma garoa, depois vira tempestade e os 

movimentos procuram se ajustar a esse contexto. 

 

Imagem 22 – Izzah e Zig em cena (I Festival de Dança de Rua  

do SESC - João Pessoa - PB, 2013). 

 
Fonte: Acervo do Coletivo (Foto de Andy Volpini, 2013). 

  

Para o diretor, a quarta cena se chama assim tal como a música utilizada na cena, Day 

Six, da banda Explosions in the Sky, editada por Vant como estímulo para a sua criação 

coreográfica.   

 

Imagem 23 – Junin, Brow, Kenshin e Cottonete em cena  

(I Festival de Dança de Rua do SESC – João Pessoa - PB, 2013). 

 
Fonte: Acervo do Coletivo (Foto de Andy Volpini, 2013). 

 

 

O espetáculo está inacabado e precisa resolver questões técnicas, estéticas e de 

expressões corporais. Cecília Salles (2004, p. 26) aborda a visão em xeque do conceito de 

obra acabada, ou seja, a obra como uma forma final e definitiva, explicando que “[...] estamos 
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sempre diante de uma realidade em mobilidade. Isto nos permite falar, sob o ponto de vista do 

artista, em uma estética em criação”. A autora ainda ressalta: 

 

Ao emoldurar o transitório, o olhar tem de se adaptar às formas provisórias, 

aos enfrentamentos de erro, às correções e aos ajustes. De uma maneira bem 

geral, poder-se-ia dizer que o movimento criativo é a convivência de mundos 

possíveis. O artista vai levantando hipóteses e testando-as permanentemente. 

Como consequência, há, em muitos momentos, diferentes possibilidades de 

obra habitando o mesmo teto. (SALLES, C., 2004, p. 26) 

 

Vant relata que o final do espetáculo foi pensado na dispersão individual de todos os 

integrantes como forma de apresentação destes, ocasião em que todos fazem a mesma 

coreografia de forma sincrônica, contendo também solos de integrantes (observados a seguir 

nas Imagens 24 a 27). Além disso, o diretor projeta incluir no espetáculo solos de todos os 

membros do Coletivo. 

 

  

Imagem 24 – B-boying Cottonete em cena Imagem 25 – B-boying Junin em cena 

  

Imagem 26 – B-boying Brow em cena Imagem 27 – B-girling Zig em cena 
 

Fonte: Acervo do Coletivo (Fotos de Andy Volpini, 2013). 
 

Cecília Salles (2004) aponta que cada versão da obra contém um objeto acabado, e o 

objeto considerado final demonstra, de forma potencial, também, apenas um dos momentos 
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do processo, derrubando a ideia da obra entregue ao público como a sacralização da perfeição. 

A autora explica que “a própria ideia de criação implica desenvolvimento, crescimento e vida; 

consequentemente, não há lugar para metas estabelecidas a priori e alcances mecânicos” 

(SALLES, C., 2004, p. 26), ressaltando também: 

 

Muitos artistas descrevem a criação como um percurso do caos ao cosmos. 

Um acúmulo de ideias, planos e possibilidades que vão sendo selecionados e 

combinados. As combinações são, por sua vez, testadas e assim opções são 

feitas e um objeto com organização própria vai surgindo. O objeto artístico é 

construído desse anseio por uma forma de organização. (SALLES, C., 2004, 

p. 26) 

 

Os acompanhamentos dos processos de ensaios do espetáculo se iniciaram no semestre 

de 2012.1. O Coletivo ensaiava o espetáculo todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras pela noite, às 19h, na casa do próprio diretor. No primeiro ensaio que presenciei, o 

Coletivo já tinha coreografias em estágio avançado. 

No segundo semestre de 2012 se articularam para ensaiar todas as terças-feiras e 

quintas feiras, às 17h, no Espaço Cultural de João Pessoa. No ensaio do dia 04 de julho desse 

mesmo ano, havia cinco integrantes presentes; primeiramente, alongaram-se Adenise Ribeiro 

e Lavínia Teixeira, e ensaiaram a terceira cena, Supernova Landslide. Em seguida, os 

integrantes Cottonete, Subzero, Zig e Kenshin ensaiaram a quarta cena, Day Six. O elenco 

relembra as coreografias de acordo com a trilha sonora. 

O encontro de 23 de setembro de 2012 foi realizado em um novo espaço, localizado no 

Centro de João Pessoa - PB, no qual os ensaios ainda estão ocorrendo até os dias atuais. Esse 

encontro antecedeu à apresentação dos Seres Augustos (espetáculo com as coreografias do 

Ethnotron-Ghetto Experiment com a incorporação de poesias de Augusto dos Anjos) no 

Shopping Tambiá, que descreverei mais adiante. Trata-se de uma sala ampla com piso de 

madeira, no primeiro andar de um espaço histórico, possuindo uma telha convencional e cinco 

grandes janelas azuis. O ensaio é oficialmente marcado para as 17h30, mas, nesse horário, 

apenas os integrantes Cottonete, Subzero, Zig e Kenshin se encontram no local. Eles 

conversam com intimidade e aguardam os demais integrantes ao som do pop rock. Às 17h45, 

dois outros membros se integram ao Coletivo.  

Nesse ensaio, relatado na data acima, Lavie lidera o alongamento e pede para o grupo 

recitar um texto com poesias de Augusto dos Anjos, a exemplo de Monólogo de uma 
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Sombra
62

. A seguir, apresenta-se o poema. Embora extenso, faz-se necessária à leitura deste 

para que se compreenda o processo criativo: 

 

“Sou uma Sombra! Venho de outras eras,  

Do cosmopolitismo das moneras... 

Pólipo de recônditas reentrâncias,  

Larva de caos telúrico, procedo 

Da escuridão do cósmico segredo,  

Da substância de todas as substâncias! 

  

A simbiose das coisas me equilibra.  

Em minha ignota mônada, ampla, vibra 

A alma dos movimentos rotatórios... 

E é de mim que decorrem, simultâneas,  

A saúde das forças subterrâneas 

E a morbidez dos seres ilusórios! 

  

Pairando acima dos mundanos tetos,  

Não conheço o acidente da Senectus 

-- Esta universitária sanguessuga 

Que produz, sem dispêndio algum de vírus,  

O amarelecimento do papirus 

E a miséria anatômica da ruga! 

 

Na existência social, possuo uma arma 

-- O metafisicismo de Abidarma --  

E trago, sem bramânicas tesouras,  

Como um dorso de azêmola passiva,  

A solidariedade subjetiva 

De todas as espécies sofredoras.  

 

Com um pouco de saliva quotidiana 

Mostro meu nojo à Natureza Humana.  
                                                                 
62

 O texto completo do poema pode ser lido no Anexo A deste trabalho. 
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A podridão me serve de Evangelho... 

Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques 

E o animal inferior que urra nos bosques 

É com certeza meu irmão mais velho! 

 

Tal qual quem para o próprio túmulo olha,  

Amarguradamente se me antolha,  

À luz do americano plenilúnio,  

Na alma crepuscular de minha raça 

Como uma vocação para a Desgraça 

E um tropismo ancestral para o Infortúnio.  

 

Aí vem sujo, a coçar chagas plebeias,  

Trazendo no deserto das ideias 

O desespero endêmico do inferno,  

Com a cara hirta, tatuada de fuligens 

Esse mineiro doido das origens,  

Que se chama o Filósofo Moderno! 

  

Quis compreender, quebrando estéreis normas,  

A vida fenomênica das Formas,  

Que, iguais a fogos passageiros, luzem. 

E apenas encontrou na ideia gasta,  

O horror dessa mecânica nefasta,  

A que todas as coisas se reduzem! 

  

E hão de achá-lo, amanhã, bestas agrestes,  

Sobre a esteira sarcófaga das pestes 

A mostrar, já nos últimos momentos,  

Como quem se submete a uma charqueada,  

Ao clarão tropical da luz danada,  

O espólio dos seus dedos peçonhentos.  

 

Tal a finalidade dos estames! 
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Mas ele viverá, rotos os liames 

Dessa estranguladora lei que aperta  

Todos os agregados perecíveis,  

Nas eterizações indefiníveis 

Da energia intra-atômica liberta! 

  

Será calor, causa ubíqua de gozo,  

Raio X, magnetismo misterioso,  

Quimiotaxia, ondulação aérea,  

Fonte de repulsões e de prazeres,  

Sonoridade potencial dos seres,  

Estrangulada dentro da matéria! 

  

E o que ele foi: clavículas, abdômen,  

O coração, a boca, em síntese, o Homem,  

-- Engrenagem de vísceras vulgares -- 

Os dedos carregados de peçonha,  

Tudo coube na lógica medonha 

Dos apodrecimentos musculares.  

  

A desarrumação dos intestinos  

Assombra! Vede-a! Os vermes assassinos 

Dentro daquela massa que o húmus come,  

Numa glutoneria hedionda, brincam,  

Como as cadelas que as dentuças trincam  

No espasmo fisiológico da fome.  

 

É uma trágica festa emocionante! 

A bacteriologia inventariante 

Toma conta do corpo que apodrece... 

E até os membros da família engulham,  

Vendo as larvas malignas que se embrulham 

No cadáver malsão, fazendo um s.  
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E foi então para isto que esse doudo 

Estragou o vibrátil plasma todo,  

À guisa de um faquir, pelos cenóbios?!... 

Num suicídio graduado, consumir-se,  

E após tantas vigílias, reduzir-se  

À herança miserável dos micróbios! 

  

Estoutro agora é o sátiro peralta 

Que o sensualismo sodomita exalta,  

Nutrindo sua infâmia a leite e a trigo... 

Como que, em suas células vilíssimas,  

Há estratificações requintadíssimas 

De uma animalidade sem castigo.  

  

Brancas bacantes bêbadas o beijam.  

Suas artérias hírcicas latejam,  

Sentindo o odor das carnações abstêmias,  

E à noite, vai gozar, ébrio de vício,  

No sombrio bazar do meretrício,  

O cuspo afrodisíaco das fêmeas.  

  

No horror de sua anômala nevrose,  

Toda a sensualidade da simbiose,  

Uivando, à noite, em lúbricos arroubos,  

Como no babilônico sansara,  

Lembra a fome incoercível que escancara 

A mucosa carnívora dos lobos.  

  

Sôfrego, o monstro as vítimas aguarda.  

Negra paixão congênita, bastarda,  

Do seu zooplasma ofídico resulta... 

E explode, igual à luz que o ar acomete,  

Com a veemência mavórtica do aríete 

E os arremessos de uma catapulta.  
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Mas muitas vezes, quando a noite avança,  

Hirto, observa através a tênue trança 

Dos filamentos fluídicos de um halo 

A destra descarnada de um duende,  

Que tateando nas tênebras, se estende  

Dentro da noite má, para agarrá-lo! 

