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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa tem o objetivo de investigar as configurações das companhias “independentes” 
em seu papel na formação e atuação dos artistas da dança no ambiente da dança de Fortaleza 
entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Nesse contexto a formação acontecia de 
modo informal e assistemática em cursos livres e academias, nos quais os processos 
educacionais tendem a atrelar-se a uma concepção dicotômica de corpo, com métodos 
centrados no virtuosismo técnico, sem preocupação com os processos criativos individuais. 
Nesse ambiente os modos de funcionamento das companhias de dança “independentes” 
articulam o fazer artístico e a formação profissional, promovendo o desenvolvimento não 
apenas de habilidades ou técnicas, mas de competências profissionais do artista da dança. 
Espaços nos quais os processos colaborativos de investigação criativa e coletivos de 
enfrentamento cotidiano para manutenção do espaço e construção de condições de existência 
mobilizam um conjunto de recursos – conhecimentos, habilidades, esquemas de ação, atitudes 
– para lidarem com complexidade da produção criativa e a formação de seus artistas. Nesse 
horizonte, emerge a função de formação de viés contemporâneo em dança, tema ainda pouco 
investigado e, portanto, constituindo-se objeto de estudo desta pesquisa. Foram escolhidas três 
companhias que mantêm um funcionamento regular na cidade, realizando montagens e 
circulando com seus espetáculos: a Companhia da Arte Andanças fundada em 1991 e dirigida 
por Andréa Bardawil; a Cia. Vatá, fundada 1994 no Rio de Janeiro pela coreógrafa cearense 
Valéria Pinheiro é que em 2000 estabeleceu sua sede em Fortaleza; e a terceira e mais nova 
das companhias, o CEM - Centro de Experimentações em Movimentos, criado em 2002 sob a 
direção de Silvia Moura. Tais companhias se estruturam oferecendo aulas de dança e 
desenvolvendo processos investigativos para a criação de suas obras dançantes, 
proporcionando desenvolvimento e compartilhamento de saberes e práticas de dança. Partindo 
da observação dessas companhias pretendemos refletir sobre seus modos de fazer, 
procedimentos criativos de investigação e formação em dança, com o objetivo de contribuir 
na identificação de competências desenvolvidas e tendências acerca da formação 
contemporânea em dança. Para tanto, esta é uma pesquisa de caráter etnográfico numa 
perspectiva histórica. Nessa perspectiva, a pesquisa identificou e descreveu como as cias. 
estudadas se configuraram como ambientes de formação contemporâneo em dança na cidade, 
norteados por seu projetos artísticos, articularam saberes em ações que promoveram a atuação 
de seus membros como criadores, dançarinos e/ou professores. 
 
 
 
Palavras chaves: Companhias independentes, Formação contemporânea em Dança, 
Competências, Dança teatral de Fortaleza. 
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ABSTRACT 
 
 
This research has the objective of investigating patterns of “independent” companies in their 
role of the development and expertise of dancers in the dance environment of Fortaleza, 
Brazil, from the end of the 1990’s to the beginning of the 2000’s. In this context the forming 
happened in an informal and asystematic manner in free courses and studios, in which the 
educational processes tended to link a dichotomous concept of the body, with methods 
centered on technical virtuosity, without attention to individual creative processes. In this 
particular environment the operating modes of these “independent” dance companies link 
artistic practice and vocational forming, promoting the development not only of competencies 
and abilities, but also of the dancer’s professional skills. Spaces in which the processes were 
collaborative in creative investigation and collective in daily challenge of maintenance of 
space and construction of conditions of existence, mobilize a set of resources – knowledge, 
competencies, plans of action, attitudes - in order to deal with the complexity of creative 
production  and the development of its artists. Against that backdrop, the function of forming 
of contemporary bias in dance emerges, a theme still little investigated and, therefore, made 
the object of study of this research. Three companies were chosen based on their continuous 
activity in the city, staging productions and touring their concerts: They are: Andancas Art 
Company, founded in 1991 and directed by Andrea Bardawil; Vata Company, founded in 
1994 in Rio de Janeiro by the choreographer from Ceara Valeria Pinheiro and which in 2000 
established its home in Fortaleza; and the third and newest of the companies, CEM – The 
Centre for Experimentations in Movement, formed in 2002 under the direction of Silvia 
Moura. These companies set themselves up offering dance classes and developing 
investigative processes for the creation of their concerts, providing development and sharings 
of knowledge and practices of dance. Starting with the observation of these companies we 
reflected upon their working methods, creative processes of investigation and formation in 
dance, with the objective of contributing to the identification of developed competencies and 
tendencies about contemporary formation in dance. Therefore, this research has an 
ethnographic character in a historical perspective. It identifies and describes how the studied 
companies organize themselves as spaces of contemporary dance education in the city, 
oriented by their artistic projects. They articulated knowledge in actions that promoted the 
capacities of their participants as choreographers, dancers, and/or teachers. 
 
 
 
Keywords: Independent companies, Contemporary training in Dance, competencies, 
Theatrical dance of Fortaleza. 
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1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  
 

Existo (e sinto), logo penso. 
António Damásio 

 

 
1.1 PERCURSOS 

 
O lugar da pesquisa nas Ciências Sociais é central, sendo esta tratada ainda com rigor e 

laborada como artesania, o que marcou sensivelmente meu percurso na graduação, juntamente 

com as discussões acerca de questões como intersubjetividade, limites da objetividade, 

alteridade, descrição densa, imaginação sociológica, autoridade etnográfica, o local e o global, 

entre outras. Soma-se a isso o aspecto de que o conhecimento em ciências sociais se dá 

prioritariamente no movimento entre dados, teorias e escrita e, em se tratando da pesquisa 

etnográfica, entre campo (observação participante) e escritório (escrita). 

Nesse contexto e perspectiva, as convergências entre Dança e Antropologia sempre me 

pareceram profícuas. Em especial, sob a luz do existo e sinto, logo penso, que redimensiona a 

relação da cognição e da vivência corporal.  

Com relação às propriedades imbricadas na experiência da pesquisa de campo e do 

saber em dança e suas correlações, considero os seguintes aspectos: (1) de que estar em 

campo é lidar com o “conhecimento incorporado”, além da intersubjetividade, interação e 

descrição; (2) que os saberes engendrados no fazer da dança tratam diretamente das 

experiências sensório-motoras e proprioceptivas; intuindo, desse modo, que esses saberes 

dançantes possibilitam uma experiência de campo singular. Ou seja, os saberes e fazeres da 

dança organizam uma prática de pesquisa de campo diferenciada, ao passo que as discussões 

sobre a produção do texto etnográfico e a pesquisa de campo coadunam com a busca de um 

modo de tradução inventivo do conhecimento da dança em “texto acadêmico”.  

Outro aspecto relevante para mim é a discussão acirrada na Antropologia sobre o teor da 

subjetividade na produção da escrita, considerada por muitos estudiosos da área uma condição 
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de possibilidade para a produção do conhecimento antropológico1, uma vez que, no campo de 

saberes artísticos, em particular a Dança2, considerar a subjetividade também é uma condição 

de possibilidade. 

Dito isso, apresento o percurso de construção da pesquisa proposta nesta dissertação. 

Na minha graduação em Ciências Sociais, tentei conciliar minha atividade artística em 

dança com a pesquisa monográfica, exigida para titulação de bacharel. Meu interesse pela 

antropologia e sociologia do corpo me animou a estudar as técnicas corporais e a 

corporalidade da Companhia da Arte Andanças, grupo de dança do qual fiz parte. 

