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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investigou o espetáculo de dança Caldo da Cana que estreou 

em João Pessoa-PB, em setembro de 1984. Problematiza de modo teórico-

prático o fazer história da dança, investigando essa possibilidade através da 

própria dança. Surge a partir da constatação de que a dança possui 

especificidades que não podem ser negligenciadas pelo relato histórico. Neste 

sentido iniciou-se o levantamento de um referencial teórico que dialoga com as 

questões apontadas e se desdobra por meio de uma pesquisa de campo, que 

incluiu coletar testemunhos de pessoas que participaram do espetáculo; uma 

pesquisa documental, reunindo vestígios materiais e finalmente é composta de 

uma parte prática que transpõe o conhecimento histórico elaborado para o 

corpo, através de um processo criativo, tendo como resultado, para este 

momento, a construção de um duo de dança. 

 

Palavras-Chave: dança, história da dança, memória, processos de criação. 
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ABSTRACT 

 

 

This research investigated the dance piece Caldo da Cana which premiered in 

João Pessoa-PB, in September 1984. It problematizes theoretical and practical 

way to make dance history, investigating this possibility through the dance itself. 

Arises from the fact that the dance has specific characteristics that can not be 

neglected by the historical account. In this sense, it was initiated by the raising 

of a theoretical framework that speaks to the indicated issues and unfolds 

through a field study, which included collecting testimonies from people who 

participated in the show, documentary research, gathering material traces and 

finally consists a practical part by transposing elaborated historical knowledge 

into the body through a creative process, resulting on this moment, in the 

construction of a duo dance. 

 

Keywords: dance, dance history, memory, creative process. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ouso abrir minha dissertação afirmando que na vida não há 

neutralidade. Pensamento, discurso, ação, tudo é resultado de escolhas, sejam 

elas conscientes ou não. Arte e ciência são facetas da vida, portanto, tampouco 

são passíveis de serem tratadas com imparcialidade. Diante deste contexto, 

aqui disserto, por meio desta escrita ou da minha dança, falo de minha 

pesquisa e, consequentemente, de mim mesma; obviamente buscando a 

distância necessária de um pesquisador de seu objeto mesmo que nele 

involucrado. 

O presente estudo só foi possível porque num determinado 

contexto houve um cruzamento de fatores externos e internos à minha pessoa 

que resultaram numa ideia que além de ter despertado o meu interesse, 

mostrou-se necessária para mim. Urgia mergulhar neste desafio de 

compreender o meu objeto, o qual me habitava, revelando-me à medida que eu 

o desvendava.  

Logo no início do meu engajamento com pesquisa através da 

minha participação no Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre o Corpo Cênico – 

NEPCênico, vinculado ao Departamento de Artes Cênicas – DECEN da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, liderado pelos professores Dr. 

Guilherme Barbosa Schulze e Ms. Ana Valéria Ramos Vicente, eu ainda 

possuía uma visão positivista e dicotômica com relação à teoria e a prática. 

Para mim havia uma clara fronteira que separava os que “pensam e não 

praticam” e os que “praticam e não pensam”. 

Ao me envolver com os trabalhos da linha de pesquisa Dança: 

história, discursos e práticas, coordenada pela Prof.ª Ms. Ana Valéria Ramos 

Vicente, aos poucos fui percebendo as camadas e os muitos vieses de um 

trabalho de pesquisa em dança, especificamente em História da Dança. 

Deparei-me com nuances metodológicas que permitiam a construção de 

discursos históricos por parte dos próprios artistas, numa articulação entre 

história e memória, e que me fizeram pensar em outras possibilidades. 

No intuito de localizar o leitor sobre a especificidade de minha 

afirmação e explicitar o meu espaço de formação, faz-se mister citar duas de 

minhas atuações que me conduziram até o meu objeto de estudo: 



13 
 

 

1. A minha participação como bolsista de extensão na organização do 

primeiro acervo de história da dança de João Pessoa-PB: o Projeto 

Memória do Movimento, empreendido pelo NEPCênico, no qual foram 

digitalizados, cadastrados e catalogados 1.471 documentos do acervo 

pessoal da coreógrafa argentina radicada na Paraíba, Rosa Cagliani 

(AMORIM et al, 2011); 

 

2. A minha experiência como coordenadora, produtora e pesquisadora do 

Projeto Vozes da Dança (www.vozesdadanca.com), que teve patrocínio 

da Prefeitura Municipal de João Pessoa – PMJP, através do Fundo 

Municipal de Cultura – FMC, gerido pela Fundação Cultural de João 

Pessoa – FUNJOPE, por meio do qual foi realizado o registro 

audiovisual de entrevistas com dez personalidades que contribuíram 

para a história da dança local (AMORIM; VICENTE, 2012).  

 

 Ambos os projetos tiveram como parceiro o Acervo 

Recordança1, de Pernambuco, que atuou na capacitação dos pesquisadores 

envolvidos compartilhando procedimentos e metodologia. Nas duas situações 

fui insistentemente convidada a refletir sobre o pensar/fazer história, seja 

lidando com vestígios materiais no Projeto Memória do Movimento ou 

coletando testemunhos de histórias de vida segundo procedimentos da História 

Oral no Projeto Vozes da Dança. 

Minha inserção neste universo me expôs a uma vasta gama de 

informações que me levaram a desejar dialogar com o objeto desta pesquisa. 

Diante do abandono de alguns paradigmas da escrita da história, propus-me a 

investigar os limites da própria escrita, as especificidades da dança e o meu 

próprio lugar de artista que busca inspiração na história. Uma árdua tarefa que 

se complexifica à medida que é executada. 

Hoje percebo o quanto aquele pensamento positivista e 

dicotômico, a que me referi no início desta escrita, e com o qual me confrontei 

no início de minha atuação como pesquisadora está impregnado em mim, 

                                                             
1
 www.recordanca.com.br – Acervo pernambucano online que existe desde 2004, abrangendo 

documentos relativos à história da dança da região metropolitana do Recife. 

http://www.recordanca.com.br/
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fazendo-se necessário travar uma incessante luta para me despojar dele em 

meu pensamento. Principalmente porque isto surge de forma sorrateira, quase 

imperceptível, e vai contaminando minhas palavras a partir de suas raízes. 

Como artista, encontro-me num momento de quebra, de crise, 

de redescoberta de meu próprio corpo. Não tenho como não observar outro 

fator muito importante e que de certa forma delineia está pesquisa: Renasci há 

onze meses quando pari meu filho. A sensibilidade aflorou ainda mais, tanto 

que tornou ainda mais fugidia a palavra. O corpo se mostra ainda mais 

indomável, ainda menos esclarecido, buscando encontrar sentido em sua 

organização caótica. 

E assim, debruço-me sobre o meu objeto de pesquisa, o qual 

se transforma a partir do meu olhar e percepção proprioceptiva e exteroceptiva 

sobre meu objeto de estudo: Caldo da Cana, espetáculo paraibano que estreou 

em 1984. Este trabalho há vinte e nove anos representou uma tentativa de 

profissionalização da dança, bem como de articulação entre diversas 

linguagens artísticas visando uma mesma montagem. Segundo depoimentos 

de quem o testemunhou, foi a primeira produção em dança na Paraíba, que 

mobilizou profissionais de dança, música, literatura e artes visuais para a sua 

execução. 

Com coordenação de Zett Farias, coreografia de Rosa 

Cagliani, direção teatral de Fernando Teixeira, roteiro de Waldemar J. Solha, 

música original de Odair Salgueiro e Carlos Anísio e executada pela Orquestra 

Sinfônica do Estado da Paraíba – OSPB, o espetáculo reuniu os bailarinos 

Adjane Pontes, Ana Cristina Silva, Ana Maria Lisboa, Ana Paula Borges, Arcila 

Maria Borba, Cassandra Dias, Cristina Soares, Guilherme Schulze, Lílian 

Farias, Madeleine Braga, Maurício Germano, Pablo Evanildo, Patrícia Ismael, 

Raniere Maia, Romualdo Câmara e Socorro Ribeiro. 

Alguns desses bailarinos tiveram uma longa e profícua atuação 

no cenário de dança de João Pessoa-PB, seja como professores de diversas 

técnicas, como coreógrafos, diretores de grupos e/ou gestores culturais; 

participando ativamente da formação do pensamento de dança das gerações 

seguintes. Cito como exemplo, Guilherme Schulze que foi meu professor, 

coreógrafo e diretor no início deste milênio, quando eu fazia parte do seu grupo 

Contemdança, como bailarina. 
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Ao me deparar com o fato de ter trabalhado com Guilherme e 

nunca ter ouvido falar no Caldo da Cana, senti-me incomodada. Este 

espetáculo foi seu primeiro trabalho profissional em dança, que lhe abriu as 

portas para o ensino de dança, atividade que exerce ainda hoje nos cursos de 

graduação em Teatro e Dança da UFPB. Conscientizar-me do meu 

desconhecimento das histórias da dança da minha cidade, principalmente pela 

falta de registros históricos, levou-me a refletir sobre quantos bailarinos 

contemporâneos a mim estariam na mesma situação, provavelmente, muitos.  

Aruandê e Maria, Sexto-Sentido, Caldo da Cana, Magia, Fuga 

e Mistério, Assim Caminha a Humanidade2. São apenas alguns exemplos de 

criação local em dança perdidos no tempo. Não que elas queiram ou precisem 

ser encontradas impositivamente, visto que mesmo inconscientemente 

ressoam nas produções de dança mais atuais, mas que nós, bailarinos e 

bailarinas de hoje, tenhamos o direito de resignificar a nossa própria história a 

partir das histórias de nossos antecessores. 

Ao garimpar estudos e publicações sobre estas histórias, ainda 

no âmbito do NEPCênico, constatei a sua escassez e nos poucos materiais 

mapeados, deparamo-nos com omissões e contradições que se apresentavam 

como um chamamento para a pesquisa. Dentre todos estes trabalhos citados, 

a escolha pelo Caldo da Cana se deu devido ao próprio contexto histórico em 

que se inseriu o espetáculo, que era de grande efervescência cultural. 

Esta agitação se deu devido a uma política cultural de 

valorização das artes, herdada do primeiro governo de Tarcísio Burity, de 1979 

a 1982, que culminou na criação da Fundação Espaço Cultural da Paraíba – 

FUNESC, a qual passou a oferecer à sociedade um equipamento cultural 

grandioso, o Espaço Cultural José Lins do Rêgo, o qual se localiza no bairro de 

Tambauzinho, abrigando teatro italiano, teatro de arena, cinema, museu, 

escola de dança, espaço para exposições, biblioteca e planetário. A própria 

Orquestra Sinfônica foi revitalizada neste período e foi vinculada a esta 

fundação.  

                                                             
2
 Aruandê e Maria e Sexto Sentido foram duas das produções do Grupo Dança Livre, dirigidas 

por Zett Farias e coreografadas por Lílian Farias. O Caldo da Cana marcou a entrada de Rosa 
Cagliani como coreógrafa do Dança Livre, que passou a se chamar Ballet Espaço com a saída 
de Zett e de Lílian. À frente do Ballet Espaço, Rosa dirigiu e coreografou ainda, dentre outras 
produções, as obras citadas Magia, Fuga e Mistério e Assim Caminha a Humanidade. 
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Durante os vinte anos que antecederam a estreia do Caldo da 

Cana, o cenário da dança em João Pessoa foi marcado por uma ebulição na 

área de formação, cuja reverberação artística se resumia nos festivais de 

encerramento das atividades da Escola de Dança do Teatro Santa Roza. 

Alguns empreendimentos artísticos foram realizados a partir de 1979, sob a 

direção de Zett Farias, que criou o grupo Dança Livre, o qual era formado por 

professores e alunos avançados da escola citada e produzia espetáculos 

independentes, cujos custos eram arcados pelos próprios bailarinos que se 

apresentavam sem cobrar cachês. 

O Caldo da Cana representou um vislumbre de uma mudança 

de paradigma, visto que foi um trabalho encomendado pela Diretoria de 

Desenvolvimento Artístico e Cultural – DDAC, da FUNESC, para compor a 

programação de comemorações do IV Centenário da Paraíba, patrocinado pelo 

Serviço Brasileiro de Dança, do extinto Instituto Nacional de Artes Cênicas – 

INACEN. Foi a primeira vez na cidade, que uma produção em dança obteve 

recursos públicos para a sua realização. 

Assim, estabeleci o meu recorte de pesquisa: além da 

aproximação afetiva por considerar o Caldo da Cana como parte da minha 

história pessoal, através da influência de um de seus bailarinos em minha 

própria formação; este espetáculo foi um marco inaugural do principal modus 

operandi das futuras produções cênicas locais em dança. Infelizmente, a 

inexistência de políticas públicas de continuidade que corroborou para o fim 

deste projeto e para o seu esquecimento, também assola as produções atuais 

que se vinculam aos calendários dos editais de fomento cultural. 

O Caldo da Cana foi para mim uma convocação, cuja principal 

razão não foi sanar, mas trazer à luz as lacunas ou incoerências de suas 

histórias. Foi uma oportunidade de contribuir para uma mudança necessária no 

que diz respeito à memória da dança de João Pessoa, visto que “as conexões 

entre o passado e o presente são capitais para informar sobre o aqui e agora” 

(CERBINO, 2005, p. 57). 

Assim, partindo do pressuposto enunciado pelo filósofo alemão 

Walter Benjamin (1994, p. 224) de que “articular historicamente o passado não 

significa conhecê-lo como de fato ele foi. Significa apropriar-se de uma 

reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo”, proponho 
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com esta pesquisa reinscrever o Caldo da Cana na memória por meio de um 

estudo que não separa as dimensões historiográfica e artística, demonstrando 

a possibilidade de se fazer história da dança através da própria dança. 

Para isso, paralelamente ao estudo teórico do meu objeto 

inaugurei uma pesquisa prática visando experimentar a contingência de um 

processo criativo inspirado no espetáculo investigado, que responde a um 

recorte histórico bem específico. Escrever com o corpo e dançar com as 

palavras. O desafio foi realizar uma investigação que valorizasse a experiência 

sensível e todo o conhecimento tácito que pode resultar desta relação de 

encontro entre sujeito/objeto/conhecimento, buscando uma escrita outra, 

alternativa ao relato histórico, das minhas impressões das histórias deste 

espetáculo.  

Diante deste desejo, logo emergiu o problema de como 

dialogar artisticamente com um espetáculo que não foi vivenciado por mim 

como artista nem como expectadora. A minha experiência do Caldo da Cana 

alicerçou-se nas minhas percepções dos seus vestígios materiais e nos 

fragmentos de memórias compartilhadas por pessoas que participaram de 

algum modo do espetáculo. Este foi o único modo encontrado de acessar o 

espetáculo citado. 

Definida a maneira como eu me aproximaria de meu objeto, a 

etapa seguinte foi selecionar alguns elementos e transformá-los em 

proposições para experimentação em dança. Assim, o objetivo geral deste 

trabalho se mostrou para mim: problematizar de forma teórico-prática a 

possibilidade de fazer história da dança com dança, desenvolvendo um 

trabalho artístico que citasse o Caldo da Cana. 

Para isso, era necessário adentrar no seu universo, construir 

um conhecimento sobre o conjunto destas histórias e permitir os 

agenciamentos afetivos que me impulsionariam para o diálogo com a obra 

original, levando-me à criação do trabalho artístico que apresento como parte 

efetiva desta dissertação. É importante ressaltar que o meu interesse central 

neste estudo foi o percurso estabelecido pelo processo criativo e não apenas o 

seu resultado final. 

Escrever uma história de um espetáculo de dança com dança 

não significa realizar uma tradução intersemiótica de um discurso de uma 
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linguagem para outra, mas operar a partir da potência dos seus restos 

históricos, partilhar o seu sensível, dialogar com a parte não artística da obra 

retomada. De acordo com RANCIÈRE em um tempo em que vida e arte estão 

entrelaçadas, relaciono-me com o passado não num sentido teleológico de 

ruptura, mas de “co-presença de temporalidades heterogêneas” (2005, p. 37). 

Entendo estas temporalidades como sistemas abertos, 

complexos, caóticos, dinâmicos e não lineares, que não são apreendidos pelo 

método historiográfico. Talvez possam ser acessados pela via da 

experimentação através de um processo criativo que é fractal, pois é 

autossimilar, realimentado e de complexidade infinita. Como foi dito pelo físico 

e professor Ivan Guerrini (1998, p. 75), fatidicamente “o mundo é caótico e 

ordenado, fractal com certeza, não-linear e complexo, graças a Deus, pois só 

assim é possível se sonhar com conquistas infinitas”. 

Diante de todo esse caos, um dos grandes desafios deste 

empreendimento foi exatamente o das escolhas metodológicas para a sua 

implementação. Visando cumprir o objetivo geral deste estudo, alguns trajetos 

se mostraram necessários de serem percorridos, de modo igualmente dinâmico 

e não linear. Caminhos que se interpelavam, determinando o ritmo e a direção 

uns dos outros, percursos auto-organizados. 

Metodologicamente a pesquisa abarcou os seguintes âmbitos: 

bibliográfica, documental, campo, processo criativo da obra artística. Cada uma 

destas esferas metodológicas influenciando e sendo influenciadas umas pelas 

outras. Tudo ao mesmo tempo e agora. Construindo-se segundo uma ordem 

própria que me ia sendo apresentada no ato mesmo de autoconstrução. Não 

há uma cronologia definida na utilização dos procedimentos, apenas um ponto 

de partida que foi a pesquisa bibliográfica dentro de um recorte bem delimitado: 

a revisão teórica sobre o pensar/fazer história da dança. 

As leituras que fiz influenciaram minha decisão por uma 

pesquisa descritiva, a qual ensejou o diálogo com outros autores, cujos 

pensamentos moldaram as questões da pesquisa de campo, que nutriu o 

processo criativo, o qual clamava pela pesquisa documental. De maneira não 

tão ordenada conforme esta descrição, os procedimentos metodológicos foram 

utilizados na medida em que os objetivos específicos iam sendo trabalhados.  
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Fez-se necessário arquitetar uma história do Caldo da Cana a 

partir dos seus vestígios materiais e da memória de pessoas que o vivenciaram 

e, concomitantemente, realizar um processo criativo fundamentado na minha 

própria experiência com estas histórias. Tudo de modo reflexivo, discutindo 

com os teóricos e comentadores selecionados pelo próprio desenrolar da 

pesquisa. 

Foram entrevistadas, por meio de um roteiro qualitativo 

semiestruturado, ao todo quatorze pessoas. No intuito de obter o áudio e o 

vídeo, treze destas entrevistas foram filmadas com câmera digital amadora, em 

locais escolhidos pelos próprios entrevistados segundo a sua comodidade. 

Apenas um dos entrevistados, o roteirista Waldemar Solha, devido à sua 

indisponibilidade, sugeriu que eu enviasse minhas questões por mensagem, via 

Facebook3, as quais foram respondidas por meio da escrita. Todas as 

entrevistas foram transcritas. 

Cada entrevista desencadeava novas questões que iam sendo 

colocadas para os entrevistados seguintes, denunciando um desejo íntimo meu 

de ordem e simplificação, muitas vezes sucumbido pela realidade contraditória 

e complexa. Felizmente, para meu amadurecimento enquanto artista e para a 

inauguração das experimentações práticas do meu processo criativo. 

Além do enfrentamento às perguntas de meu roteiro de 

entrevista, os entrevistados foram demandados a vasculhar seus acervos 

pessoais em busca de documentos referentes à sua participação no Caldo da 

Cana. Foram encontrados diversos vestígios materiais como fotos, programa 

do espetáculo e matérias e notas de jornal; os quais foram digitalizados para 

possível uso cênico. 

A pesquisa documental se estendeu ao Acervo Memória do 

Movimento, citado na introdução desta escrita, cujos arquivos corroboraram 

para o meu despertar para esta pesquisa. Num movimento de fluxo recíproco, 

pretendo doar os documentos coletados, assim como os testemunhos 

gravados, para este acervo e para o seu parceiro institucional, o Acervo 

Recordança. 

                                                             
3
 Facebook (www.facebook.com.br) é uma rede social na internet com ampla utilização da 

sociedade na ocasião desta pesquisa. Dos quatorze entrevistados, apenas três não possuíam 
perfil nesta rede, que eu utilizei como eficiente canal de comunicação. 
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Ao longo da pesquisa, foi implementado um trabalho de 

preparação corporal que pudesse dar suporte ao experimento cênico 

pretendido. Buscando uma aproximação com o universo do Caldo da Cana, 

inicialmente foi escolhida a técnica do balé clássico como base do treinamento, 

já que as aulas desta técnica foram o alicerce da preparação corporal para o 

espetáculo. Mas, ao longo do processo esta ideia foi abandonada dando lugar 

à experimentações baseadas em técnicas de educação somática e aulas de 

Pilates. 

Devo lembrar ainda que, de acordo com o astrofísico e 

professor Jorge Vieira (2006), até relativamente pouco tempo, ciência e arte 

eram consideradas como atividades que não dialogavam entre si, mas estas 

“são tipos de conhecimento que partilham um núcleo comum, aquele que 

envolve os atos de criação” (VIEIRA, 2006, p. 47). Para este autor, a arte é um 

dos meios de garantir a permanência da espécie humana, pois aumenta a 

complexidade dos sistemas abertos através dos atos de criação. 

Para defender a ficcionalidade da ciência, Vieira lança mão do 

conceito de Umwelt, elaborado pelo biólogo Jacob Von Uexküll, o qual consiste 

no universo percebido de maneira particular por cada espécie através dos 

filtros de seus canais perceptivos. Este conceito ultrapassa os limites da 

biologia, passando a englobar o mundo particular vivido por cada ser nas 

esferas psicológica, psicossocial e cultural. A nossa visão de mundo, ou 

mundividência, é delimitado pela nossa Umwelt, e só pode ser ampliada 

através do ficcionalismo. “Criar, para nós, é viver e os cientistas e artistas são 

aqueles que mais intensamente estão sujeitos a este impulso vital” (VIEIRA, 

2006, p. 59) e foi sob este viés que desenvolvi a presente pesquisa. 

Em consonância com este pensamento, Silvio Zamboni (2006, 

p. 112) argumenta que a ciência e a arte apresentam algumas semelhanças 

estreitas, pois ambas constituem processos criativos e instrumentos do 

conhecimento humano. Para ele, é necessário combinar aspectos racionais e 

intuitivos tanto para a pesquisa científica quanto para a pesquisa artística. 

Deste modo, não há outra forma de encarar o objeto deste 

estudo senão por meio de lentes sensíveis e humanas, conferindo à arte a sua 

legitimidade enquanto produtora de conhecimento, e corroborando para a 

consolidação do seu lugar dentro da academia, este lugar tão 
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preconceituosamente rotulado como engessado, mas que tanto tem contribuído 

para a liberdade de experimentação artística e o desvendamento de 

procedimentos em processos criativos na arte. 

Segundo Beti Rabetti (2006, p. 49) “experimentar é provar da 

história, a ela pertencer”. Muitos artistas parecem esquecer seu verdadeiro 

papel na produção de conhecimento em arte, passando a se dedicar ao 

conhecimento sobre arte. O desejo de categorização e de classificação 

herdado do pensamento filosófico moderno dificulta o processo de articulação 

entre teoria e prática, o qual, de acordo com a autora, encontra-se relacionado 

com a noção de experiência. 

Portanto, apresento esta pesquisa, cuja sistematização da 

escrita partiu de três eixos norteadores: 1 - o marco teórico selecionado após 

pesquisa bibliográfica; 2 - os resultados das pesquisas de campo e 

documental; 3 - descrição do processo criativo da obra artística, que a partir do 

enunciado de RABETTI (2006, p.49,) acima apontado, levou-me a considerá-la 

como uma pesquisa experimental no campo das Artes Cênicas. Mas, este 

percurso não se mostrou tão linear e ordenado assim, ao contrário, gerou um 

caos total, tanto pelo fato desses eixos se comunicarem entre si, quanto pelo 

modo como eu tentava domar e categorizar o pensamento. 

Após incontáveis esforços de racionalização em busca da 

clareza almejada, o caos se fez cosmo, ou melhor, o cosmo se aceitou caos. 

Assim, a fragmentação deste trabalho em capítulos é uma forma de organizar a 

pesquisa realizada e de cumprir com as regras acadêmicas. Questões 

inerentes a qualquer um dos eixos mencionados permeiam toda a escrita, num 

respeito à própria dinâmica do conhecimento, cuja emergência não pode ser 

controlada. 

Assim, no primeiro capítulo se discute o “fazer história” por 

meio da memória, apontando o referencial teórico que orientou esta pesquisa 

com relação à prática historiográfica. São apresentadas algumas questões 

referentes à história da dança e à possibilidade de mobilizar esta história 

através da dança, assim como a relação deste trabalho dissertativo com a 

História Oral. Neste capítulo ainda se encontra delineada a perspectiva a partir 

da qual esta pesquisa lida com documentos enquanto vestígios materiais e a 

fala como um acontecimento. 
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No segundo capítulo, há uma breve descrição do trabalho de 

campo que introduz a escrita da minha versão da história do Caldo da Cana, 

como resultado da análise dialógica dos seus vestígios materiais e 

testemunhais. São apresentadas ao longo do texto as categorias de análise 

selecionadas: o roteiro; a audição; os bailarinos; a preparação corporal e 

rotinas de ensaio; o processo de criação; a música; as apresentações; 

remuneração/cachê/ajuda de custo recepção por parte do público e da 

imprensa. São enfatizadas as seguintes dimensões: visão ética, estética e 

política, dos entrevistados. 