  

Cresce-lhe a intracefálica tortura,  

E de su’alma na caverna escura,  

Fazendo ultraepiléticos esforços,  

Acorda, com os candeeiros apagados,  

Numa coreografia de danados,  

A família alarmada dos remorsos.  

  

É o despertar de um povo subterrâneo! 

É a fauna cavernícola do crânio 

-- Macbeths da patológica vigília,  

Mostrando, em rembrandtescas telas várias,  

As incestuosidades sanguinárias 

Que ele tem praticado na família.  

  

As alucinações tácteis pululam.  

Sente que megatérios o estrangulam... 

A asa negra das moscas o horroriza;  

E autopsiando a amaríssima existência 

Encontra um cancro assíduo na consciência 

E três manchas de sangue na camisa! 

  

Míngua-se o combustível da lanterna 

E a consciência do sátiro se inferna,  

Reconhecendo, bêbedo de sono,  

Na própria ânsia dionísica do gozo,  

Essa necessidade de horroroso, 
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Que é talvez propriedade do carbono! 

  

Ah! Dentro de toda a alma existe a prova 

De que a dor como um dartro se renova,  

Quando o prazer barbaramente a ataca... 

Assim também, observa a ciência crua,  

Dentro da elipse ignívoma da lua 

A realidade de uma esfera opaca. 

 

Somente a Arte, esculpindo a humana mágoa,  

Abranda as rochas rígidas, torna água 

Todo o fogo telúrico profundo 

E reduz, sem que, entanto, a desintegre,  

À condição de uma planície alegre,  

A aspereza orográfica do mundo! 

  

Provo desta maneira ao mundo odiento 

Pelas grandes razões do sentimento,  

Sem os métodos da abstrusa ciência fria 

E os trovões gritadores da dialética,  

Que a mais alta expressão da dor estética 

Consiste essencialmente na alegria. 

  

Continua o martírio das criaturas:  

-- O homicídio nas vielas mais escuras,  

-- O ferido que a hostil gleba atra escarva,  

-- O último solilóquio dos suicidas --  

E eu sinto a dor de todas essas vidas 

Em minha vida anônima de larva!” 

  

Disse isto a Sombra. E, ouvindo estes vocábulos,  

Da luz da lua aos pálidos venábulos,  

Na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo,  

Julgava ouvir monótonas corujas, 
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Executando, entre caveiras sujas,  

A orquestra arrepiadora do sarcasmo! 

  

Era a elegia panteísta do Universo,  

Na produção do sangue humano imenso,  

Prostituído talvez, em suas bases... 

Era a canção da Natureza exausta,  

Chorando e rindo na ironia infausta 

Da incoerência infernal daquelas frases.  

 

E o turbilhão de tais fonemas acres 

Trovejando grandíloquos massacres,  

Há-de ferir-me as auditivas portas,  

Até que minha efêmera cabeça  

Reverta à quietação da trava espessa 

E à palidez das fotosferas mortas! 

 

Todos os integrantes caminham no espaço enquanto recitam o texto “Eu”, do mesmo 

poeta paraibano. Um integrante erra o texto e eles se descontraem, formam duplas, ficando 

um de frente para o outro para continuar a recitação. Os intérpretes repetem aleatoriamente 

palavras como “eu” e a frase “filho do carbono e do amoníaco”, duplas de mulheres ecoam a 

mesma frase. O grupo dança em tempo acelerado e desacelerado ao som de música. O elenco 

começa a movimentação de mãos em nível alto e vai descendo gradativamente ao chão. 

Cottonete, Subzero e Kenshin formam um movimento numa disposição de quadrados no 

espaço até se juntarem formando uma engrenagem
63

. Cottonete e Subzero exploram o chão 

executando a dança de rua com estilo breaking enquanto, paralelamente, Izzah e Lavie estão 

em processo de criação de uma coreografia em nível baixo e em espaço na diagonal. 

Em 16 de abril de 2013, ensaiam a primeira coreografia com Izzah, Zig, Cottonete, 

Subzero e Kenshin. Na sequência, ensaiam a segunda cena de Vant, e Ayleen, e Subzero, 

parte da quarta cena. Ayleen, Subzero e Kenshin se dispõem de forma triangular para ensaiar 

a cena citada acima; após isso, Izzah, Zig, Cottonete, Subzero, Kenshin e Junin fazem gestos 

com as mãos no nível alto. Depois, dançam Cottonete e Junin com movimentos de Dança de 

Rua, posteriormente, um solo. Os seis integrantes se movimentam no nível alto, uma parte do 
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grupo vai se aproximando de costas; inicialmente, viram e trabalham na diagonal com as 

mãos. Cottonete faz solo no nível baixo com estilo de Dança de Rua. Cottonete, Subzero e 

Kenshin fazem movimentos de estilo leve, popping, locking e joking
64

, que vai do nível alto, 

passa pelo médio até chegar ao nível baixo.  

O ensaio de 09 de maio de 2013 foi marcado pela criação de uma coreografia: 

Cottonete e Kenshin alongam no nível baixo, dançam em dupla com a dança de rua com estilo 

b-boying, ao som de batidas de hip hop e percussão. O integrante Junin se integra e realiza 

alguns movimentos solos de Dança de Rua. Junin dá passos para frente e de costas, formando 

um quadrado. Ele ensina uma coreografia para Kenshin. Depois de 45 minutos de ensaio, 

houve uma pausa para se tomar água. Junin fala de um vídeo exibido por Vant, em que se 

mostravam duas pessoas fazendo coreografias e que pareciam uma só pessoa dançando, 

especificamente o movimento de Dança de Rua top rock
65

.  

Cottonete indaga se, na coreografia a ser criada, será uma dupla ou um trio, aplicando, 

dessa forma, o que afirma Valle (2007, p. 8), ao analisar o processo de criação do espetáculo 

Caracóis da Ditadura: “o trabalho conjunto do grupo representa a tendência da ‘voz ativa’ 

dada cada vez mais aos bailarinos. Na dança de abordagem contemporânea há uma tendência 

de que o bailarino não apenas reproduza os movimentos, e, sim, colabore na criação destes”. 

Junin sugere trabalhar que seja feito em trio, no qual Kenshin sairia correndo, girando, e 

Cottonete na frente e atrás em paralelo. Ayleen troca a música, eles ficam em paralelo no 

nível baixo. Kenshin e Junin se encontram com os pés e assim concluem a coreografia. 

Através da minha observação do processo de criação desse ensaio para a terceira cena, percebi 

que os integrantes Cottonete, Kenshin e Junin utilizaram para isso, principalmente, a 

marcação e as batidas do som, o tempo do movimento e a distribuição do movimento na 

posição paralela, diagonal e triangular. 

Em 28 de junho de 2013, os integrantes Cottonete, Junin, Kenshin e Zig ensaiam as 

coreografias já prontas e criam uma nova. Discutem a respeito de se concluir o espetáculo e 

não estarem à mercê de aumentar as coreografias apenas quando surge uma oportunidade de 

apresentação. Junin explana ser desgastante para todos eles se dedicarem ao trabalho, 

investirem com suas finanças pessoais e do próprio cachê no espaço de ensaio e não 

objetivarem concluir o trabalho para apresentações mais grandiosas. Todos concordam com a 

necessidade de se concluir o espetáculo, pois lidam com a saída e afastamento de integrantes e 
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muitas vezes precisam inserir na coreografia pronta um novo integrante, no dia específico, o 

Brow. Nesse ensaio, estão empenhados em ampliar o tempo das coreografias para uma 

apresentação do I Festival de Dança de Rua realizado pelo SESC-PB. 

No ensaio de 25 de junho de 2013, estão presentes cinco integrantes (Izzah, Cottonete, 

Vulto, Brow e Kenshin). Izzah relembra as coreografias pelos seus respectivos nomes, que 

serão citados abaixo. O Coletivo ensaia o que já possui. Izzah sugere suavidade nos solos de 

Kenshin e Junin. Cottonete fala da importância de não se deixarem espaços vazios. Kenshin 

sugere movimentos na diagonal. Os integrantes discutem a respeito de movimentos 

específicos de giro, e se a perna direita congela de forma superior à esquerda, formando um 

movimento já desenvolvido.  

O espetáculo possui o seguinte histórico
66

 de apresentações parciais em João Pessoa - 

PB:  

Apresentado na Mostra de Talentos em Dança no Theatro Santa Roza, no dia 

29 de abril de 2010 e no 6QSabem Dançar em comemoração ao Dia 

Internacional da Dança, no dia 30 de abril de 2010, na Praça do Ponto de 

Cem Réis em João Pessoa - PB. 

 

Em 29 de maio de 2010, apresentado no Teatro de Arena da Fundação 

Espaço Cultural de João Pessoa – PB, dentro da programação de dança do 

XIII FENART. 

 

No dia 21 de julho, apresentado no I Congresso Internacional da Cátedra 

UNESCO de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Fundação Espaço 

Cultural de João Pessoa - PB (FUNESC). 

 

No dia 24 de agosto de 2010, apresentou-se na Semana Cultural do Lyceu 

Paraibano de João Pessoa e, no dia 29 de agosto, no 4º Encontro de Dança de 

Rua em Alagoa Grande (PB).  

 

Houve apresentação, em dezembro de 2010, no Circuito Cultural das Praças 

promovido pela Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE) e no 3º Dia 

Percussivo. 

 

Em janeiro e fevereiro de 2011, apresentou-se no Circuito Cultural das 

Praças em João Pessoa; em abril, se apresenta na 2º Mostra de Talentos em 

Dança no Dia Internacional da Dança, na capital paraibana; em maio, no 

Seminário de Educação Física II LEPEL PB e na 2º Mostra de Dança da 

Academia Dança a Dois. Em julho, se apresentou na Estação da Dança 

promovida pelo Fórum de Dança de João Pessoa - PB em comemoração ao 

aniversário da Estação Cabo Branco, Ciências, Cultura e Artes. 

 

Apresentou-se no evento em comemoração ao Dia Internacional do 

Sapateado do grupo Tap Arretado, no teatro Ariano Suassuna de João Pessoa 

– PB, no colégio Pio X, dia 25 de maio de 2011. 
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Apresentado no evento “Estação da Dança” em comemoração ao aniversário 

da Estação Cabo Branco de Ciências, Cultura e Artes no dia 30 de julho de 

2011 em João Pessoa - PB. 

 

Apresentado no 12º Festival de Artes de Areia (PB) no dia 16 de setembro 

de 2011. 

 

Participaram com performance e improvisação de dança na apresentação do 

Grupo Percumpá (Natal/RN) no 4º Dia Percussivo, dia 30 de setembro de 

2011. 

 

Apresentado no Circuito Cultural das Praças em João Pessoa - PB, Praça 

Lauro Wanderley (Funcionários I), dia 08 de outubro de 2011. 

 

Apresentou-se
67

, juntamente com o Maracatu Nação Pé de Elefante, no dia 

27 de outubro de 2011, na Feirinha de Tambaú, no encerramento da semana 

"Saúde da População Negra". 