A monografia intitulada Andanças - um inventário etnográfico do processo de 

incorporação de uma “qualidade de ser do corpo” tinha como objetivo apresentar uma 

descrição etnográfica das técnicas corporais e da visão de mundo e corpo que eram 

compartilhadas, criadas e transformadas pelo ato de dançar e produzir espetáculos na 

companhia. 

No mestrado em dança, dando continuidade a esse caminho iniciado, ainda imersa na 

pesquisa anterior, tinha a proposta de aprofundar os estudos de técnica corporal de dança, 

problematizando a noção de técnica contextualizada no ambiente do Andanças, com o aporte 

teórico da ciências cognitivas. Com o progresso das disciplinas, seminários, discussões, e 

diante das dúvidas sobre a relevância da questão, o “fôlego teórico” demandado e as 

condições metodológicas de pesquisa, pareceu necessário redimensioná-la. 

Para tal, resolvi olhar para todo meu percurso acadêmico e artístico e tentar perceber 

quais eram os debates que profundamente me instigavam, e que relação eles tinham com as 

minhas experiências com a dança e a pesquisa em dança.  

Ao reler as várias versões de meu projeto, pré-projeto e monografia, observei que meu 

interesse pelo estudo de técnica de dança está relacionado com as dificuldades de formação na 

cidade de Fortaleza, e consequentemente, com um conjunto de entendimentos de dança, de 

técnica e, por decorrência, de corpo difundido no meio da dança local: o velho entendimento 

de balé como a técnica de dança base para se dançar qualquer modalidade de dança, a 

separação da reflexão, do processo criativo individual do fazer da dança, o elitismo da 

                                                 
1 Na Antropologia este não é um ponto pacífico. Existe uma tensão entre os que julgam exagero subjetivista o 
grau de importância dado à descrição e outros que a avaliam como condição de possibilidade do conhecimento. 
Indicações sobre o tema: CALDEIRA, 1996; EUGENIO, 2006 e SÁ, 2010.  
2 A pesquisa trata da Dança como manifestação artística, considerando os parâmetros desenvolvidos pela dança 
teatral ocidental que emerge nas cortes europeias nos séculos XVI e XVII, que se desenvolveu a partir do 
Renascimento com o surgimento do balé, e configurou-se como dança teatral espetacular. Dessa origem aos dias 
atuais, muitas mudanças se operaram e a dança com fins artísticos e/ou espetacular, hoje, se configura de várias 
formas. 
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formação que se concentra nas academias particulares de dança3, entre outros. Isto está ligado, 

também, com as lutas por formação, profissionalização, apoio e políticas públicas para a 

dança, empreendidas pelos “fazedores de dança” da cidade nos últimos 15 anos. Um evento 

importante também marcou esse meu olhar sobre o projeto e as conclusões que se seguiram. 

No dia 20 de outubro de 2007, aconteceu a mesa redonda de encerramento do ciclo de 

Seminários Avançados de Arte - A Dança como Área de Conhecimento - proposto na 

programação da VI Bienal Internacional de Dança do Ceará, que comemorava seus 10 anos de 

ocorrência.  

A mesa redonda4, intitulada Curso de graduação e pós-graduação no Brasil – Forma 

e Conteúdo, tinha como objetivo discutir, a partir das experiências dos palestrantes, as 

possíveis propostas para a criação de um curso de graduação em dança na cidade. 

A mesa foi apresentada da seguinte forma no material de divulgação da Bienal: 

A ausência de um curso superior na área da dança no Ceará, atualmente, é uma 
lacuna, mesmo levando em conta os avanços conquistados nos últimos anos, tal 
como o Curso Técnico em Dança, efetivado pela Secult, pelo Senac e pelo Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, como o Curso de Extensão Dança e Pensamento, 
realizado pela Funcet e a UFC. A quebra do paradigma da dança exclusivamente 
como atividade prática –“bailarino dança, não pensa!”– abrindo espaço para a nova 
perspectiva da dança como área de conhecimento, abre novos espaços de atuação e 
exige novos posicionamentos. (BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO 
CEARÁ, 2007). 

 

Ao ler o release de apresentação da mesa, é possível observar que algumas das minhas 

inquietações sobre a dança fazem parte do contexto local do ambiente da dança. Ambiente 

que se organiza em torno das companhias “independentes”, das academias e dos artistas 

independentes. 

Depois de estar na bienal e ver a efervescência da dança na cidade, foquei meu olhar 

para esse ambiente, tão conhecido e novo, uma vez que o distanciamento gerado por um ano 

longe da cidade me permitiu outro olhar sobre todo aquele movimento. Todas essas 

percepções e impressões ficaram latentes, fomentando minhas reflexões. 

Tais latências se somaram (1) às impressões suscitadas nas discussões no grupo de 

estudo PROCEDA5, (2) ao encontro com o texto de Philippe Perrenoud – introdução do livro 

10 Novas competências para ensinar – e (3) à leitura e discussão do projeto pedagógico da 

                                                 
3 A constatação que o ensino da dança é elitista baliza-se não apenas no modelo privado de ensino da dança, 
centrado em academias de bairros de classe média e alta, como também na observação de que não existiam 
políticas educacionais democráticas na área da Dança na cidade, quadro que vem mudando nas duas últimas 
décadas, e que será melhor descrito no decorrer desse trabalho. 
4 A mesa contou com os seguintes palestrantes: Airton Tomazzoni (RS), Cristine Greiner (SP), Fernando Passos 
(BA), Leda Muhana (BA), Rosa Primo (CE) e Silvia Soter (RJ) com mediação: Marcos Moraes (SP). 
5 Grupo de pesquisa Processos Corporeográficos e Educacionais em Dança do PPGDança/UFBA. 
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Escola de Dança da UFBA6, sob a luz do referencial interteórico e de perspectiva sistêmica, 

evolutiva, cognitiva e da comunicação que servem de aporte do Mestrado em Dança, fazendo 

emergir a organização de uma nova proposta de pesquisa, na qual decidi estudar o papel das 

companhias “independentes” na formação do artista da dança7. 

Decisivamente, o conceito de competência me possibilitou visualizar e pensar a 

formação dentro das companhias de modo mais legítimo e metódico. Percebi que a noção de 

competência colaboraria na análise das ações formativas que ocorrem dentro das companhias. 

Dirimi as dúvidas restantes sobre os limites e pertinências de realizar tal estudo quando me 

deparei com o artigo De que são feitos os dançarinos de “aquilo…” criação coreográfica e 

formação de intérpretes em dança contemporânea, de Mônica Dantas, no qual ela procura 

compreender as relações entre os processos de criação e manutenção de obras coreográficas e 

a formação de intérpretes em dança contemporânea (DANTAS, 2005, p.32).   

Nesse momento, considero importante retroceder um pouco no tempo e discorrer 

brevemente sobre minha trajetória artística. 

A dança é algo antigo em minha vida. Ainda vêm em minha memória flashes em que 

danço sozinha ou para os vizinhos e em que participo de concursos infantis de dança. Mas não 

tive uma formação tradicional de dança desde a infância, o que se espera de toda dançarina. 