No último capítulo, demonstra-se o caminho percorrido pelo 

processo criativo da cena, cujo título é Caldo do Caldo, que foi realizado no 

intuito de testar a possibilidade de se fazer história da dança com dança. 

Durante toda a escrita são empreendidos diálogos com autores apontados que 

se debruçam sobre a análise da criação artística e uma ponderação sobre a 

utilização do conceito dança documental nesta investigação. 
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1 FAZENDO HISTÓRIA PELA MEMÓRIA 

 

Viver é fazer história. Cada experiência vivida engendra 

memórias que ficam registradas no corpo indiviso que é pensamento movente 

e movimento pensante. Olhamos para o passado quando somos chamados, 

quando outras experiências ensejam que estas memórias se rearticulem de 

modo a produzir conhecimento, atividade cognitiva que se instaura e influencia 

o nosso agir, gerando ordem ou desordem. Somos seres históricos porque 

vivemos num tempo que é construído por nossas ações, mesmo que estas 

sejam anacrônicas, ou seja, deslocadas temporalmente. 

O desafio então se estabelece quando somos impelidos a 

organizar nossas memórias, que não passam de fragmentos de subjetividade, 

numa escrita que conta uma história. Sim. Uma história. Mesmo que não haja a 

pretensão de construir uma história oficial e pomposa, mesmo admitindo a 

multiplicidade de histórias que variam de acordo com o ponto de vista de quem 

faz, narra ou ouve a história. Uma história porque é a história de quem conta. 

E neste intuito de se conhecer a história que se conta, o ontem 

e o hoje se entrecruzam, transformando-se. Assim como o hoje é atravessado 

por fragmentos de memórias passadas, o ontem é atravessado pelas 

informações do presente num processo de subjetivação da realidade. Ontem e 

hoje se encontram e numa analogia aos nossos sentidos, este encontro 

ultrapassa o domínio da visão, configurando-se na ordem do tato. Ontem e hoje 

se tocam e seus contornos esmaecem. 

Mas, nem sempre as histórias que se contam foram vistas 

desta maneira. E justamente porque me pauto na História se faz mister neste 

ponto discorrer sobre esta disciplina e a sua busca pela legitimação da história 

contada, alicerçada nas noções epistemológicas de prova e de verdade, com 

sua metodologia alicerçada em documentos oficiais e na imparcialidade do 

historiador, e com sua escrita fundamentada no relato histórico inquestionável. 

Durante todo o século XX, diversas escolas de pensamento 

criticaram as práticas desta disciplina. Uma das correntes que emerge é a da 

nouvelle histoire4, a qual representa um enfrentamento aos paradigmas da 

                                                             
4 Nova história. 
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história tradicional. Segundo Peter Burke (2011), enquanto esta se ocupa 

primordialmente da história política, os defensores da “nova história” se 

interessam por várias esferas da cultura humana, como a infância, a morte, os 

gestos, o corpo, dentre outras. 

Outro ponto de distinção entre as duas maneiras de enxergar a 

história é a história vista de cima, como faz a história tradicional quando se 

concentra nos “grandes feitos dos grandes homens” (BURKE, 2011, p. 12), em 

contraposição à história vista de baixo, foco da “nova história” que valoriza a 

opinião de pessoas comuns, das minorias, dos vencidos, dos oprimidos. Além 

disso, com relação ao fato da história tradicional se basear apenas em 

documentos oficiais, corroborando para as atitudes apresentadas, a “nova 

história” advoga em favor da abrangência de um escopo maior de evidências 

humanas. 

Quando se trata da objetividade epistemológica da história, 

este autor ainda coloca que o ideal de apresentação dos fatos tal como eles 

realmente ocorreram é derrubado pelo relativismo cultural que se aplica à 

escrita da história, visto que “não podemos evitar olhar o passado de um ponto 

de vista particular” (BURKE, 2011, p. 15). Deste modo, a “nova história” se vale 

de uma heteroglossia, ou seja, de vozes variadas e opostas, tanto nas fontes 

quanto na escrita. 

O entendimento da história nesta pesquisa está de acordo com 

o pensamento introduzido por esta corrente francesa, devido à própria natureza 

do objeto de estudo em questão: um espetáculo de dança realizado no estado 

da Paraíba, cuja produção nesta linguagem artística se localiza à margem dos 

principais centros de formação e fomento do país.  

Ademais, metodologicamente, optou-se neste estudo pelo 

cruzamento dos dados obtidos a partir dos documentos, aqui chamados de 

vestígios materiais, com as informações coletadas através das falas dos 

entrevistados, por meio de procedimentos da História Oral. O resultado deste 

trabalho deixa expressa a multiplicidade de vozes que o constitui, incluindo a 

minha própria. 

Segundo Beti Rabetti (2006, p. 44), a necessidade de 

afirmação da disciplina História enquanto ciência, por meio da apreensão da 

“verdade” contida nos fatos históricos que pressupunha esta negação 
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positivista do sujeito, apresenta a história como uma “sucessão de 

acontecimentos puros e simplificados, mas, de qualquer forma, que conta, de 

fato, o que aconteceu, isto é, o que está nos documentos escritos”. 

Esta autora argumenta que com a mudança de paradigma 

ocorrida durante o século XX, em que a história passa a ser vista como 

processo do qual não se exclui a subjetividade do historiador, assim como 

abrange diversas temporalidades, amplia-se uma margem de risco que não 

negligencia o acontecimento histórico enquanto fato reproduzido pela 

subjetividade do diálogo entre historiador e documentos. Assim, 

 

O controle da margem de risco deve dar-se na articulação das 
fontes documentais já disponíveis com os novos documentos 
que, agora sabemos, vamos criando, num processo de 
contínua interação, intensa ‘interlocução’, em que o deixar-se 
banhar pela experiência vivida não nos deverá afogar num mar 
de impossibilidades analíticas e reflexivas (RABETTI, 2006, p. 
45). 

 

Foi exatamente buscando esta interlocução mencionada na 

citação acima que esta pesquisa se desenvolveu. Diálogo que extrapolou o 

âmbito do dizível à medida que foram convocados todos os sentidos para os 

encontros que ocorreram, seja com os vestígios materiais do Caldo da Cana, 

seja com os testemunhos coletados sobre ele. O importante é que houve uma 

preocupação para que o conhecimento gerado a partir destas interações não 

excluísse o sensível, o contingente, o vivo. 

 Inclusive esta foi uma das principais reivindicações de 

Nietzsche (1978, p. 24), ao criticar a história como ciência pura e soberana, 

tomada pela modernidade como referência para o futuro: que aprendêssemos 

a “cultivar a história em função dos fins da vida”. O seu pleito influenciou esta 

pesquisa, para que o conhecimento histórico dela advindo não se resumisse 

num utilitarismo formal, nem fosse enclausurado num relato engessado. 

Este filósofo criticou a história monumental, esvaziada de 

subjetividades e pautada na conexão entre causa e efeito, que para ele 

representava a morte da vida, a queda da própria filosofia, restringindo-se ao 

pensamento, à escrita e à fala, mas não ressoando no vivido. Nietzsche 

censurou o acúmulo de conhecimentos históricos como sinônimo de cultura, 
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alegando que geraria nos seres humanos uma atitude contemplativa do 

passado que os impediria de seguir, de criar sua própria cultura. 

E para viver, segundo Nietzsche (1978), é preciso esquecer. O 

agir, para ele, depende do abandono do passado, de uma capacidade do 

homem de sentir a felicidade de um instante a-historicamente.  Sábias palavras 

deste filósofo que ecoaram profundamente neste estudo, cujos objetivos não 

contemplavam o desejo de encontro com a “verdade” dos fatos ocorridos. A 

abordagem artística do Caldo da Cana só foi possível porque houve um estado 

de abertura sensível para captar, além das tensões entre memória e 

esquecimento, alguns de seus anacronismos. 

Entendo o anacronismo como esta fuga do seu próprio tempo. 

Mais que um simples erro de cronologia, é uma felicidade a-histórica que 

permite que se dê um passo, não necessariamente para frente num sentido de 

avanço, mas para os lados ou mesmo para trás numa ode ao deslocamento. 

Anacrônico é o que escapa do tempo ao qual deveria pertencer, para se 

vincular a qualquer tempo, permitindo que se veja, que se sinta, que se aja. 

Um dos maiores inimigos da historiografia tradicional, o 

anacronismo é muitas vezes sufocado em nome da ordem, da 

homogeneização do tempo. Mas, segundo Walter Benjamin (1994, p. 229) a 

“história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e 

vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’”. Temporalidades simultâneas que 

atrapalham a ideia de marcha histórica rumo a um denominado progresso. 

Apesar de o Caldo da Cana ser um espetáculo que se conecta 

a um tempo e um lugar determinados, foi possível verificar em seu processo 

alguns anacronismos, questões que se assemelham às do universo atual da 

dança paraibana. Emergiram pontos nos depoimentos coletados como a falta 

de continuidade do espetáculo estudado por falta de recursos financeiros, que 

coincide com um dos maiores gargalos das produções contemporâneas locais. 

Outra problemática anacrônica, ou seja, que não pertence 

apenas àquele tempo de trinta anos atrás, é a dificuldade de se viver 

exclusivamente da atividade artística, o que é comprovado pela observação 

dos bailarinos atuantes, os quais normalmente exercem atividades econômicas 

paralelas ao ato de dançar em grupos. Persiste a máxima, destacada por um 

dos entrevistados, Guilherme Schulze (2013), de que é preciso “trabalhar para 
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trabalhar”, quando se refere aos meios de garantir a sobrevivência para poder 

se dedicar à dança. 

Na esfera da história da arte, leia-se história das artes visuais, 

Hans Belting (2012) apontou para a rigidez da sua apresentação que 

ocasionou uma história genuinamente estilística. Porém, este autor destacou a 

coexistência de dois modelos discrepantes de história da arte: a dos grandes 

modelos e a das vanguardas. O advento deste segundo modelo instaurou uma 

crise na “história dos estilos”, que se pautava na continuidade da história, 

porém demonstrou igual superficialidade por se basear na ruptura com a 

mesma. Observemos, 

 

Embora a ideia da arte ainda constituísse o teto sob o qual 
ambas se sentiam em casa, ela não proporcionava mais a 
imagem de um todo. Desse modo, ambos os modelos se 
contradiziam quando ocupavam um lugar comum na medida 
em que continham como contradição a continuidade da história 
e a ruptura com a história. O ideal da primeira modalidade de 
história da arte estava no passado e o da segunda no futuro 
(BELTING, 2012, p. 202, 203). 

 

Estes modelos divergentes fragmentaram a ideia de história da 

arte linear e universal, pois introduziram a heterogeneidade de pensamentos 

que convivem simultaneamente num mesmo tempo. Segundo Belting (2012) 

esta crise na história da arte tradicional acompanhou os conflitos colocados 

pelos próprios artistas que a partir do século XX passaram a questionar até 

mesmo o que era arte. Ou seja, o discurso mudou porque o seu objeto mudou. 

Este autor criticou a pretensão de uma história da arte 

universal, forjada equivocadamente pelo Ocidente seguindo uma visão 

eurocêntrica. Para ele, a narrativa tradicional da história da arte reflete um 

enquadramento que reafirmava a incontestável hegemonia europeia. A arte foi 

espetacularizada por meio de sua exibição em museus, que ratificavam o 

pensamento vigente. 

Ainda hoje é possível testemunhar, não apenas no campo das 

artes visuais, correntes que se inserem num determinado estilo e correntes que 

questionam a arte transcendendo os modelos existentes. Em ambos os casos 

há uma idealização do modelo, seja ele um cânone do passado ou um 

paradigma que ainda está para ser conhecido. Não obstante estas duas linhas 
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que atuam paralelamente, há os artistas que abandonaram a própria 

idealização. 

No cenário da dança, percebe-se a convivência de diversas 

linguagens estéticas numa mesma temporalidade. Atualmente em João 

Pessoa, é possível identificar grupos de balé clássico, de dança moderna, de 

dança de rua, de dança popular, de parafolclore, de tribal fusion, de dança de 

salão, dentre outros. Mesmo que muitos estilos de dança sejam relacionados a 

épocas definidas para fins de sistematização pedagógica da história, na prática 

estes estilos coexistem na contemporaneidade. 

O balé clássico não foi extinto com o advento da dança 

moderna, assim como o tribal fusion não surgiu para substituir as diversas 

danças étnicas que continuam, e muito provavelmente sempre continuarão, 

sendo estudadas e utilizadas como alicerce de produções artísticas. Assim 

como a dança contemporânea, que deixa de ser sinônimo da dança que é feita 

hoje, identificando-se com a escola de pensamento inaugurada pelos 

experimentos da Judson Church em Nova Iorque, durante a segunda metade 

do século XX, não silenciou a diversidade da produção em dança.   

Nesta pesquisa não houve compromissos com modelos 

preexistentes, nem vanguardistas, de dança. O foco foi apenas a 

experimentação do corpo que dança, pondo em xeque as certezas e os 

desvios desta manifestação artística. Busquei a minha dança, que é 

contemporânea no sentido apresentado por Laurence Louppe (apud ROCHA, 

2011, p. 123) de que é “’a dança de cada um’ (...) uma vez que ‘a mesma 

dança não pode pertencer a duas pessoas’”. 

Desta forma, neste estudo não se pretendeu seguir nem criar 

um modelo ideal de obra que menciona obra. Almejou-se experimentar 

alternativas à narrativa histórica tradicional, que fugissem da sua 

espetacularização e lidasse com a complexidade das artes corporais que são 

artes do instante, artes vivas. Mas, antes de expor as variações escolhidas é 

preciso discutir como vem sendo realizada, especificamente, a história da 

dança. 
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1.1 Uma Possibilidade de Fazer História da Dança 

 

Talvez seja mesmo uma árdua tarefa para as ciências 

humanas, no intuito de compreender a vida e produzir conhecimento sobre ela, 

lidar com algo tão incerto, tão inapreensível quanto o corpo. Segundo Annie 

Suquet (2008, p. 538), a partir do século XX, a própria dança vem contribuindo 

para a reflexão sobre conceitos de corpo, de modo que “se tornou difícil ver no 

corpo dançante essa entidade fechada em que a identidade encontraria os 

seus contornos”. 

Para Beatriz Cerbino (2008), a dança enquanto campo de 

investigação histórica é tão importante quanto qualquer outro. Costuma-se 

ressaltar a efemeridade da dança como um desafio especial ao historiador, 

porém, “tal assertiva é apenas parcialmente verdadeira, pois todo passado é 

efêmero, existindo nos documentos e não nos eventos propriamente ditos” 

(CERBINO, 2008, p. 118).  

Mas, a escassez de estudos relativos à história da dança talvez 

esteja atrelada ao fato de que vivemos em uma sociedade que valoriza, 

sobretudo, a intelecção em detrimento à sensação, tendo como foco principal o 

conhecimento científico. As atividades artísticas de maneira geral são menos 

privilegiadas do que outras atividades utilitaristas. Segundo Karenine Porpino 

(2006, p. 15): 

 

Historicamente, a dança tem se manifestado como uma 
possibilidade de manifestar o corpóreo, o sensível, o estético; 
dimensões estas negligenciadas ou tidas como menos 
importantes no pensamento educacional do ocidente, marcado 
pela forte priorização do racional em detrimento da 
sensibilidade. O sensível foi predominantemente entendido 
como forma de conhecimento pouco confiável, ou mesmo 
como dimensão da vida a ser negada, por exprimir 
características como a instabilidade, a mutabilidade e a 
incerteza. 

 

Comumente, a história da dança é um recorte norteado por 

produtos e resultados e não por processos, gerando assim uma história de 

biografias de celebridades. No levantamento bibliográfico realizado até o 

presente momento desta pesquisa, foram encontrados alguns livros que 

exemplificam este posicionamento, como os de Antonio José Faro (2001), de 
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Eliana Caminada (1999), de Maribel Portinari (1989), de Paul Boucier (1987), e 

de Roger Garaudy (1980). Inclusive, nestas leituras se constatou a hegemonia 

do pensamento eurocêntrico e norte-americano. 

Segundo o historiador mineiro Rafael Guarato, muitos 

historiadores de dança se direcionam ao registro das grandes companhias, 

coreógrafos(as) e bailarino(as), seguindo parâmetros lineares, causais e 

cronológicos, numa tentativa de salvaguardar as matrizes culturais desta arte. 

Este autor destaca ainda que esta postura promove “uma santificação e 

glorificação de personagens que devem ser cultuados”. (GUARATO, 2010, p. 

01). 

Acontece o oposto do solicitado por Nietzsche e apresentado 

anteriormente nesta escrita: não é a história que é cultivada em função da vida, 

mas é a própria vida que se molda em função da história. Não apenas na 

pesquisa bibliográfica deste estudo, mas também na pesquisa de campo 

realizada, ficou muito evidente o enraizamento desta concepção valorativa da 

história da dança. Foi possível entrever a visão de muitos entrevistados no que 

diz respeito às expectativas em relação aos resultados deste estudo. 

De fato, o espetáculo estudado é trazido à luz, assim como as 

pessoas que dele participaram, entretanto, a maneira como ele é abordado não 

está focada na sua qualidade de produto final, mas na sua condição de 

processo que contribuiu para a formação de um pensamento de dança, o qual 

reverbera no presente. A própria importância do Caldo da Cana é relativa, visto 

mesmo dentro do universo de entrevistados, não houve um consenso sobre 

ela.  

As falas coletadas dizem muito sobre este legado, num 

movimento que confunde memória individual e coletiva. Cada um com seu 

olhar singular, com sua vivência pessoal, colaborando para a manifestação de 

um pensamento coletivo que esculpiu a cena de dança atual. Não me refiro a 

uma relação de causa e efeito, mas da constatação benjaminiana (1994) do 

relampejar do passado nesse presente que é recheado de “agoras”. 

 Cada testemunho, cada documento, cada vestígio histórico a 

que temos acesso hoje permite, no entanto, que vejamos apenas um lado da 

história, o qual suscita diversas interpretações a partir do presente, já que o 
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fato tal como realmente aconteceu jamais será acessado. Portanto, este estudo 

permeia as histórias da dança que emergem das histórias do Caldo da Cana. 

A história de qualquer acontecimento possui diversas camadas 

que se comunicam ou não, que se coadunam ou se contradizem, mas que 

coexistem, gerando harmonia ou tensão. E quando o acontecimento se trata de 

uma dança, ele possui suas especificidades. A dança é um saber do corpo, é 

atividade cognitiva que se manifesta via movimento, não deveria ser registrada 

como algo inerte e cristalizado através de produtos artísticos elencados e 

produtos humanos biografados. 

Seguindo esta linha de raciocínio, por exemplo, os estudos 

sobre análise do movimento de Hubert Godard (apud TORRES, 2008) 

demonstram que o corpo que dança carrega informações que não podem 

passar despercebidas num exercício de escrita histórica. Para este autor, a 

organização motora é influenciada pelo meio, mesmo que de modo complexo, 

lento e de difícil percepção, porém o que determina o arranjo de um movimento 

e da sua expressividade, ainda de acordo com este pesquisador, é o fundo 

tônico corporal de cada bailarino, visto que o mesmo gesto não é executado da 

mesma forma por dois corpos. 

Assim, esta é uma das peculiaridades da dança que são 

dificilmente captadas pela historiografia tradicional, que se resume em contar a 

história do sujeito que dança conforme a observação de Godard: 

 

Para o pesquisador, quando nos referimos à história da dança 
não nos referimos apenas à história dos sujeitos que dançam, 
mas à história dos processos operadores do movimento, que 
são também processos de subjetivação que revelam mitologias 
dominantes do corpo (GODARD apud TORRES, 2008, p. 170). 

 

Contudo, vê-se com frequência uma história da dança que 

negligencia as especificidades como esta, mais uma vez em função da 

ordenação das informações sobre os acontecimentos, a qual enseja o seu 

encerramento em categorias de movimentos artísticos ou tipos de dança. Esta 

necessidade de rotular a produção artística de um período reflete uma história 

estilística, inerente ao pensamento moderno, conforme destacado por Belting 

(2012). 
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De acordo com Vera Torres (2008, p. 167) na discussão sobre 

as maneiras de pensar e fazer história em dança é importante manter “um olhar 

criterioso na escolha dos métodos e princípios investigativos e uma atenção às 

relações possíveis desse passado com o presente da dança”. Esta segunda 

recomendação apontada pela autora ratifica a importância de se identificar os 

anacronismos do passado que podem ser atualizados no presente. 

Com relação aos métodos, esta pesquisa buscou uma forma 

outra de escrita das histórias do Caldo da Cana, uma maneira que valoriza o 

conhecimento tácito da arte e que reafirma a própria condição da arte de 

mediar artista e mundo que o cerca. A arte trabalha com o inapreensível da 

vida e cada vez mais arte e vida estão emaranhadas na contemporaneidade. 

Um exemplo disso é a própria legitimação da dança como objeto de estudo: 

  

Na verdade, a dança é reconhecida hoje como objeto de 
estudos digno desse nome: ela convoca, para se constituir, 
tanto aquisições da história cultural, quanto da história social, 
da história das sensibilidades, da construção do gênero, da 
história do colonialismo e do pós-colonialismo, da história das 
técnicas do corpo, da história da arte, da sociologia, da 
psicologia, da antropologia, da estética, mas também da neuro-
estética (LAUNAY, 2012, p. 143). 

 

Esta pesquisa coadunou a arte e ciência na celebração do 

encontro entre dança e história, o qual se materializa na possibilidade de se 

buscar inspiração na história para uma prática artística. De acordo com Isabelle 

Launay (2012), a comunidade artística vem desenvolvendo nos últimos anos 

uma nova forma de consciência histórica, em que reconhece o trabalho 

histórico como manancial de criação artística. 

Ainda segundo a autora, a comunidade científica também vem 

se transformando ao entender que “os artistas podem ter algo interessante a 

dizer sobre a história de uma arte que eles fabricam” (LAUNAY, 2012, p. 143). 

Assim, em uma perspectiva antropológica, a presente pesquisa permitiu que os 

próprios artistas contassem suas versões dos acontecimentos relativos ao 

Caldo da Cana, os quais se entrelaçam com suas próprias histórias de vida, e 

agora com a minha. Observemos, 
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A história da dança (a disciplina histórica) e a história da dança 
(tal como os artistas fabricam-na através de suas obras, 
retomando, reinterpretando as obras coreográficas anteriores) 
também têm condições de se articular em proveito de uma 
nova historiografia (LAUNAY, 2012, p. 143, 144). 

 

Assim, a apologia que se estabelece aqui à dança que cita 

dança, faz-se coerente e necessária, pois, como disse Nietzsche (1978, p. 29) 

“a história é o oposto da arte: e somente quando a história suporta ser 

transformada em obra de arte e, portanto, tornar-se pura forma artística, ela 

pode, talvez, conservar instintos ou mesmo despertá-los”. 

 

1.2 Por Uma Historicidade De Vida 

 

O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (2002) destacou a 

existência de duas historicidades: a dos museus, que é a “historicidade de 

morte”, pois mata a intensidade das obras sendo mais esquecimento, 

exterioridade e mistério; e a “historicidade de vida”, que é aquela que habita os 

artistas que reanimam, relançam e retomam em cada obra o passado, 

conectando-se com tudo o que foi criado no mundo. 

Segundo este autor, a “historicidade de morte” concede um ar 

de mistério aos artistas cujas obras deixam de ser a representação de um 

sopro de vida para se tornarem parte de uma história oficial e cheia de pompa. 

É a espetacularização das obras de arte apontada por Belting (2012). Merleau-

Ponty (2002) sugere a substituição da atitude de reverência pelas obras pela 

postura de abertura ao diálogo com elas.  

Neste sentido, esta investigação coadunou com a proposição 

deste autor, visto que o cerne deste trabalho foi a problematização teórico-

prática acerca da dança que cita dança numa apologia à “forma nobre da 

memória” merleau-pontiana, que é “o dever de recomeçar de outro modo e de 

dar ao passado, não uma sobrevida que é a forma hipócrita do esquecimento, 

mas a eficácia da retomada” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 95).  

Em dança, vê-se com frequência iniciativas que visam 

preservar o repertório original de um coreógrafo, o qual é envolvido por uma 

nuvem de prestígio, tornando-se num objeto espetacular de consumo 

compatível com as demandas mercadológicas. O público destes 
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empreendimentos artísticos sente segurança em consumi-los, pois o recorte 

escolhido para ser remontado representa para ele, um atestado de qualidade 

das obras. 

Assim, entram neste universo não apenas os chamados balés 

de repertório clássico que são transmitidos de geração a geração, como as 

obras de Marius Petipa ou Michael Fokine, mas também, a atuação de 

companhias de dança moderna como a Martha Graham Dance Company, que 

se alicerça primordialmente na manutenção de seus repertórios, e de 

organizações como a Merce Cunningham Trust, que licencia para o mundo 

inteiro as obras deste coreógrafo. 