 

Apresentado na II Mostra da Academia Dança a Dois, no dia 13 de 

novembro de 2011. 

 

Apresentado no Circuito Cultural das Praças, no dia 19 de novembro de 

2011, na Praça do Caju, no Bessa, em João Pessoa - PB. 

 

Apresentou-se no Projeto Vértice da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no 

dia 21 de dezembro de 2011, na Praça do Ponto de Cem Réis. 

 

Participou no evento Caminhos do Frio em Bananeiras, nos dias 27 e 28 de 

julho de 2012, onde o Coletivo Tribo Éthnos ministrou a oficina “Danças 

Urbanas com ênfase especial ao Breaking” e apresentou o espetáculo no dia 

28 de julho no Espaço Cultural Oscar de Castro. 

 

Participou do evento Caminhos do Frio em Alagoa Grande e Festival de 

Artes Jackson do Pandeiro, onde Vant ministrou a oficina “Danças Urbanas 

com ênfase especial ao Breaking”, do dia 22 ao dia 24 de agosto, e o 

Coletivo Tribo Éthnos promoveu, juntamente com a Prefeitura Municipal de 

Alagoa Grande, o 5º Encontro de Dança de Rua em Alagoa Grande no dia 26 

de agosto de 2012. 

 

Apresentou-se no Tambiá Shopping dentro da programação do agosto das 

Letras (“Augusto das Letras”), nos dias 30 e 31 de agosto de 2012. Em 

homenagem ao centenário do livro “EU”, o Coletivo Tribo Éthnos fez uma 

releitura da poesia de Augusto dos Anjos com uma adaptação do espetáculo 

Ethnotron – Ghetto Experiment, no qual se chamou de Seres Augustos. 

 

Em 2013, apresentou-se no teatro de Santa Catarina de Cabedelo/PB, no dia 

10 de abril, e na Estação Ciência em João Pessoa, no dia 21 de abril, dentro 

da programação Dance abril em comemoração ao dia internacional da dança 

(29 de abril). No dia 13 de julho, no Festival de Dança de Rua organizado 

pelo SESC-PB. No dia 03 de novembro, no 6° encontro de Dança de Rua 

organizado por Vant através da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/PB. 

No dia 25 de setembro, se apresentou no Busto de Tamandaré, em João 
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Pessoa através da FUNJOPE em comemoração a semana do trânsito. No dia 

02 de novembro, apresentou-se na 9° Edição do Festival Mundo.  

 

Segue uma imagem da apresentação de 20 minutos em um espaço inusitado do 

Tambiá Shopping, no Centro de João Pessoa – PB, descrita acima.  

 

Imagem 28 – Vant e Izzah. Apresentação fragmentada do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment 

 chamada Seres Augustos com adaptação de poesias de Augusto dos Anjos. 

 
Fonte: Foto da autora, em 31 ago. 2012. 

 

O roteiro das cenas do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment Seres Augustos e os 

respectivos intérpretes que se apresentaram é este: 

 

0. Movimentos performáticos (aleatórios e independentes) no espaço físico; 

1. Introito. No espaço restrito à apresentação; 

2. Dança Cósmica (vulgo Nosso Lar); 

3. Storm (vulgo Filhinho da Mamãe); 

4. Livre improvisação (Izzah e Lavie); 

5. Sexto dia (vulgo Borboletinha); 

6. Solo Cottonete (The Silk); 

7. Terapia (todos); 

8. Solo Izzah (Céus Cinzentos); 

9. Orbique neurotique (Subzero e Kenshin); 

10. O fridur (todos); 

11. Noites são para a criatividade (Izzah e Zig); 
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12. Livre improvisação (posicionamento para o MIX); 

13. Num continuum de tempo (MIX); 

14. Livre improvisação; 

15. Narcotic sea (Ayleen e Kenshin); 

16. 5 milhas ao longe, ele dorme (Izzah e Lavie); 

17. So long, Lonesome (Cottonete, Sub, Kenshin/ Zig); 

18. Solo Lavie/Refur); 

19. Assim na terra como céu (todos); 

20. Beethoven remix (todos). 

Segundo o diretor
68

, as coreografias que estão presentes no Seres Augustos, 

pertencentes ao espetáculo do Ethnotron-Ghetto Experiment, são a Dança Cósmica, Storm, 

Sexto Dia, Narcotic Sea, So long, Lonesome, Terapia e solo de Cottonete. Há uma 

reconfiguração de encaixe de poesias de Augusto dos Anjos. 

 

2.2 OS ESPAÇOS CÊNICOS 

 

Segundo Vant
69

, o espaço cênico para o Coletivo é um grande problema, pois sempre 

se precisa de uma área ampla para o espetáculo. A Tribo Éthnos conseguiu alugar um espaço, 

atualmente, junto com a Companhia Paraibana de Dança Paralelo. O dinheiro do aluguel do 

espaço é financiado por meio de cachês das apresentações do Coletivo ou através dos próprios 

recursos da equipe. O espaço, apesar de amplo, ainda não é o ideal para se trabalhar certas 

coreografias que o diretor gostaria de realizar. 

 Nara Salles (2004) analisa o procedimento de criação espacial da metodologia dos 

espetáculos “Kordian” (1962), “A trágica história do doutor” (1963), “O príncipe Constante” 

(1965-1968) e todos de Jerzy Grotowski (1962-1968), na busca de um teatro pobre. A autora 

deixa claro que, nessas montagens, estava colocado em cena o resultado da atividade diária 

dos atores e a poética do Teatro Pobre, cujo destaque gira em torno do domínio 

corpóreo/vocal e no desempenho do ator em cena. Grotowski (1974), em palestra no Teatro 

Nacional de Comédia no Rio de Janeiro, define Teatro Pobre como “livrar-se de tudo, para 

que fique unicamente um ser humano frente a outro ser humano”. Fazendo analogia com esse 

trabalho de dança, poder-se-ia dizer que as construções espaciais das cenas procuram uma 

                                                                 
68

 Em entrevista realizada em 17 de novembro de 2013.  
69

 Em entrevista realizada em janeiro de 2013, em João Pessoa - PB. 
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“dança pobre”, ou seja, não utilizam objetos ou elementos ocupando o espaço no seu processo 

criativo cênico e nas cenas prontas.  

 
Imagem 29 – Espaço cênico para os ensaios do espetáculo 

 Ethnotron-Ghetto Experiment. 

 
Fonte: Foto da autora, 09 maio 2013. 

 

Ainda segundo Vant
70

, nas apresentações, geralmente ocorrem problemas. Quando o 

espaço é adequado, o piso não é satisfatório; por isso, o ideal para o Coletivo seria possuir o 

seu próprio tablado. O diretor relata que, no festival de Areia, cidade do interior da Paraíba, 

devido a um espaço bem reduzido, tiveram que tirar integrantes da coreografia do espetáculo 

Ethnotron-Ghetto Experiment, e conclui que esse tipo de situação pode comprometer o 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 30 – Lavie, Zig e Izzah (à frente); Cottonete, Subzero e Kenshin  

(ao fundo), no ensaio do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment 
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Fonte: Foto da autora, 21 mar. 2013. 

 

É na prática dos ensaios que a organização espacial do espetáculo é reformulada e 

novos objetivos em relação ao espaço são lentamente reconstruídos pela equipe. Remete-se a 

pensar como em um ritual; no espaço do espetáculo observado, embora a ocupação espacial 

indique frequentemente a repetição, existiam e existem algumas mudanças; e, com a entrada 

de novos integrantes, havia e há um teor de adaptação/modificação na ocupação espacial. 

Segundo o diretor
71

, o espetáculo está distribuído de diversas formas geométricas no 

espaço: triangular, quadrado, circular, paralelo e centralizado. Às vezes, se dispõem na 

diagonal. Procuram-se diversificar as formas, mas sem uma preocupação mimética nas 

coreografias. Ou seja, é através da intuição no processo coreográfico que a racionalidade das 

formas espaciais vai se configurando. 

Na ótica de Miranda (2008), em relação ao corpo-espaço, o corpo está em constante 

fluxo de mutações em sua interação com o nosso habitat; o movimento, o corpo, o espaço 

estão permanentemente impregnados em diversas relações de transformação. A autora 

ressalta: 

 

Decorre desta visão uma multidirecionalidade, linhas de ação que podem ser 

seguidas em qualquer direção, permitindo idas e vindas, circularidades e 

circunscrições ilimitadas. Este procedimento desloca o corpo do centro da 

ação e resulta em organização rizomática, ordenadas por configuração ou 

constelação, que irão oferecer alternativas topológicas para a categoria. 

(MIRANDA, 2008, p. 24) 
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No Ethnotron, o corpo torna-se espaço cênico assim com teorizou Gil (2004), pois os 

próprios corpos delimitam o espaço cênico. Os corpos, muitas vezes, transbordam o espaço do 

linóleo utilizado nos ensaios e, às vezes, transportados para as apresentações.      

Gil (2004) destaca que o movimento proporciona claridade e estabilidade para a 

agitação interior do bailarino, acrescentando: “Por meio de movimento domará o movimento: 

com um gesto libertará a velocidade que arrebatará o seu corpo traçando uma forma de 

espaço. Uma forma de espaço-corpo efêmero, por cima do abismo” (GIL, 2004, p. 13). O 

autor ressalta também:  

 

Eis o que parece decisivo: o gesto dançado abre no espaço a dimensão do 

infinito. Seja qual for o lugar onde se encontra o bailarino, o arabesco que 

descreve transporta o seu braço para o infinito. As paredes do palco não 

constituem um obstáculo, tudo se passa no espaço do corpo do bailarino. 

Contrariamente ao ator de teatro cujos gestos e palavras reconstroem o 

espaço e o mundo, o bailarino esburaca o espaço comum abrindo-o até ao 

infinito. (GIL, 2004, p. 13) 
 

No Ethnotron, os dançarinos delimitam o espaço do espetáculo nos seus próprios 

corpos, predominantemente, com os braços e pernas que abrem a dimensão para o infinito. 

Não há paredes no espaço de ensaio que delimitem o espaço do espetáculo, mas apenas o 

linóleo que é transportado para as apresentações. O espetáculo se passa no espaço do corpo do 

dançarino.  

Gil (2004, p. 18) explica que o espaço do corpo do bailarino “[...] deve ser criado, 

realmente construído a toda a volta do seu corpo, sem que se confunda com o espaço objetivo: 

é o espaço do corpo, ‘meio’ onde, precisamente, o seu corpo se extravasa a cada instante, ‘aí’, 

perdendo o seu peso”.  

O autor ressalta, por oportuno, que: 

 

 

[...] não se dança nem no espaço exterior nem num espaço subjetivo interior. 