Passei rapidamente pelas aulas de Modern-Jazzdance em uma academia do bairro de subúrbio 

onde morava. Os estudos me levaram para outros lugares. Assim, na Escola Técnica Federal 

do Ceará8, comecei a participar do grupo Metade Inteira, dirigido pela professora Mônica 

Marçal, que tinha seu trabalho fortemente contaminado pela dança moderna, em especial por 

Isadora Duncan.  A atividade do grupo se restringia aos muros da ETFCe, logo, fui em busca 

de outras danças.  Conheci o trabalho do Em Crise – Companhia de Teatro e Dança (1993), 

dirigido por Silvia Moura e que usava como local de ensaios o anexo do Theatro José de 

Alencar (TJA). Passei a frequentar as atividades do grupo e do TJA, fazendo cursos e 

assistindo a espetáculos, conhecendo o ambiente da dança e do teatro da cidade de Fortaleza, 

entrando em contato com as pessoas que faziam parte dele e, percebendo as nuances de uma 

possível profissionalização na dança. 

                                                 
6 Tive acesso ao Projeto Pedagógico e às discussões sobre ele quando iniciei minhas atividades de professora 
substituta da Escola de Dança em 2007.1. Nesse processo, me envolvi mais com as questões da formação em 
dança, que se tornaram uma preocupação mais flagrante. 
7Utilizo a terminologia artista da dança tendo com referência a Classificação Brasileira de Ocupações do 
Ministério do trabalho, em que estão as profissões de assistente de coreografia, bailarino/dançarino, coreógrafos, 
dramaturgo de dança, ensaiador, professor de dança. Incluo ainda crítico de dança e pesquisador de dança. 
Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/busca/descricao.asp?codigo=2628>. Acesso em: 01 nov. 2007. 
8 Hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, onde estudei de 1992 a 1996. 
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Nesse ínterim, os primeiros conflitos sobre a vida profissional, o vestibular, a escolha de 

uma carreira, o trabalho, fizeram-me ter idas e vindas nesse ambiente da dança. Em 1996, 

conheci, por intermédio de uma amiga com quem dancei no grupo Metade Inteira, a 

Companhia da Arte Andanças, e comecei a fazer aulas com seus membros, posteriormente 

sendo convidada a integrar o grupo.  

O Andanças se tornou um ambiente onde pude expandir ainda mais minha prática e 

reflexão sobre a dança. A companhia tinha uma escola como sede, e se incluía num outro 

circuito de dança da cidade, que até então eu não conhecia. A companhia participava da 

associação de Grupos Permanentes de Dança do Ceará (Gepedance) e fomentava encontros e 

grupos de estudos com vários outros artistas. 

No fim dos anos 1990, toda uma movimentação dos artistas da dança começou a se 

ordenar e renovar. Participei ativamente desse processo: a ocorrência da I Bienal Internacional 

de Dança do Ceará (1997), e as que se seguiram, e a criação da Comissão de Dança do Ceará, 

do Colégio de Dança do Ceará (1999-2002), no Instituto Dragão do Mar, no qual ingressei 

como aluna-coreógrafa em 2000 e fiquei até seu fechamento em 2002. Participei ainda da 

emergência do Fórum de Ações em Dança, e, posteriormente, do Fórum de Dança do Ceará; 

da criação da Prodança – Associação dos Bailarinos, Coreógrafos e Professores de Dança do 

Ceará, da qual sou sócia fundadora; entre outros acontecimentos significativos da dança na 

cidade.  

Na busca de conciliar uma formação superior e a profissão na dança, no contexto da 

ausência de formação formal em dança, escolhi fazer a graduação nas Ciências Sociais, que 

me parecia uma área mais porosa e interdisciplinar. Além do mais entre as minhas opções, 

Pedagogia, História ou Educação Física, era a que me instigava. Lembrando ainda que no 

final dos anos 1990, os conflitos com os CREFs estavam acalorados, e, para mim, seria uma 

traição à dança escolher Educação Física. 

No decorrer da graduação, sempre estive atenta aos modos de aproximar as duas áreas 

(dança e ciências sociais), tanto nos trabalhos de final do semestre, quando pertinente, 

propunha temas da dança, quanto nas escolhas das disciplinas que transversalmente me 

dessem suporte para atuar na dança – história da arte, do cinema, teoria da criatividade, 

semiótica, entre outras –, culminando na feitura da minha monografia, supracitada, e, 

posteriormente, meu ingresso no mestrado em Dança, no PPGDança da Escola de Dança da 

UFBA. 
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Passado o tempo, os percursos vistos de tal modo, em sua totalidade, revelam-se 

pertinentes a como se reconfigurou o objetivo desse estudo que agora apresento: investigar de 

que modo emerge, no ambiente da dança de Fortaleza, o papel de formação dos artistas da 

dança nas companhias “independentes”, e como esses processos de formação se engendram, 

por meio da observação dos modos de funcionamento de três companhias de dança, numa 

abordagem antropológica com uma perspectiva histórica. 

 
1.2 POSSÍVEIS IMBRICAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

A abordagem metodológica desta investigação é qualitativa, de caráter etnográfico, com 

uma perspectiva histórica9, na qual se busca compreender as relações entre os processos 

formativos, os modos de existência e o fazer-dança, apresentando uma descrição das 

circunstâncias históricas e condições de existência nos deslocamentos de percursos dos grupos 

de dança estudados, bem como os processos formativos neles imbricados.  

Sylvie Fortin 10  vem desenvolvendo e orientando pesquisas da prática artística e 

formativa em dança, a partir das quais se destaca a perspectiva singular de investigação do 

pesquisador-artista sobre a prática de outros artistas, o que deriva num processo de 

investigação organizado a partir da corporeidade e modos de fazer compartilhados pelo 

pesquisador-artista no seu percurso artístico e acadêmico. Fortin (2009) defende ainda, na sua 

discussão sobre a pesquisa da prática artística, a abordagem etnográfica, considerando-a 

pertinente e inventiva para o desenvolvimento possível de uma metodologia adaptada às 

necessidades da prática artística. Uma vez que os dados de campo na dança se apresentam 

como materiais privilegiados de articulação, essa abordagem vem oferecendo uma forma de 

análise singular (FORTIN, 2009; DANTAS, 2007, 2005; WEBER, 2010).  

Esta singularidade se deve a um aspecto específico da pesquisa em dança, o qual 

“interpela a corporeidade do pesquisador” ou um “conhecimento corporificado”.  Considera-

se ainda, como destaca Ness11 (1995), que as experiências sensório-motoras do pesquisador 

são conhecimento, informações sobre o campo, dados etnográficos, dando relevo, no trabalho 

                                                 
9 O trabalho que se apresenta, então, lida com o caráter compreensivo e explicativo que está em jogo nas práticas 
sociológicas/antropológicas, envolvendo descrição, interpretação e análise. Ressalto ainda que os dados de 
campo estão sendo utilizados na articulação com os dados documentais e históricos colhidos, o que possibilita 
ultrapassar a simples interpretação dos dados relatados pelos informantes, como aponta Rodrigues (2001, p.14). 
10 Professora Titular do Departamento de Dança e do Programa de Doutorado em Estudos e Práticas de Artes 
Universidade do Quebec em Montreal (UQÀM), Canadá. Os temas de seu campo de estudo englobam a pesquisa 
pós-positivista, educação somática e formação em artes, práticas corporais de promoção da educação e saúde, 
abordagens crítica e sociocultural do corpo e da dança. 
11 Sally Ann Ness é professora de antropologia na Universidade da Califórnia, Riverside, e Certificada em 
Analista do Movimento de Laban, no Instituto de Estudos Movimento Laban/Bartenieff, em Nova Iorque. 
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de campo, ao “corpo do pesquisador”, uma vez que dá visibilidade ao conhecimento que é 

incorporado aos processos de vinculação simbólica, necessários à comunicação, como 

processos corporificados. 