Com a investigação do Caldo da Cana por meio desta 

pesquisa, buscou-se experimentar a possibilidade de uma “historicidade de 

vida” conforme a proposição de Merleau-Ponty. Numa via de mão dupla, a 

pesquisa historiográfica alimentou a pesquisa artística e vice-versa, já que as 

dimensões do real e do ficcional são indissociáveis em ambas as práticas. O 

diálogo com o passado deu o sentido do meu processo criativo, que surgiu da 

retomada desta obra, no que lhe preenche de lacunas ou de excessos. 

 

1.3 Possibilidades de Dançar a História 

 

Para Merleau-Ponty a história das obras de arte e de 

pensamento é uma história de adventos, os quais podem ser entendidos como  

“aquilo que, do interior da obra, clama por uma posteridade, pede para ser 

acolhido, exige uma retomada porque o que foi deixado como herança torna-se 

doação, o dom para ir além dela” (apud CHAUÍ, 2002, p. 191, 192). 

Obras citam obras, reinscrevendo-as na memória. É possível 

destacar vários exemplos de trabalhos em dança que foram revisitadas por 

outros artistas ao longo da história da dança como Giselle, O Lago dos Cisnes, 

A Sagração da Primavera, A Morte do Cisne, dentre outros. Ultrapassando a 

simples remontagem, muitos artistas se inspiram em obras existentes para criar 

suas próprias versões. Assim, 

 

A criação de novas versões para montagens tradicionais do 
ballet tem se tornado visível na história da Dança 
Contemporânea. As obras clássicas do ballet ganham novas 
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interpretações sob o olhar questionador, e por vezes irônico, de 
coreógrafos contemporâneos. (...) Os sentidos criados e 
expressos diferem, não somente de um autor para outro, mas 
carregam consigo toda a sua época que lança novos olhares 
para as produções passadas e emanam de si a busca pelo 
futuro (PORPINO, 2006, p. 74). 

 

Nesta pesquisa especificamente, a necessidade de citar uma 

obra do passado se deu não apenas como uma resposta a uma demanda 

espontânea do processo criativo, mas, principalmente, como ponto de partida 

para a investigação artística. Limitação esta que ditou todo o meu diálogo com 

o Caldo da Cana, valorizando as possíveis relações da obra visitada com o 

momento presente.  

Um exemplo de que um processo criativo desta natureza é 

possível é o espetáculo Histoire(s), que foi concebido pela coreógrafa 

espanhola Olga de Soto em 2003, para homenagear a obra Le jeune homme et 

la mort de Roland Petit com argumento de Jean Cocteau, a qual foi 

apresentada na década de quarenta, trinta anos antes do nascimento da 

própria artista que a retomou (TORRES, 2008, p. 175). 

O desafio desta coreógrafa foi superado quando ela decidiu 

iniciar sua criação partindo da memória de nove espectadores que assistiram a 

obra original e que foram entrevistados. A obra de Olga de Soto contou com a 

exibição de extratos das nove entrevistas em telas de diversos tamanhos 

posicionadas em diversos locais do palco e com diferentes orientações, 

enquanto ela e o bailarino Vicent Druguet realizavam intervenções ao vivo. 

Durante a realização das entrevistas, seus entrevistados 

demonstraram o quanto foram impactados pelo espetáculo, que estava inscrito 

em suas memórias mesmo que de modo fragmentado. Esta dinâmica do 

aparecimento e do desaparecimento própria dos processos de memória 

representa a vida contida nas falas, a complexidade da experiência e o próprio 

movimento da dança no tempo. Observemos, 

 

Mesmo com todas as hesitações e “falhas” de memória, seus 
nove espectadores se esforçaram para vencer o esquecimento 
e relembrar a peça que eles haviam vivenciado e que, 
misteriosamente, ainda os habitava. Ao invés de uma 
compreensão absoluta da peça, surgem várias leituras 
individuais; no lugar da integralidade da peça, percebem-se 
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cortes, fissuras nas várias narrativas. Com todas as 
continuidades e descontinuidades, o que surge, enfim, é a 
experiência do presente da obra contada por esses 
espectadores especiais (MARTIN apud TORRES, 2008, p. 
176). 

 

Seguindo uma trajetória parecida, o experimento proposto 

nesta pesquisa partiu também da minha experiência com os relatos sobre o 

Caldo da Cana. Ao entrevistar pessoas que participaram do espetáculo em 

diferentes funções, deparei-me com diversas histórias, assim como diversos 

esquecimentos, que demonstraram que minha busca não poderia ser pelo que 

ele foi, mas pelo que ele continua sendo, segundo a memória dos 

entrevistados. 

Aqui a história transmitida pelo corpo vivo que dança não 

almejou a verossimilhança com a obra encenada. Não se tratou de remontá-la, 

o que tende a simplificar, fechar e resolver de modo uníssono o que ela foi; 

mas de retomá-la, o que implica na aceitação da impossibilidade de acessar 

seu passado com precisão devido a toda uma rede de complexidade, dando 

abertura para outras leituras e outros devires. 

A ideia não era simplificar o que é complexo, mas complexificar 

o que é simples. Não se buscou cristalizar, mas transformar o Caldo da Cana, 

convertendo-o em outra dança. Com esta prática, pretendeu-se “não somente 

transmitir a dinâmica de uma obra, mas alimentar a própria dinâmica do desejo 

de transmiti-la” (LAUNAY, 2012, p. 148). Anseio de difundir não a obra tal como 

ela foi, mas como ela é em mim. 

Portanto, a única maneira encontrada de dançar essa história 

foi apropriar-me dela, criando a minha própria história do Caldo da Cana, a qual 

será descrita no próximo capítulo. História esta que é feita de histórias. 

Fragmentos de memórias e de esquecimentos. Estilhaços de um tempo 

passado que se resignificaram nas falas do presente, as quais reverberaram 

em mim, gerando memória.  

 

1.4 Permeando a História Oral 

 

Como o foco deste estudo foi um processo criativo que 

dialogasse com as diversas memórias do Caldo da Cana, um resultado natural 
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do encontro com estas memórias, foi a elaboração de documentos que as 

registrassem. Além de alimentar esta pesquisa, estes documentos se 

transformaram num acervo disponível para futuros pesquisadores, interessados 

em outros recortes historiográficos, o qual será disponibilizado através do 

Acervo Memória do Movimento, da UFPB.  

Assim, este trabalho tangeu a esfera da História Oral, visto que 

partiu de um projeto que visava desde o início uma devolutiva para a 

comunidade da dança de João Pessoa-PB. No entanto, apesar do que orienta 

os historiadores do Núcleo de Estudos em História Oral – NEHO da 

Universidade de São Paulo – USP, José Carlos Sebe B. Meihy e Fabíola 

Holanda (2011, p. 24), sobre a importância dos produtos de entrevistas em 

história oral resultarem sempre em “documentos de base material escrita”, não 

foi objetivo deste estudo transpor os discursos do código falado para o escrito. 

Em consonância com o pensamento da “nova história”, que 

abrange um maior escopo de documentos históricos, os próprios registros 

audiovisuais das entrevistas são os documentos que serão devolvidos à 

sociedade, ao término desta pesquisa. Não obstante, foram realizadas 

transcrições das falas para a construção do segundo capítulo desta 

dissertação. Porém, são os vídeos os documentos primários e disponibilizados 

por esta pesquisa. 

De acordo com estes pesquisadores, a história oral não tem o 

objetivo exclusivo de preencher lacunas de outros documentos, mas as 

próprias entrevistas devem ser consideradas em si mesmas como fonte de 

informações sobre o tema pesquisado, inclusive “lembrando que o improvável 

também se situa no âmbito da vida social. A fantasia, a mentira, a distorção, o 

sonho, o lapso, o silêncio também” (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 34, 35). 

Apesar de muitos vestígios materiais do Caldo da Cana terem 

sido consultados, as entrevistas realizadas tiveram um lugar de destaque no 

entendimento apresentado nesta pesquisa. Tão importante quanto o fato é a 

fala sobre o fato e o processo criativo que adveio deste estudo se nutriu de 

toda a subjetividade, de todos os desvios e rugosidades da presentificação da 

memória. Além disso, foi possível, por meio do confronto das narrativas 

individuais dos entrevistados, captar congruências que ajudaram a perceber a 

existência de uma memória coletiva. 
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Foi elaborado um protocolo que definia quem, quando e onde 

seriam entrevistados; foram gravadas as entrevistas com o apoio de uma 

câmera de vídeo amadora; estes documentos orais foram transcritos para 

serem utilizados nesta escrita. Cumpridas estas etapas, o arquivo de fontes 

orais será doado para o Acervo Memória do Movimento e o Acervo 

Recordança, para que possam ser consultados pela comunidade em geral. 

Pode-se dizer que este trabalho se insere no gênero História 

oral temática, pois as entrevistas realizadas se justificaram por meio de um 

foco central, que foi o espetáculo estudado. É possível afirmar também que se 

trata de história oral híbrida, já que as entrevistas dialogaram com outros tipos 

de fontes ou documentos. As entrevistas foram conduzidas por mim após 

estudo prévio do tema e da vida pessoal dos entrevistados, o que me permitiu 

a melhor elaboração do roteiro semiestruturado. Pois, 

 

O entrevistador, no caso de história oral temática, deve ser 
preparado antes com instruções sobre o assunto abordado. 
Quanto mais informações se têm previamente, mais 
interessantes e profundas podem ser suas questões. Conhecer 
versões opostas, os detalhes menos revelados e até imaginar 
situações que mereçam ser questionadas é parte da 
preparação de roteiros investigativos (MEIHY; HOLANDA, 
2011, p. 39). 

 

Ao final de cada entrevista, foi solicitado a cada entrevistado que 

assinasse um termo de doação da entrevista gravada, contendo informações 

sobre o projeto. Este documento comprova que eles concordaram com a 

cessão de cópias dos vídeos e de seus transcritos para instituições parceiras. 

Como pode ser observado, além de dados como nome e endereço do 

entrevistado, local e data da entrevista, havia um espaço para o registro de 

alguma restrição caso fosse desejada pelo entrevistado. Vide ficha a seguir: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

 
DOAÇÃO DAS ENTREVISTAS GRAVADAS 

 
  Em consideração ao trabalho de pesquisa sobre o espetáculo paraibano 

Caldo da Cana, realizado por Rafaella Lira Amorim, para elaboração de sua 
dissertação de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas – PPGARC, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, sob a 
orientação da Prof.ª Dra. Nara Salles, eu concordo em doar ao projeto o meu 
depoimento concordando que cópias do mesmo serão doadas a instituições 
parceiras.  

Este(s) vídeo(s) e seu(s) transcrito(s) acompanhante(s) são o resultado de 
entrevista(s) voluntária(s) gravada(s) comigo. Todo leitor deve ter em mente que 
ele está lendo o transcrito do meu discurso falado, e que o documento primário da 

minha palavra é o vídeo, não o transcrito. 
Compreendo também que fica à critério da pesquisadora permitir aos 

profissionais interessados verem este(s) vídeo(s), lerem o(s) transcrito(s) do(s) 
mesmo(s) e utilizá-los somente para suas pesquisas artísticas ou para fins 
acadêmicos educacionais.  
 
ENTREVISTADO(A): 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

LOCAL E DATA: 
__________________________________________________________________ 
 
RESTRIÇÕES exigidas pelo entrevistador (Se houver): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Pesquisador responsável: Rafaella Lira Amorim 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Entrevistado(a) 

 

 
Figura 1. Doação das entrevistas gravadas. 

Fonte: Rafaella Lira Amorim, 2013. 
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Um dos pontos mais importantes desta declaração é 

exatamente o atestado de que o documento primário da palavra do 

entrevistado é o vídeo e não a transcrição do documento falado. Diante da 

transformação do oral para o escrito, ficaram claras as especificidades de 

ambos os códigos, o que ensejaria uma transcriação da palavra falada para a 

melhor compreensão do leitor. O neologismo transcriar foi uma proposição de 

Haroldo de Campos devido à impossibilidade de traduzir literalmente de um 

idioma para outro, o qual é tomado emprestado pelos autores citados. Ainda de 

acordo com eles: 

 

É impossível do etéreo, do verbo, se passar à materialização 
da escrita com fidelidade absoluta como se uma coisa fosse 
outra. Admitir isso, aliás, seria temeridade, visto que sons, 
entonação, cacoetes, modulações, não se registram sem 
alterações (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 135). 

 

Após esta etapa de textualização, que seria a transcriação, os 

entrevistados deveriam ser convidados a ler suas próprias entrevistas para 

aprovarem ou proporem intervenções nas mesmas, a fim de se reconhecerem 

nestes documentos. Porém, como o foco deste estudo não são os 

procedimentos em História Oral, não houve esta preocupação em transcriar do 

oral para o escrito todo o material obtido na pesquisa; mas apenas aquelas 

partes que interessavam. 

Assim, esta pesquisa contribuiu para a difusão dos documentos 

primários de história oral, permitindo que futuros profissionais interessados não 

apenas no Caldo da Cana, mas nas diversas configurações das histórias da 

dança paraibana, possam ver os vídeos, utilizando-os em suas pesquisas 

artísticas e/ou acadêmicas e produzindo novos conhecimentos.  

 

1.5 Sobre Vestígios Materiais 

 

Conforme foi apontado anteriormente, além dos documentos 

de História Oral que foram criados a partir das entrevistas, este estudo 

aglutinou uma diversidade de vestígios materiais do Caldo da Cana, advindos 
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tanto dos acervos pessoais dos entrevistados, quanto da parceria com o 

Acervo Memória do Movimento. 

Os documentos acessados através desta pesquisa não são 

entendidos como provas absolutas de um acontecimento do passado, mas 

como vestígios materiais. De acordo com Mariângela Lima (2002, p. 34) “a 

tarefa documental é coletar restos”, cujo esteio é a certeza de sua “potência 

fertilizadora”. Potência que neste trabalho se revela como mola propulsora, 

visto que ele foi engendrado pelo contato com estas sobras, com estes 

resíduos. 

Destarte, na arqueologia desses “restos” do Caldo da Cana 

não houve uma hierarquização de documentos. Foram consultados registros de 

fotografias, matérias e notas de jornal impresso, programas do espetáculo, 

roteiros, manuscritos de notação coreográfica, partituras musicais, desenhos 

de figurino, bem como documentos administrativos, tais como relatórios, 

correspondências, recibos de pagamento e borderaux de bilheteria. 

Outro paradigma que norteou o manuseio destes vestígios foi a 

relação dialógica que se estabeleceu entre os vestígios materiais e os 

discursos dos entrevistados sobre eles. O sentido dos documentos analisados 

foi construído por meio das narrativas que os qualificavam, concordando com a 

proposição de Ulpiano Menezes (1998, p. 91) de que “seria vão buscar nos 

objetos o sentido dos objetos”. 

Segundo este autor, nenhum atributo de sentido é inerente aos 

objetos, os quais possuem apenas qualidades de natureza físico-química. Para 

ele, o “fetichismo consiste, precisamente, no deslocamento de sentidos das 

relações sociais – onde eles são efetivamente gerados - para os artefatos, 

criando-se a ilusão de sua autonomia e naturalidade” (MENEZES, 1998, p. 91). 

Assim, os vestígios materiais do Caldo da Cana ocupam um 

lugar relevante neste estudo, tendo em vista a observação de Ana Valéria 

Vicente, no que diz respeito à tarefa de lidar com os mesmos: 

 

O desafio não é apenas compreender o documento como 
vestígio, reminiscência, e sim, encontrar formas não 
convencionais de construir discursos sobre esses documentos 
que não estejam eminentemente comprometidos com a visão 
convencional de história, de verdade, de dança, e, assim, que 
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contribuam de fato com a produção de conhecimento em dança 
(VICENTE, 2008, p. 205). 

 

1.6 A Fala Como Acontecimento 

 

A escolha por trabalhar a partir das falas de algumas pessoas 

que participaram do Caldo da Cana também requer uma reflexão sobre suas 

especificidades. Como foi dito anteriormente, as entrevistas realizadas neste 

estudo são consideradas em si mesmas como fonte de informações sobre o 

objeto pesquisado. 

De acordo com Arlette Farge (2011, p. 59, 60) a reconstituição 

das palavras na história tradicional serve apenas de citação ou anedota que 

elucida, exemplifica, ilustra o relato histórico. Neste sentido, a fala traz a 

“impressão do verídico” à escrita do historiador por meio da inserção de “fatias 

de vida”, as quais desaparecem devido à homogeneização de seus desvios. 

Observemos, 

 

Da infinita diversidade das palavras, da infinita diversidade dos 
comportamentos, dos fatos, dos escritos e dos acontecimentos, 
a história faz ordem. Então as palavras desaparecem para que 
ao mesmo tempo se afaste a desordem das particularidades, 
esvaeça o murmúrio ensurdecedor e caótico de tudo o que 
pode ser dito (FARGE, 2011, p. 60). 

 

Nos testemunhos coletados sobre o Caldo da Cana, ficou bem 

evidente a heterogeneidade dos discursos, trazendo à tona lacunas e 

contradições. Meu desejo desde o início da pesquisa foi de dar voz aos 

entrevistados, mesmo sendo esta uma etapa bastante complexa desta tarefa 

ao partir para o campo. A inquietação que surgiu foi a de como usar estas falas 

no meu texto, sem calar as irregularidades e asperezas que as qualificam. 

Ainda segundo Farge (2011, p. 62), a oralidade permite a 

observação das formas de pensamento, visão e imaginação das pessoas, 

assim como de aspectos de sociabilidade e de comportamentos. De fato, com 

as entrevistas, além de aprofundar as questões provocadas pelo roteiro, foi 

possível perceber nuances do pensamento dos entrevistados sobre ética, 

estética e política da dança, as quais foram registradas no relato histórico 

ensejado. 
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Além do cuidado para não emudecer estas falas exorcizando 

demais a oralidade, Farge (2011, p. 66) alerta para o perigo de torná-las “objeto 

de fascinação e lugar de estetização abusiva”. Ela orienta que o historiador 

assuma esta tensão, pois, 

 

É preciso manter essa tensão extrema para fazer da fala 
aquela de uma alteridade que é a um só tempo separada e 
igual, desconcertante e familiar, fruto do singular e buscando 
de qualquer modo a fronteira com o conjunto organizado pelos 
outros seres falantes (FARGE, 2011, p. 66). 

 

Tendo em vista estas indicações, esta pesquisa tomou as falas 

sobre o Caldo da Cana como acontecimentos, devido à singularidade de sua 

enunciação. Não apenas o fato, mas também a fala sobre o fato foi importante 

nesta análise, a qual compreende que “a história se passa lá onde tudo passa 

como se não houvesse história alguma” (FARGE, 2011, p. 81). 
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2 O CALDO DA CANA 

 

Tudo começou com uma vaga ideia que foi tomando forma a 

partir de um roteiro. Esta não é apenas a história do espetáculo paraibano 

Caldo da Cana, mas também, a história desta escrita sobre a história do Caldo 

da Cana. A minha versão da história. A minha versão de uma história que eu 

experimentei por meio do generoso compartilhamento das memórias daqueles 

que a vivenciaram em seu justo espaço-tempo. 

Trinta anos depois da sua estreia em João Pessoa-PB, em 

setembro de 1984, o Caldo da Cana ocupa um espaço-tempo outro ao ser 

relembrado, reconstituído e resignificado por alguns de seus colaboradores. O 

espaço-tempo de um sujeito outro que o interpela a partir dos seus vestígios 

materiais e testemunhais. O espaço-tempo do meu corpo que afeta o mundo e 

é afetado por ele. 

Pois bem, tudo começou com uma vaga ideia que foi tomando 

forma a partir de um roteiro. Na primeira história, contada pelos entrevistados, 

dois músicos e uma composição autoral, realizada anteriormente para uma 

exposição fotográfica, encontraram numa coreógrafa, a parceria necessária 

para que a ideia pudesse ser concebida e gestada. Na segunda história, a 

desta escrita, eu me propus a pesquisar a primeira para dialogar com ela por 

meio de uma prática artística. 

Assim, em ambas as histórias, a indefinição da ideia ensejou a 

elaboração de um roteiro que balizasse os caminhos a serem percorridos. Na 

primeira história, um escritor e dramaturgo foi chamado para desenvolver o 

argumento de um espetáculo de dança, que foi o alicerce das criações 

musicais e coreográficas. Na segunda, foi preciso se pensar num roteiro de 

entrevista qualitativa semiestruturada, que direcionasse o meu olhar durante a 

pesquisa de campo. 

Encontrado o ponto de ignição nas duas histórias, faz-se mister 

apresentar o seu ponto de interseção. Conheci o Caldo da Cana por meio de 

alguns de seus vestígios materiais, que compõem do Acervo Memória do 

Movimento. Encantada com meu descobrimento, visto que não sabia nada 

sobre a dança que havia sido feita por gerações anteriores à minha, resolvi 
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compartilhar o meu conhecimento, afinal ele poderia fascinar também outros 

sujeitos. 

Parti, então, para a pesquisa de campo com o intuito de coletar 

testemunhos pessoais sobre o espetáculo em estudo. Quanta memória! 

Quanto esquecimento! Quatorze pessoas entrevistadas que ao dividir comigo 

suas histórias, doavam também um pouco de si mesmos. Cada um escolheu o 

dia, o horário e o local que melhor lhe conviesse, numa eficiente comunicação 

através da rede social facebook. 

Dos dezesseis bailarinos que dançaram a primeira versão do 

Caldo da Cana, foram entrevistados os bailarinos Adjane Pontes, Ana Maria 

Lisboa, Ana Paula Borges, Arcila Paiva, Cassandra Dias, Cristina Soares, 

Guilherme Schulze, Lílian Farias, Maurício Germano, Patrícia Ismael e Socorro 

Ribeiro. Não foram entrevistados os seguintes bailarinos: Ana Cristina Ramos e 

Madeleine Braga, devido à incompatibilidade de horários; Romualdo Câmara, 

por não ter sido localizado; e Pablo Evanildo e Raniere Maia, por já terem 

falecido. 

Além dos onze bailarinos citados, foram entrevistados também 

Carlos Anísio, que foi um dos compositores da música do espetáculo; 

Fernando Teixeira, que atuou como diretor teatral; e Waldemar José Solha, que 

se encarregou do roteiro. Apenas este último entrevistado não teve seu 

depoimento gravado, também por indisponibilidade de tempo para nos 

encontrarmos. A entrevista de Solha foi realizada por escrito, também através 

de mensagens do facebook. 

Foi muito interessante perceber as relações que cada um 

estabeleceu com este trecho de suas vidas. Como afirmou Cristina Soares ao 

término de sua entrevista: o Caldo da Cana foi para uns o começo e para 

outros o fim de uma trajetória na dança. Isso implica nas diferentes maneiras 

em que cada um se refere ao espetáculo. Para uns foi um grande trabalho, 

para outros, foi apenas mais um. 

O que era memória para uns, para outros era completo 

esquecimento. E assim, as histórias seguiam, ora se tocando, ora se 

complementando, ora se contradizendo. A troca de experiências foi muito 

intensa, vivi momentos emocionantes durante esta etapa da pesquisa. Sorri, 
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chorei, tive raiva, senti saudade. Saudade de algo que acabou de entrar na 

minha história pessoal, que ainda está se fazendo em mim.  

As entrevistas duraram em média quarenta minutos, dentro de 

encontros que se estenderam por no máximo duas horas. Meu bebê esteve 

presente em quase todas elas devido à minha condição de lactante, o que 

também demandou alguns intervalos nos diálogos. Todos assinaram o termo 

de doação das gravações das entrevistas e nada que foi dito sofreu restrição 

de publicação à pedido dos entrevistados. Como já afirmado, todas as falas 

foram transcritas e alguns trechos foram selecionados para utilização nesta 

escrita, não obstante o documento primário desta investigação seja o próprio 

vídeo das entrevistas.  

Destarte, estes testemunhos, bem como os vestígios materiais 

levantados, serviram de inspiração para a história que aqui se conta. História 

que passa pela minha intenção de dar voz ao outro, mas que não foge à minha 

própria interpretação. História que revela diversas subjetividades, 

principalmente a minha. História que é feita de afetos. 

 

 2.1 A Minha Versão da História do Caldo Da Cana 

 

(...) no inicio do anos 80 era muita efervescência e a gente 
tinha assim, o mundo pra desbravar né?! Todo mundo muito 
mais jovens, com muito mais sonhos que hoje, mas com muito 
mais coragem de fazer. (Carlos Anísio, 27/08/2013) 

 

1984. Um ano antes da comemoração do IV Centenário da 

Paraíba, e como parte integrante de sua comemoração, estreou no Teatro 

Paulo Pontes o espetáculo de dança Caldo da Cana. 2014. Trinta anos após 

este acontecimento, suas memórias são retomadas, reinscrevendo-o na 

história da dança local.  

Como em qualquer situação, uma multiplicidade de fatores 

contribuíram para a sua configuração, dentre os quais: um grupo de artistas 

que possuíam uma ideia; uma fundação cultural que dispunha de recursos 

financeiros para aplicar em ações culturais voltadas para esta data 

comemorativa; um equipamento cultural que precisava ser ocupado por 
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diversas atividades artísticas; e um cenário de dança que começava a se 

instaurar devido à formação dos primeiros bailarinos da cidade. 