A ausência de peso, a facilidade são vividas pelo bailarino ao mesmo tempo 

como propriedades de um móbil no espaço e como se os experimentasse no 

interior do seu corpo, como se a sua textura se tivesse tornado espaço. O 

espaço do corpo é o corpo tornado espaço. (GIL, 2004, p. 18) 

 

E acrescenta: 

 

 

É por isso que o seu “meio” não é exterior ao seu corpo, mas desposa-o 

totalmente, misturando-se estreitamente com ele: é preciso que o bailarino se 

encontre no seu corpo na ausência de toda a estranheza; ou seja, que os seus 

movimentos se insiram no espaço com a mesma intimidade e a mesma 

familiaridade com a qual habita o seu corpo. Este último deve tornar-se o seu 
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espaço – aí, adquirirá ausência de peso e energia; aí, descobrirá leveza seja 

qual for a situação, através da própria resistência dos materiais (o peso, os 

órgãos). É por isso que, de certa maneira, o bailarino dança no interior do 

seu corpo. (GIL, 2004, p. 18) 

 

No Ethnotron, os dançarinos se encontram nos seus corpos subjetivos interiores e em 

seus movimentos inseridos no espaço externo com a mesma intimidade e a mesma 

familiaridade do habitat do seu corpo. 

Ainda sob a perspectiva de Gil (2004, p. 19), o peso do bailarino nunca é inteiramente 

transformado em energia gravitacional, mas esse processo se inclina para a gravidade. O 

teórico fala ser próprio da dança que o seu movimento tenda “infinitamente” para a energia 

pura com o intuito de alcançar a maior liberdade. Ressalta também que, a partir do peso real, 

o dançarino almeja realizar o seu “peso virtual específico”. Esse último delimita o ponto 

crítico do processo: adiante, o próprio movimento consiste na transferência do peso à 

gravidade, agora sem recorrer ao esforço. 

Gil (2004) define peso específico virtual como aquele que cada bailarino tem como o 

seu próprio peso, concluindo que há tantos pesos específicos quantos bailarinos. Além disso, 

conceitua a transformação do peso em gravidade, que transforma a força dessa última, 

deixando de ter um valor estabelecido: a dinâmica das forças da dança pressupõe outra física 

dos corpos. “Uma vez começada a transformação do peso em energia, cada bailarino constrói 

a sua própria força de ligação à Terra: varia segundo o esforço despendido a velocidade do 

corpo, a qualidade e fluência do movimento” (GIL, 2004, p. 20). 

Segue abaixo uma foto que ilustra que o dançarino, ao se lançar no espaço, transforma 

o seu peso real em peso específico virtual: 
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Imagem 31 – Junin na apresentação do I Encontro de  

Dança de Rua do SESC João Pessoa. 

 
Fonte: Foto da Andy Volpini, 28 out. 2013. 

 

Gil (2004) aponta que a “leveza” do bailarino reflete essas oscilações do peso virtual 

específico, ou seja, “as variações de valor que a gravidade sofre enquanto força que liga cada 

corpo ao solo”. Segue um exemplo ilustrado abaixo, retirado do espetáculo Ethnotron: 

 

Imagem 32 – Izzah e Zig dançam com leveza na apresentação do  

I Encontro de Dança de Rua do SESC João Pessoa. 

 
Fonte: Foto da autora, 28 out. 2013.   

 

Gil (2004, p. 20) explica que o bailarino/dançarino não vive o seu corpo que se “move 

no espaço como subjetivo, uma vez que o vivido do corpo não constitui para ele um dado 

sensível unicamente qualitativo, como uma sensação ‘pura’”. O corpo está aí, ora como um 
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excesso, ora confundindo-se com “o espírito”. A leveza e a entrega do corpo no dançar 

confunde o corpo com algo que parece sublime e transborda as fronteiras da materialidade. 

Segue uma foto ilustrando o corpo tornado excesso/espírito:  

 

Imagem 33 – Zig e Izzah na apresentação do I Encontro de  

Dança de Rua do SESC João Pessoa. 

 
Fonte: Foto da autora, 28 out. 2013.  

 

 

Gil (2004, p. 23) fala que o equilíbrio é dinâmico, enquanto equilíbrio de forças e de 

massas em movimento: “[...] ora, quando a consciência do movimento se torna movimento da 

consciência (porque é assim que a ‘concentração’ da consciência sobre o corpo se define), é o 

conjunto do movimento que cria o equilíbrio”, e ressalta: 

 

A arte do bailarino consiste assim em construir um máximo de instabilidade, 

em desarticular as articulações, em segmentar os movimentos, em separar os 

membros e os órgãos a fim de poder reconstruir um sistema de um equilíbrio 

infinitamente delicado – uma espécie de caixa de ressonância ou de 

amplificador dos movimentos microscópicos do corpo: esses, nomeadamente 

cinestésicos, sobre os quais a consciência não pode ter controle a não ser 

concentrando-se neles (GIL, 2004, p. 23). 

 

Gil (2004, p. 24) conclui então que “o equilíbrio não é, portanto, mecânico, físico, mas 

‘virtual’, porque é o corpo virtual que dança, não o corpo de carne e de músculos. Ou antes: o 

corpo de carne dançando atualiza o virtual, encarna-o e desmaterializa-o ao mesmo tempo”. 

Ressalta também que o equilíbrio do bailarino: 

 

[...] é virtual não por derivar da ação da consciência sobre o corpo, como o 

efeito de uma causa física, mas porque essa ação da consciência sobre o 

corpo, como o efeito de uma causa física, mas porque essa ação pertence à 
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presença do corpo no próprio momento em que se manifesta. A atualização 

do virtual é um agir. (GIL, 2004, p. 24) 

 

Gil (2004, p. 24) define o equilíbrio virtual como um sistema de tensões em que as 

forças se equivalem, devido a uma ação do espírito sobre o corpo de tal modo que esse não 

desencadeia uma força exterior ao jogo muscular, 

 

[...] mas é ele próprio força e energia, dando assim origem a um composto de 

forças e de pesos do qual a ação faz parte: aquilo que aqui vemos em 

equilíbrio, nesta figura dançada, não se deixa descrever unicamente em 

termos de forças físicas, uma vez que entra na sua composição um elemento 

imaterial e imponderável. (GIL, 2004, p. 24) 

 

Percebo, fazendo analogias com a teoria de Gil, descrita acima (2004), que, no 

Ethnotron, há esse espaço tornado corpo que permite atingir o seu “peso virtual específico”, 

porque o corpo dos dançarinos lançados ao espaço soma aos seus pesos reais a força da ação e 

da gravidade. Apesar de o espetáculo ter movimentos explosivos e acrobáticos, existe o 

contraste de movimentos leves das mãos e braços com estilo de yoga mudras. Os solos de 

Vant no espetáculo me fazem pensar no corpo tornado “excesso/espírito”, pois os movimentos 

robóticos, lentos e expansivos elevam o corpo para a sensação visual do espectador de 

flutuação. Ao se exporem ao risco nos movimentos explosivos, constroem a arte da 

instabilidade, mas equilibram o “corpo virtual” com movimentos que se contrapõem. 

Concluindo, os dançarinos atingem esse “corpo virtual” que dança.  

 

2.3 O TRABALHO CORPORAL 

 

Segundo Vant
72

, por questões de tempo escasso, quando os membros do Coletivo se 

reuniam para ensaiar, até o ano de 2012, estavam indo direto ao ensaio do espetáculo. O 

diretor tem, porém, a preocupação com o trabalho de corpo. Por isso, vê a necessidade de 

abordar, por exemplo, exercícios de alongamento, de musculatura, de consciência corporal, de 

percepção, de desconstrução do movimento com estilos de Dança de Rua, de agilidade, de 

força. Vant utiliza-se da sua formação em yoga, com exercícios em pé e em solo que auxiliam 

nos gestos mais intimistas, artes marciais, entre outras expressões para auxiliar na preparação 

corporal dos integrantes do Coletivo.  
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 Idem. 
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Descreverei a seguir um exercício de arte marcial utilizado na aula de Vant, no Centro 

Estadual de Arte da Paraíba (CEARTE). De acordo com a explicação do diretor,
73

 o kung fu e 

o Karatê propiciam exercícios de se plantar no solo usando a base com o joelho flexionado. 

Ele diz que, quanto mais o corpo permanece simétrico, maior a possibilidade de organização 

corporal e geração de possibilidades de transferência de energia do corpo para um 

movimento. Vant salienta ter descoberto, em sua pesquisa sobre essa filosofia de defesa, que a 

explosão de tais movimentos está inspirada nos animais. 

 
Imagem 34 – Aula de Vant no CEARTE. Destaque para Cottonete,  

fazendo exercícios específicos para o break. 

 
Fonte: Foto da autora, 23 ago. 2012.  

 

O conhecimento do diretor é explorado também com o uso do tai chi chuan
74

, balé, 

entre outras práticas, como alongamento e relaxamento. Segundo o filho do diretor, Ayleen 

Vaz
75

, o Coletivo pratica aulas com a professora Ângela Navarro, que leciona dança 

contemporânea do CEARTE. Atualmente, o integrante Ayleen Vaz faz aulas de Dança de Rua 

com o próprio diretor do Coletivo Vant no CEARTE e no Espaço Cultural de João Pessoa - 

PB.  

O Coletivo se preocupa em fazer constar no espetáculo, para além de colocar as suas 

técnicas e influências, os sentimentos nos movimentos para a expressão da dança. Há 

exercícios de base que o diretor explora constantemente, usando inicialmente troncos, braços, 
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 Em entrevista realizada na casa do próprio diretor, em 21 de setembro de 2013, em João Pessoa - PB.  
74

 Os movimentos são leves, fluidos e aproximam-se do estilo de Dança de Rua waving. 
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 Em entrevista realizada em março de 2013, em João Pessoa - PB. 
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pernas e, em seguida, o desenvolvimento das mãos inclinadas para baixo, formando um 

movimento de arte marcial. 

 

Imagem 35 – Aula de Vant no CEARTE.  

O integrante Cottonete faz aula ao lado direito 

 
Fonte: Foto da autora, 23 ago. 2012.    

 

Atualmente (ano de 2013), o diretor Vant agenda encontros conforme o tempo 

disponível e a agenda de apresentações do Coletivo para o trabalho de corpo. 

 
Imagem 36 – Junin no alongamento antes de ensaiar e criar coreografias. 

 
Fonte: Foto da autora, 28 out. 2013. 
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Os exercícios de consciência corporal são sequenciados por uma contagem de tempo 

visando à criação de um ritmo e relaxamento dos músculos, das articulações. Os exercícios 

que exigem paralisação trabalham a força. 