Ness chama atenção, ainda, para o fato de que produção etnográfica se faz num 

movimento escritório - local do campo - escritório. Nesse movimento, a escrita se constrói em 

trânsito, teoria, campo, corpo, memória, texto; uma escrita que também é esquecimento, 

interrogando sobre o recordar para o momento da construção do texto. A escrita longe do 

campo, o fazer-teoria no local do campo e a escrita final fazem parte de um processo no qual 

há perda de vida. As notas12 no campo intensificam a alteridade (NESS, 1995:141). Trânsito e 

manuseio (dados, textos) que oferecem ao pesquisador-artista, segundo Fortin, o prazer do ato 

criativo.  

Entende-se que as questões levantadas por Fortin e Ness são profícuas para o campo da 

pesquisa em dança, no que ora se constitui o ambiente acadêmico da dança brasileira, não 

perdendo de vista que a discussão e as invenções metodológicas são o que poderão dar 

suporte a pesquisas e estudos coerentes para a área da dança, possibilitando a produção de 

conhecimentos e teorias que contribuam para a coexistência da dança como saber-arte-

técnica-educação-cultura-afeto-política.  

O que está em jogo nessa discussão, não é apenas escolha de técnicas qualitativas de 

pesquisa, mas as maneiras de se fazer ciência, de consolidar um saber, visto que a 

metodologia é pensada como conhecimento crítico dos caminhos do processo científico, 

indagando e questionando acerca de seus limites e possibilidades (MARTINS, 2004, p.291).  

Chamo, ainda, atenção para o fato de que as metodologias qualitativas e etnográficas não são 

modelos de investigação acabados e estáticos, e, sim, fazeres em movimento crítico e 

reflexivo, em transmutação. 

A abordagem proposta nesta investigação se interessa pelos processos e significados 

engendrados no ambiente das companhias de dança estudadas, seus fazeres e práticas 

artístico-formativas, e os discursos e interpretações produzidos pelos próprios agentes sobre 

suas práticas. Além disso, apresenta uma descrição do ambiente da dança na cidade, suas 

correlações com a emergência do papel de formação contemporânea de dança nos grupos 

“independentes”, preocupando-se numa articulação entre sincronia e diacronia, evidenciar 

seus eixos de ocorrências historicamente situados.  

                                                 
12 “Notas” se referem aos diários de campo, que, na proposta de Ness, não são apenas anotações escritas nos 
cadernos de campo, mas também a experiência sensório-motora e proprioceptiva incorporadas, conhecimentos 
corporificados. 
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Dado o objetivo desta pesquisa – de investigar o papel de formação em dança 

desempenhado pelas companhias “independentes” na cidade –, a conjugação de algumas 

características se mostraram relevantes para o recorte e seleção dos grupos estudados: o tempo 

de existência, uma atuação artística reconhecida no ambiente da dança cearense e o 

engajamento na dinâmica de mobilização e organização da classe dançante.  

Outra característica no contexto estudado que se mostrou relevante foi a capacidade de 

articular continuidade e constância das atividades, aulas, ensaios, produção artística, grupos 

de estudos. 

Nesse horizonte, os três grupos estudados – a Companhia da Arte Andanças, a 

Companhia de Brincantes Valéria Pinheiro (Cia Vatá) e o Centro de Experimentação em 

Movimento (CEM) – têm uma atuação contínua e relevante na cena local e se enquadram em 

graus diversos nas características elencadas como pertinentes aos objetivos dessa pesquisa. 

Para a descrição e análise do percurso dos artistas e companhias escolhidas, seus 

pressupostos, propósitos, métodos, estrutura e produção artística, foi utilizada uma variedade 

de dados, coletados por meio de várias técnicas: observação participante (observação de aulas 

e acompanhamento de ensaios e temporadas dos grupos, e minhas vivências e experiências na 

dança na cidade), relatos orais, entrevistas, relatos escritos, coletados em sites, dos agentes 

estudados, texto de projetos, currículos, portfólios, matérias em jornal, folders, vídeos e outros 

materiais pertinentes.  

O ambiente da dança teatral da cidade de Fortaleza é o campo de estudo dessa pesquisa, 

considerando, portanto, a trajetória histórica das companhias – do surgimento das mesmas até 

o período da pesquisa de campo deste estudo em 2010 –, como também o tempo 

compartilhado13 por mim com os agentes da dança cearense em diversos momentos e espaços, 

ao longo de meu percurso como artista e pesquisadora da dança na cidade, especialmente 

como membro da Companhia da Arte Andanças (1996-2002), da Comissão de Dança (1997-

2000), do Fórum de Ações em Dança (2001-2002), do Fórum de dança do Ceará (2003- *), 

como aluna-coreógrafa do Colégio de Dança do Ceará (2000-2002), como pesquisadora dos 

estados do Maranhão, Piauí e Ceará no mapeamento do projeto Rumos Itaú Cultural Dança 

(2009-2010).  

Considerar minha própria experiência na cena da dança cearense me permite uma 

situação particular de observação participante, uma vez que vivenciei acontecimentos e 

                                                 
13 Como apresenta Fabian (2006, p.510): “A investigação empírica fundamenta-se, de modo crucial, não somente 
em observação e coleta de dados, mas em interação comunicativa, e esta última só é possível com base no 
compartilhamento do tempo”, o que Fabian chama de Coetaneidade. 
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eventos diversos, experimentando em meu próprio corpo práticas artístico-criativas e 

socioculturais do ambiente da dança local. Como nos propõe Rodrigues (2001, p.5), as 

experiências passadas são “passíveis de serem submetidas a uma análise objetiva e 

distanciada, distintas das impressões dadas nos momentos em que os fatos ocorreram”. Nesse 

horizonte, de modo reflexivo, são matéria do manuseio interpretativo e analítico as 

experiências e vivências em dança, como também na organização do meu olhar na observação 

participante e no diálogo com os dados documentais escritos e orais por mim analisados. 

Desse modo, além dos critérios de continuidade de atuação, produção e da 

caracterização como companhias "independentes", as experiências e vivências compartilhadas 

ao longo do meu percurso na dança são relevantes na escolha dos grupos estudados – a saber, 

a Companhia da Arte Andanças, fundada em 1991 e dirigida por Andréa Bardawil, na qual 

atuei no período de 1996 a 2002 e sobre a qual desenvolvi minha pesquisa de monografia na 

graduação em Ciências Sociais; a Companhia de Brincantes Valéria Pinheiro (Cia. Vatá), 

fundada 1994 no Rio de Janeiro pela coreógrafa cearense Valéria Pinheiro, que transferiu suas 

atividades para Fortaleza em 2000, ano que Valéria retornou à cidade, tendo no ano seguinte, 

passado a ser aluna-coreógrafa do Colégio de Dança; e a terceira, e mais nova das 

companhias, o CEM (Centro de Experimentações em Movimentos), criado em 2002, sob 

coordenação da dançarina e coreógrafa Silvia Moura, que também foi aluna-coreógrafa do 

Colégio de Dança e com quem dancei no ano de 1993 no Em Crise - Companhia de Dança e 

Teatro, grupo anteriormente dirigido e coreografado por ela.  

Sobre os instrumentos de pesquisa manuseados, foram utilizadas fontes secundárias de 

entrevistas, de outras pesquisas, jornais, blogues e escritos das diretoras Andréa Bardawil, 

Silvia Moura e Valéria Pinheiro, que estão indicadas nas referências. 