Como apontado por muitas pessoas que testemunharam este 

período, a cidade de João Pessoa-PB foi marcada por uma grande 

efervescência cultural durante a década de 80. Uma das principais molas 

propulsoras deste entusiasmo foi a criação da Fundação Espaço Cultural da 

Paraíba – FUNESC, durante o primeiro governo estadual de Tarcísio de 

Miranda Burity (1979-1982). 

Foi construído no bairro de Tambauzinho, na capital paraibana, 

com projeto do arquiteto carioca Sérgio Bernardes, um grandioso equipamento 

cultural destinado à ocupação e gestão desta fundação: o Espaço Cultural José 

Lins do Rego, o qual disponibilizava em suas dependências físicas teatro 

italiano, teatro de arena, cinema, museu, galeria de arte, biblioteca, planetário, 

escolas de música e de dança, lutheria, auditórios para eventos, dentre outros. 

 

 

Figura 2. Tarcísio Burity (2º da esquerda para a direita) em visita ao Espaço Cultural José 
Lins do Rego. 

Fonte: Site oficial da FUNESC
5 

 

Além deste espaço, a FUNESC passou a administrar o Teatro 

Santa Roza, que foi o primeiro teatro da cidade, inaugurado em 1889; e a 

                                                             
5
 www.funesc.pb.gov.br/cultura acessado em 09/11/2013. 
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Orquestra Sinfônica da Paraíba – OSPB, que foi revitalizada numa parceria 

com a Universidade Federal da Paraíba - UFPB, que havia criado o seu 

primeiro curso superior de Música. No final da década de 70, houve a 

contratação de músicos profissionais de origens distintas, com a finalidade de 

tocar na orquestra e lecionar na universidade. 

Um desses músicos foi Roberto Carlos di Leo, oboísta 

argentino que veio acompanhado de sua esposa também argentina, a bailarina 

e coreógrafa Rosa Ângela Marta Cagliani. Formada como professora de dança 

clássica pela Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, Rosa logo se inseriu no 

contexto do ensino de dança da cidade. Ao procurar uma das principais 

escolas de dança da época, o Ballet Studio José Enoch, para continuar a ter 

aulas, acabou tendo uma proposta de emprego para ensinar balé clássico. 

 

 

Figura 3. Rosa Cagliani 
Fonte: Acervo Pessoal de Bia Cagliani 

 

Assim começou a trajetória de uma das pessoas que mais 

influenciaram a cena de dança local, tornando-se referência na formação de 

vários bailarinos, coreógrafos e outros professores de dança. Além de sua 
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atuação no ensino de dança, Rosa trabalhou como coreógrafa, diretora artística 

e diretora executiva de diversos grupos. Foi também gestora da Escola de 

Dança do Espaço Cultural – EDEC, coordenadora de eventos na área de 

dança e fundadora da escola Fazendo Arte – Teatro e Dança. 

Rosa Cagliani faleceu em 29 de abril de 2008, 

coincidentemente no dia em que se comemora o dia internacional da dança, 

deixando o Caldo da Cana como um de seus principais legados. A sua 

convivência com membros da OSPB, levou-a a conhecer o percussionista e 

primeiro professor de percussão da UFPB, Odair Gomes Salgueiro e o oboísta 

Carlos Anísio de Oliveira e Silva, com quem dividiu o sonho de realizar um balé 

com música original. 

Ainda na esteira da intensa produção cultural do início da 

década de 80, Odair Salgueiro foi convidado para compor a trilha sonora da 

exposição Engenhos e Senzalas do fotógrafo e também professor pioneiro de 

fotografia da UFPB, Luiz Antônio Bronzeado. Diante do desafio, Odair estendeu 

o convite a Carlos Anísio e, juntos, começaram a trabalhar na encomenda no 

ano de 1982. 

Inspirada na figura do coronel que permeava as memórias de 

infância de Bronzeado, sua exposição adentrava o universo proposto pelo seu 

título explorando temas como o trem, o canavial, a casa grande, a sinhá, as 

mucamas, a religiosidade, dentre outros. José Lins do Rêgo e Gilberto Freyre 

foram influências norteadoras da criação artística deste fotógrafo, que buscou 

recompor fotografias de época, atentando não apenas para os detalhes do 

figurino, mas também dos estilos de cabelo e posturas corporais. 
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Figura 4. Capa do programa da exposição Engenhos e Senzalas 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000103001801 PB 
 

Segundo Carlos Anísio a música de Engenhos e Senzalas foi 

feita sem muita expectativa. Foi elaborado um roteiro da exposição, que foi 

usado para a criação da música, a qual foi gravada de modo bem simples num 

estúdio improvisado na própria universidade, para ser usada na vernissage. 

Numa das cofraternizações após um dos concertos da OSPB, surgiu a ideia de 

transformar esse trabalho num balé. 

Seria a primeira vez em João Pessoa-PB que um espetáculo 

de dança teria uma música original e a ideia seria mobilizar a OSPB para 

executá-la ao vivo. Até então a produção artística na área se concentrava na 

atuação do grupo do Teatro Santa Roza, o Dança Livre, que foi concebido e 

era dirigido por Zett Farias, que na época se encontrava à frente da gestão da 

escola de dança deste teatro, e coreografado por sua filha, Lílian Farias.  

Ao perceber a qualidade técnica e expressiva de algumas 

alunas da escola, Zett intuitivamente as convidou para formar um grupo que 
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pudesse montar um repertório de criação desvinculado dos festivais de final de 

ano da escola. O intuito era profissionalizar o Dança Livre, visualizando o seu 

acolhimento por parte do Estado na sua oficialização, aos moldes da própria 

OSPB. 

Com a revitalização da orquestra, esta passou a ensaiar nas 

dependências da Escola de Dança do Teatro Santa Roza, que funcionava no 

seu porão, motivando Zett Farias a implementar imediatamente o grupo, a fim 

de manter o espaço físico da escola voltado para atividades de dança. Numa 

atitude bastante arrojada, Zett convidou homens para participarem do grupo, 

mesmo que estes não tivessem experiência prévia com dança. 

Assim, o Dança Livre, além de ser o grupo pioneiro na 

produção artística de dança da cidade, foi também precursor na inserção de 

homens nesta atividade, quebrando o paradigma vigente de que a dança era 

uma prática exclusivamente feminina. Desde o seu primeiro espetáculo 

Aruandê e Maria (1979), o grupo encantou a plateia e estimulou a prática da 

dança na cidade.  

Apesar do foco da formação da Escola de Dança do Teatro 

Santa Roza ser o balé clássico, o grupo se voltou a uma produção voltada para 

a dança contemporânea, com ênfase na expressão teatral, até mesmo devido à 

heterogeneidade técnica de seus bailarinos. Não obstante a falta de recursos, 

produções como Ficção, Raça e Sexto Sentido prepararam o caminho para o 

surgimento de outros grupos. 

Portanto, este foi o cenário de dança encontrado por Rosa 

Cagliani ao chegar em João Pessoa-PB. Com o trabalho que vinha 

desenvolvendo à frente da Escola de Dança do Teatro Santa Roza, Zett Farias 

foi convocada para dirigir a futura Escola de Dança do Espaço Cultural – 

EDEC, cujo quadro de professores englobaria membros do Dança Livre. 

Zett Farias ainda hoje se dedica à dança, colaborando com o 

trabalho realizado pela Maison de Danse, escola de sua filha Lílian Farias. Sua 

importância se reflete no lugar de destaque que ocupa na memória daqueles 

que testemunharam o seu trabalho, como pode ser entendido a partir das falas 

seguintes: 
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Zett Farias é um gênio, uma mulher inteligentíssima. (...) Tem 
essa coisa naturalmente de conseguir idealizar as coisas. Por 
exemplo, o figurino; ela desenha, ela idealiza, ela monta, sabe? 
(Adjane Pontes, 27/08/2013) 

 

(...) era uma mulher muito mística, muito forte. Ela tinha todo 
um envolvimento emocional com a equipe que motivava muito, 
a gente arranjava energia pra ensaiar e pra fazer uma 
montagem, além de qualquer força normal porque ela 
estimulava muito. (Ana Paula Borges, 17/10/2013) 

 

Zett é um fenômeno, quer dizer; ela é uma pessoa que não 
tinha nenhuma formação acadêmica em dança, era apenas 
uma pessoa que assistia e ouvia coisas sobre a dança (...). Os 
trabalhos dela eram o maior sucesso! Eu me lembro bem de 
um, o Aruandê e Maria. (...) todas as pessoas que passaram 
por Zett são bons bailarinos, (...) são bons coreógrafos como é 
o caso de Mauricio Germano que foi praticamente uma cria 
daquele movimento. (Fernando Teixeira, 11/09/2013) 

 

Apesar de muitas pessoas atribuírem a Zett Farias a função de 

coreógrafa do grupo Dança Livre quem conduzia a criação dos movimentos era 

a sua filha Lílian Farias, com a assistência de outra bailarina do grupo, Cristina 

Soares. No entanto, Zett acompanhava de perto cada etapa deste trabalho, já 

que era ela quem idealizava os roteiros, cenários, figurinos; e participava 

ativamente do desenvolvimento da expressividade teatral dos bailarinos. 

Ao ser o primeiro a assumir a Diretoria de Desenvolvimento 

Artístico Cultural – DDAC da FUNESC, o teatrólogo Fernando Teixeira foi 

incumbido de planejar as atividades que fariam parte das comemorações do IV 

Centenário da Paraíba. Ao saber do projeto encabeçado por Rosa Cagliani, em 

parceria com Odair Salgueiro e Carlos Anísio, ele sugeriu que o balé fosse 

montado com o corpo de bailarinos do Dança Livre. 

Assim, as principais condições para o surgimento do Caldo da 

Cana se estabeleceram. Descortinou-se um caminho a ser trilhado que 

corresponderia aos mútuos interesses envolvidos: o anseio de Rosa, Odair e 

Carlos em implementar seu ousado projeto de fazer um balé com música 

original e tocada pela OSPB; a incumbência da recém criada FUNESC de 

fomentar a produção artística para as comemorações do IV Centenário da 

Paraíba; e a emergência dos primeiros bailarinos advindos tanto do grupo 
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Dança Livre, quanto de outras escolas de dança da cidade, como o Ballet 

Studio José Enoch e o Ballet Oldimar. 

Segundo Carlos Anísio: 

 

Fernando Teixeira foi o primeiro Diretor de Desenvolvimento 
Artístico Cultural do Espaço Cultural e queria uma coisa 
grande, um espetáculo, (...) porque quando o Espaço Cultural 
foi construído as pessoas diziam: 
- Esse lugar é enorme e nunca vai ser preenchido! 
- Isso nunca vai ter uso! 
- Vai ser um elefante branco! 
E Fernando Teixeira tinha o desafio; 
- Como é que eu vou encher isso de cultura? Como é que eu 
vou fazer a coisa acontecer aqui? 
(...) de certa forma as notícias corriam que a gente tava 
fazendo [a música para o balé] (...) e aí Fernando Teixeira 
comprou a historia e disse: 
- A gente vai montar o Caldo da Cana. (Carlos Anísio, 

27/08/2013) 

 

Fernando Teixeira também atuou como diretor teatral do 

espetáculo, conforme o registro nesta matéria escrita por Anette Leal para o 

jornal O Momento, veiculada na semana de 15 a 21 de julho de 1984, com a 

qual colaborou concedendo entrevista sobre o Caldo da Cana. De acordo com 

a reportagem, o “papel que está sendo desempenhado por Fernando Teixeira 

na montagem do espetáculo é fazer mis-enscene, ou seja, preparar o visual do 

espetáculo, as entradas, transições, cena por cena” (LEAL, 1984b).  

Nesta matéria, o diretor dá informações sobre concepção, 

roteiro e patrocínio do espetáculo, bem como sobre os ensaios e vislumbres 

futuros. Ele informa também que, antes de se optar pelo Caldo da Cana, 

pensou-se em montar o espetáculo Candomblé do maestro José Siqueira, mas 

o projeto não foi à frente e sobre ele, Teixeira diz: “é uma obra muito difícil, 

muito grande e tem pouca correspondência com o IV Centenário da Paraíba, 

uma vez que o candomblé é uma tradição baiana” (LEAL, 1984b). 
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Figura 5. Matéria de Anette Leal sobre o Caldo da Cana, com imagem de Fernando 
Teixeira em destaque. 

Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000102000501 PB 

 

Fernando Teixeira contribuiu tanto no aspecto artístico, quanto 

na viabilização da produção, ao submeter o projeto do Caldo da Cana à 
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comissão organizadora do IV Centenário da Paraíba, com o objetivo de 

angariar recursos financeiros para a sua realização. Com a autorização do 

professor Hidelbrando Assis, responsável pela liberação do dinheiro, o 

espetáculo teve o patrocínio do Serviço Brasileiro de Dança, do Instituto 

Nacional de Artes Cênicas – INACEN. 

 

2.1.1 O Roteiro 

Desde a ideia inicial do Caldo da Cana, havia o desejo de 

mobilizar profissionais de diversas linguagens artísticas para compor a sua 

equipe de criação. Além da coreógrafa Rosa Cagliani, dos músicos Odair 

Salgueiro e Carlos Anísio e do teatrólogo Fernando Teixeira, aderiram ao 

projeto a diretora artística do grupo Dança Livre, Zett Farias e o escritor e 

dramaturgo Waldemar José Solha, que registrou: 

 

Quando fizemos o Caldo da Cana, nós todos, em João Pessoa, 
costumávamos ajudar-nos mutuamente, sem que se falasse 
em dinheiro. Carlos Anísio participou do coral da UFPB que 
gravou a Cantata pra Alagamar, música de José Alberto 
Kaplan, versos meus; Rosa Ângela coreografou cenas 
musicadas de meu espetáculo A Bátalha de OL contra o 
Gígante FERR (atenção para as proparoxítonas). Carlos regeu 
e Rosa Ângela coreografou o espetáculo Oratório da Via Sacra, 

libreto meu, música da Professora Ilza Nogueira, etc, etc. 
Natural que o casal me pedisse um roteiro para o espetáculo 
Caldo da Cana, em cima de uma partitura dele, coreografia 
dela. (Waldemar Solha, 10/09/2013) 

 

De acordo com Carlos Anísio: 

 

Solha era um cara super ativo, super talentoso e a gente 
conversou com Solha e ele gerou um roteiro (...) Ele é muito 
culto, rapidamente captou a ideia e trabalhou nesse roteiro e a 
gente começou a trabalhar junto (...). E era eu, Odair e Rosa 
vamos dizer assim, o trio original dessa história e ai a gente 
começou a desenvolver a composição (...). (Carlos Anísio, 
27/08/2013) 

 

O roteiro elaborado por Solha versava sobre a história de um 

engenho que vivia a clássica tensão entre a casa grande e a senzala, cuja 

relação é transformada pelo processo de industrialização. Personagens que 

vão se mostrando em seus dramas pessoais, através de temas como a traição 
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do senhor com a mucama, a castração social da senhora, o moço da cidade 

que compra o engenho, a chegada das máquinas, a religiosidade aflorada no 

catolicismo da casa grande, a paixão da senhora pelo moço da cidade, a 

libertação dos escravos, o plantio da cana de açúcar, o movimento trabalhador, 

dentre outros. 

A temática do Caldo da Cana ecoa através de algumas falas 

dos bailarinos que o dançaram: 

 

(...) era um drama né?! Um, um espetáculo dramático, uma 
historia densa, uma história complexa, um romance, uma 
história de amor e ao mesmo tempo uma dimensão política, era 
drama (...). (Cassandra Dias, 07/09/2013) 

  

O roteiro do Caldo da Cana tratava de uma situação de 

transição do canavial para a indústria (...). (Guilherme Schulze, 
22/08/2013) 

 

Se falava de uma coisa nossa: o engenho, a preta, o branco, a 
religiosidade, a escravatura, era isso (...). Mais brasileiro e 
nordestino do que isso é impossível! (Maurício Germano, 
20/08/2013) 

 

Em nota de sua autoria, intitulada O Caldo da Cana é 

vermelho, publicada na edição de 07 de setembro de 1984, do jornal O Norte, 

Solha adverte o público sobre o seu roteiro: 

 

Você vai ver o drama de uma sinhá sonhadora ouvindo uma 
caixinha de música e se atirando ao pé da cruz ao se sentir 
perturbada por uma idéia romântica, louca, imprópria de uma 
senhora de engenho na força do seu serviço mas também da 
tradição. Você vai ver o drama do sinhô de engenho, também 
na força da tradição e do viço, querendo a sua negra mucama 
muito mais do que é - a própria Senhora negra de Aparecida - 
para que ele, que aparentemente já tem tudo, possa possuir o 
impossível – coisa que me ocorreu da lembrança de uma cena 
sensual que li na “Casa Grande & Senzala”, do Gilberto Freyre. 
Você vai ver a chegada do moço de fora. Do eterno moço de 
fora que chega com seu poder, mistério e fascínio – 
personagem “Shane” de George Stevens com uma carga 
daquele rapaz estranho do “Teorema” do Pasolini. É o usineiro 
com suas idéias novas – o engenheiro da “Viridiana”, do 
Buñuel – trazendo o capitalismo que acaba se revelando 
selvagem. O moço de fora com o discreto charme de sua 
burguesia, conquistando a todos e a tudo. Você vai ver a 
senhora se entregando à paixão “libertadora” pela qual 
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ansiava. Você vai ver a mucama aprendendo a se prostituir. 
Você vai ver os escravos alucinados pela libertação e pelo 
salário. Você vai vê-los se descobrindo miseráveis, mais 
escravizados do que antes, se rebelando. Você vai ver a greve. 
A repressão. O líder esmagado pelas engrenagens da moenda, 
do Sistema. Coisa que lhe lembrará “Os Tempos Modernos” de 
Chaplin ou o “Metrópolis” de Fritz Lang (SOLHA, 1984). 

 

Ironicamente, Solha ressalta ainda neste texto, a simplicidade 

de seu roteiro e o romantismo dos elementos que compunham o espetáculo, 

advertindo que não se tratava de um balé ao molde europeu, mas um balé que 

assumia o seu lugar no Terceiro Mundo, “das valsinhas e maracatus”, “poético” 

e “violentinho”. 

 

 

Figura 6. O Caldo da Cana é vermelho, de W. J. Solha. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000102004801 PB 

 

Através da análise do texto do roteiro original fica claro o seu 

desenvolvimento dramático que se estrutura num começo, meio e fim; numa 

referência aos libretos que conduziam peças do repertório da dança clássica 

europeia. Como não foi usada a palavra falada durante o espetáculo, coube ao 

recurso da representação teatral, a adequação do gesto ao roteiro. Apesar de 

Fernando Teixeira ser o diretor teatral oficial do espetáculo, de acordo com 

alguns entrevistados, esta função foi dividida com Zett Farias e Rosa Cagliani, 

que se preocupavam muito com a questão da expressividade dos corpos. 

O Caldo da Cana criticava tanto a hegemonia do capital que 

tudo transforma, quanto a violenta escravatura que era a força motor dos 

engenhos de cana de açúcar brasileiros. A visão dos seus criadores era de que 
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a submissão das pessoas ao dinheiro revelava uma alteração apenas na 

semântica, e não no significado da escravidão, visto que os trabalhadores 

rurais brasileiros continuavam sendo escravos (LEAL, 1984b). 

A primeira versão do roteiro original, contendo duas páginas 

datilografadas por Solha, está transcrita no corpo deste texto, a fim de se 

estabelecer o seu registro. Buscou-se a fidelidade ao documento autêntico, no 

que diz respeito à escrita das palavras, à utilização de símbolos e ferramentas 

de sistematização textual. Entre colchetes constam informações posteriores 

inseridas à mão, cuja autoria é desconhecida. Não foram reproduzidas as 

sentenças de rasuradas.  

Segue transcrição: 

 

1- PRELÚDIO - a) canavial: 
As folhas da cana-de-açúcar dançam ao vento. Escravos negros se aproximam 
com foices. 
                     b) Trem-de-ferro: 
Locomotiva a vapor corta o canavial. Desce o moço (usineiro) e sorri da 
preguiça dos negros, que mais beijam as dançarinas (chupam a cana) do que 
trabalham. 
 

2- ENGENHO - a) Casa-Grande: 
Preguiça. O senhor e a senhora são vestidos e penteados por escravos, 
preparando-se para o baile. O senhor flerta com a mucama e a senhora 
percebe, com tristeza. 
                     b) Paisagem (aboio): 
Um negro carrega açúcar num carro-de-boi. As folhas do canavial dançam ao 
vento. O carro-de-boi se afasta. Tudo assistido pelos convivas, que brincam 
enquanto os negros trabalham. 
                     c) Moenda (fabrico do açúcar): 
Os negros metem as canas em moendas, que empurram em círculo. O caldo 
da cana escorre. O senhor os chicoteia. Entra o moço (usineiro) e mostra-lhe 
que chicote não resolve, mas o dinheiro. Joga moeda para os negros que 
trabalham mais depressa, alegremente. O senhor, porém, não tem dinheiro. 
                     d) coda: 
O moço (usineiro) tira mais moedas de ouro do bolso e diz ao senhor: “eu 
compro tudo”. Mas o senhor não aceita. 
 

3- SENHOR - a) (descreve o personagem) 
[O senhor diante da] mucama vestida de N. S. de Aparecida (a Virgem Negra, 
padroeira do Brasil, com a bandeira brasileira, inclusive, em seu manto). 
[D]espe[-a] e se extasia diante de sua belanudez. 
 

4- SENHORA - a) Tristeza. Sua solidão. Sua frustração feminina. Apela a 
N. S. Aparecida e ao Cristo quase nu na cruz (o moço-usineiro). 
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            b) Sonho: (caixinha de música) - N. S. Aparecida, como uma fada-
madrinha, faz com que o Cristo desça da cruz e ame a senhora. 
 

5- O BAILE - a) 1ª. valsa - Esplendor. Todos os convivas dançam. 
                 b) 2ª. valsa - Dançam o senhor e a senhora, protocolarmente. 
 

QUEBRA DE PÁGINA 

 
                  c) Modinha: a senhora vê o moço-usineiro e se lembra do sonho. Vê 
a mucama sorrir-lhe com malícia e se entrega à dança com o rapaz. No final, 
os dois se entreolham em êxtase. 
                 d) coda: O senhor procura o moço-usineiro e lhe vende a 
propriedade. 
 

6- SENZALA - Dança ritual dos negros acorrentados. O moço-usineiro os liberta. 
Exibe-lhes dinheiro, que oferece pelo trabalho doravante. Os negros em 
euforia. A mucama aparece vestida de N. S. Aparecida e abençoa a todos. 
 

7- MUCAMA - Encontro amoroso com o senhor. Ele a requesta, ela lhe mostra as 
correntes partidas. Ele lhe oferece dinheiro. E ela se prostitui. 
 

8- ROMANCE - Encontro amoroso do moço-usineiro com a senhora [luz do 
amanhecer]. Ela, apesar de apaixonada, se recusa. Mas ele lhe oferece joias e 
ela, embevecida, se entrega. 
 

9- INTERLÚDIO - a) QUEIMADA: sob o comando do moço-usineiro, o canavial se 
apavora. Entre as dançarinas verdes, saltam negros de vermelho – [são as] 
labaredas. 
                        b) TEMPO: (transformação do Engenho em Usina, 
transformação das pessoas). A mucama se oferece aos nêgo-bêbados, 
prostituída. Dois negros pedem esmola. O ex-senhor (agora capataz) expulsa 
negros e coloca placa: “Não há vagas”, que os outros negros lêem, derrotados. 
                       [c) REPLANTIO: Negros plantam cana em ato sexual com as 
dançarinas verdes.] 
 

10-  LATIFÚNDIO - a) É a “Usina N. S. Aparecida” que progride. O moço engordou, 
fuma charuto. A azáfama é grande. Ele dá ordens para que o ex-senhor seja 
duro com os operários. O ex-senhor diz que os negros querem aumento. O 
usineiro diz que não pode, “juro por N. S. Aparecida!” Entra jovem bonita e 
beija o usineiro, que lhe coloca um belo anel de noivado no dedo, no que entra 
a ex-senhora. Com a saída da moça, cena de ciúme. E o usineiro, de novo: 
“juro por N. S. Aparecida!”. 
                         b) usineiro e trabalhadores: Os negros cruzam os braços, 
inclusive os dois esmoleres. Faixas, cartazes: “aumento de 100% ou greve! 
Entra usineiro, os dois esmoleres não resistem e estendem a mão. O usineiro 
dá-lhes esmola e eles saem, satisfeitos. O líder dos negros, entretanto, aponta 
a faixa: “100%” O usineiro diz “10%. 
                        c) Arrasta-pé: Prostitutas e trabalhadores dançam tristes. Uma 
raça derrotada. O ex-senhor e a ex-senhora também dançam, liquidados, 
desprezados pelos negros. 
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11-  PÓSLUDIO: máquinas (moto-perpétuo) - Dançam os canaviais. Vapor. Os 
negros trabalham na roça e nas máquinas. O líder negro é assassinado e 
atirado às moendas. O vapor fica vermelho – e o usineiro sorri. 
 