Descreverei a seguir os exercícios corporais desenvolvidos pelo diretor no espaço do 

CEART, do qual o integrante Cottonete participa. A princípio, o diretor induz o grupo a fazer 

alongamentos sentados, com as pernas e os braços virados apontados para a direita. Vant pede 

para o grupo alongar, mexer as articulações e os dedos. Os integrantes de pé elevam os 

ombros para cima. Solicita que os integrantes abracem os ombros e girem de um lado para 

outro. Os cotovelos são elevados para trás da cabeça (direito-esquerdo). Vant induz os 

integrantes a girarem a cabeça. Direciona o grupo para colocarem as mãos para trás e agachar 

o tronco. Elevam os braços com as palmas das mãos para cima. Ele corrige o pé de Cottonete. 

Fazem as bases agachando e abrindo um pouco as pernas juntamente com o movimento 

anterior. Faz a transferência de peso com os braços de um lado para outro. Na sequência, ele 

dobra uma perna, elevando alto para a direita. Posteriormente, puxam a perna direita para trás. 

Então, recolhem a perna direita para frente e elevam os braços para cima, ao encontro com as 

duas palmas das mãos: invertem as pernas. 

O diretor induz o movimento de contorcer o tronco para a esquerda, com o objetivo de 

chegar próximo do pé. Elevam os braços até os pés de forma retilínea. Vant corrige mais a 

postura do tronco de Cottonete. O diretor pede para abraçarem as pernas agachadas, 

suspendendo os pés. Na sequência, ainda agachados, elevam a perna direita e juntam dois 

braços apontando para frente. O grupo, ainda agachado, eleva as pontas dos pés para cima. 

Abrem bem as pernas e elevam para cima.  

A seguir as imagens de estudo dos exercícios corporais:  
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Imagem 37 – Desenho do exercício proposto por 

Vant no início do alongamento. 
Imagem 38 – Desenho do exercício em 

desenvolvimento proposto por Vant. 

  
Fonte: Desenho de Hywkesen Lima, 19 fev. 2014. Fonte: Desenho de Hywkesen Lima, 19 fev. 2014. 

 

  
Imagem 39 – Desenho do exercício em desfecho 

proposto por Vant. 
Imagem 40 – Desenho do exercício inicial realizado 

por Aianny Stephany. 

  
Fonte: Desenho de Hywkesen Lima, 19 fev. 2014. Fonte: Desenho de Hywkesen Lima, 19 fev. 2014. 
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Imagem 41 – Desenho do exercício em 

desenvolvimento realizado por Aianny Stephany. 

 

Imagem 42 – Desenho do exercício em desfecho 

realizado por Aianny Stephany. 

  
Fonte: Desenho de Hywkesen Lima, 19 fev. 2014. Fonte: Desenho de Hywkesen Lima, 19 fev. 2014. 

 

Assim, percebe-se que há uma grande diferença de qualidade cênica e rítmica no 

trabalho corporal quando há um maior engajamento do diretor e dos integrantes no 

treinamento físico para o espetáculo Ethnotron. 

 

2.4 SONOPLASTIA 

 

Muitas vezes, conforme afirma o diretor
76

, no processo de criação das cenas, há 

coreografias que foram muito influenciadas pela música e que, assim como em determinadas 

coreografias criadas, essas trouxeram a inspiração sonora. Há uma forte influência da música 

no processo de resgate das coreografias e, também, no processo de criação. Um dos 

integrantes sente falta de uma sequência específica da trilha sonora, e Lavie discute com o 

Coletivo sobre a perda de tempo na escuta de músicas, pois ainda faltava coreografar músicas 

do espetáculo. Assim, fica claro que as músicas estão intimamente associadas ao resgate das 

coreografias.  
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 Em entrevista realizada em 10 de julho de 2013, em João Pessoa - PB. 
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Vant relata que o espetáculo se utiliza de influência sonora do minimalismo, projetado 

para desconstruir a técnica de Dança de Rua e trazer para os compassos compostos, que são 

compassos dobrados 6x8, mais ternários do que binários, ou compasso ímpares; as danças 

urbanas geralmente são compassos quartenários e binários.  

Segundo a ótica de Wisnik (1989), o minimalismo se relaciona com o modalismo na 

obra de Steve Reich, como resultado da pesquisa de inúmeras maneiras sobre os processos de 

exposição gradual de elementos em fase e em defasagem. Segundo esse autor, Reich se 

deparou com a música africana e balinesa, “um princípio similar de repetição defasada, 

reiteração exaustiva de elementos em trânsito entre a coincidência e a des-coincidência, que 

ele vinha aplicando nas suas composições iniciais” (WISNIK, 1989, p. 97). Ele reconheceu 

que sua abra adquiriu certo suingue, maior corpo timbrístico e textura polifônica, fazendo 

analogia com peças mais conceituais, a exemplo de Violin phase (1967), Pendulum music 

(1968) e Clapping music (1972). 

Cohen (2006) aborda a técnica minimalista (repetitiva, serialista) oriunda do Oriente 

(linguagem ideogramática, sintética), tendo sido propagada através da música (La Monte 

Young, Steve Reich e Phillip Glass) e alcançado, em outros momentos, “as artes plásticas 

(obra conceitual, metonímica) e, a seguir, o universo cênico (composições de Bob Wilson, 

textos de Beckett)” (COHEN, 2006, p. 28). 

A música com timbres eletrônicos mais largos proporciona uma ênfase mais sombria a 

algumas partes do espetáculo, além, também, da música clássica. Reich (apud WINISK, 1989, 

p. 97) ressalta: 

 

O interesse pela musica eletrônica, marcante nos anos 60, dissolveu-se nos 

anos 70 em nome de “um interesse pela musica mundial, despontando a 

musica não ocidental” (vale dizer a tradição modal) como “a mais 

importante fonte de inspiração para os compositores ocidentais à procura de 

ideias novas”. 

 

No Ethnotron, há o estilo de música eletrônica para dar um clima mais intimista e 

sombrio no espetáculo. O post rock traz também uma sensação espacial e futurista para o 

espetáculo, o estilo musical ambient, que sugere a sensação de bater numa telha com os pés.  

A sonoplastia é sugerida por Vant, que gosta de trazer novidades para os ensaios e se 

preocupa em sincronizá-las com as cenas. O diretor procura combinar a sonoplastia com as 

expressões, remetendo ao fora de lugar, a uma mescla de universal com deslocada. O diretor
77

 

afirma não ter encontrado outra sonoplastia que se adequasse, pois a sonoridade remete ao 
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 Em entrevista em 22 de maio de 2013, em João Pessoa - PB. 
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cenário urbano e busca colocar no corpo essa sintaxe. Nesse processo de escolha, que vem 

desde 2006, inicialmente, pensou na música clássica e resolveu escolher música mais 

contemporânea com ambiguidade de trazer o som analógico e o digital, como, por exemplo, 

os efeitos do cinema. Segundo Izzah, as músicas foram determinantes nesse longo processo de 

montagem; houve uma mudança significativa do que o Coletivo estava acostumado a ouvir, 

músicas mais ritmadas com batidas intensas. 

Segundo Pavis (2008, p. 130), “a música de um espetáculo cria uma atmosfera que nos 

torna particularmente receptivos à representação/interpretação”. Nas palavras de Wagner 

(1983, apud PAVIS, 2008, p.30): 

 

Ali onde os signos do cenário, do ator ou da palavra remetem a uma coisa 

dada, a música não tem objeto: pode pois querer dizer tudo e vale sobretudo 

pelo efeito produzido. A análise do espetáculo deve, ao mesmo tempo, 

prestar contas das referências a tal ou tal objeto do mundo, e de uma matéria 

sonora que não remete ao mundo de modo mimético. 

 

Segundo o diretor, as músicas utilizadas no espetáculo são: Storm, de Goodspeed You 

Black Emperor (mixada com On the Old Mountain Radio, do Mùm, pelo próprio Vant); Day 

six, de Explosions in the Sky (editada por Vant); MHE11 – MHE Sampler featuring malcom 

catto; O Fridur, de Sigur Rós; Ann Eletric, de Sonography; Red Sea Gem, de Stateless; So 

Long, Lonesome, de Explosions in the Sky; A Snowflake in Her Hand, de Kontakte; In The 

Continuum of Time, de The Echelon Effect; 5 Miles Away, She Sleeps, de Circadian Eyes, 

First Squad Ending Theme, de DJ Krush, Narcotic Sea, de To Destroy a City e Kinski for 

Haloween, de Sleeping Me. 

 

2.5 ROUPA/INDUMENTÁRIA E MAQUIAGEM 

 

Os artistas do Coletivo utilizam roupas leves, confortáveis e geralmente de cor preta 

para ensaiar. Vant relata que, nas apresentações do espetáculo, o figurino tem influência da 

roupa asiática e, ao mesmo tempo, barroca, com detalhes de estampa. São roupas muito 

utilizadas na Índia, nos países de oriente Médio e na África. O diretor ainda descreve que as 

peças são mais flexíveis para dançar e pensa serem muito bonitas esteticamente. A escolha foi 

pela praticidade, estética e por fugir um pouco do tradicional. Em alguns momentos mais 

tensos do espetáculo, utilizam-se as roupas escuras; em outros, mais suaves, as roupas são 

coloridas. Izzah afirma que, desde 2010 até os dias atuais, a maquiagem utilizada pelo 

Coletivo é tribal. A integrante ainda explana que, nesse mesmo ano, retiraram o jeans e o tênis 

das apresentações para dar mais flexibilidade aos movimentos e passaram a usar o saruel. 
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Quanto a isso, Vant
78

 faz analogia com o conceito de taoísmo Yin-Yang, com a ideia de 

harmonizar os movimentos lentos e amplos, pretendendo introduzir posteriormente, quando o 

Coletivo estiver bem, financeiramente, os tons pastéis, marrom, bege e cor de areia. 

Os figurinos do espetáculo são simples. De acordo com Fernandes (2000, p. 24), na 

ótica contrastante da coreógrafa alemã Pina Bausch, esta utiliza em seus espetáculos elegantes 

trajes de noite, e as belas maquiagens de seus dançarinos completam o grandioso quadro 

cênico. A autora relata que “ao invés de vestirem simples roupas cotidianas, como nos 

trabalhos interativos dos anos sessenta, ou malhas sem distinção de gênero, como na dança 

abstrata, os dançarinos de Bausch vestem-se como que para um grande evento social”. Além 

disso: 

 

Seus figurinos e maquiagem determinam seus papéis sociais e sexuais, 

instigando a expectativa de um grande evento. Mas por muitas cenas, 

dançarinos apenas caminham, conversam, dançam pequenos movimentos, 

falam com a plateia, olham para nós, quebrando nossas expectativas e 

despertando nosso desejo por movimento de dança. (FERNANDES, 2000, p. 

24) 

 

 

 

 
Imagem 43 – Subzero em preparação visual para se apresentar 

 
Fonte: Foto da autora, 10 abr. 2013. 
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Imagem 44 – Vant maquia Cottonete para se apresentar 

com o espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment, 29 de abril de 2013 

 
Fonte: Foto da autora, 10 abr. 2013. 