No CEM, aplicou-se também um questionário exploratório. Uma vez que o grupo é 

mais novo e por ter uma alta rotatividade de membros, outras informações foram levantadas 

para observar o perfil do grupo (segue nos anexos o questionário).  

Foram diretamente entrevistadas, por mim, as três diretoras e alguns membros das 

companhias, os quais foram escolhidos por tempo de permanência no grupo e continuidade de 

atuação na área da dança na cidade, a saber: Aspásia Mariana, Paulo José, Heber Stalin, 

Wellington Calaça, Tatiana Paiva, Andrea Sales, Possidônio Montenegro, Liliana Costa, 

Isabel Botelho, Tatiana Valente, Maurileni Moreira, Edson Souza e Roberta Bernardo.  

As entrevistas às diretoras e aos dançarinos foram de caráter semiaberto, com o seguinte 

roteiro, não obrigatoriamente nessa ordem: 
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• Qual a atuação e formação artística?  

• Qual Percurso de atuação no grupo? 

• Como eram vivenciados os processos criativos?  

• Quais as dificuldades nessas vivências?  

• Quais eram as estratégias de sobrevivência individual? 

 A partir desse roteiro busquei perceber como os entrevistados entendiam e avaliavam a 

sua formação, como foi desenvolvida a autonomia individual dentro do grupo e como estão 

engajados nas estratégias de sobrevivência grupal e individual, qual seria a rotina e modo de 

organização das cias., e quais entendimentos de dança e do fazer artístico são articulados por 

eles. 

É importante ressaltar que, levando em conta os tempos de existência e os modos de 

operar das companhias e dos indivíduos, os materiais coletados não se apresentaram de modo 

equitativo. Por exemplo, do Andanças, que existe desde de 1991, e sobre o qual já havia 

realizado uma pesquisa, tenho um material histórico maior; ou ainda alguns agentes estudados 

têm mais o hábito de escrita, então foi possível ter mais dados referentes a quem os produziu, 

entre outras diferenças. Dado o volume de material de fonte secundária, a opção foi restringir 

a transcrição das entrevistas ao estritamente necessário, utilizando os dados na construção da 

análise e descrição. 

Ao longo do processo investigativo e a partir desse conjunto de fontes, os diversos 

materiais foram explorados com o intuito de identificar núcleos de sentido e assuntos 

coerentes com as hipóteses iniciais e hipóteses emergentes, orientadas pelas teorias 

norteadoras da pesquisa, organizando as categorias analíticas que direcionaram a interpretação 

e a descrição.  

  As categorias analíticas também foram elaboradas por aquilo que ganhou relevo nas 

experiências dos agentes estudados e os sentidos expressos por eles, no deslocamento de suas 

trajetórias e no modo de narrá-las, sentidos esses construídos entre ação e reflexão dos agentes 

estudados. 
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1.3 ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIAS  
 

O estudo desenvolvido na presente dissertação articula-se no trânsito entre os 

referenciais teóricos que embasam a proposta do Mestrado em Dança, o caráter compreensivo 

e explicativo do fazer antropológico/sociológico e, por conseguinte, as implicações 

metodológicas dessa perspectiva, apresentadas no subitem anterior. 

O escopo teórico de caráter interdisciplinar, que explica Dança como atividade 

cognitiva do corpo, e as suas configurações como sínteses transitórias de processos corporais 

histórico-culturais e evolutivos, na perspectiva que pressupõe a aproximação entre Ciência e 

Arte, se apresenta especificamente no ambiente do Programa de Pós-graduação em Dança, 

nas interconexões entre as Ciências Cognitivas, o pensamento complexo, a visão sistêmica e a 

teoria evolutiva e dos processos de comunicação. 

O pensamento complexo emerge no contexto de desenvolvimento da Ciência e dos 

modos de conhecer a realidade, em contraponto às explicações e soluções de problemas 

reduzidos a sua simplicidade elementar, as quais desconsideravam a complexidade14.   

Os princípios filosóficos e científicos conformados desde Descartes e Newton15  ao 

longo de seus avanços foram atravessados pela complexidade em teorias e princípios como o 

Coas determinístico de Poincoré, a Relatividade, os princípios da incerteza (Heisenberg) e da 

complementaridade (Bohr), a Física Quântica, os estudos de Termodinâmica de sistemas 

abertos e estruturas dissipativas (Prigogine), entre outros. Noções como auto-organização, 

instabilidade, emergência, caos, ordem-desordem, sistemas, irreversibilidade, coevolução e 

conectividade passaram a circular em propostas inter e transdisciplinares de estudos sobre a 

realidade e a vida. 

A visão em rede e do todo como propriedade que emerge das interações e relações entre 

as partes, e não linearmente, ou, dito de outro modo, a visão de que a natureza do todo é 

sempre diferente da mera soma de suas partes, são fundamentos da perspectiva sistêmica e de 

suas teorias. 

                                                 
14 Sobre o pensamento complexo e as mudanças de paradigmas das ciências ver: MORIN, Edgar. Introdução ao 
pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2007. MORIN, Edgar. O método 3: o conhecimento do 
conhecimento. Sulina, 1999. Prigogine & I. Stengers A nova aliança: a metamorfose da ciência. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília, 1984.  SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. Porto: Edições 
Afrontamento, 1987.         
15 A obra de René Descartes (1956-1650) “O Discurso sobre o Método” constitui-se como a base filosófica da 
Ciência Clássica, que, integrada com as descobertas de Isaac Newton (1642-1727), na obra “Principia” ou 
“Princípios matemáticos da filosofia natural”, é considerada como os fundamentos da revolução científica.  
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 O enfoque sistêmico, segundo Mario Bunge16, é uma maneira de conceber as coisas, 

assim como de abordar e formular problemas. Caracteriza-se por considerar todo objeto como 

totalidade complexa ou como um componente da mesma, reconhecendo que os sistemas 

possuem características diferentes das suas partes, e buscando entender essas propriedades 

sistêmicas em função das partes do sistema e suas interações, assim como em função das 

circunstâncias do ambiente (BUNGE, 1999, p.7).   

Nesse estudo ele será abordado a partir da proposta de Jorge Albuquerque Vieira17, que 

parte dos pressupostos da Teoria Geral dos Sistemas18 , construída como uma Ontologia 

Científica de Bunge e que dialoga com descobertas recentes na área: 

Nosso interesse é congregar as contribuições de desenvolvimento mais recentes na 
área de sistemas, como por exemplo, a termodinâmica dos sistemas abertos longe do 
equilíbrio (PRIGOGINE, 1984) ou as recentes descobertas na área de sistemas 
dinâmicos não lineares em processo de caos determinístico, ou ainda as ideias do 
principio de organização a partir do ruído. (VIEIRA, 2008a. p.22). 

 

Vieira (2008a) parte da definição de Sistema e deriva para a explicação dos Parâmetros 

Sistêmicos, que são as características que ocorrem em todo sistema, independente de sua 

natureza particular.  

No que concerne às Ciências Cognitivas19, destaca-se o paradigma acerca da natureza e 

das relações entre corpo e mente, que funcionam como um contínuo (continuum), inter-

relacional, numa perspectiva entendida como “cognição corporificada”. Pesquisadores neste 

campo, como Damásio (1988, 2000), Jonhson (1999) e Lackoff (1999, 2002), apontam em 

seus estudos que existem correlações intensivas e extensivas entre razão, emoção e sistema 

sensório-motor. 