 

Figura 7. Primeira página do roteiro original do Caldo da Cana 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000122000101 PB 
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Figura 8. Segunda página do roteiro original do Caldo da Cana 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000122000102 PB 
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2.1.2 A Audição 

Roteiro elaborado, composição musical desenvolvida, o aval da 

FUNESC como apoiadora do projeto, participação dos bailarinos do Dança 

Livre confirmada, restava fazer uma audição para complementação do elenco e 

distribuição dos papéis principais. A notícia da montagem do Caldo da Cana se 

espalhou revestida da expectativa de criação de um grupo oficial desta 

fundação, e assim, bailarinos oriundos de diversas escolas de dança da cidade 

se submeteram ao teste conduzido por Rosa Cagliani. 

Sobre esta etapa do processo, destacam-se algumas falas: 

 

A montagem [do Caldo da Cana] teve audição pra bailarino 
coisa que nunca tinha tido aqui [em João Pessoa-PB]. (Carlos 
Anísio, 27/08/2013) 

 

(...) e essa audição tinha durado pelo menos uma semana, não 
tô bem lembrado, mas foi uma audição de vários dias (...) no 
Espaço Cultural (...). (Guilherme Schulze, 22/08/2013) 

 

(...) no mezanino que dá acesso ao Teatro Paulo Pontes, (...) 

teve uma audição lá com 500 bailarinos [força da expressão], 
muita gente que eu nem sabia que fazia dança, e eu participei 
dessa audição também. (Patrícia Ismael, 02/10/2013) 

 

(...) ela [Rosa Cagliani] ministrava as aulas e ali ia surgindo o 
que ela queria de cada personagem (...). Ela observava muito, 
principalmente nas questões das improvisações que ela pedia 
no teste (...). (Arcila Paiva, 05/09/2013) 

 

Na verdade a gente nem sabia que era o Caldo da Cana, e eu, 

quando fui participar da audição, fui porque eu queria 
participar, era um desafio pra mim, era um grupo que ia se 
estruturar profissionalmente, (...) a gente tinha na cabeça, na 
época, o desejo que desse certo aquilo. (Adjane Pontes, 
27/08/2013) 

 

(...) havia essa expectativa de se formar um corpo de baile aos 
moldes do trabalho da Orquestra Sinfônica, ou seja, subsidiado 
pelo governo do Estado e com os bailarinos que receberiam, 
que seriam contratados para dançar e para representar o 
governo do Estado. (Cassandra Dias, 07/09/2013) 

 

De acordo com a bailarina Lílian Farias, os membros do grupo 

Dança Livre foram convidados a integrar o corpo de baile do Caldo da Cana, 
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independentemente desta audição. Talvez esta seja a razão pela qual algumas 

pessoas não lembram da ocorrência desta seleção.  Hipótese esta que se 

desvenda nas falas de Ana Maria Lisboa e de Maurício Germano, bailarinos 

estes que atuaram no grupo de Zett Farias desde a sua fundação: 

 

O Caldo da Cana foi, na verdade, uma continuação do trabalho 
de uma companhia que chamava Dança Livre, e que foi pro 
Espaço Cultural. Eu fazia parte dessa companhia, Dança Livre, 
que era dirigida pela Zett e coreografada pela Lili Farias (...). 
Não me lembro se houve audição (...).  (Maurício Germano, 
20/08/2013) 

 

Quem já tava no Dança Livre, (...) já foi inserido no grupo... Eu 
não me lembro não, que teve audição pra fazer. (Ana Maria 
Lisboa, 30/10/2013) 

 

Segundo o relatório final do processo de montagem do 

espetáculo, preparado pela FUNESC e encaminhado para o Serviço Brasileiro 

de Dança do INACEN, foi chamada uma audição pública para a contratação de 

16 bailarinos que comporiam o espetáculo. Ainda de acordo com este 

documento, esta audição foi realizada durante uma semana, no mês de março 

de 1984, e contou com a presença de 53 bailarinos, os quais fizeram “aulas de 

técnica clássica, contemporânea, mímica e expressão corporal” (PARAÍBA, 

1984b). 
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Figura 9. Manuscrito de Rosa Cagliani com dados da audição para o Caldo da Cana. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000111000308 PB 
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2.1.3 Os Bailarinos 

 

 

Figura 10. Elenco do Caldo da Cana em cena. 
Fonte: Acervo Pessoal de Arcila Paiva (Fotografia de Gustavo Moura) 

 

Por meio da audição mencionada, foram selecionados 

bailarinos com diferentes trajetórias na área da dança. De acordo com os 

entrevistados, o elenco disponível para a montagem do Caldo da Cana era 

muito heterogêneo, abrangendo pessoas com formação diversa. Alguns 

bailarinos eram mais experientes, notadamente aqueles que já faziam parte do 

grupo do Teatro Santa Roza, o Dança Livre, desde a sua fundação, como Lílian 

Farias, Cristina Soares, Maurício Germano, dentre outros. 

Outros eram mais jovens e vinham de escolas de dança como 

o Ballet Studio José Enoch e o Ballet Oldimar. Era o caso de bailarinas como 

Arcila Paiva, Madeleine Braga, Socorro Ribeiro, dentre outros. A formação 

nestas escolas focava prioritariamente a técnica do balé clássico, enquanto os 

bailarinos advindos do Dança Livre tinham uma experiência mais variada, que 

incluía aulas de expressão corporal e técnicas de dança moderna. Era uma 

proposta do grupo, romper com a estética clássica em seus trabalhos, 



66 
 

abandonando as sapatilhas de pontas e os espartilhos, permitindo uma dança 

mais solta, mais livre, o que originou o próprio nome do grupo. 

Alguns bailarinos dançavam jazz dance, como Pablo Evanildo 

que é citado como professor desta técnica de dança; enquanto outros também 

tinham experiência no teatro, como o próprio Maurício Germano. A pluralidade 

das especificidades técnicas de cada um ensejou a implementação de uma 

rotina de aulas diárias visando o nivelamento do elenco, mas sem uniformizar 

as potencialidades expressivas de cada um, as quais guiaram Rosa Cagliani na 

distribuição dos papéis. 

Os principais solistas foram: Arcila Paiva (Senhora), Raniere 

Maia (Senhor), Lílian Farias (Mucama) e Maurício Germano (Usineiro). Não 

obstante as participações de Cristina Soares como a menina do sonho e de 

Guilherme Schulze como o líder operário, este foi o quarteto protagonista da 

estória de Waldemar J. Solha. Foi a partir deles que se construiu toda a 

dramaturgia do espetáculo. 

 

2.1.4 A Preparação Corporal e a Rotina de Ensaios 

Definidos os nomes dos bailarinos que comporiam o elenco do 

Caldo da Cana, foi iniciada uma rotina de aulas e ensaios que, segundo alguns 

entrevistados, caracterizavam-se da seguinte forma:  

 

Nós tínhamos a nossa aula de balé e quando acabava a aula 
(...) parte do elenco ficava pra trabalhar partes específicas do 
espetáculo. (Guilherme Schulze, 22/08/2013) 

 

A gente fazia mais ou menos umas duas horas, uma hora e 
meia de aula de clássico com a Rosa e depois tínhamos 
ensaios. (...) alguns bailarinos faziam aulas em horários 
separados. (Maurício Germano, 20/08/2013) 

 

Então os ensaios eram à noite e sempre quando tava próximo 
de apresentar, a gente também tinha no sábado pela manha ou 
à tarde. (Patrícia Ismael, 02/10/2013) 

 

Nós tínhamos atividades intensas, nós tínhamos aulas de 
clássico que era a base, apesar de que o Caldo da Cana tinha 
um trabalho muito contemporâneo, de muita espontaneidade 
corporal, (...) aulas diárias (...) no Teatro Santa Roza. (Ana 
Paula Borges, 17/10/2013) 
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Assim, por meio das falas e dos documentos da época é 

possível dizer que a rotina de trabalho do grupo era diária, com encontros no 

turno da noite e eventualmente nos finais de semana, os quais tinham sua 

carga horária dividida entre dois momentos: um primeiro momento de aula de 

balé clássico para todos os bailarinos e um segundo de ensaio de cenas 

específicas, sendo necessária a presença apenas daqueles bailarinos que 

estivessem envolvidos nelas. De acordo com Arcila Paiva, havia ensaios extras 

em outros horários para os solistas. 

 

  

Figura 11. Manuscritos de Rosa Cagliani com cronograma de ensaios. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000111000206 PB e 000111000219 PB. 

 

Apesar da principal técnica utilizada na preparação corporal 

dos bailarinos ter sido o balé clássico, alguns entrevistados ressaltaram o uso 

de outras abordagens de dança: 

 

A gente tinha a aula clássica, mas na hora do vamos ver, se a 
gente tivesse precisando de alguma força, alguma trabalho 
diferente, a gente poderia fazer algumas aulas diferenciadas. 
(Cristina Soares, 22/10/2013) 
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A gente fazia muita aula de barra que é muito importante, (...) 
muita aula de expressão corporal. Até no dia de treinar 
maquiagem, era maquiagem de frente pro espelho, com uma 
maquiagem velha, que não valia nada e cada um tentando 
fazer sua maquiagem, já que a gente não tinha maquiadores 
(...). Tinha dia que ela [Rosa Cagliani] colocava uma música de 
Rumba e a gente ia ficar de frente pro espelho e a gente morria 
de rir (...). (Socorro Ribeiro, 16/10/2013) 

  

Segundo Socorro Ribeiro, Rosa recorria às aulas de Rumba 

visando trabalhar o corpo dos bailarinos para as cenas dos escravos, das 

festas na senzala, visto que era necessária uma movimentação mais livre da 

pelve neste momento da coreografia. Além das aulas ministradas pela própria 

Rosa, havia espaço para preparação corporal conduzida pelos próprios 

bailarinos, conforme a fala a seguir:  

 

Eu lembro que às vezes um dos bailarinos preparava aulas (...) 
já era um meio de Rosa começar a observar, dirigir... Eu 
lembro que ela passou um tempo com essa ideia de ensinar a 
ensinar. (...) estudávamos para substituir as aulas dela e 
sempre um de nós tava à frente pra lecionar e ela ia corrigindo 
durante as aulas. (Adjane Pontes, 27/08/2013) 

 

Rosa Cagliani mantinha um controle de frequência dos 

bailarinos em seu caderno de anotações pessoais: 
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Figura 12. Manuscrito de Rosa Cagliani com controle de frequência dos bailarinos. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000111000249 PB 

 

2.1.5 O Processo Criativo 

Com a implementação da rotina de aulas e ensaios, foi dada 

continuidade ao processo criativo de Rosa Cagliani que já havia começado 

desde as primeiras conversas com os músicos Carlos Anísio e Odair Salgueiro, 

antes mesmo de qualquer vislumbre de materialização de suas ideias. Mas, 

neste momento, encontrava-se instaurado concretamente o ambiente para a 

criação coreográfica. 

Os papéis principais do Caldo da Cana foram distribuídos e o 

elenco final que participaria da estreia do espetáculo foi se definindo, visto que 

alguns bailarinos foram abandonando o projeto. Uma das personagens que 

sofreu alteração de intérprete foi a Senhora do Engenho, que inicialmente seria 

interpretada pela bailarina Stella Paula, mas que acabou sendo assumida pela 

bailarina substituta, Arcila Paiva.  

A iniciativa de designar bailarinos substitutos para os solistas 

denota o cuidado de Rosa na condução do processo, precavendo-se de alguns 

imprevistos. De acordo com a fala da própria Arcila: 
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Eu era a bailarina substituta de Stella Paula, que foi a escolhida 
pra ser a Senhora. Eu participava dos ensaios (...) e tinha que 
saber toda a coreografia, tinha que me empenhar bastante 
porque qualquer problema eu estaria apta a substituí-la. (...) 
era uma maneira se projetar esse grupo com muita seriedade. 
(Arcila Paiva, 05/09/2013) 

 

Outros bailarinos que participaram inicialmente do processo 

criativo, mas não dançaram na temporada de estreia do espetáculo, foram 

Floripes Melo e Simoni Cavalcanti. Seus nomes foram encontrados tanto nos 

manuscritos de coreografia de Rosa, como em algumas matérias de jornais, 

porém, não constam no programa do espetáculo, nem foram citados pelos 

entrevistados. Muitos deles não possuem nenhum registro de memória destes 

nomes e nenhum dos dois foi localizado para informar sobre sua participação 

no projeto do Caldo da Cana.  

Sobre a condução dos trabalhos realizada por Rosa, os 

entrevistados disseram: 

 

(...) em geral ela [Rosa] já trazia a ideia pronta, a montagem 
pronta. Às vezes a gente sentia um pouco de dificuldade em 
realizar aquilo que ela (...) tinha pensado, ela dizia; 
- (...) eu queria que você sentisse. (Adjane Pontes, 27/08/2013) 

 

Rosa sempre vinha com alguma coisa (...) pré-elaborada na 
cabeça dela. Só que ela trabalhava muito o que a gente 
poderia dar, então ela puxava. (...), mas quando via que a coisa 
não andava ela deixava a gente confortável. (Arcila Paiva, 
05/09/2013) 

 

Pelas características desse tipo de montagem não existe muita 
possibilidade de um processo mais participativo. (...) Rosa ia 
dando as coordenadas, os passos, as sequencias e nós 
tínhamos uma certa  liberdade de interpretar essas diretrizes. E 
como muitos de nós éramos iniciantes (...) não tinha muito pra 
onde correr; eu não saberia como responder a um processo 
mais participativo, mais compartilhado. (Guilherme Schulze, 
22/08/2013) 

 

Rosa era uma pessoa muito programada, muito metódica. (...) 
ela trazia uma partitura, que poderia até não ficar fixa, mas era 
colocada pra gente como uma partitura sim. (...) depois é ela 
procurava chegar mais perto do que o seu corpo respondia, do 
que o personagem pedia. (Maurício Germano, 20/08/2013) 
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(...) [Rosa] parecia uma criança brincando com um quebra 
cabeça que ela não sabia o que ia fazer, e no final o quadro 
estava lá (...) muitos de nós não tinham consciência de como ia 
ficar aquilo e depois a gente via aquele trabalho grandioso 
crescer. (...) Ela via o que tinha de melhor ali pro Caldo da 
Cana e ia juntando as pecinhas. Ela foi muito inteligente. 
(Socorro Ribeiro, 16/10/2013) 

 

De acordo com a Ficha Técnica do Caldo da Cana, inscrita no 

programa da temporada de estreia do espetáculo, Rosa Cagliani contou com 

os assistentes de coreografia, a saber: Ana Maria Lisboa, Cristina Soares, 

Guilherme Schulze, Lílian Farias, Maurício Germano e Raniere Maia. Destes, 

apenas Guilherme não vinha do grupo Dança Livre. 

Segundo Carlos Anísio, a criação da música do espetáculo 

teve muita influência de Rosa, que dava indicações de acordo com o que ela 

havia imaginado para a coreografia:  

 

E Rosa dizia: 
- (...) Eu me sinto como o Diaghilev6, com um compositor aqui 
do lado, conversando (...) Eu quero uma música aqui pra esse 
pas de deux. Eu quero que seja um movimento ternário (...) 

uma coisa lenta. (Carlos Anísio, 27/08/2013)  

 

Rosa mantinha registros da montagem em seu caderno 

pessoal de anotações. Neste documento é possível ver suas notações 

coreográficas, as ordenações de cenas, o controle das entradas e saídas dos 

intérpretes, dentre outros. São manuscritos dos caminhos traçados pelo seu 

pensamento. 

                                                             
6
 Empresário russo que conseguiu articular artistas de várias linguagens em prol de suas 

produções no início do século XX. (PORTINARI, 1989) 
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Figura 13. Manuscrito de Rosa Cagliani com registros de coreografia. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000111000214 PB 

 

De acordo com as entrevistas, a forma como Rosa conduzia o 

seu processo era muito diferente da maneira como o Dança Livre vinha 

trabalhando, o que gerou certa resistência por parte de alguns bailarinos que 

faziam parte deste grupo desde a sua formação. Lílian Farias, que coreografou 

todos os trabalhos anteriores do grupo, mencionou em seu depoimento uma 

insatisfação em não ter muita liberdade para criar mais para suas personagens. 

Para ela, a forma como o trabalho foi concebido em termos de 

corpo não condizia com a proposta do Dança Livre, que era de uma dança 
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mais solta. Para descrever o seu sentimento sobre esta mudança de olhar em 

relação à coreografia, Lílian faz a seguinte analogia: 

 

Então era como se você morasse numa casa e se mudasse pra 
um apartamento (...). Eu não tenho muita paixão por 
apartamento (...) eu fui pra um apartamento, mas eu queria a 
minha casa, meu terreno, minhas frutas. (Lílian Farias, 
10/09/2013) 

 

As memórias sobre Rosa são carregadas de um sentimento de 

admiração para com o seu trabalho. Mesmo aqueles que não concordaram 

com a sua forma de conduzir a montagem do Caldo da Cana, referem-se a ela 

com muito respeito e reconhecem a importância do seu legado para a dança 

paraibana.  

 

 

Figura 14. Manuscrito de Rosa Cagliani com registros de deslocamentos no espaço. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000111000224 PB 
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2.1.6 A Música 

 

  

Figura 15. Trecho da partitura musical do Caldo da Cana. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento (ainda sem número de catalogação) 

 

Conforme já mencionado, a música para o Caldo da Cana foi 

composta pelos músicos Odair Salgueiro e Carlos Anísio, a partir de uma 

encomenda anterior para o vernissage da exposição Engenhos e Senzalas, do 

fotógrafo Luiz Antônio Bronzeado. A composição foi realizada para ser 

executada ao vivo pela Orquestra Sinfônica da Paraíba, ideia que foi abortada 

em função da falta de recursos financeiros suficientes para a remuneração dos 

seus membros.  

De acordo com Carlos Anísio, Odair ficou responsável pela 

parte mais percussiva, enquanto ele mesmo cuidou das orquestrações. Ele 

afirmou também que apesar da temática nordestina, o Caldo da Cana não fugia 

muito de um balé tradicional, no sentido de contar uma história linear, com 

personagens bem definidos, com a presença de um corpo de baile. Assim, os 

compositores buscaram aproximar a música das demandas do roteiro de Solha 

e da coreografia de Rosa. 
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Segundo ele, no início do espetáculo que retratava o ambiente 

do engenho tradicional, a música era bem tonal e à medida que ocorria o 

processo de industrialização, ela ia se tornando atonal: 

 

(...) com a ideia de uma coisa mais industrial, a música foi 
ficando mais agressiva, mais contemporânea, mais ousada. 
(Carlos Anísio, 27/08/2013) 

 

Através da leitura de matérias de jornais da época é possível 

perceber que a música foi mesmo algo não muito convencional, visto que 

incomodou alguns críticos como Carlos Aranha, para quem a música do 

espetáculo era “indefinida e desnecessariamente fragmentada” (ARANHA, 

1984); e Ricardo Anísio, que afirmou que nem “a rebatida música de Carlos e 

Odair conseguiu tornar o espetáculo monótono” (ANÍSIO, 1984). 

Para muitos bailarinos, foi muito rica a experiência dessa 

parceria entre coreógrafa e músicos. Alguns depoimentos de entrevistados 

demonstram a dinâmica desse trabalho: 

 

Uma coisa que me deixava muito sensibilizada era a música. 
Eu era apaixonada pela música, (...) na hora que ela era forte, 
na hora que ela era suave, romântica. (...) Eu acho que o 
trabalho musical foi muito bom, (...) então isso me empolgava, 
me deixava à flor da pele. (Arcila Paiva, 05/09/2013) 

 

Então nós ensaiávamos com uma gravação inicial, não sei se 
era só piano, mas era uma gravação inicial que depois foi 
substituída por outra gravação feita pela Orquestra. (Guilherme 
Schulze, 22/08/2013) 

 

(...) a gente estudava as oitavas musicais (...) e eu comecei a 
aprender com Rosângela uma coisa minuciosa pra quem faz 
dança e que eu nunca tinha ouvido falar (...). (Socorro Ribeiro, 
16/10/2013) 

 

A música era (...) brilhante, linda, (...) uma música muito 
cuidadosa, muito elaborada (...) em sintonia com o texto e com 
o que a coreografia estava propondo. (Cassandra Dias, 
07/09/2013) 

 

Para Carlos Anísio, a experiência foi também bastante 

recompensadora. Apesar de conhecer alguns compositores, principalmente os 
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russos Tchaikovsky e Stravinsky, que compuseram muito para balé, ele se 

surpreendeu com o resultado do Caldo da Cana:  

 

É um negócio gratificante, ver como a tua linguagem, a música, 
ela se transforma em algo muito maior. É como se ela se 
concretizasse nos movimentos, nos gestos (...) como é que um 
criador recebe de outro (...) e consegue montar essa outra 
engrenagem que é a dança? (Carlos Anísio, 27/08/2013) 

 

Segundo o relatório encaminhado pela FUNESC para o Serviço 

Brasileiro de Dança do INACEN, foram contratados 37 músicos, sob a regência 

de Carlos Anísio, para a gravação da música do Caldo da Cana. Neste 

documento consta que foram realizadas duas gravações: uma versão para 

ensaios em fevereiro de 1984, e a outra em agosto do mesmo ano, após a 

OSPB desistir de tocar ao vivo na estreia (PARAÍBA, 1984b). 

 

2.1.7 O Cenário, o Figurino e a Maquiagem 

Os elementos que compunham o visual do espetáculo Caldo 

da Cana eram muito simples, de acordo com os entrevistados. Não havia 

cenário, apenas alguns objetos como uma cadeira que era usada pela 

Senhora, que entravam e saíam de cena com muita agilidade. Segundo a ficha 

técnica do programa da temporada de estreia, os figurinos foram criados por 

Zett Farias, Maria da Betânia e Rosa Cagliani. A execução dos mesmos ficou à 

cargo das costureiras Maria José de Oliveira e Maria das Dores de Carvalho. 

O figurino era composto de uma base neutra: um colante bege 

com uma meia calça bege para as mulheres e uma malha da mesma cor para 

os homens. Em cima deste alicerce iam sendo adicionadas roupas que 

caracterizavam os personagens. Arcila Paiva contou em sua entrevista que as 

roupas eram feitas com muito velcro a fim de poderem ser colocadas e 

retiradas com muita agilidade. 

Os bailarinos usavam sapatilhas, inclusive pontas em alguns 

momentos do trabalho. Os cabelos das mulheres eram presos em coque alto 

ou semipresos e, assim como a maquiagem, eram feitos por eles mesmos. 

Havia alguns adereços cênicos que foram concebidos por Maria da Betânia e 

confeccionados por ela e Zé Galas. De acordo com o relatório final do processo 

de montagem, os figurinistas e aderecistas foram contratados no mês de abril 
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de 1984, o material para os adereços foi comprado em julho e os tecidos, 

meias e sapatilhas do figurino, em agosto do mesmo ano. 

 

 

Figura 16. Figurino do Senhor e da Senhora (Raniere Maia e Arcila Paiva). 
Fonte: Acervo Pessoal de Arcila Paiva (Fotografia de Gustavo Moura) 

 

 

Figura 17. Figurino dos Escravos. 
Fonte: Acervo Pessoal de Arcila Paiva (Fotografia de Gustavo Moura) 
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Figura 18. Figurinos da N. Sra. Aparecida e do Cristo (Lílian Farias e Maurício Germano). 
Fonte: Acervo Pessoal de Arcila Paiva (Fotografia de Gustavo Moura) 

 

 

Figura 19. Figurinos do Baile – Senhor, Senhora e Usineiro (Raniere Maia sentado, Arcila 
Paiva e Maurício Germano em pé). 

Fonte: Acervo Pessoal de Arcila Paiva (Fotografia de Gustavo Moura) 
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Figura 20. Figurinos da cena do Replantio. 
Fonte: Acervo Pessoal de Arcila Paiva (Fotografia de Gustavo Moura) 

 

 

Figura 21. Figurinos da cena da Máquina. 
Fonte: Acervo Pessoal de Arcila Paiva (Fotografia de Gustavo Moura) 
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2.1.8 As Apresentações 

O Caldo da Cana estreou no dia 08 de setembro de 1984, no 

Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa-PB. De acordo com o relatório do 

processo de montagem, a data inicial para esta primeira apresentação do 

espetáculo estava marcada para o dia 23 de agosto do mesmo ano, porém 

teve que ser remarcada devido à desistência da Orquestra Sinfônica da 

Paraíba de participar da estreia (PARAÍBA, 1984b). 

Foi realizada uma temporada de 10 apresentações neste 

teatro, que ocorreram nos dias 08, 14, 15, 16, 22, 23, 24 de setembro e 05, 06 

e 07 de outubro, sempre às 21h. Além dessas apresentações, que já estavam 

previstas dentro do projeto das comemorações do IV Centenário da Paraíba, o 

Dança Livre foi convidado para dançar o Caldo da Cana em Recife-PE, na 

ocasião do II Ciclo de Dança.  Segundo o relatório citado, esta apresentação se 

deu no Teatro Santa Isabel, no dia 10 de setembro de 1984. 

 

 

Figura 22. Borderaux da estreia do Caldo da Cana. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000124000801 PB 
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Após sete meses de trabalho intenso, com encontros diários e 

muita energia empregada na sua montagem, o Caldo da Cana totalizou apenas 

11 apresentações com a sua formação de bailarinos inicial. Depois de 

cumprida a temporada, alguns integrantes abandonaram o projeto por motivos 

pessoais, a saber: Ana Cristina Souza, Ana Maria Lisboa, Arcila Paiva, Cristina 

Soares, Lílian Farias, Pablo Evanildo e Raniere Maia. 