 

Para o diretor do Coletivo
79

, a maquiagem tribal faz parte do universo da tribo. Até 

pelo próprio termo Ethnotron, que deriva de Éthnos, procurando sugerir conexões das tribos, 

trazendo símbolos para o corpo, como a divindade e a natureza, para reiterar as diversas tribos 

urbanas com influência contemporânea. Ele ressalta ainda que, na atualidade, se percebem 

bastantes pessoas tatuadas, como se houvesse essa ligação inconsciente das pessoas urbanas 

com a ancestralidade indígena.  

Segundo Pavis (2008), o cenário colocado ao corpo do ator/bailarino se torna 

figurativo; o figurino que se inscreve em sua pele se torna maquiagem: a maquiagem veste 

tanto o corpo como a alma daquele que a utiliza, daí sua relevância tanto para a sedução, na 

vida, como para o ator/bailarino, no palco. Pavis (2008, p. 171) ainda explana: “é preciso 

avaliar a função simbólica que ela preenche em dado momento de espetacularização do 

corpo”. O autor ressalta também: 

 

A dificuldade para a análise do espetáculo é de avaliar a maneira pela qual a 

maquiagem abandona sua função de sublinhar ou de embelezar para se 

tornar body art (arte corporal), arriscando-se, aliás, a abandonar a federação 

das artes que constitui a representação para fundar sua própria república. 

(PAVIS, 2008, p. 172) 

 

Para Pavis (2008, p. 172), “muitas vezes a maquiagem se torna uma encenação 

contemporânea muito mais que um disfarce ou uma acentuação dos traços existentes: é uma 

vertigem que bloqueia toda a interpretação segura e toda metamorfose definitiva”. 
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 Em entrevista realizada em 1º de julho de 2013, em João Pessoa - PB. 



86 

 

No Ethnotron, a maquiagem se torna body art para trazer referências claras da 

simbologia dos povos indígenas.  
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CAPÍTULO 3 – O ESPETÁCULO ETHNOTRON-GHETTO 

EXPERIMENT  

 

        

        

 

Neste capítulo, abordo as descrições de coreografias de uma apresentação específica. 

Em seguida, faço descrições dos ensaios e apresentações do espetáculo, especificando as 

mudanças ocorridas de 2009 aos dias atuais.  

 

3.1 DESCRIÇÃO DE MOVIMENTOS COREOGRÁFICOS DO ESPETÁCULO 

 

O atual roteiro coreográfico do espetáculo que descreverei em seguida contém 

coreografias com duração total de 13 minutos, e foi apresentado dentro da programação 

Dance Abril na data de 21 de abril de 2013, no Teatro de Arena da Estação Ciência de João 

Pessoa – PB. 

Conforme Vant
80

, os procedimentos coreográficos trabalham em uma tentativa de 

compilação das experiências e contatos que o Coletivo manteve com várias técnicas de dança 

durante vinte anos, com destaque para a dança de rua, organizando seu gestual e propondo 

                                                                 
80

 Informação retirada do currículo no acervo do Coletivo Tribo Éthnos em dezembro de 2012, em João Pessoa. 
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direções incomuns ao ato de dançar, prioritariamente integrando a dança de rua com outras 

técnicas e estilos. Na ótica de Freitas (2006, p. 5): 

 

Esta composição de movimentos-signos-cênicos, ao configurar-se em 

articulações cenográficas, sonoras, cinéticas, rítmicas e dramatúrgicas, 

organiza-se com tal densidade, que se apresenta enquanto um pensamento. 

Mas não se trata da capacidade que possa vir a ter, de enunciar uma 

mensagem verbal, tampouco trata-se da carga ideológica pertinente a um 

objeto de comunicação. Este corpo, cultura e cena, quando dança organiza-se 

dentro de parâmetros de complexidade semelhantes ao ato do cérebro de 

produzir um pensamento. 

 

Na primeira cena, os integrantes Cottonete, Zig, Vulto e Junin entram e iniciam se 

posicionando agachados no nível baixo no centro do espaço. Segundo Laban (1978, p. 57), “a 

posição é o local onde uma ou ambas as pernas que suportam o peso do corpo se situam no 

chão”. Movimentam-se gradativamente em nível alto, médio e baixo em várias direções, 

mencionando os níveis teorizados por Laban (1978, p. 57), ao som de uma música chamada 

So Long, Lonesome de Explosions in the Sky. As pernas dos dançarinos iniciam outra forma 

de movimento, como o caminhar rápido ou acelerado, fazendo menção à teoria de Laban 

(apud FERNANDES, 2000, p. 243) sobre os fatores do movimento das categorias: corpo-

forma-expressividade-espaço; todos os integrantes mencionados acima, incluindo apenas a 

Izzah na cena, expressam a vida urbana agitada. 

 

Imagem 45 – Cottonete, Zig, Subzero, Kenshin e Taz no início do  

espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment - João Pessoa - PB. 

 
Fonte: Acervo do Coletivo (Foto de Ju Vieira)

81
. 
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 Espetáculo em comemoração ao Dia Internacional da Dança (29 de abril de 2010), promovido pelo Fórum de 

Dança, com apoio da FUNJOPE no evento 6qsabem. 
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Na segunda cena, Zig, Cottonete, Vulto e Junin se agrupam em pé e de cabeça 

abaixada ao som de Adagio in D Minor de John Murphy. Cottonete está de roupa totalmente 

branca, e os demais integrantes com roupas pretas e brancas. A maioria dos integrantes usam 

calças saruel
82

. Eles levantam a cabeça e dão passos com direções retilíneas. Segundo Laban 

(1978, p. 58), “cada passo cria uma nova posição e a direção espacial de um passo é relativa à 

posição imediatamente precedente”. 

Os movimentos seguintes sugerem como se estivessem em câmera lenta ou em forma de 

robô, utilizando o estilo de Dança de Rua, para o lado direito, e retornam a posição inicial. Zig 

se desintegra do grupo rapidamente no nível alto para o lado esquerdo e Vulto também faz o 

mesmo movimento para o lado direito. O grupo dá um passo adiante, fazem movimentos 

semelhantes a uma onda que começa de baixo para cima e utilizam-se dos braços e dos 

troncos passando do nível alto, médio e baixo, também teorizado por Laban (1978) para 

descrever as variações do corpo no espaço, a exemplo de estar em pé, agachado ou deitado. 

Fazem gestos com os braços e direcionam os troncos para a direita, dão saltos, movimento de 

Dança de Rua com estilos predominantemente wavine
83

, animation
84

, strobing
85

, 

floatine/slidine
86

, tioking
87

, trembing
88

·, vibrating
89

, breaking
90

 e sliding
91

. Segundo o 

diretor
92

, todos esses estilos mencionados acima fazem parte das danças urbanas da Era Funk 

Styles, que remetem ao ilusionismo e ao mimetismo, ou seja, sugerem em seus movimentos 

coisas que enganam os olhos, truques, mimetismo por imitar efeitos do cinema, de vídeo 

como slow motion (câmera lenta), flutuações com os pés, que estão parecendo que estão 

deslizando
93

 sob rodinhas ou andando na lua, mudras de yoga, afro, de danças populares, de 

capoeira e de coco.  
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 Saruel ou Sarouel é o nome de uma calça de origem norte-africana, especialmente do Marrocos, que tem um 

gancho bem baixo. É quase uma calça-saia. 
83

 São movimentos que causam certa ilusão de ótica. Criou a ilusão de que não temos as articulações, movimento 

semelhante ao da serpente, causando o efeito como se estivessem fazendo ondulações ou ondas no corpo onde 

causa a sensação que o corpo não tem osso.  
84

 Dança criada nas técnicas de animação, geralmente são associadas ao stop motion que é uma técnica de 

animação.  
85

 Técnica de reproduzir no corpo como se a luz estivesse apagando e acendendo. 
86

 Movimentos que passam a sensação de voo. 
87

 Movimentos destacados em três tempos.  
88

 Movimentos de tremer, destacando alguma parte do corpo.  
89

 Movimentos de vibrar de forma contínua do corpo como um todo.  
90

 Movimentos de giros de cabeça e é uma dança acrobática 
91

 Movimentos de deslizar.  
92

 Em conversa via rede social (Facebook), em maio de 2013, em João Pessoa - PB. 
93

 Deslizar é um movimento sustentado e direto com o toque leve. 
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Cottonete destaca-se fazendo solo com a fusão de estilos citados acima, enquanto Vulto, 

Junin e Zig dançam paralelamente. Cottonete e Junin desenvolvem uma dupla de movimentos 

com estilo de Dança de Rua na diagonal. Um integrante deixa a cena, Cottonete vai para a 

frente do palco no centro e faz um solo com estilo de Dança de Rua, mais especificamente o 

estilo b-boying, enquanto isso, dois integrantes ficam ao fundo dançando individualmente.  

Izzah retorna à cena e se junta a Zig, formando uma dupla e fazendo gestos com as 

mãos no nível alto de forma sincrônica. Laban (1978, p. 60) define os gestos como 

 

[...] ações das extremidades, que não envolvem nem transferência nem 

suporte de peso. Podem dar-se em direção do corpo, para longe dele, ou ao 

seu redor e podem também ser executados com ações sucessivas das várias 

partes de um membro.  

 

Cottonete, Vulto e Junin invadem a cena, paralelamente, realizando movimentos de 

Dança de Rua com estilo de b-boying. Cottonete constantemente está um pouco à frente nas 

coreografias. Os integrantes se juntam e caminham para o fundo, enquanto Vant se aproxima 

para frente fazendo movimentos lentos com estilo popping, inicialmente, no nível alto e 

baixo. Usa roupa completamente branca, desenvolvendo também os estilos eletro-booging e 

b-boying. Todos os integrantes, exceto Vulto, que estavam fazendo movimentos com os 

braços ao fundo, viram-se de costas, dão um passo para trás, viram-se gradativamente para o 

público e elevam os braços com direção retilínea, enquanto Vant ainda faz um solo em 

destaque com estilos supracitados acima. Os intérpretes jogam os braços e os troncos para a 

direita, com níveis que perpassam do alto até o baixo. Agacham-se e levantam os braços, 

cruzando, para cima.  

A expressividade dessas coreografias, segundo o diretor Vant
94

, nessa perspectiva do 

subúrbio, dos becos e ruelas, aponta que, mesmo sob a exclusão e discriminação, persiste uma 

linguagem que vai além da dor e do sofrimento, que fala da atualidade, reprimida com as 

frágeis estruturas de outros tempos, mas que se nutre das coisas banais e da violência. 
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 Informação retirada do currículo no acervo do Coletivo Tribo Éthnos em dezembro de 2012, em João Pessoa - 

PB. 
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Imagem 46 – Izzah e Zig na apresentação do espetáculo 

 Ethnotron-Ghetto Experiment 

 
Fonte: Foto da autora, 10 abr. 2013. 