A mente seria “corporificada”, isto é, estruturada através de nossas experiências 
corporais, e não é uma entidade de natureza puramente metafísica e independente 
do corpo. Da mesma forma, a razão não seria algo que pudesse transcender o nosso 
corpo: ela é também “corporificada”, pois se origina tanto da natureza de nosso 
cérebro, como das peculiaridades de nossos corpos e de suas experiências no 
mundo em que vivemos. (VEREZA, 2001, s/n.). 

  

Essas teorias trazem um entendimento de corpo no qual razão e emoção se dão num 

contínuo de impossível dissociação, pondo em cheque algumas visões características do senso 
                                                 
16 Mario Bunge é físico teórico e filósofo da ciência e professor de lógica e metafísica da McGill University em 
Montreal, Canadá. 
17 Astrofísico, doutor em Comunicação e Semiótica e professor do Programa de Pós-graduação e Semiótica da 
PUC-SP, Vieira vem trabalhando fundamentalmente a interseção entre Semiótica e a Ontologia Sistêmica. 
18 Na Teoria Geral dos Sistemas as noções de coisas, objetos e conceitos passam a ser adotadas como sendo 
relativas a sistemas (VIEIRA, 2008a, p.27). 
19 A Ciência Cognitiva é um campo interdisciplinar de estudo dos processos de conhecimento e da mente que 
combina conceitos e teorias da Filosofia da Mente, Neurociências, Teoria Evolutiva, Linguística, Psicologia, 
Antropologia, entre outros campos. 
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comum na tradição ocidental: corpo como instrumento, máquina, objeto de posse – corpo 

objeto.  

O corpo é compreendido como decorrência da coevolução na sua relação com o 

ambiente, uma vez que não apenas este constrói aquele, nem tampouco o contrário, mas 

ambos são ativos. Coevolução, e não apenas evolução, pois se dá no processo mútuo de 

adaptação entre corpo e ambiente, sistema vivo e meio, isto é, ambos estão reciprocamente 

sujeitos ao processo evolutivo. Linha analítica presente na visão sistêmica da evolução, como 

apontado por Capra (2006, p. 168), a qual desloca o foco da desta para a coevolução. 

Reconhece-se, ainda, os processos de comunicação como fenômeno que nasce no corpo, este 

entendido como mídia do conhecimento.  

Nessa concepção, o corpo é socialmente informado, circunstancial e em contínua 

transformação, no qual o processo de encarnar e interagir no mundo não cessa, gerando 

constantes e mútuas transformações entre aquele e o ambiente.  

Além do diálogo com os diversos artigos e as obras de referência básica citadas na 

bibliografia, a aproximação das noções e referenciais teóricos apontados se deu por meio da 

significativa leitura das teses e dissertações sobre/de dança que vêm sendo desenvolvidas a 

partir de aporte teórico semelhante ao do Mestrado de Dança.   

 Para um panorama da perspectiva sistêmica e suas correlações com os processos de 

comunicação, utilizou-se a dissertação de Adriana Bittencourt, A natureza da permanência: 

processos comunicativos complexos em dança. 

A Tese, publicada em livro, Temporalidade em Dança: Parâmetros para uma história 

contemporânea, de Fabiana Britto (2008), é uma referência para pensar a relação da 

historicidade e temporalidade na dança em uma visão sistêmica.  

Ainda para pensar o ambiente da dança e os modos de organização dos grupos, temos a 

dissertação de Giancarlo Martins sobre a dança de Curitiba, Uma nova geografia de ideias: 

diversidade de ações comunicativas para a dança, e a tese de Gilsamara Moura, O corpo da 

multidão aprende a se comunicar: políticas públicas para a dança em Araraquara de 2001 a 

2008, que apresenta o ambiente do município presente no título. Há também a tese de Isabelle 

Nogueira, Poéticas de multidão – autonomias co-(labor)ativas em rede, que discute os modos 

de organização e colaboração dos ajuntamentos de artistas na contemporaneidade.  

Para noções mais gerais do entendimento do corpo em seus processos de comunicação, 

evolução e cognição, as teses publicadas de Helenas Katz, Um, dois, três. A Dança é o 

pensamento do Corpo, e de Jussara Setenta, O fazer-dizer do corpo: dança e 
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performatividade. De Ivani Santana, a tese Dança na Cultura Digital, e a de Dulce Aquino, A 

dança como tessitura do espaço.  

Aqui, apenas assinalei os referenciais teóricos, noções e ideias que norteiam o 

desenvolvimento desse estudo, que serão abordados mais detalhadamente ao longo dos 

capítulos, quando se mostrarem pertinentes.  

A dissertação desenvolve-se em cinco capítulos, que apresento resumidamente: as 

considerações iniciais, em que aduzo o percurso de construção da hipótese da pesquisa e as 

imbricações metodológicas e teóricas.; o segundo capítulo, em que apresento algumas 

questões sobre a formação da dança hoje e a inserção do conceito de competências e campo 

de formação da dança no Brasil; o terceiro, onde discuto sobre ambiente e sistemas e descrevo 

o ambiente da dança teatral de Fortaleza; o quarto, onde delineio as companhias 

“independentes” e descrevo as categorias de análise nas quais se articularam os processos 

formativos; e , por fim, as considerações de fechamento, sínteses transitórias sobre os 

ambientes estudados, que como sistemas vivos e abertos estão em permanente transmutação e 

coevolução. 
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2  ARTICULANDO IDEIAS E MODOS DE PENSAR A FORMAÇÃO EM DANÇA 

 

 

 

 

A formação artística na dança tem sido tema de diversas discussões (AQUINO, 2001; 

GREINER, 2001, 2004, 2006; IANNITELLI, 2004; KATZ, 1999; LAUNAY & GINOT, 

2003; LAUNAY 2003; MARQUES, 2003, 2007). Um dos focos desse debate é: a quem cabe 

formar o dançarino, o professor, o coreógrafo? Enfim, quem e onde se forma o artista da 

dança20?  

O universo da dança no Brasil alimentou e alimenta certas lendas, mitos e clichês. O 

estudo conceitual e teórico da dança tem sido considerado como uma ameaça ao seu caráter 

de “nobreza” (BRITTO, 1999, p.160), visto que ela é uma “arte que toca a alma” e, portanto, 

não deveria ser racionalizada. Esse é um dos vários clichês que permeiam os entendimentos 

sobre a dança e sua formação. Defendia-se o mito da dança como uma linguagem universal, 

como também a universalidade da técnica do balé clássico, considerada por muitos como 

capaz de embasar “qualquer” obra de dança artística, independente de suas especificidades de 

gênero e de corporalidade. Tais mitos contaminaram e contaminam o ensino da dança de 

vários estados brasileiros, nos quais a sua consideração como matéria de investigação 

conceitual e como campo de conhecimento mostra-se ainda incipiente. 

Isabel Marques e Fábio Brazil, no artigo Quem forma os artistas?21 , apresentam 

prontamente na primeira frase: “Já é quase um jargão nas escolas, formais ou não, a ideia de 

que ‘na escola não formamos artistas’”, o que pode ser identificado como uma ideia de 

senso comum. Por conseguinte, questionam, então, onde se formam os artistas, ao que se 

                                                 
20 Neste trabalho usarei a denominação artista da dança ou profissional da dança para designar o bailarino, dançarino, 
intérprete, criadores, coreógrafos, críticos, curadores, pesquisador e professor de dança. 
21 Artigo publicado na revista eletrônica Carta Maior, em 2005, faz parte de um conjunto de 15 artigos que 
discutem e levantam questões sobre as diferentes interfaces entre dança e educação. Recentemente, foi publicado 
um livro com a coletânea dos artigos. Arte em Questões de Isabel Marques e Fábio Brazil (2012). O artigo na 
Carta Maior - Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=8375. 
Acesso em: 25 jul. 2007. 
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segue, “a resposta mais imediata é: ‘na vida e na lida’; mais contemporaneamente se diria 

‘nas universidades’” (MARQUES e BRAZIL, 2005, p.1) [grifos meus]. 