No dia 19 de abril de 1985, foi apresentada uma suíte do Caldo 

da Cana com apenas 10 bailarinos, os nove do elenco original mais a própria 

Rosa Cagliani, que também dançou o balé. Esta apresentação se deu no 

Teatro Paulo Pontes, na ocasião da inauguração do Museu José Lins do Rego, 

que foi mais um equipamento cultural da FUNESC. O espetáculo foi 

apresentado pela última vez no IX Festival de Inverno de Campina Grande, 

segunda maior cidade da Paraíba, no Teatro Severino Cabral. 

 

 

Figura 23. Programa da Suíte do Caldo da Cana. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000103000101 PB 
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Sobre as apresentações os entrevistados disseram: 

 

Fizemos uma boa temporada no Paulo Pontes. (...) tivemos a 
casa cheia e o Paulo Pontes é um teatro grande, (...) lembro 
que teve noites assim maravilhosas. (Maurício Germano, 
20/08/2013) 

 

(...) eu acho que o Caldo da Cana não teve o devido valor que 
todo esse processo merecia. Acho que em termos de 
apresentação a gente poderia ter rendido muito mais, ele 
poderia ter durado muito mais, a gente poderia ter viajado 
muito mais, ter se apresentado muito mais. (Cassandra Dias, 
07/09/2013) 

 

Então, o conjunto era muito bom só que não se cuidou dessa 

parte, do que se fazer depois que se estreia. (...) Estreou e as 

pessoas acharam que tinha terminado (...) a suíte foi 

exatamente uma tentativa de esticar esse projeto que custou 

tanto e que foi muito trabalhoso (...). (Guilherme Schulze, 

22/08/2013)  

 

(...) eu já não estava mais tão atraída pela dança (...) eu pedi 
pra sair porque eu já estava em outra fase da minha vida (...) 
mas a gente cumpriu aquele compromisso. (Cristina Soares, 
22/10/2013) 

 

Um aspecto importante que merece ser registrado é que antes 

da estreia do espetáculo, o Dança Livre fez uma apresentação obrigatória para 

a Censura Federal no intuito de obter a liberação da sua temporada (PARAÍBA, 

1984b). Sobre este episódio, Waldemar Solha contou: 

 

Não sei se a ideia que me foi proposta já era em cima do livro 
Casa-Grande & Senzala, do Gilberto Freyre, ou se fui eu que 
busquei nele inspiração para algumas cenas. Ainda me lembro 
de que no livro se falava num senhor de engenho que forçava 
crianças vestidas de anjinhos para uma experiência erótica 
extravagante que transformei na de um senhor de engenho que 
fazia uma escrava - evidentemente negra - se vestisse como 
Nossa Senhora Aparecida, pra transar com ela. Naquele 
tempo, a Polícia Federal exigia que se mandassem os textos 
teatrais, roteiros e tudo mais pra Brasília e, se a coisa 
passasse por esse crivo, era-se obrigado a dar um espetáculo, 
antes da estreia, para um censor. Quando a sessão terminou, o 
homem disse, revoltado, que aquilo teria de ser extirpado do 
balé. Irritado, perguntei a ele se iria, também, mandar recolher 
todos os exemplares de Casa-Grande & Senzala, ao que ele 
riu e nos disse: Eu estava brincando. E, assim, o Caldo da 
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Cana foi apresentado, sem cortes. (Waldemar Solha, 

10/09/2013) 

 

2.1.9 A Remuneração 

Antes mesmo da audição para escolha dos bailarinos que 

complementariam o elenco do Dança Livre para a montagem do Caldo da 

Cana, já havia rumores da possibilidade de oficialização deste grupo por parte 

da FUNESC, o que gerou muita expectativa em torno da profissionalização da 

arte da dança em João Pessoa-PB. Foi a primeira vez que tanto aqueles que já 

atuavam no grupo de Zett Farias, quanto os novatos advindos de outras 

escolas, participavam de um processo que teria recursos financeiros. 

Viver de dançar era um desejo desta geração de bailarinos, 

que via no Caldo da Cana um vislumbre de uma possibilidade de se tornar 

realidade. No entanto, o sonho deles não se concretizou, visto que o capital 

recebido do Serviço Brasileiro de Dança do INACEN, por meio da FUNESC, 

não incluiu remuneração para os bailarinos. Não foram encontrados registros 

que informem sobre pagamento para direção ou coreografia e em sua 

entrevista, Carlos Anísio diz não lembrar se os compositores da música foram 

remunerados. 

A partir do relatório final do processo de montagem (PARAÍBA, 

1984b), é possível concluir que os 37 músicos que foram contratados para 

realizar a gravação da música do espetáculo, receberam valor pecuniário. O 

recurso do patrocínio cobriu custos como cenário, figurino, adereços, 

iluminação, dentre outros, mas não abrangeu o corpo de baile. Os artistas da 

dança só foram remunerados com o rateio da bilheteria das apresentações. 

Porém, foi a primeira vez que os bailarinos do Dança Livre não 

tiveram que arcar, eles mesmos, com os custos de uma produção do grupo. 

Antes, era necessário que cada um contribuísse financeiramente para a 

confecção de figurinos ou de qualquer outro elemento cênico. Assim, mesmo 

não sendo recompensados monetariamente, os bailarinos do Caldo da Cana 

nutriam a esperança de dias melhores, em que pudessem finalmente viver de 

seu trabalho. 

Numa tentativa de retribuição à dedicação dos bailarinos, foi 

estabelecido que os mesmos fossem contratados como professores da Escola 

de Dança do Espaço Cultural – EDEC, que estava sendo inaugurada naquele 
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mesmo ano. Nem todos os integrantes do Dança Livre fizeram parte do quadro 

docente da escola, por estarem envolvidos com outros projetos pessoais. Os 

que aceitaram a proposta se sentiam felizes por ter algum retorno financeiro 

com a dança, mesmo que não fosse pelo ato de dançar em si, mas pela 

atividade pedagógica. 

Sobre esta questão da remuneração, os entrevistados 

contaram: 

 
(...) depois da estreia me ofereceram pra eu dar aula no 
Espaço Cultural pra poder me manter (...) pra poder receber 
algum dinheiro pra poder dançar. Então, a ideia era essa: eu 
trabalhava pra ganhar dinheiro pra poder trabalhar sem ganhar 
dinheiro! (...) como eu tinha um pouco mais de um ano de balé, 
eu achei ótimo e comecei a dar aula, mas eu sempre procurei 
muito orientação pra dar essa aula. (Guilherme Schulze, 
22/08/2013) 

 

(...) a proposta era que seriamos pagos, receberíamos um 
salário. O modelo era o da Orquestra Sinfônica, que recebia 
pra tocar. (...) Só que havia uma contrapartida, (...) como havia 
o projeto da escola de dança, nós também ensinávamos. E eu 
fui transformada em professora de dança de uma hora pra 
outra sem nunca ter tido experiência, sem ter tido formação, 
sem ter tido absolutamente nada. Quando eu me vi, estava 
com duas turmas de baby class e tive que me virar com isso, 
trocar a roda com o carro andando. (Cassandra Dias, 
07/09/2013) 

 

(...) antigamente não tinha concurso (...) a gente dava aula pro 
Estado com contrato (...) só que não tinha a categoria dança. 
(...) Fui contratada como assessora para assuntos de 
administração geral e dava aula de balé. Enfim, foi o que se 
conseguiu na época (...) o Estado nunca investiu de fato nessa 
área, é uma área muito carente. (Cristina Soares, 22/10/2013) 

 

(...) a bilheteria era dividida pros bailarinos, (...) você tem que 
pagar pauta, esses negócios, mas depois o que sobra se divide 
(...) pros bailarinos, pro pessoal que trabalhava na equipe. (Ana 
Maria Lisboa, 30/10/2013) 

 

(...) a gente sempre correu atrás de dinheiro, em todos os 
órgãos (...) e pro Caldo da Cana não. Foi oferecido dinheiro pra 
essa criação (...) foi interesse do governo do Estado, (...) pra os 
400 anos da Paraíba (...). (Patrícia Ismael, 02/10/2013) 

 

Existe um ofício datado em 09 de outubro de 1985, de autoria 

de Rosa Cagliani e endereçado à Comissão Executiva do IV Centenário da 
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Paraíba, representado neste documento por José Otávio de Arruda e Melo, que 

solicita o pagamento referente aos serviços de concepção da coreografia, da 

música, do plano de luz e dos figurinos, além da costura destes, os quais foram 

contratados para a montagem do balé Caldo da Cana. 

De acordo com este documento (PARAÍBA, 1984a), a 

distribuição de valores a receber se deu da seguinte maneira: 

 

Tabela 01 – Remuneração de serviços para a montagem do Caldo da Cana. 
NOME SERVIÇO VALOR 

Francisco Luiz Pimentel de Oliveira Plano de luz Cr$ 150.000 

Carlos Valério Rodrigues Plano de luz Cr$ 150.000 

Maria da Dores Carvalho Costura Cr$ 230.000 

Maria José de Oliveira Costura Cr$ 230.000 

Neide Maria Brito Barbosa Costura Cr$ 240.000 

Vera Lúcia Assumpção de Macêdo Costura Cr$ 210.000 

Maurício Germano Costa Figurino Cr$ 100.000 

Carlos Anísio de Oliveira e Silva Composição/Orquestração Cr$ 250.000 

Odair Gomes Salgueiro Composição/Orquestração Cr$ 250.000 

Rosa Angela Marta Cagliani Coreografia/Direção Geral Cr$ 500.000 

Fonte: FUNESC, 1984. 

 

Aparentemente, estes profissionais só receberam seus 

pagamentos mais de um ano depois da realização do projeto, visto que o 

mesmo se encerrou em outubro do ano anterior. Existe a possibilidade de erro 

de datilografia no registro da data do documento, mas não parece o mais 

provável ao se constatar que Rosa não o assina como diretora do grupo Dança 

Livre, mas do Ballet Espaço, que foi o nome dado ao grupo após a ruptura que 

ensejou a saída de parte do elenco e de Zett Farias, ou seja, depois da 

temporada. 

Outro ponto que merece destaque por apresentar contradições 

é que de acordo com o programa da temporada de apresentações de 1984, o 

figurino é assinado por Zett Farias, Maria da Betânia e pela própria Rosa, 

enquanto que neste documento, a remuneração pela concepção do mesmo 

deveria ser recebida por Maurício Germano. Mesmo no programa da Suíte do 

Caldo da Cana, apresentada no ano seguinte, consta o nome de Zett Farias 

como autora do figurino do espetáculo. 
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Figura 24. Ofício de solicitação de pagamento de serviços para o Caldo da Cana. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000124000501 PB 

 

Apesar de não se saber ao certo a quantidade de recurso 

recebido para a montagem do Caldo da Cana, visto que além destes serviços 

descritos neste documento, houve despesas com materiais para 

desenvolvimento dos figurinos, adereços, cenário, assim como com pagamento 

dos músicos contratados para gravarem a música do balé, sabe-se que a 

temporada teve saldo positivo, de acordo com cada borderaux de 

apresentação.  
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Não foi possível conhecer os cachês recebidos pelo Dança 

Livre pelas participações no II Ciclo de Danças do Recife, em setembro de 

1984 e no IX Festival de Inverno de Campina Grande, em julho de 1985, já com 

novo elenco. Entretanto, foi encontrado um documento constando o valor 

embolsado por cada bailarino pela apresentação da Suíte do Caldo da Cana, 

na ocasião de inauguração do Museu José Lins do Rego, em abril de 1985, 

que foi de Cr$ 25.000 (PARAÍBA, 1985). 

 

2.1.10 A Recepção por Parte do Público e da Imprensa 

Sobre a recepção por parte do público e da imprensa, os 

entrevistados disseram: 

 

Lembro que houve uma boa receptividade pela crítica. 
(Cassandra Dias, 07/09/2013) 

 

(...) foi bem comentado porque foi a primeira vez que se tentou 
fazer uma grande apresentação com dança em João Pessoa 
(...) inclusive para inaugurar o palco do teatro [Paulo Pontes]. 
(Arcila Paiva, 05/09/2013) 

 

(...) foi convidado o pessoal do jornalismo e (...) aquela 
repercussão e foi praticamente a inauguração do Espaço 
Cultural em termos de dança (...). (Cristina Soares, 22/10/2013) 

 

Repercutiu muito bem aqui em João Pessoa (...). A primeira 
montagem teve praticamente casa cheia (...). O grupo Dança 
Livre já tinha um nome, Zett Farias era uma pessoa conhecida, 
respeitada e os principais bailarinos que faziam parte do grupo 
tinham muita energia em cena. (...) o público já conhecia o 
trabalho do Dança Livre e prestigiava bem. (Ana Paula Borges, 
17/10/2013) 

 

(...) a divulgação foi bacana, (...) era um tema que interessava 
(...) chamava muita atenção e a curiosidade aguçava. (...) 
Então foi muito bem aceito. (Patrícia Ismael, 02/10/2013) 

 

(...) tem essa coisa do tema brasileiro que eu acho que, em 
geral, aproxima muito o público. (...) teve plateias maravilhosas 
(...). Pelo que lembro sempre teve boas críticas em páginas de 
jornal. (Maurício Germano, 20/08/2013) 

 

Ninguém sabe de onde vinham tantas pessoas (...). Muita 
gente comentava e quando a gente olhava pela brechinha da 
cortina e via que estava cheio de gente dava uma tremedeira 
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porque era muita responsabilidade. (Socorro Ribeiro, 
16/10/2013) 

 

De acordo como relatório final do processo de montagem, o 

departamento de marketing da FUNESC elaborou o projeto de divulgação da 

temporada de estreia do Caldo da Cana em junho de 1984 e a cobertura 

jornalística teve início no mês seguinte. Dos 78 documentos relativos ao 

espetáculo, que compõem o Acervo Memória do Movimento, 52 são arquivos 

de jornais da época. A primeira nota de jornal encontrada foi do dia 03 de julho 

do mesmo ano. 

 

 

Figura 25. Primeira nota de jornal encontrada sobre o Caldo da Cana. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – 000102000101 PB 

 

A receptividade por parte do público está refletida em cada 

borderaux de apresentação, os quais demonstram o resultado positivo da 

bilheteria; assim como o impacto que o espetáculo causou nos jornalistas da 

época se encontra registrado nas críticas por eles publicadas, em jornais como 

O Norte, O Momento e A União. Alguns desses jornalistas são Anette Leal, 
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Carlos Aranha, Fernando Braz, Ricardo Anísio e Wellington Pereira, que 

escreveram: 

 

Os primeiros movimentos são de deixar Gilberto Freire de água 
na boca. Um grupo de bailarinos percorrendo todo o complexo 
sócio-cultural entre a Casa Grande e a Senzala. A história toma 
um novo ritmo, os sociólogos que se cuidem, pois o Grupo de 
Dança da Funesc estreiará no próximo dia 23, no Teatro Paulo 
Pontes, o espetáculo Caldo da Cana, uma amostragem das 
nossas relações sociais desde o engenho aos amores de 
sesmaria, até os dias atuais (PEREIRA, 1984). 

 

Fui ao espetáculo de dança “Caldo da Cana” com a certeza de 
que em momento algum da produção houvesse motivos de 
sobra para euforia na cultura paraibana. Mas com o transcorrer 
dos movimentos precisos, foi delineando-se tanta beleza e 
sincronia, que nem mesmo a rebatida música de Carlos e Odair 
conseguiu tornar o espetáculo monótono. (...) Maravilhosa a 
coreografia da professora Rosa Ângela, que não imprimiu luxo 
mas deixou exata impressão do tempo em que se passa o 
“Caldo da Cana” (ANÍSIO, 1984). 

 

“Caldo da Cana” é possuidor de um elenco que pode 
representar nosso Estado em qualquer parte do mundo, pois o 
talento e a garra dos seus integrantes levam o público a 
acreditar e prestigiar a nossa cultura brasileira. Todas as cenas 
foram muito bem montadas com coreografias idealizadas e 
adaptadas à época. Todos brilharam no palco conseguindo 
expressar nos movimentos a proposta e a mensagem do 
espetáculo (BRAZ, 1984). 

 

Quem já viu o ballet Caldo da Cana, que está sendo 

apresentado este final de semana, mais uma vez, no Teatro 
Paulo Pontes, no Espaço Cultural, comprovou que não se trata 
apenas de espetáculo de dança. Quem ainda não viu, não 
deve perder a oportunidade de assistir a uma encenação de 
grande beleza, que possibilitou a junção de todos os ramos da 
arte: música, dança, teatro, artes plásticas (LEAL, 1984a). 

 

A PARAÍBA, sim, senhor, continua rica em produção artística. 
Criativa, superando limitações enormes, como, por exemplo, a 
falta de tradição local do balé. Vendo a produção Caldo da 
Cana, como o Dança Livre, grupo coordenado pela batalhadora 

que se assina Zett Farias, senti como problemas 
aparentemente complexos são resolvidos de maneira simples e 
imediata (ARANHA, 1984). 

 

Por meio dos discursos destes jornalistas é possível perceber 

que na década de 80, não apenas a prática profissional de dança estava 
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nascendo, mas também a própria crítica especializada despontava por meio 

destes escritos. Apesar da crítica local de dança não ter desfrutado de grandes 

avanços ao longo dos últimos anos, até mesmo pelo fato desta atividade 

artística contar com pouco espaço na mídia, o Caldo da Cana ensejou uma 

efervescência nesta esfera. 

 

2.2 A Transição do Dança Livre para o Ballet Espaço 

 

Conforme já foi mencionado, o Caldo da Cana foi marcado por 

uma cisão do elenco que culminou na saída de vários integrantes e na 

mudança do nome do grupo oficial da FUNESC, que abandonou o nome Dança 

Livre, passando a se chamar Ballet Espaço. É importante ressaltar que este 

grupo continuava vinculado à Escola de Dança do Espaço Cultural – EDEC, 

sendo formado por professores desta escola, não tendo nenhum outro elo 

contratual com a fundação citada. 

 Esta ruptura se deu devido às diferenças que surgiram ao 

longo do processo de montagem entre as maneiras de conduzir, tanto o grupo 

quanto a criação, de Rosa Cagliani e de Zett Farias e Lílian Farias. Como estas 

duas últimas, mãe e filha, vinham desenvolvendo um trabalho em parceria há 

quatro anos, à frente do Dança Livre, é de fácil compreensão o surgimento de 

conflitos ao se introduzir uma terceira pessoa na sua atividade produtiva. 

Com a chegada de Rosa, Lílian, que até então tinha liberdade 

criativa para coreografar, passou a ter que se conter para respeitar o 

andamento do projeto e, sem dúvidas, aquilo foi gerando um mal estar que 

precisou ser externalizado ao final da temporada do espetáculo. Em sua 

entrevista, como já foi transcrito algumas páginas atrás, Lílian comparou a sua 

experiência anterior no Dança Livre e a experiência com o Caldo da Cana, com 

a saída de alguém que mora numa casa e tem que se mudar para um 

apartamento. 

É difícil para um artista se calar. Mais difícil ainda para um 

artista é encontrar sua voz. Uma vez encontrada esta voz, ela não deve mesmo 

ser calada e o resultado disso é uma pluralidade deliciosa do fazer artístico. 

Com origens, formações e memórias diversas, não foi possível transformar as 

vozes das competentíssimas mulheres Rosa, Zett e Lílian em uníssono. 
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Segundo Cristina Soares, que muito contribuiu como assistente 

de coreografia de Lílian nas produções anteriores do Dança Livre, o Caldo da 

Cana foi um marco no sentido de ser o começo de uma história na dança para 

uns e o final, para outros. Assim como suas parceiras Lílian e Zett, Cristina 

abandonou o universo da dança. Em sua entrevista ela afirma que já vinha com 

este pensamento, visto que tinha planos como estudar, casar, ter filhos. 

Não se sabe até que ponto a saída de Zett e de Lílian 

influenciou na saída dos demais, mas coincidentemente, os bailarinos que não 

deram continuidade ao Caldo da Cana, vinham todos do Dança Livre, com 

exceção de Arcila Paiva, que era aluna de Rosa no Ballet Studio José Enoch e 

de Oldimar Vieira Leite no Ballet Oldimar antes de participar deste espetáculo e 

que também deixou o elenco após o cumprimento da temporada. 

Alguns bailarinos remanescentes do Dança Livre 

permaneceram no Ballet Espaço como Ana Paula Borges e Maurício Germano, 

sob a coordenação de Rosa, que passou a gerir também a EDEC. Neste 

período houve um esforço grande no sentido de se estruturar a formação em 

dança oferecida pela escola aos moldes da experiência de Rosa na Escuela de 

Danzas Clasicas de La Plata, Argentina. Em sua entrevista, Lílian Farias 

afirmou que não houve uma reivindicação para que Rosa mudasse o nome do 

grupo, ação que partiu dela própria. 

Muitos dos entrevistados afirmaram não ter conhecimento do 

que de fato se passou neste episódio. Muitos se declararam muito jovens para 

perceber as nuances desses conflitos, mas alguns comentaram sobre ter 

sentido a dolorosa missão de Rosa em conduzir um grupo tão grande e tão 

heterogêneo. Mas, o Caldo da Cana só teve tanta repercussão positiva porque 

foi lugar de confluência energética de muitas pessoas competentes e 

apaixonadas pelo seu trabalho. Foi o casamento entre os bailarinos de Zett e 

as ideias de Rosa que possibilitou a inauguração de uma fase de efervescência 

na dança paraibana. 

O Ballet Espaço existiu de 1985 a 1991, quando Rosa deixou a 

direção da EDEC. Ela foi responsável pela formação de importantes bailarinos, 

dirigiu e coreografou trabalhos de vários grupos locais, foi coordenadora 

estadual do Projeto CumpliCIDADES, de intercâmbio  cultural entre o Brasil e 

Portugal e participou da organização de diversas mostras e festivais estaduais 
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e nacionais. Em 1994, ela abriu a própria escola, a Fazendo Arte – Teatro e 

Dança, que hoje é dirigida por suas filhas Bia Cagliani e Ali Cagliani. 

Lílian Farias ficou longe da dança até o ano 2000, quando foi 

convidada para assumir a direção da EDEC e decidiu retomar o grupo Dança 

Livre, dançando e coreografando até os dias atuais. Desde 2012 que ela e Zett 

Farias estão à frente de sua própria escola de dança, a Maison de Danse, que 

visa oferecer em breve uma formação completa para bailarinos clássicos. 

 

2.3 Visões Ética, Estética e Política dos Entrevistados 

 

No intuito de retomar o diálogo com Arlette Farge (2011), o 

qual foi estabelecido no final do capítulo anterior deste trabalho dissertativo, 

serão tecidos alguns comentários sobre as percepções engendradas pelas 

falas enquanto fato. 

As entrevistas realizadas foram uma extensão do Caldo da 

Cana, que ficou gravado no corpo destas testemunhas e que foi presentificado 

por meio de suas memórias. Esta presentificação deste momento tão 

específico de suas histórias permitiu o conhecimento das visões dos 

entrevistados sobre questões éticas, estéticas e políticas. 

Muito do pensamento de dança vigente, neste início de século 

XXI em João Pessoa-PB, é tributário destas concepções elaboradas ainda na 

década de 80. A organização de pessoas em grupos e companhias com 

estruturação hierárquica, que se foca na figura central de um 

diretor/coreógrafo, é um dos paradigmas estabelecidos desde as primeiras 

produções do Dança Livre. 

Este modelo de arranjo é fortemente influenciado pelo 

movimento de dança nacional que surge a partir da década de 70, em que 

grupos como o Ballet Stagium, liderado por Décio Otero e Márika Gidali em 

São Paulo-SP, e o grupo Corpo, conduzido pelo coreógrafo Rodrigo 

Pederneiras em Belo Horizonte-MG, se consolidavam com suas propostas de 

uma dança integrada à realidade brasileira. 

 A própria história da dança tradicional reflete este modelo 

quando apenas os diretores/coreógrafos e uns poucos bailarinos excepcionais 

são escolhidos para entrarem na posteridade. O lugar do bailarino comum, 
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daquele que trabalha todos os dias para afinar o seu aparato técnico e 

expressivo, inadvertidamente se confunde com o silêncio do anonimato. Para 

que não fosse assim, no caso do Caldo da Cana, é que foi dada voz aos seus 

integrantes.  

Entretanto, este modelo organizacional e valorativo está 

presente nos discursos dos entrevistados, principalmente quando é reforçada a 

importância da criação de um grupo oficial do Estado, enquanto política pública 

necessária para a potencialização da dança na Paraíba. Entendimento este 

que também dialoga com o cenário nacional, visto que há muitas companhias 

municipais e estaduais pelo Brasil a fora. 

Hoje em dia, há muitas iniciativas de artistas que se organizam 

de modo mais horizontalizado, buscando realizar suas produções de forma 

empreendedora, através do incentivo das leis de fomento cultural que 

promovem editais tanto de instituições públicas quanto privadas. Apesar destas 

seleções também influenciarem os processos e resultados artísticos, há uma 

diversidade de prioridades estéticas de acordo com cada instituição promotora. 

Já a insistência na criação de grupos oficiais, a meu ver, gera burocratização 

da arte e engessamento estético. 