 

Izzah se desintegra da equipe e realiza solo com nível alto e dando passos na diagonal 

para trás, oscilando, às vezes, na ponta dos pés. Cottonete e Zig saem de cena, com Vant e 

Junin ao fundo. Em seguida, Izzah sai de cena e Cottonete e Zig retornam formando dupla e 

fazendo movimentos de nível baixo com estilo de b-boying e b-girling, enquanto Vant e Junin 

permanecem dançando ao fundo. Os integrantes saem de cena e Vant aparece ao fundo 

fazendo movimentos que contrastam com o solo de Cottonete no estilo b-boying que está 

sendo evidenciado no centro. Em seguida, Izzah faz solo começando no nível alto, passando 

do médio até chegar ao nível baixo, utilizando-se predominantemente dos movimentos das 

mãos, tanto a direita como a esquerda, fazendo movimentos circulares e deslizando-as no 

corpo.  

Cottonete, Zig e Junin retornam e se integram a Izzah com movimentos de braços, 

troncos e pernas para o lado esquerdo e direito. Vant ainda permanece ao fundo, os membros 

do grupo correm de forma circular e se dispersam. Cottonete faz solo com estilo b-boying e 

todos eles, exceto Vulto, se movimentam individualmente e congelam. 

Na cena final, o desfecho acontece com uma música chamada The Alchemist, de Latin 

Thugs. Os membros da cena, Vant, Cottonete, Junin e Vulto, realizam solos individuais 

voltados para o predomínio de Dança de Rua. Apesar de o Coletivo buscar a integração dos 

corpos, procuram uma libertação individual, provocando uma sensação de querer voar ou se 

libertar. 
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Vant 
95

 explica que a dança apresentada “traz em si os gestos, as falas das pessoas que 

habitam as zonas de crise, marginalizadas, mas, sobretudo, sensíveis e que vai além do 

ressentimento e conflito, ressignifica”. O artista fala que, simultaneamente, festeja uma dança 

que se nutre do caos e do frenesi da vida cotidiana, alertando que, na falta de humanidade, 

essa ressurge nos pequenos gestos e nos sotaques mestiços das periferias, em todo o mundo,  

clamando por dignidade. O diretor ressalta que o espetáculo “diz sobre a velocidade da Era 

Digital, as catarses, o efêmero, o descartável, as relações passageiras, o minimalismo e o 

futurível, as polifonias e cacofonias”.  

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO 

ETHNOTRON-GHETTO EXPERIMENT DE 2009 A 2012 

 

Em setembro de 2009, o Coletivo inicia um dos seus grandes ideais de montar o 

espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment. Não há registros desse ano nos arquivos do 

coletivo, mas, conforme explica o diretor
96

, existem trabalhos de ensaios e apresentações, 

além de pesquisas de músicas. A seguir, um portfólio da época. 

 
Imagem 47 – Cartaz de divulgação do espetáculo 

 Ethnotron-Ghetto Experiment, 2009. 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 
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 Idem.  
96

 Em entrevista realizada em 17 de novembro de 2013, em João Pessoa - PB. 



93 

 

 

Em 09 de março de 2010, realizaram no Parque Solon de Lucena, conhecida como 

Lagoa, um vídeo-promo para divulgação do Ethnotron. Usaram figurinos estampados e 

coloridos combinando com as maquiagens coloridas e tribais. A seguir, imagens da época: 

 

 
Imagem 48 – Ensaio fotográfico do figurino do espetáculo no Centro de João Pessoa - PB. 

  
Fonte: Acervo do Coletivo, 13 Jan. 2014.  

 

Em 25 de março de 2010, ensaiam, no espaço da Cia Lunay, a cena fixa
97

 do 

espetáculo com a música So Long, Lonesome. Na sequência, ensaiam a penúltima cena 

adaptável do espetáculo.  

Em 08 de janeiro de 2011, a apresentação do espetáculo ocorreu no espaço da 

chamada Feirinha de Tambaú, de tamanho do linóleo 8 x 9 m, pertencente ao Coletivo, em 

João Pessoa - PB. Inicia-se com o solo de Vant da cena adaptável, sendo o figurino todo da 

cor branca. Conforme explica o diretor, a intenção dramatúrgica é no sentido de libertação e 

voo, assim como para a maioria das cenas. Na sequência, apresentam a terceira cena 

permanente do espetáculo com a música chamada Storm. Em seguida, apresentam a quinta 

cena fixa com a música So Long, Lonesome, sendo o figurino deles composto por blusas 

brancas e calças pretas. Apresentam uma cena adaptável com solo de Cottonete, de Subzero e 

de Vulto. A apresentação tem duração de 15min. Segue uma arte gráfica daquele ano: 
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 Tomo como referência uma cena permanente a qual continuará futuramente no espetáculo e está na sequência 

da última apresentação da 9ª edição do Festival Mundo. Já as cenas adaptáveis são as construídas para as 

apresentações específicas no decorrer dos anos. 
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Imagem 49 – Tribo Éthnos 21 anos - Portfólio de 2011 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 

 

Em 26 de abril de 2012, a apresentação do espetáculo ocorreu no Theatro Santa Roza, 

de tamanho pequeno e piso de madeira, com cenário produzido pela Cia Lunay. Iniciaram a 

cena permanente que antecede So Long, Lonesome com o interlúdio de todos caminhando 

pelo espaço ao som de barulho de trânsito. Em seguida, Vant faz solo, o figurino é todo 

branco. Na sequência, apresentaram uma coreografia adaptável, com figurinos pretos e 

brancos e, depois, encenam solos com a música da banda chamada Ennio Morricone. A 

apresentação tem duração de 07min32s (Imagem 48): 

 
Imagem 50 – Apresentação no Teatro Paulo Pontes, João Pessoa - PB. 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 13 jan. 2014. 
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Em 12 de maio de 2012, ensaiam a cena permanente da sequência sexta do atual 

espetáculo, com a música Narcotic Sea, no espaço do CEARTE-PB com tamanho reduzido. 

Também, ensaiaram a cena adaptável, retirada por conta do afastamento de Lavie. O detalhe é 

que os homens ensaiam em salas diferentes das mulheres do Coletivo por ser um espaço 

bastante pequeno. 

Em 23 de agosto de 2012, ensaiaram a sétima cena permanente no espaço atual de 

ensaio, com tamanho do linóleo 8 x 9m, ocasião em que ensaiaram também a sexta cena 

permanente do espetáculo. Na sequência, ensaiaram a quarta cena permanente do espetáculo 

com a música Day Six. A seguir, imagens da ocasião: 

 

Imagem 51 – Ensaio do espetáculo Ethnotron (a) 

 

Imagem 52 – Ensaio do espetáculo Ethnotron (b) 

 
Fonte: Foto da autora, 21 mar. 2013.  Fonte: Foto da autora, 21 mar. 2013. 

 

Em 30 de agosto de 2012, o espetáculo Ethnotron se apresenta no espaço do Tambiá 

Shopping de João Pessoa – PB, com tamanho grande e piso liso. Inicialmente, exibiram a 

cena adaptável para a performance com figurinos totalmente pretos. Apresentaram cenas 

adaptáveis de improvisações do diretor recitando Augusto dos Anjos. Os integrantes Subzero 

e Kenshin fazem solos com a música Orb Neurotic. A apresentação teve duração de 1h30 

min. Seguem registros da ocasião: 
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Imagem 53 – Apresentação do espetáculo Seres 

Augustos, com adaptação de coreografias do 

Ethnotron (a) 

 

Imagem 54 – Apresentação do espetáculo Seres 

Augustos, com adaptação de coreografias do 

Ethnotron (b) 

 
Fonte: Acervo do Coletivo, em 31 ago. 2012. Fonte: Acervo do coletivo, em 31 ago. 2012. 

 

Em 10 de abril de 2013, apresentaram-se no Teatro Santa Catarina, na cidade de 

Cabedelo – PB, de tamanho pequeno e piso de madeira. Inicialmente, exibiram a segunda 

cena fixa Dança Cósmica, que possui a música Summer of War, de detalhes relatados acima, 

com figurinos pretos e brancos, sendo que Cottonete era o único que se vestia todo de branco. 

Em seguida, apresentaram o interlúdio da quinta cena e, depois, a oitava cena permanente, 

Adaggio in D Minor. Concluíram o espetáculo com a apresentação da última cena 

permanente, a qual contém solos de Cottonete, Junin, Subzero, Brow, Vulto e Vant. Na 

segunda música, Izzah faz solo, mas a cena com a dupla Izzah e Zig foi retirada, atualmente, 

por conta da saída de Zig do espetáculo. A apresentação tem duração de 20min. A seguir, 

algumas imagens: 
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Imagem 55 – Apresentação do Ethnotron no Teatro 

de Santa Catarina de Cabedelo/PB (a) 

 

Imagem 56 – Apresentação do Ethnotron no 

Teatro de Santa Catarina de Cabedelo/PB (b) 

 

Fonte: Foto da autora, 10 abr. 2013. Fonte: Foto da autora, 10 abr. 2013. 

 

Em 21 de abril de 2013 apresentaram-se no anfiteatro da Estação Ciência (João Pessoa 

- PB) com espaço de bom tamanho. Iniciaram com a quinta cena permanente, reduziram o 

tempo e omitiram a cena Dança Cósmica. Concluíram o espetáculo com a cena permanente 

final que é o solo da maioria dos integrantes. 

Em 13 de julho de 2013, no Festival de Dança de Rua organizado pelo SESC-PB, 

apresentou-se a primeira cena permanente Dança Cósmica. Em seguida, foi a vez da segunda 

cena do espetáculo. O que muda na atualidade é que, além de fazer um maior trabalho de 

movimentos no chão de pernas, encaixam uma dupla no final da cena (Junin e Cottonete), 

retiram o solo de Vant por causa da impossibilidade física e retiram a dupla de Izzah e Zig. 

Eliminaram uma engrenagem
98

 e acrescentaram solos. Na sequência, apresentaram a quinta 

cena e a sétima cena. Concluíram o espetáculo com a cena final. Seguem imagens: 
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 Termo utilizado por mim para definir movimentos de aproximação e congelamento do grupo na cena. 
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Imagem 57 – Apresentação do Ethnotron no 1º 

Festival de Dança de Rua do SESC-PB (a) 

 

Imagem 58  – Apresentação do Ethnotron no 1º 

Festival de Dança de Rua do SESC-PB (b) 

 

Fonte: Acervo do Coletivo 

(Fotos de Andy Volpini, 2013). 
Fonte: Acervo do coletivo 

(Fotos de Andy Volpini, 2013). 