Christine Greiner (2006, p.31) inicia seu artigo sobre a arte na universidade 

questionando também esse lugar de formação e mencionando: “Antes dos anos 80, quando se 

falava em ensinar dança na Universidade, a reação era praticamente unânime: arte não se 

aprende na escola.” [grifo meu]. Greiner continua: 

Afinal, o treinamento técnico que parecia o instrumental necessário e suficiente 
para dança, bem ou mal, estava disseminado através das academias, ateliês e cursos 
espalhados pelo país. O resto ficaria por conta da singularidade de cada um, do 
talento, da vontade, das aptidões inatas, supostamente essências para a eficiência 
artística. (GREINER, 2006, p.31) [grifo meu]. 

 

 Nas citações acima, Marques e Brasil afirmam que as escolas de Educação Básica22 

não se reconhecem e nem se assumem como espaço de formação artística, argumentando que 

nelas ainda existe uma ideia de que o conhecimento em Arte e a formação artística é somente 

fruto do “talento”, “do dom”. Greiner (2006), por sua vez, afirma que até bem pouco tempo 

atrás, as universidades também não se reconheciam como espaços de formação do artista, pois 

entendiam que o artista é fruto de um aprendizado informal pautado apenas na técnica, 

ficando o resto por conta do “talento”.  

Sob um outro aspecto essa questão não parece estar resolvida, pois, mesmo com a 

inserção da dança na universidade, ainda paira uma dúvida sobre qual o papel que esta deve 

cumprir na formação na área. Existem os defensores da ideia de que a universidade não 

deveria ter a responsabilidade de formar dançarinos, nem professores de dança, mas sim 

articular processos de reflexão, de pesquisa sobre as práticas e fundamentalmente, germinar 

questões (GREINER, 2006, p.31).  

Assim, o ensino e a aprendizagem do artista ficam, em sua maioria, no caso da 

iniciação à Dança, por conta dos cursos livres, academias, ateliês e outros locais não formais e 

assistemáticos, que tendem a desenvolver apenas habilidades motoras especializadas, 

valorizando um modelo específico de corpo ideal e a virtuose da performance, limitando-se ao 

aperfeiçoamento técnico sem relação e estímulo aos processos criativos individuais e a 

reflexão teórico-prática sobre o fazer artístico da dança em suas dimensões estética-técnicas, 

artísticas e históricas. 
                                                 
22 Para o Mistério da Educação, a Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. O objetivo da Educação Básica é assegurar a todos os brasileiros a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.  
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=715&Itemid=864>. 
Acesso em: 07 out. 2008. 
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Esse ambiente informal e assistemático de ensino da dança alimenta ainda outro clichê 

comum, o de que dançarino não pensa, ou que, para atuar artisticamente, o dançarino deve se 

afastar das dificuldades escolares, da racionalidade, da reflexão intelectual. Marques (2003) 

relata que foi incentivada a mudar para uma escola de ensino médio menos exigente para 

continuar no mundo da dança. São comuns as relações feitas entre corpo e emoção nas aulas 

de dança, separados da mente e da razão, que envolvem a aula de matemática e de física, por 

exemplo. Ideias decorrentes do pensamento dualista que permeiam nossa cultura ocidental e a 

educação formal, e que, ao longo do tempo, vêm colaborando para o distanciamento da dança 

do ambiente formal de ensino. 

Esse pensamento dualista, que separa o intelectual do emocional, não é algo intrínseco 

à dança e não está historicamente presente em todos os movimentos de dança. Por exemplo, 

entre as várias inovações emergentes no período da Judson Church 23  – arena de um 

importante movimento de dança americana dos anos 60, que, num impulso inovador, buscou 

novos arranjos em dança e estruturações diferentes para o movimento, configurando-se  numa 

diversidade de propostas compositivas de artistas procurando aproximar a arte da vida – 

destaca-se o Contact Improvisation (Contato Improvisação), sedimentado a partir das 

experiências do agrupamento do Grand Union, do qual Steve Paxton é um dos idealizadores.  

No movimento inaugurado pelo Contato Improvisação, o pressuposto considerado era 

o de que o corpo tem inteligência própria, uma vez que a ação de mover do corpo é inteligente 

em si (FAZENDA, 1996, p.150), correlacionando-se com a ideia de que as habilidades 

corporais necessárias para dançar estão imbricadas como cognição e conhecimento, visto que 

a dança é o pensamento do corpo (KATZ, 2005). Isso corrobora com o paradigma24 que 

entende o funcionamento do corpo e mente como um contínuo (continuum) inter-relacional, 

cuja dissociação é impossível, com relações intensivas e extensivas entre razão, emoção e 

sistema sensório-motor, nomeadas como “cognição corporificada”.  São entendimentos e 

                                                 
23 Judson Memorial Church era uma congregação protestante liberal localizada no bairro boêmio Greenwich 
Village, em Nova York. Lá se reuniu, no início dos anos 1960, um grupo de artistas visuais, dançarinos, músicos 
que formaram uma cooperativa – a Judson Dance Theater. 
24 O modelo dualista vem sendo revisto em diversos campos do conhecimento, e um novo paradigma acerca da 
natureza e das relações entre corpo e mente se tornar cada vez mais presente. Nele, corpo e mente funcionam 
como um contínuo (continuum), inter-relacional. No campo das Ciências Cognitivas, pesquisadores como 
Damásio (1988, 2000), Jonhson (1999) e Lackoff (1999, 2002) apontam em seus estudos que há correlações 
intensivas e extensivas entre razão, emoção e sistema sensório-motor. A mente seria ‘corporificada’, isto é, 
estruturada através de nossas experiências corporais, e não uma entidade de natureza puramente metafísica e 
independente do corpo. Da mesma forma, a razão não seria algo que pudesse transcender o nosso corpo: ela é 
também ‘corporificada’, pois se origina tanto da natureza de nosso cérebro, como das peculiaridades de nossos 
corpos e de suas experiências no mundo em que vivemos (VEREZA, 2001, s/n.). 
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noções que se correlacionam com abordagens criativas, estéticas e educacionais 

contemporâneas de dança que vem se desenvolvendo ao longo do século XX e XXI. 

Refletindo ainda sobre o ambiente de formação escolar, Marques e Brazil (2005) 

perguntam se não podem ser pensados conteúdos básicos para a formação em Artes na escola, 

sistematizados como um conhecimento inicial sobre Artes que favoreça o aluno a estabelecer 

relações críticas e criativas entre a Arte produzida na sociedade e por ele.  

O que leva a refletir, como apontado pelos autores, sobre a formação em Arte na 

universidade. O fato do ensino fundamental e médio não ter propostas e práticas artísticas que 

possam se relacionar ao ensino superior pode compelir a universidade a cumprir um papel de 

formação básica na área das Artes, considerando que os alunos não têm essa base garantida no 

ensino fundamental e médio. Desse modo: 

Professores, pesquisadores, mestres e doutores [nas universidades] deparam-se com 
o vazio, com a inocuidade, com terreno muitas vezes fértil, mas não arado, trazido 
pelos alunos. As dificuldades são imensas e frequentemente os professores não têm 
outra alternativa senão “nivelar por baixo” e abaixar substancialmente as 
expectativas daquilo que poderiam estar ensinando e compartilhando com os alunos 
no Ensino Superior. (MARQUES e BRAZIL, 2005, p.1). 
 