Outra questão que foi trazida à tona por meio das falas da 

maioria dos entrevistados é a visão do balé clássico como a técnica ideal para 

alicerçar qualquer tipo de dança. Notadamente imbricados pela vivência que 

tiveram com o Dança Livre, em que esta era a técnica de base trabalhada, 

alguns bailarinos idealizam a dança clássica, limitando inclusive seus conceitos 

do que seja dança e do corpo que dança. 

Não obstante a técnica do balé clássico ser muito abrangente 

em termos de biomecânica do corpo, suas possibilidades estéticas são apenas 

possibilidades estéticas. Não são melhores e mais apropriadas do que outras 

abordagens poéticas do corpo. Tampouco são piores e menos apropriadas. 

Neste universo mestiço em que nos inserimos, com tantas influências 

europeias, indígenas e africanas, um processo de formação mais abrangente 

pode ampliar os horizontes. 

De todos os pontos levantados, talvez a única unanimidade 

seja a insatisfação com a falta de continuidade dos projetos artísticos, questão 

esta que perdura na atualidade. Foi destacada pelos entrevistados a falta de 
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apoio governamental após a temporada inicial do Caldo da Cana. Investiu-se 

dinheiro e energia na montagem deste espetáculo e depois ele foi abandonado. 

Mesmo com a adaptação após a redução do elenco e todo o esforço de Rosa, 

as dificuldades para manter o grupo coeso eram enormes. 

Ainda hoje é necessário muito empenho para fazer um projeto 

continuar. Sem uma estrutura mais sólida, que remunere os artistas, a 

rotatividade destes entre diferentes grupos e projetos é intensa. Num contexto 

em que se estimula o empreendedorismo na economia criativa, as pessoas se 

reúnem em coletivos de artistas compartilhando pensamentos e inquietações. 

No entanto, não existe interesse político numa conjuntura em que os artistas 

possam viver de seus trabalhos. 

A atual política cultural brasileira ainda coloca os artistas na 

situação apresentada por Guilherme Schulze, em que são obrigados a 

trabalhar para ganhar dinheiro para poder trabalhar de graça fazendo sua arte. 

É o caso dos inúmeros editais de fomento à produção artística que atrelam a 

distribuição dos recursos financeiros às contrapartidas sociais, como se a 

própria obra de arte não já o fosse.  

A meu ver, trata-se de uma reverberação da visão utilitarista da 

sociedade, que não concebe uma arte sem uma finalidade dentro de uma ótica 

produtivista e pedagogizante. Não basta ser artista, é preciso ser arte-

educador. Pensar política cultural para artistas requer toda uma mudança na 

forma de pensar a arte, aceitando a sua própria lógica perturbadora, 

desestabilizadora da realidade. 
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3 O CALDO DO CALDO 

 

A dança não se sabe. A dança não se sabe nunca. 
Thereza Rocha 

 

Mais uma vez estava eu no olho do furacão e me 

questionando: [Para quê eu inventei isso? Para quê?] Era tanta informação que 

eu simplesmente não sabia por onde começar. Felizmente eu sabia que 

infelizmente comigo é sempre assim: o início de um processo criativo é muito 

sofrido, principalmente por ser muito exigente comigo mesma e resistir em me 

entregar ao jogo. Um mental forte que se reveste de um discurso tão bonito 

que me afasta da ação: [Eu não vou conseguir!] 

Comecei a criar desde o primeiro momento em que tive acesso 

aos vestígios materiais do Caldo da Cana. Imaginava cenas e logo elencava 

pessoas que poderiam me ajudar com aspectos técnicos. Cheguei a conversar 

com algumas pessoas, como se testasse as minhas ideias. E eram muitas. 

Seguia me nutrindo de sonho e de aprovação alheia até descobrir que estava 

na hora de experimentar no corpo estas ideias. 

[Eu não vou conseguir! De novo esse pensamento limitador!] 

Primeiro passo: afastar a mesa da sala de jantar do meu 

apartamento e instalar o linóleo comprado para delimitar meu espaço de 

trabalho. [Ok!] Com um bebezinho de três meses em livre demanda de 

amamentação exclusiva à tira colo, foi a melhor saída que encontrei, mas ainda 

me faltava desvendar o inelutável “por onde começar”. 

Decidi iniciar pelas dobradiças do corpo. Após um ano sem 

dançar, três trimestres de gestação e mais um de resguardo, fui ao encontro de 

minhas articulações, era preciso um banho de líquido sinovial para lubrificá-las. 

E da investigação das possibilidades de movimentos partindo das articulações, 

passei para o reconhecimento de outras qualidades do meu novo corpo. 

Como a técnica básica de dança utilizada no Caldo da Cana foi 

o balé clássico, incluí no meu treinamento aulas desta técnica, mesmo sem 

saber ao certo se ela serviria ao corpo necessário para o experimento cênico 

que ainda não tinha se mostrado. Percebi um corpo indomável, que se 

rebelava ainda mais contra a submissão de meus comandos. Um corpo que 

não falava, gritava. 
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Devido à minha formação em dança, cujas influências foram do 

jazz dance à técnicas de dança modernas, meu corpo é  bastante marcado. Na 

minha história celular ficou gravada uma postura diferente da cotidiana para o 

dançar, a qual estava mais para um corpo codificado do que para um corpo 

presente, desperto, ciente do pensamento que carrega. Eu sabia que fazer aula 

de balé clássico ratificava esta postura, por isso logo abandonei esta escolha. 

Eu estava diante de vários afetos: meu corpo e instrumento de 

trabalho, vestígios materiais que me transportavam para o ano de 1984, relatos 

concedidos por pessoas que sempre admirei por sua dedicação à cena da 

dança de João Pessoa-PB, a vida que é reconstruída pela memória e 

escancarada pelo esquecimento. Eu tinha muita coisa, mas sentia que faltava 

algo. E esse algo, logo mais eu percebi que era um pouco de silêncio. 

[Silêncio. 

É isso. Preciso de silêncio. 

A palavra me segue e me suga.] 

A palavra me rouba o gesto. Eu precisava do meu próprio 

silêncio para ouvir o outro. Outro que era o sensível que me cercava. A palavra, 

que não seja poesia, tende a restringir, a enclausurar a vida. [Ainda bem que 

tenho meu bebê pra me ensinar todo dia que não preciso de palavras!] Como já 

dizia o encenador inglês Peter Brook (2010, p. 04): “para que alguma coisa 

relevante ocorra, é preciso criar um espaço vazio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vazio.] 
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Não obstante nossos percursos de vida, nossas experiências 

que nos moldam corporalmente, sempre é preciso nos esvaziar um pouco de 

nós mesmos para nos relacionarmos com a complexidade da vida. É 

necessário desconfiar de nós mesmos, de todo o conhecimento de mundo que 

ostentamos, e nos disponibilizar para uma experiência outra. [Neste caso, a 

experiência da experiência do outro!] Calei-me e parei para ver o que 

acontecia. E o que aconteceu foi a urgência de um trabalho coletivo. 

Eu já havia proposto uma parceria à Tânia Neiva, violoncelista, 

em outra ocasião que não engrenou. Desta vez, ela foi ainda mais enfática na 

aceitação do meu convite para experimentarmos juntas alguns temas que eu 

havia separado. Foi preciso que ela mergulhasse no âmago da minha pesquisa 

sobre o Caldo da Cana, para que pudesse também criar a partir dele. Juntas, 

foi menos árduo refinar a escuta, e assim, dar lugar a outros para sermos nós. 

 

3.1 Um Caminho de Afetos ou Refinando a Escuta 

 

De acordo com Thereza Rocha: 

 

(...) na arte contemporânea todos os possíveis podem; todos os 
possíveis, e não somente os prováveis, podem devir-arte em 
seu contínuo movimento íntimo e cúmplice das potências de 
heterogeneidade (ROCHA, 2011, p. 126). 

 

Após o silêncio inicial e com a emergência do trabalho coletivo, 

urgia estabelecer as regras do jogo criativo. Este é um momento em que o 

artista vivencia uma das maiores tensões do processo criativo, em que ele 

mesmo limita a sua liberdade. Dentre todos os caminhos possíveis, é preciso 

definir um norte, uma direção a seguir. 

Segundo Cecilia Salles (2011, p. 69), “criar livremente não 

significa poder fazer qualquer coisa, a qualquer momento, em quaisquer 

circunstâncias e de qualquer maneira”. Para esta autora ser livre significa fazer 

escolhas e estas, necessariamente, implicam em abandonos. A liberdade do 

criador reside também nestes abandonos escolhidos. Assim, fomos livres para 

criar nossas próprias restrições. 
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Salles (2011, p. 69) diz ainda que “essas limitações revelam-

se, muitas vezes, como propulsoras da criação”. E foi exatamente o que 

ocorreu: chegamos a um esboço de algumas cenas a partir da demarcação de 

um caminho. Busquei na minha memória os vestígios orais e materiais que me 

afetaram ao longo desta pesquisa, os quais podem ser resumidos nos 

seguintes temas: 

 

Tema 1: Caixinha de música 

Um dos temas recorrentes nas falas sobre o Caldo da Cana é a cena em que a 

protagonista do espetáculo, a senhora do engenho, abre uma caixinha de 

música e relembra sua infância. Neste momento, entra outra bailarina 

representando-a criança. 

 

Tema 2: Vento no Canavial 

Quando indagados sobre a lembrança de algum trecho da coreografia do 

espetáculo, a maioria dos entrevistados se referiu ao movimento do canavial, 

que permeou todo o espetáculo. 

 

Tema 3: Gestos 

Durante as entrevistas, pedi que os bailarinos representassem o Caldo da 

Cana num gesto. Os movimentos registrados constituíram um acervo potencial 

para a criação. 

 

Tema 4: Cristo e N. Sra. Aparecida 

Uma das cenas mais marcantes do espetáculo para os entrevistados era a 

cena em que o Senhor de engenho fazia a sua mucama dançar para ele 

vestida de N. Sra. Aparecida. Em outro momento é o Cristo que desce da cruz 

e faz amor com a senhora de engenho. 

 

Tema 5: Máquina/Moenda da Cana 

Esta cena também foi bastante lembrada pelos entrevistados. Nela, os 

bailarinos faziam uma engrenagem com o corpo, cada um fazendo seu 

movimento mecânico e complementando o movimento do outro. A máquina 
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representava a industrialização que chegou ao engenho mudando as relações 

de trabalho, transformando os escravos do feudo em escravos do dinheiro. 

 

Começamos com a experimentação da movimentação do 

canavial. Tânia deu início a uma pesquisa da sonoridade do vento no cello 

enquanto eu busquei reproduzir os movimentos da cana que os bailarinos 

tinham me passado nas entrevistas. Eles faziam este movimento com os 

braços erguidos, mas quando tentei fazer, aquilo me parecia tão duro, tão 

conduzido. 

Eu precisava ser a cana, sentir o vento no meu corpo. Se 

quisermos nos comunicar com o público, a imagem do que vemos precisa estar 

no corpo, se estamos dentro do mar, nosso corpo precisa ser água. Segundo o 

professor de teatro Jacques Lecoq (2010, p. 76), “quando atravesso uma 

floresta, eu sou a floresta”. Eu precisava ser o próprio vento. 

Senti que o meu movimento para esta cena precisava partir da 

mobilização da minha coluna, desta parte do meu corpo tão retificada e 

esquecida. A coluna tinha que dançar, tinha que estar viva. Era ela que deveria 

reverberar com a ação do vento. Ainda de acordo com Lecoq (2010), fazer 

reverberar a ação na nossa coluna vertebral é estar no mundo, é entender que 

o “nós” e o “mundo” se ressoam. 

Então criamos um diálogo de improvisações entre o meu corpo 

e a música de Tânia que ia desde uma leve brisa até um vento um pouco mais 

forte. Numa de nossas improvisações da cena do vento, acabei inserindo 

alguns dos gestos que os bailarinos entrevistados me apresentaram quando 

lhes pedi que representassem o Caldo da Cana. Tânia, sempre muito atenta, já 

conseguiu colorir o ambiente com uma sonoridade. E assim, fomos 

investigando até eu definir uma célula coreográfica básica usando alguns 

destes gestos, dos quais eu dispunha. 
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Figura 26. Canavial em movimento. 
Fonte: Acervo Memória do Movimento – ainda sem número de catalogação (Fotografia de 

Gustavo Moura) 

 

A sequência abarcou o gesto de oferecimento realizado por 

Arcila Paiva, o de agradecimento executado por Ana Paula Borges, o 

movimento do líder operário de Guilherme Schulze, a posição do Cristo feita 

por Maurício Germano e um movimento que simbolizou o deixar a dança seguir 

de Cassandra Dias. Música e partitura corporal foram se definindo 

concomitantemente, numa sincronicidade. 

Sem nos darmos conta do que estava surgindo diante de 

nossos corpos, tínhamos duas cenas embrionárias. Era preciso experimentar 

mais, não se ater ao caminho mais fácil, às respostas automáticas. No entanto, 

após muitas improvisações, acabamos optando pelas primeiras ideias que nos 

cativaram de forma tão intensa. Ficamos assustadas com a objetividade do 

nosso processo criativo. Tanto eu quanto Tânia precisávamos nos dividir entre 

o trabalho e a maternagem. 

Diante dos prazos da pesquisa e do nosso tempo truncado, era 

preciso mesmo desenvolver uma forma outra de trabalhar. Foi tudo muito 

natural, sem tanta intencionalidade, tanto que só nos conscientizamos desta 

nova forma de conduzir a nossa criação, depois que a obra foi se mostrando 

para nós. Para Fayga Ostrower (2013, p. 135), um dos traços essenciais dos 

processos criativos é o engajamento da “totalidade sensível e inteligível do 
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indivíduo a ponto de sempre o reformular em sua conscientização de si 

mesmo”. 

Ainda segundo esta autora: 

 

Criar significa mais do que inventar, mais do que produzir 
algum fenômeno novo. Criar significa dar forma a um 
conhecimento novo que é ao mesmo tempo integrado em um 
contexto global. Nunca se trata de um fenômeno separado ou 
separável; é sempre questão de estruturas. Através da forma 
criada se intensifica um aspecto da realidade nova e com isso 
se reformula a realidade toda. Por essa razão, o processo de 
criar significa um processo vivencial que abrange uma 
ampliação da consciência; tanto enriquece espiritualmente o 
indivíduo que cria, como também o indivíduo que recebe a 
criação e a recria para si (OSTROWER, 2013, p. 134, 135). 

 

Na medida em que criávamos, a nossa própria realidade de 

mães-artista se descortinava para nós, a experiência cognitiva da realidade do 

mundo vivido, mundo este que é percebido através da carne, retomando o 

filósofo francês Merleau-Ponty, para quem “o que torna possível a experiência 

criadora é a existência de uma falta ou de uma lacuna a serem preenchidas, 

sentidas pelo sujeito como intenção de significar” (apud CHAUÍ, 2002, p. 152-

153). 

E a nossa lacuna era enorme: fazer história da dança com a 

própria dança. Seguimos pesquisando a cena da caixinha de música que 

desde o início, contava com a presença de uma caixinha de música real, por 

sugestão de Tânia. E o acaso nos presenteou com um objeto tão lindo, tão 

delicado e tão rico em significações, que resolvemos a cena deixando a própria 

caixinha ser a protagonista. 

Assim, encerramos o primeiro trimestre de trabalho, que 

compreendeu os meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, 

completando um pouco mais de dez minutos de experimento cênico. Com 

estas três cenas desenvolvidas: a da caixinha de música, a do vento, a dos 

gestos; e muitas ideias eclodindo, sentimos que estávamos prontas para 

agregarmos um “olhar de fora”. 
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Figura 27. Ensaio do Caldo do Caldo no meu apartamento. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Fabiano Melo) 

 

Como “a criação é um ato comunicativo” (SALLES, 2011, p. 

49), era preciso um leitor particular para nos salvar de nosso próprio 

hermetismo e nos guiar para um diálogo efetivo com o nosso público. Não que 

estivéssemos em busca de um mercado, já que a fidelidade às nossas próprias 

questões sempre estiveram em primeiro plano, mas era necessário afinar a 

forma através da qual comunicaríamos nossas intenções. 

Convidamos Maurício Barbosa, ator e pesquisador com 

graduação em Teatro pela UFPB, para fazer a assistência de direção do nosso 

trabalho, devido à afinidade que nós sempre tivemos no sentido de lidarmos de 

modo muito responsável com nossos compromissos e à sua disponibilidade em 

compartilhar o seu conhecimento teatral. Foi uma escolha feliz que ampliou a 

complexidade do nosso experimento. 

A chegada de Maurício foi marcada por muita troca energética. 

Com um olhar bastante crítico no que se refere às nossas atuações em cena, 

ele propôs exercícios visando fazer surgir uma dramaturgia do corpo. Durante o 

os meses de fevereiro e março de 2014, trabalhamos intensamente na 

construção do rascunho do experimento para depois o burilarmos com 

parcimônia. Esta parceria ultrapassou nossas expectativas. 
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Conseguimos aprofundar a investigação da dramaticidade de 

nossas performances e saímos um pouco da nossa zona de conforto. Sempre 

tive dificuldades em me autodirigir, mesmo reconhecendo que sou a primeira 

espectadora da minha obra (SALES, 2011). No início do processo, utilizamos 

muito o recurso de nos filmar, mas com esse olhar externo foi possível explorar 

os meus limites enquanto intérprete. Trabalhamos mais no campo expressivo 

do que no técnico, se é que podemos separar estas duas instâncias. 

Apesar de muitos entenderem a técnica como algo cristalizado, 

que está fora do indivíduo e que pode ser acessado mecanicamente através do 

estudo, ela só existe dentro de um corpo. E quando eu exponho meu corpo aos 

princípios de uma técnica previamente destrinchada por alguém, não se trata 

mais da técnica deste alguém, mas de um conhecimento do meu corpo, de 

uma das ferramentas das quais meu corpo dispõe para atuar. 

Deste modo, a técnica se configura como o repertório de 

possibilidades de uso do corpo que construo, o qual só pertence a mim. É o 

alicerce para a elaboração da forma através da qual posso me expressar 

artisticamente. Portanto, mesmo que o foco seja no trabalho expressivo, este 

não existe sem a técnica, pois, 

 

Formar é mesmo fazer. É experimentar. É lidar com alguma 
materialidade e, ao experimentá-la, é configurá-la. Sejam os 
meios sensoriais, abstratos ou teóricos, sempre é preciso fazer. 

Enquanto o fazer existe apenas numa intenção, ele ainda não 
se tornou forma (OSTROWER, 2013, p. 69). 

 

Neste sentido, seguimos nossa busca para dar forma ao nosso 

experimento. Criamos novas cenas e com elas surgiram novas questões. 

Nossa atenção estava voltada para a dramaturgia do corpo, pois de acordo 

com Denise Zenicola (2011, p. 146) é fundamental conhecer a dramaturgia do 

corpo que dança “antes de propor uma dramaturgia estrangeira para a dança 

dele”. 

 

3.2 O Rascunho do Caldo do Caldo 

 

Inauguramos o nosso experimento com a cena da caixinha de 

música. Recorremos à força da sua presença para nos colocar em estado de 
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prontidão cênica. Ouvimos a sua música, a qual foi tomada como inspiração 

por Tânia para a sua composição. Resolvemos destacá-la por meio da 

iluminação. O momento é dela. Como a Senhora do Caldo da Cana, que é 

invadida por suas memórias ao escutar a sua caixinha de música, nós também 

evocamos o passado: o de nossos corpos e o de tudo o que já foi dançado. 

Estamos ali: só a caixinha de música, Tânia e eu. É ritual. Por 

diversas vezes utilizamos a música da caixinha durante a realização de nossos 

aquecimentos antes dos ensaios. Sempre foi um artifício para informar aos 

nossos sentidos que algo de diferente estava para acontecer. No Caldo do 

Caldo também é assim. Como cada apresentação dele é única, preparamo-nos 

para esse “algo de diferente” que pode acontecer. É o nosso prelúdio. 

 

 

Figura 28. Ensaio da cena da Caixinha de Música. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Heloa Aires) 

 

Tânia levanta calmamente e se posiciona para tocar o 

violoncelo, enquanto eu permaneço iluminando a caixinha com uma lanterna. 

Coloco-me de pé e me junto aos movimentos da música dela e de Tânia. É a 

nossa segunda cena que tem início: a cena do canavial. Dou espaço para o 

despertar do corpo, que vai sendo embalado por uma leve brisa. 

Simultaneamente ao crescendo musical, o corpo corresponde ao aumento de 
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intensidade do vento. É um vento gostoso, um vento que me convida para a 

brincadeira. 

Como uma bolinha de papel que é lançada de um lado para o 

outro pelo vento, meu corpo é embalado pela música. Lanço-me numa 

pesquisa do soltar o corpo, desenhando pelo espaço com minha dança, mas, 

acima de tudo, na tentativa de sentir prazer com meus movimentos. Hora 

partindo da cabeça, hora partindo do cóccix, hora partindo de algum membro, 

mas sempre se estruturando em cima da coluna. 

 

   

Figura 29. Ensaio da cena do Vento no Canavial. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Heloa Aires) 

 

Desse vento evoluímos para uma tempestade [contribuição do 

nosso assistente de direção]. Mas, não me deixo levar por ela, enfrento-a, 

assim como os cortadores de cana lutam contra as intempéries que afligem o 

seu lavor. Caio, mas não desisto da contenda. Mesmo que ela seja contra mim 

mesma. Do corpo versus música ao corpo versus o seu próprio cansaço. Tânia 

também rivaliza com seu instrumento. Nosso esgotamento é real. 

Do corpo que se entrega à gravidade, reorganizo-me para a 

terceira cena. Apresento a sequência dos gestos escolhidos dentre os que me 

foram oferecidos pelos bailarinos do Caldo da Cana. Afirmo e reafirmo minhas 

ações, entro em fluxo com elas. Construo uma partitura que se insere num 

tempo. Tânia executa uma música que acompanha o tempo do meu gesto. E, 

juntas, voltamos no tempo. Movimento que vai e volta no seu verso e reverso. 

Sendo que a cada ida e a cada volta, a sequência é outra, numa inquietação 

heraclitiana. 
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Figura 30. Transição para a cena dos Gestos. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Heloa Aires) 

 

A repetição transforma a coreografia, sempre. Surge o 

mecânico, o automático e com eles a pane, a irregularidade. A salvação é a 

posição do Cristo. Sim, numa referência ao Cristo do Caldo da Cana, 

executado por Maurício Germano, que passava uma cena inteira para girar em 

cima do seu próprio eixo, mesmo contra o seu agrado. Reverenciamos este 

movimento, por conter a sabedoria e a ousadia de Rosa Cagliani de romper 

com paradigmas. 

Chegamos à nossa quarta cena, inspirada na Mucama de 

Lílian Farias. Neste momento falamos de sensualidade, do feminino, das 

relações de poder inerentes às questões de gênero. A escrava que é amante 

do senhor de engenho e que termina se prostituindo em troca de dinheiro tem a 

nossa leitura: uma mulher com toda a dureza e a suavidade que lhe cabem. 

Um ser universal que conduz sua vida e se deixa conduzir por ela. 

Heterogênea por natureza, ela é amor, ódio, razão, emoção, espírito, carne. 
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Figura 31. Ensaio da cena da Mucama. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Heloa Aires) 

 

Esta mulher é o sagrado e o profano. É vida e é morte. Assim, 

delineia-se nossa quinta cena: a procissão [ou cortejo fúnebre]. Nesta cena há 

uma desterritorialização, um deslocamento. A musicista que antes só tocava, 

agora canta e dança. Estaríamos nós velando a morte das fronteiras entre as 

linguagens artísticas? Enquanto no Caldo da Cana, diversas manifestações 

artísticas se justapõem, no Caldo do Caldo, elas se aglutinam. Tensionamos 

nossos lugares, desestruturando-os. 
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Figura 32. Ensaio da cena da Procissão ou Cortejo Fúnebre. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Heloa Aires) 

 

A atmosfera de religiosidade se perpetua quando adentramos 

nossa sexta e última cena. Influenciados pelo processo de industrialização que 

é abordado pelo Caldo da Cana, fazemos uma referência à máquina, à divisão 

do trabalho, ao culto de um novo deus: o tempo. Instauramos um altar do 

tempo que nos faz olhar para o passado e presentificar o espetáculo com o 

qual dialogamos, através de projeções de alguns de seus vestígios materiais. 

Tornamo-nos espectadoras deste tempo. 

 

  

Figura 33. Ensaio da construção do Altar do Tempo. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Heloa Aires) 
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Mas, enquanto escravas do nosso próprio tempo, somos 

impelidas a recobrar a voz e falar mais uma vez dos nossos ofícios. Por mais 

que fujamos da clausura do pensamento e do gesso das formas impostas, não 

há arte sem trabalho árduo. Termina nosso expediente, deixamos nossos 

instrumentos e trazemos à tona um movimento que foi mencionado por Lílian 

Farias quando solicitada que representasse o Caldo da Cana com um gesto: 

viramos as costas para a dança e vamos embora. 