 

Em 1º de setembro de 2013, no 6º Encontro de Dança de Rua, organizado por Vant, 

através da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande – PB, apresentaram-se em um espaço liso, 

de tamanho grande. Iniciaram diretamente com a cena permanente Dança Cósmica com 

diferença coreográfica atual na sua finalização, em que há mais trabalho de mãos e corpos no 

chão. Junin e Kenshin formam uma dupla à frente da cena, eliminando da sequência atual a 

performance de Vant, que recita Nova Ordem, de André Ricardo, e o interlúdio de todos 

fazendo um solo de forma aleatória. Refletindo sobre o espetáculo Sons da Ditadura, Valle 

(2007, p. 7) ressalta que o trabalho junto ao chão 

 

[...] reflete uma sensação de ceder ao chão ao invés de usá-lo como um 

simples apoio. A dança contemporânea, apesar de não constituir uma única 

técnica específica, tem utilizado esse tipo de trabalho, que a diferencia das 

outras técnicas já codificadas anteriormente. O balé, ao buscar a leveza, 

trabalhava empurrando o chão. A própria dança moderna, apesar de trabalhar 

no chão, não o usava como um aliado, sentindo-o, e sim apenas 

movimentava-se no nível baixo. 

 

Na cena seguinte, o que muda da sequência atual é que Vant não entra para formar 

dupla com Junin, mas apenas faz solos.  

Em 25 de setembro, apresentam-se no Busto de Tamandaré, em João Pessoa, através 

do apoio da FUNJOPE em comemoração à Semana do Trânsito, havendo apenas mudanças de 

sequências das cenas e redução do tempo. 

No dia 02 de novembro de 2013, apresentam-se na 9ª Edição do Festival Mundo, no 

espaço do próprio linóleo do Coletivo, com tamanho especificado anteriormente. Às vezes, os 

integrantes saem do espaço delimitado pelo linóleo, pois o ideal para o trabalho seria 9x10m. 
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Apresentam uma sequência de cenas de duração de 35 minutos com muitas coreografias 

permanentes do espetáculo, a exemplo da Dança Cósmica, Nacotic Sea, Storm, Day Six e So 

Long, Lonesome. Segue o portfolio de comemoração dos 23 anos: 

 

Imagem 59 – Éthnos 23 anos – Portfolio da apresentação, 2013 

 
Fonte: Acervo do coletivo, em 13 jan. 2014.  

 

Conforme explica o diretor do Coletivo
99

, o espetáculo tem como proposta o constante 

laboratório e, portanto, não se preocupa em ter cenas sequencialmente fechadas para mostrar 

como produto final. A questão está centrada no processo de criação, que vai se 

reconfigurando de acordo com as necessidades de apresentações e sua duração, além da 

formação da equipe que vai naturalmente se transformando com o passar dos anos.  

Ao longo de todos esses anos, o que muda significativamente no trabalho é a constante 

modificação de integrantes e a estética de algumas coreografias. O diretor
100

 procura, através 

do teor dramático da maioria das músicas, trazer movimentos menores com movimentos mais 

internos; daí trazer, também, movimentos explosivos que sugerem a ideia de libertação, do 

desejo de grito. Lavínia
101

 explica que há mudanças nas músicas e também nos dançarinos, 

mas as coreografias sempre permanecem. Há, porém, a incorporação de novas coreografias. 

Adenise Ribeiro
102

 reconhece que, ao longo dos anos de 2010 até 2013, no decorrer do 

processo de montagem do espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment, ocorreram certas 

situações específicas para cada ano. Ela relata que, em 2010, houve uma experiência de 

laboratório de Dança de Rua, e, em 2011, houve adaptação de variadas músicas. Explica, 

também, a dificuldade do Coletivo em trazer princípios da dança contemporânea para 
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 Em entrevista realizada em 17 de novembro de 2013, em João Pessoa - PB. 
100

 Em entrevista realizada em 12 de novembro de 2013, em João Pessoa - PB. 
101

 Em entrevista realizada em 18 de novembro de 2013, em João Pessoa - PB. 
102

 Em entrevista realizada em fevereiro de 2013, em João Pessoa/PB. 
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interagir com a dança de rua na montagem do espetáculo. Salienta que, em 2012, tiveram 

dificuldades de dançar com certas músicas, e os integrantes sentiram dificuldade na execução 

da dança contemporânea. Conclui que, neste ano de 2013, Vant introduz o método de encaixar 

coreografias sem música no processo criativo, para dar interlúdios ao espetáculo. 

Ayleen Vant
103

 aponta os empecilhos no decorrer dos anos na montagem do 

espetáculo. Explica que consistia na dificuldade em fazer a coreografia no tempo sincronizado 

com os demais membros, indicando, porém, a facilidade que é o ato da criação coletiva de 

coreografias. O integrante já fez dois solos e uma dupla na construção da coreografia 

juntamente com o integrante Kenshin. O dançarino fala que as coreografias são uma parceria 

coletiva no qual Vant tem a principal função de coordenar, e conclui afirmando que Izzah e 

Lavie auxiliam Vant na coordenação do espetáculo. Lavínia Teixeira ressalta em sua fala as 

dificuldades encontradas para se achar um horário em comum para os ensaios, bem como para 

localizar tempo suplementar para fazer aulas de danças.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Visando à finalização deste trabalho, discorrerei sobre conceitos de processos de 

criação em dança junto com a bagagem teórica da bibliografia e a pesquisa de campo sobre o 

espetáculo de dança Ethnotron-Ghetto Experiment, todos visualizados no segundo e terceiro 

capítulos da presente dissertação.  

O Coletivo Tribo Éthnos, como vimos, é liderado por Valmir Vaz que possui 46 anos 

e tem dez integrantes na faixa etária de jovens, sendo dois deles ainda menores de idade, a 

exemplo de Ayleen Vaz e Jéssica Kyuubi. Esses indivíduos são grandes símbolos e referência 

para o cenário da música e da dança paraibana por conta de sua história e de suas ações com a 

propagação da cultura do hip hop. 

Os mais veteranos na história do espetáculo são responsáveis em repassar as 

coreografias para os novos integrantes que vão surgindo, sendo que a esposa do diretor, 

Adenise Ribeiro, está atualmente coordenando a integração entre eles. O filho do diretor, 

Ayleen Vaz, já criou algumas coreografias, e outros integrantes, a exemplo de Yago Araújo e 

Jean Hortêncio, também criaram e repassaram as coreografias existentes. Há algumas 

mudanças mínimas na estética de algumas delas, a exemplo da Narcotic Sea e da Dança 

Cósmica, conforme explicação fornecida por Lavínia Teixeira
104

.  

Através da história da Tribo Éthnos, apresentada no primeiro capítulo, compreende-se 

de forma clara a dinâmica de organização do Coletivo como algo sólido e que foi 

apaixonadamente construído por seu diretor. Conforme foi percebido nos capítulos 2 e 3, Vant 

é peça chave na ideologia do trabalho em equipe do espetáculo e do Coletivo em si mesmo. A 

dinâmica dos treinos é de responsabilidade dos próprios dançarinos, com certas interferências 

esporádicas do diretor.  

Embora com mínimas modificações das coreografias no decorrer dos anos, a 

característica da mesma ocupação espacial demonstra uma possível hierarquia entre os 

membros do espetáculo. Para o diretor e os integrantes veteranos, o fato de estarem à frente e 

no meio da ocupação espacial do espetáculo, enquanto os intermediários e os novos se 

posicionam nas laterais e nos fundos da obra, revelou a manutenção de hierarquia na 

atualidade.  

A questão do gênero é algo que me chama a atenção nesse espetáculo. Algumas 

coreografias são específicas para mulheres e outras apenas para homens, algo que demonstra 
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uma clara separação de gênero. Acredito, contudo, que seja uma opção estética. Quanto a isso, 

o diretor aborda
105

, primeiramente, a questão de respiração entre os gêneros, pois o trabalho 

exige muita intensidade do corpo e, também, alega existir uma dificuldade das mulheres para 

acompanharem o ritmo masculino, e dos homens para executarem movimentos mais 

respiratórios. Vant explica que idealizava não haver essa separação, mas que foi algo que 

ocorreu naturalmente. 

A questão da retirada do tênis do espetáculo, que é predominantemente dança de rua, é 

um fator que gera mudança e questionamento. Em minha concepção, os membros se expõem 

ao risco de se machucarem na execução de algumas coreografias; ainda assim, assumem essa 

postura performática e intrigante. 

Ao tentar me envolver na prática, primeiramente, assistindo aulas teóricas e práticas de 

Dança de Rua com o próprio diretor, não consegui acompanhar o ritmo acelerado e acrobático 

dessa dança e senti uma necessidade de usar tênis.  

O espetáculo Ethnotron-Ghetto Experiment faz oposição à obra acabada/objeto de 

arte, como teorizou Carlson (2009). A tessitura do espetáculo está centrada na composição 

cênica: processos de sintaxe, montagem, mitologização, hibridização, semantização de 

conteúdos, que contêm história, alusão a paisagens mentais e narração, em harmonia com as 

considerações teóricas de Cohen (2006). Por isso, percebo que a Tribo Éthnos, no cenário 

brasileiro, se destaca por unir a dança de rua com a dança contemporânea, o que torna o 

referido espetáculo bem próximo da originalidade e da peculiaridade.  

O espetáculo Ethnotron faz redes de hibridização de conteúdos onde há processo e a 

possibilidade de inclusão de fatos de percurso. Além disso, o espetáculo utiliza-se de 

procedimentos criativos de trabalho em processo com variáveis abertas, ou seja, uma rede de 

interesses/sensações/sincronicidades para consentir, através do processo, em 

roteiro/storyboard, de acordo com a teoria de Cohen (2006). Para esse autor, o espetáculo se 

encontra na cena híbrida centrada na superposição, transformando-se em construções que vão 

além das hierarquias, abrindo um leque de interpretações.  

No Ethnotron, coloca-se em xeque o conceito de obra acabada, como propõe Cecília 

Salles (2004), pois estamos sempre nos deparando com uma realidade em transformação. A 

obra do espetáculo, ao delimitar durante os anos o transitório e a visibilidade, tem de se 

configurar a formas adaptáveis, ao encararmos os erros, as correções e os ajustes. 
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No espetáculo estudado, cada versão da obra durante as apresentações contém um 

objeto finalizado. O objeto considerado finalizado expõe, de forma ampla, um dos instantes 

do processo, colocando em xeque a ideia do trabalho artístico entregue aos espectadores como 

a consolidação da perfeição, de acordo com Cecília Salles (2004). A autora explica que 

muitos artistas falam sobre a criação como um trajeto do caos ao cosmo, acumulando ideias, 

planos e possibilidades que vão sendo reconfiguradas e combinadas. Essas combinações são 

testadas e produzidas nesse anseio por uma forma de organização. 

Para Vant
106

, dançar é conexão, dançar é estar ligado ao movimento das coisas, nos 

movimentos dos cosmos, nos movimentos ao derredor e nos movimentos internos, algo que 

enriquece desde a estrutura até o ser, algo que edifica, transforma e revela o que somos. 
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