 

 

Figura 34. Resquícios do Caldo do Caldo. 
Fonte: Acervo Pessoal (Fotografia de Heloa Aires) 

 

3.3 Sobre o Processo Criativo 

 

O processo criativo do Caldo do Caldo foi permeado por 

diversas questões que exigiam de nós um aprofundamento das questões 

apontadas. Uma dessas indagações era como dialogar com o Caldo da Cana 

sem transformarmos nosso experimento numa obra didática, em que a arte 

estivesse a serviço de um fim. O meu objetivo era inscrever o espetáculo 

estudado na memória através de um diálogo artístico, não por meio de um 

relato histórico, apesar de ter sido necessário construir a minha versão da sua 

história. 
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O experimento criado partiu do Caldo da Cana, foi por ele 

inspirado e não existiria sem ele. O meu desejo de fazê-lo ser conhecido pela 

sociedade poderia ser sanado através da promoção de atividades paralelas 

como a realização de exposições dos vestígios materiais coletados na 

pesquisa e a publicação das memórias dos entrevistados. Mas, ainda havia a 

ideia de inserir alguns destes documentos na cena. 

Mas, como usar estes documentos de não ficção dentro da 

minha ficção, sem deturpar o seu sentido? Sabemos que é o olhar do 

espectador que complementa a obra e constrói os diversos sentidos que ela 

enseja (ZAMBONI, 2006). É óbvio que não poderíamos controlar a diversidade 

de interpretações que surgiriam a partir dos elementos que compõem a obra. 

Portanto, era preciso ter cuidado com o manejo desse material. 

E como usar estes documentos de modo poético, respeitando o 

fato de que nosso processo criativo nos conduziu a uma estética e uma 

dramaturgia muito diferente da do Caldo da Cana. Como fazer o expectador 

perceber que não estávamos falando mais do espetáculo que nos motivou, 

mas de uma nova obra, que seguiu as suas próprias demandas? Segundo 

Cecília Salles: 

 

À medida que o artista vai se relacionando com a obra, ele 
constrói e apreende as características que passam a regê-la, e, 
assim, conhece o sistema em formação. Modificações são 
feitas, muitas vezes, de acordo com critérios internos e 
singulares daquele processo. O artista conhece, nesse 
momento, o que a obra deseja e necessita (SALLES, 2011, p. 
135). 

 

Diante do que nossa obra se mostrou para nós, ou seja, um 

fenômeno com vida própria, fez-se necessário pensar com cuidado no uso de 

vestígios materiais do Caldo da Cana em cena. Uma das soluções encontradas 

foi a utilização de projeções de imagens destes documentos num momento 

específico, para que não transformássemos o nosso experimento num discurso 

linear. 

Resolvemos, também, que seria possível preparar uma 

exposição com esse material para realizar antes ou depois da nossa 

apresentação, para contextualizar o expectador e expurgar a responsabilidade 
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didática da cena. Infelizmente esta ideia não foi possível de ser concretizada 

neste momento de finalização da pesquisa acadêmica, mas será testada em 

breve com o apoio de editais de fomento à cultura. Nossa investigação 

continua no sentido de implementar esta exposição que possa acompanhar o 

experimento em qualquer situação. 

Quanto ao uso das imagens projetadas, o receio de o 

espectador confundir ficção com não ficção foi abandonado, afinal, estamos 

tratando de arte, a qual questiona as certezas, inclusive nossas próprias 

certezas sobre nós mesmos. Portanto, mesmo que o uso deste recurso aponte 

para um momento de quebra entre ficção e não ficção, não nos preocupamos 

com a construção de um discurso sobre o real. 

Como mencionado anteriormente nesta dissertação, os 

próprios documentos são passíveis de diversas interpretações, estando eles 

vinculados ou não a uma obra de ficção. Assim, resolvemos jogar com a 

maleabilidade também destas fronteiras. [Nem toda a concretude do meu corpo 

o protege da ficção. Nem toda a abstração da minha dança, a salvaguarda da 

não ficção.] 

Ainda sobre o distanciamento estético e dramatúrgico dos dois 

trabalhos em análise, ficamos bastante surpresos com esse resultado. A cada 

cena que surgia, dávamos-nos conta deste afastamento, o que gerava 

inquietação até o momento em que aceitamos que esta era a nossa maneira de 

nos relacionar com o Caldo da Cana. Leonetta Bentivolgio, ao discorrer sobre o 

teatro de Pina Bausch (1994), informa sobre a escolha da coreógrafa alemã ao 

ser convidada para encenar Macbeth, em 1978. 

Segundo esta autora, Bausch trabalha sobre os jogos de poder 

representados na obra de Shakespeare e os relaciona às experiências 

cotidianas dos seus atores e bailarinos, o que resulta numa “dramatização 

dilatada no sentido horizontal, sem sequências causais de desenvolvimento 

temático” (BENTIVOGLIO, 1994, p. 90). Identificamo-nos imediatamente com o 

fazer de uma das maiores pensadoras da dança do século XX. 

De acordo com Ciane Fernandes (2007, p. 135), o Wuppertal 

Dança-Teatro, grupo que foi dirigido por Bausch, “não recusa a história do 

corpo nem a da dança, e reconstrói criticamente contos mitológicos ou de 

fadas, principalmente de óperas ou balé românticos”. Esta autora explica que o 
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uso da livre associação tridimensional da memória pela coreógrafa, substitui a 

narrativa linear e verbal, distorcendo suas relações de poder. 

Em nosso experimento, intuitivamente buscamos esta livre 

associação da memória, ao nos despojarmos do roteiro do Caldo da Cana, 

abrindo espaço para o advento da nossa própria dramaturgia corporal, que 

atua num tempo tridimensional, que se difere tanto do tempo retilíneo quanto 

do tempo circular nos aspectos seguintes: 

 

No tempo linear retilíneo, a sociedade invade o indivíduo 
através de uma ideologia produtiva; o circular repete o 
momento ahistórico e asocial de completude; no tridimensional, 
indivíduo e sociedade constante e reciprocamente se 
reconstroem e se redefinem (FERNANDES, 2007, p. 132, 133). 

 

Nem um retorno ao passado, nem uma progressão ao futuro. O 

Caldo do Caldo quer estar fincado no presente com toda a sua incompletude, 

sem idealismos. Um presente que não é baliza entre passado e futuro, mas 

que os envolve em seu devir. Assim, através desta discussão respondemos 

provisoriamente esta questão, porque sabemos que estamos em fluxo, tanto a 

obra quanto nós mesmos nos refazemos a cada novo olhar. 

Nosso experimento foi pautado pela busca da simplicidade, 

não obstante a complexidade de toda a trajetória. Diante de diversas formas 

encontradas para cada cena a partir de nossas improvisações, selecionamos 

as mais contidas, as menos espetaculosas. Um exemplo de solução cênica que 

concorda com esta afirmação, foi bem captado e posteriormente registrado no 

diário de trabalho de Maurício: 

 

Quando estávamos montando a cena do trabalho, pedi para 
Rafaella elaborar uma partitura de movimentos com o banco de 
madeira. Seu movimento deveria ser preciso como o de um 
trabalhador de uma fábrica. Inicialmente ela começou a 
explorar os encaixes do seu corpo em relação ao objeto citado. 
Seu pé estava na posição de ponta, como o de uma bailarina 
preparada para executar uma magnífica coreografia; ela 
tentava demonstrar a flexibilidade presente em suas 
articulações; sua coluna estava, na maior parte do tempo, ereta 
como se um fio de ouro puxasse sua cabeça para cima, 
alinhando-a. (...) Porém a cena não exigia da bailarina uma 
flexibilidade fora do comum. Depois de algumas frustrações, 
ela resolveu a cena apenas alterando a posição do banco e 
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executando pequenos deslocamentos no espaço. “O mais 
simples.” – afirmou Rafaella (Maurício Barbosa). 

 

De fato, estávamos muito imbuídos do desejo de justeza em 

nosso trabalho, buscando os silêncios que nos permitiriam falar apenas o 

necessário. Nada de perseguir o excepcional, o genial, o inovador, “como se o 

ser criativo fosse manipulável e redutível a comportamentos volitivos, e não 

fosse o próprio viver” (OSTROWER, 2013, p. 133). Queríamos experimentar a 

honestidade de nosso processo criador. 

Corpo, música, cenário, figurino, luz. Diversos profissionais 

seguindo o mesmo pensamento de escuta modesta, como pode ser observado 

na descrição do surgimento da música da cena do canavial, realizada por Tânia 

em seu diário de trabalho: 

 

O vento foi o que surgiu primeiro, de forma natural. Um vento 
tranquilo, leve. Para mim esse vento soava e soa como os 
harmônicos naturais das cordas sol e ré do meu instrumento. 
Os harmônicos naturais são notas que são produzidas sem a 
necessidade de se pressionar a corda – basta saber o lugar 
certo das notas da série harmônica da corda (...) para obter o 
som com o arco ou com o pizzicato. O resultado sonoro é de 
um som mais puro, e menos denso, mais aéreo (Tânia Neiva). 

 

Tânia optou pela resposta mais simples e cabível, mesmo que 

este vento engendrasse em seguida um aumento de complexidade, 

culminando na inserção de arpeggios em acordes, no intuito de criar um som 

mais “esmagado e agressivo”, usando os próprios termos dela, para ilustrar a 

evolução do vento leve para uma tempestade violenta. 

Ainda que muitas de nossas criações tenham surgido de modo 

natural, como disse Tânia no trecho apresentado de seu diário, nossas 

escolhas foram questionadas, tensionadas, desestabilizadas. Elas são fruto de 

muito trabalho, o que nos impeliu a levar esta constatação inclusive para a 

cena. Discutimos muito acerca do nosso próprio fazer artístico, do prazer de 

conjugar acaso e intencionalidade. 

Fayga Ostrower (2013, p. 31) afirma que “o homem elabora o 

seu potencial criador através do trabalho”. No entanto, existe um pensamento 

em nossa sociedade que opõe o conceito de criatividade ao de trabalho, visto 

que este demanda compromissos que corroboram para o cerceamento da 
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liberdade dos indivíduos. A arte, enquanto atividade criativa, desliga-se de 

qualquer ideia de trabalho, passando a ser supérflua, cosmética. 

Porém, “nem na arte existiria criatividade se não pudéssemos 

encarar o fazer artístico como trabalho, como um fazer intencional produtivo 

que amplia em nós a capacidade de viver” (OSTROWER, 2013, p. 31). Assim, 

nos interrogamos sobre a aura de excepcionalidade que reveste o nosso ofício 

de artistas. No Caldo do Caldo, estar em cena é um compromisso de trabalho 

que cumprimos com rigor e amor. 

Há muitos desafios em nossa atividade. Caminhamos lado a 

lado com a máxima popular “nem tudo são flores”. Nem sempre somos 

produtivos, nem sempre estamos disponíveis para a criação. Começo o 

presente capítulo demonstrando a dificuldade de se iniciar um processo 

criativo, tarefa tão árdua quanto se estabelecer o seu final. Para Cecília Salles 

(2011, p. 84) “o artista lida com sua obra em estado de permanente 

incabamento”. 

No nosso caso, das artes do corpo, podemos até concluir a 

elaboração de uma dramaturgia, mas é preciso sempre lapidar a sua execução. 

O trabalho é contínuo. E como a obra só se completa quando abrange a fruição 

do público, ela é refinalizada a cada apresentação. Deste modo, o Caldo do 

Caldo está entregue, mas o nosso trabalho não cessa. Nem mesmo quando 

abandonamos nossos instrumentos de trabalho e lhe damos as costas. 

Outra interrogação que nos ocorreu foi a respeito do espaço 

físico que desejávamos para a cena acontecer. Oscilamos entre o palco italiano 

e a semiarena. Uma coisa era certa: o trabalho exigia proximidade para que o 

público pudesse acompanhá-lo no nível da respiração. Um espaço pequeno 

que promovesse uma atmosfera de intimidade o público e nós. Pensamos até 

mesmo em não delimitar o espaço do público, deixando-o livre para ocupar o 

espaço que lhe melhor conviesse, mas desistimos pelos riscos que esta 

proposta encerra. 

Mesmo trabalhando com o esmaecimento de fronteiras, com a 

contaminação entre as linguagens artísticas e as diversas temporalidades, 

concluímos que o experimento exigia esta limitação. Não nos preparamos para 

possíveis intervenções do público. Além do mais, criamos as cenas com certo 
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sentido de frontalidade, delimitado inclusive pelo recurso de projetar imagens 

num determinado momento. 

Ao experimentarmos um espaço cênico intimista, ocorreu uma 

sincronicidade interessante. Tomamos emprestado este termo de Carl Jung 

(2013) quando ele o refere a “coincidências significativas”, sem relação causal. 

Realizamos um ensaio aberto no dia 04 de abril deste ano, no Departamento 

de Artes da UFRN, onde propusemos um pequeno debate ao final. Nesta roda 

de conversa, um aluno do curso de música mencionou que apesar de não 

traduzir os sentidos do nosso trabalho, ele se sentiu envolvido de modo a 

perceber que nós estávamos o esmagando contra a parede. 

Em nosso último ensaio antes do evento citado, Maurício 

relatou sentir exatamente a mesma sensação, a qual descreveu em seu diário: 

 

Houve um ensaio em que eu assistia as meninas se 
apresentarem. Eu estava em pé. Nas primeiras cenas, 
acompanhava Rafaella e Tânia com meu corpo, mas em 
determinado momento a cena foi empurrando meu corpo 
contra a parede. Como se a “energia” produzida na cena me 
afastasse. Lembro-me que não pude mais ficar em pé 
(Maurício Barbosa). 

 

Foi muito recompensador ouvir estes relatos de reações tão 

espontâneas, principalmente porque não foi nossa intenção causar esta 

sensação. Nosso foco eram mesmo os corpos da música e da dança, num 

processo cheio destas sincronicidades. Surpreendiamo-nos com a nossa 

conexão de pensamento. Antes mesmo que um chegasse a externalizar a sua 

ideia, o outro já a executava. 

Um exemplo foi a história do metrônomo. No encontro em que 

iniciaríamos a nossa investigação sobre a cena do trabalho, a qual me remetia 

à questão do tempo que se leva para criar, do tempo que se espreme pelos 

prazos, coincidentemente, Tânia chega com um metrônomo. Olho para ele e 

imediatamente penso: - É isso! Resolvida nossa referência ao tempo. Antes 

mesmo de falar, Maurício vê em seu formato a figura de N. Sra. Aparecida, a 

qual remonta ao Caldo da Cana e a cena da procissão que havíamos acabado 

de finalizar. 
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Sem muitas palavras, estava decidido: o metrônomo estava na 

cena. Além disso, ele chegou no momento certo para marcar o pulso das 

nossas investigações corporais. Toda a cena do trabalho foi criada em cima 

dele. Ele era ao mesmo tempo o senhor de engenho, o capataz, a santa, o 

dinheiro, a máquina. Merecia mesmo um altar. O altar do tempo. 

Fayga Ostrower (2013, p. 55) diz que “o impulso elementar e a 

força vital para criar provém de áreas ocultas do ser”, porém a autora afirma 

que os processos criativos englobam todo o conhecimento prévio do homem, 

ou seja, “o consciente racional nunca se desliga das atividades criadoras; 

constitui um fator fundamental de elaboração”. 

Neste sentido, ela defende a importância da integração da 

razão e da intuição nos processos de criação. Aborda questões como as 

nossas ordenações perceptivas, as imagens referenciais de que dispomos, a 

nossa seletividade interior e o insight como nossa visão intuitiva. Vivenciamos 

estes processos na montagem do Caldo do Caldo. Descobrimos o nosso 

caminho, percorrendo-o. 

E assim, ao longo do trajeto encontramos o meu figurino. Ao 

manipularmos documentos que se referiam tanto aos aspectos artísticos, 

quanto aos não artísticos do Caldo da Cana, pensamos na possibilidade de 

tensionar também esta fronteira. Por meio de uma parceria com a figurinista e 

atriz paraibana Tainá Macedo, propomos um colante e uma meia cor da pele, 

numa citação do próprio figurino base do espetáculo estudado, e lançamos 

mão de uma polaina de lã, muito usada pelos bailarinos em aulas e ensaios, 

durante a década de 80.  

Também chegamos à conclusão de que seria interessante 

contaminar este visual com elementos contemporâneos ao nosso experimento, 

desestabilizando a ideia de temporalidade definida. Incluímos o uso das 

joelheiras, que além de terem sido muito usadas por mim nos ensaios do Caldo 

do Caldo, trata-se de um assessório bastante icônico da dança atual por 

propiciar um maior conforto às investigações coreográficas em níveis médio e 

baixo. 

Ao assistir o resultado final do nosso experimento, Tainá 

percebeu um discurso muito forte acerca da mulher, abrangendo suas 

memórias, suas dores e sua força. Muito sensibilizada com sua leitura, ela 
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sugeriu a utilização de um vestido bem feminino, mas transparente, para que 

as nuances do corpo pudessem ser entrevistas. Assim, incorporamos também 

o artístico e o não artístico do próprio Caldo do Caldo. 

 

 

 

Figura 35. Propostas de Figurino para o Caldo do Caldo. 
Fonte: Tainá Macedo 

 

Já para o figurino de Tânia, inicialmente pensamos no uso da 

saia, numa referência ao feminino, ao delicado, em contraponto com a sisudez 

do seu violoncelo, que a conduz a muitos movimentos agressivos. A saia, 

segundo Tainá, ressalta a posição da musicista ao tocar seu instrumento, o 

qual se localiza entre suas pernas. 

Porém, a ideia desta indumentária só foi completada após o 

ensaio aberto que realizamos, em que Tânia usou uma calça sob uma saia 

qualquer, fazendo a professora e orientadora desta pesquisa, Nara Salles, 

relacionar seu figurino com o universo das cortadoras de cana que apesar de 

serem obrigadas a usar calça para trabalhar, insistem no uso da saia a ela 

sobreposta, numa afirmação de sua feminilidade. 

Mais uma vez o acaso nos presenteou com respostas. Fayga 

Ostrower (2013, p. 76) nos alertou de que chegaríamos ao nosso destino e que 

ao encontrá-lo, saberíamos o que buscávamos. Finalizamos nosso processo 

com a escrita deste último capítulo e com a expectativa de conhecermos o 

destino do nosso experimento através da sua partilha. Oferecemos, então, o 

Caldo do Caldo, com o mesmo entusiasmo com que o recebemos. 
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ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

No intuito de refletir sobre os conhecimentos adquiridos 

durante a realização da presente pesquisa de mestrado, promovida através do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGARC da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, sinto-me impelida a, antes de tudo, 

relembrar qual não foi minha surpresa ao me deparar, no seio de um programa 

acadêmico, com a possibilidade me inserir no contexto de uma dissertação 

com prática. 

Por mais que teoria e prática sejam indissociáveis, pois quando 

teorizo estou realizando uma prática de pensamento e quando pratico qualquer 

atividade estou também construindo discursos sobre ela e teorizando, é comum 

esperarmos do âmbito universitário uma supremacia de práticas intelectivas 

sobre práticas corporais. Num tempo em que se cobra da universidade um 

papel de formação de mão de obra para o mercado, chegando a ofuscar para 

sociedade a sua função de refletir sobre a vida, reconhecer e valorizar o 

conhecimento em arte, e não apenas sobre arte, revela sensibilidade e 

maturidade acadêmica. 

Todo o meu entusiasmo ao iniciar a minha investigação se 

deparou com alguns obstáculos. O primeiro deles foi a dificuldade de 

estabelecer uma leitura menos ordenadora, menos classificadora de mundo. 

Diante de tantos conhecimentos que se apresentavam para mim de modo 

caótico, era preciso respeitar o fato de que a atividade cognitiva, assim como a 

própria vida, é mesmo não linear. Entretanto, era preciso organizar 

minimamente esta desordem. 

Segundo desafio: selecionar os autores com quem dialogar. 

Talvez esta tenha sido uma das tarefas mais árduas, visto a minha ansiedade 

em legitimar os meus discursos. Após muito esforço, ao longo da própria 

escrita, consegui delimitar o meu aporte teórico. O ato de escrever se mostrou 

para mim, um motor para a reflexão, assim como todo o fazer da pesquisa de 

campo e do processo criativo. Mais uma vez, experimentava o fato de que a 

construção do meu conhecimento se dava em relação ao todo que me cercava. 
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Então, surge um aspecto da minha vida pessoal que me vira do 

avesso: a gravidez. Obviamente, esta experiência prescinde qualquer 

comentário sob pena de diminuir a sua complexidade. Porém, lá estava eu 

submersa numa camada mais profunda da minha própria humanidade. Fui uma 

e voltei não mais a mesma. Apesar de este ser o curso natural da vida devido 

às nossas pequenas mortes cotidianas, desta vez o renascimento foi mais 

intenso, foi total. 

Obrigada a me resignificar no mundo, resignifiquei toda a 

minha investigação. Mergulhei no Caldo do Caldo, mais uma gestação. Meus 

dias se revestiram da letra E: Escrita, Entrevistas, Ensaios e amamentação 

Exclusiva. Um ano inesquecível, trabalhoso, mas recheado de Encontros. 

Adjane, Ana Maria, Ana Paula, Arcila, Carlos, Cassandra, Cristina, Fernando, 

Guilherme, Lílian, Maurício, Patrícia e Socorro. Solha. Tânia e Maurício. Nara. 

Theo. 

Aprendi que é possível fazer história através da memória dos 

seus protagonistas; que a História da Dança que me foi apresentada em minha 

formação pode e deve ser questionada; que existe sim outras possibilidades de 

se escrever e até dançar as diversas histórias que contextualizam nosso lugar 

no mundo, esse lugar de fala. Percebi nuances do trabalho do pesquisador, 

como a importância do refinamento do seu olhar. 

Tive a oportunidade de testar as teorias que me pareciam mais 

adequadas à manipulação dos vestígios materiais do Caldo da Cana, assim 

como dos relatos coletados sobre ele. Trabalhei sob a tensão de me ater às 

questões éticas inerentes ao uso dos seus documentos e das falas dos 

entrevistados. Talvez não tenha obtido o resultado desejado, já que o discurso 

de impressão da verdade às vezes passa despercebido. 

Com esta pesquisa, constatei a importância do espetáculo 

estudado na criação de uma cena de dança profissional em João Pessoa-PB. 

Apesar de não ter consolidado o ofício dos profissionais envolvidos em termos 

de remuneração, esta montagem satisfez as necessidades estéticas da época 

gerando grande entusiasmo. Muitos dos seus participantes se tornaram 

multiplicadores deste fazer artístico. 

Não obstante a inexistência de uma relação causal entre a 

dança na década de 80 e a de hoje, percebeu-se que ambas compartilham 
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questões. Esta investigação ratificou a necessidade de se empreender olhares 

sobre a dança paraibana, nordestina, brasileira. O Caldo da Cana foi somente 

a primeira de uma série de outras produções do passado que estão prontas 

para virem à tona e dialogarem com o presente. 

No que diz respeito ao objetivo geral deste trabalho, confirmou-

se a possibilidade de se instaurar um processo criativo a partir de uma obra 

que não foi vista pelos artistas que a citam, tendo como manancial de 

inspiração apenas o conjunto formado por seus vestígios materiais e as 

memórias relatadas pelas pessoas que a testemunharam.  Percebeu-se que 

apesar da nova obra pretender retomar a primeira, o processo criativo seguiu 

seu próprio caminho, produzindo suas próprias demandas e resultados. 

Neste mestrado, eu ampliei o meu conhecimento sobre mim 

mesma, enquanto agente de saberes sensíveis, assim como expandi as 

minhas possibilidades de atuação profissional. Desta pesquisa, ficam questões 

que poderão ser respondidas em futuras investigações, algumas conexões que 

não foram exploradas em virtude dos prazos. 

Um exemplo de relação que pode ser desenvolvida é entre o 

Caldo do Caldo e o conceito de Teatro Documentário, elaborado por Marcelo 

Soler (2008), que é aquele que tem a intenção de documentar aspectos da 

realidade percebida, lançando mão de dados de ficção e não ficção. 

Estaríamos nós no campo de uma “Dança Documental”? Outro possível 

desdobramento seria analisar nosso experimento com vistas à Dança-Teatro 

de Pina Bausch. 

Por hora, a sincronicidade vivenciada neste processo criativo 

por Tânia, Maurício e eu; motiva-nos a dar continuidade a novas investigações 

artísticas em parceria. Juntos, já estamos elaborando alguns projetos para 

submeter aos editais de fomento a cultura, visando a realização de uma 

temporada de apresentações em João Pessoa, durante o mês de setembro 

deste ano, quando completa trinta anos da estreia do Caldo da Cana. 

Pretendemos que esta seja a ação inaugural das atividades do 

grupo que criamos a partir deste encontro: o Mais Um Coletivo de Arte. A ideia 

é que estas apresentações ocorram em alguma galeria de arte, onde 

possamos realizar uma exposição dos vestígios do Caldo da Cana, bem como 

dos próprios resquícios do Caldo do Caldo, que não serão recolhidos após a 



121 
 

exibição, num diálogo com o conceito de Instauração Cênica proposto por Nara 

Salles (2004). Eis aqui, mais um possível recorte para reflexão posterior. 

Segundo Jacques Lecoq (2010, p. 141), “todo movimento que 

não termina nunca começou. Saber terminar é essencial”. Portanto, por ser 

preciso, declaro concluída apenas esta etapa do trabalho. Cheia de gratidão 

pelo vivido, com os olhos do coração bem atentos ao que está por vir e com a 

certeza de que ambos, o passado e o futuro se ressoam no meu presente. 
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