Marques e Brazil fazem uma defesa do ensino das Artes na Educação Básica, coerente 

com a premissa destas como área de conhecimento, propondo aos educandos vivências 

permeadas por conhecimentos e experiências estéticas que colaboram na constituição de 

cidadãos comprometidos com a realidade em que vivem, não restritas apenas à formação de 

futuros artistas, mas também de futuros físicos, matemáticos, engenheiros etc. Considerando o 

pressuposto de que o ensino das Artes é instrumento imprescindível de compreensão e 

atuação do/no mundo,  entende-se que  este deveria ser valorizado na escola, sendo colocado 

no mesmo patamar das outras matérias obrigatórias do currículo escolar. 

No caso da dança, deve-se ponderar sobre esse descompasso de seu ensino entre a 

Educação Básica e o Ensino Superior, uma vez que, para ingressar nos cursos de graduação 

em Dança, além do exame vestibular comum a outros cursos, é necessário um o exame de 

habilidade específica, o que em geral pressupõe algum conhecimento sistematizado de dança, 

ou ainda um conjunto de habilidades inatas buriladas espontaneamente no cotidiano.  

O curso Comunicação e Artes do Corpo da PUC-SP, por exemplo, tem como objetivo, 

dentre outros, formar, um 

[...] bailarino/coreógrafo, ou seja, intérpretes que também buscam coreografar as 
suas próprias obras [...], atuando como pensadores e não apenas executores. 
Evidentemente, essas pessoas já entraram na universidade como uma formação 
previa em dança, que começa, quase sempre, na infância (GREINER, 2004, p.62).  

 



31 
 

Esta afirmação, de Greiner – reconhecida pesquisadora na área da dança, e uma das 

idealizadoras do curso de Artes do Corpo da PUC-SP –, acerca de uma evidente formação do 

bailarino/coreógrafo antes do ingresso no curso universitário, sem questionamentos sobre o 

lugar de formação inicial, básica, particularmente chama a atenção, despertando um conjunto 

de indagações. 

Primeiro, e em geral, essa formação anterior é adquirida em academias e escolas de 

dança, cursos livres, em projetos sociais e/ou em associações, locais nos quais o aprendizado 

da dança nem sempre abrange a amplitude de possibilidades e de conhecimentos que ela 

compreende, enfocando normalmente o ensino e aprendizagem de técnicas. Conforme afirma 

Marques (2005), o conhecimento de arte em espaços informais de ensino é comumente 

direcionado para um código, um modelo de fazer arte 25 . Ademais, as academias são 

particulares e, portanto, o ensino é pago e caro, limitando sobremaneira o acesso. 

Segundo, identificou-se nos últimos anos a disseminação do ensino da dança em 

projetos sociais e ações afirmativas voltadas para jovens e adolescentes carentes. Tais ações, 

em sua maioria, também adotam um entendimento e formação centrados em habilidades 

corporais, e não têm como objetivo principal formar profissionais de Arte/Dança. Ocorrência 

que, mesmo ampliando o acesso, fica à mercê da ambiguidade dos objetivos e da falta de um 

projeto de formação claro. 

 A terceira indagação é: que conexões, e de que ordem, existem entre essas várias 

instâncias de formação: escolas, universidades, academias, cursos livres e escolas de Dança?  

Não há a pretensão de responder à questão de quem forma o artista e o profissional da 

Dança, mas levantar uma reflexão crítica situada nos discursos e práticas da formação 

disseminada no país, buscando colaborar com a identificação dos distintos espaços possíveis 

de formação. Tal questão carece de estudos, particularmente no que concerne a discutir e 

entender o papel que cada espaço cumpre ou que poderia cumprir com vistas à eficiência, 

pertinência e adequação de funções formativas num cenário maior e institucionalmente plural 

de formação em Dança, no contexto contemporâneo brasileiro.  

 

 

 

                                                 
25 Não é objetivo deslegitimar os espaços das academias, cursos livres e ateliês. Devemos pensar o papel desses 
espaços na formação do artista, bem como de que forma a discussão desenvolvida nas universidades e na escola 
podem enriquecê-las. Por exemplo, no caso dos esportes, a existência de escolinhas de futebol nos clubes e em 
outros espaços não concorre com formação esportiva da escola básica e fundamental, mas, sim, a complementam 
como locais de ensino de esportes de boa qualidade e que serão importantes na futura formação do profissional. 
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2.1 ARTE COMO FORMA DE CONHECIMENTO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte apresentam um brevíssimo histórico da 

“arte e da educação” (BRASIL, 1997, p.21), no qual se evidencia uma reorientação do 

pensamento sobre o ensino da arte. Nos anos 1960, questionava-se “basicamente a ideia do 

desenvolvimento espontâneo na expressão artística, procurando definir a contribuição 

específica da arte para a educação do ser humano” (BRASIL, 1998, p.22). Este movimento 

articulou-se em torno de dois eixos: (1) a investigação da natureza da arte como forma de 

conhecimento e (2) uma nova orientação da livre expressão. 

Essa reorientação se deu como contraponto a algumas tendências e concepção de ensino 

da arte que se fizeram presentes na configuração da realidade educacional da Arte no Brasil. 

Concepções que tinham como uma de suas inspirações o pensamento de Herbert Read26 e sua 

ideia central da “educação por meio da arte”, com uma proposta centrada no desenvolvimento 

do aluno, em sua livre expressão, espontaneidade, sensibilidade e criatividade27. Tinha como 

valor a democratização da Arte, por meio do incentivo à criação e produção dos alunos, sem 

discriminação. Para tanto, a criança era afastada da arte instituída pelo adulto (SILVA e 

ARAÚJO, 2007, p.8), de mais a mais, era distanciada do contato com a leitura28/fruição das 

obras de arte e de qualquer conteúdo histórico. 

Apesar dessas concepções e ideias inovadoras para o ensino da Arte e de sua valorização 

como instrumento educacional, no Brasil, sua aplicação se deu com algumas impropriedades 

por causa das condições políticas e educacionais do país na época. A ideia de livre expressão 

era interpretada como uma necessidade de distanciamento do professor, acreditando que suas 

ações poderiam inibir o aluno. Desse modo, o papel do professor ficou excessivamente 

passivo, perdendo, portanto, sua autonomia. Em uma aplicação mecanicista e uma atitude 

simplificadora de ideias, o “aprender a fazer, fazendo”, reverteu-se na trivialização do “deixar 

                                                 
26 Herbert Head, filósofo e crítico de arte inglês, foi um dos disseminadores no século XX da “educação pela 
arte”. Entre várias obras publicadas no Brasil, destacamos “O sentido da Arte” (1931) e “A educação pela arte” 
(1943). 
27 O pensamento do filosofo John Dewey alimentou as ideias pedagógicas da Escola Nova no Brasil e chegou ao 
país por Anísio Teixeira e Nereu Sampaio. Outro pensamento que alimentou as propostas de ensino-
aprendizagem foi o de Viktor Lowenfeld, professor de arte educação, por meio de sua obra “Desenvolvimento da 
Capacidade Criadora”. 
28 O método para o ensino da arte, Aprendizagem Triangular, proposto por Ana Mae Barbosa é constituído pelos 
seguintes componentes: Fazer Arte (ou Produção), Leitura da Obra de Arte e Contextualização. Nesta 
dissertação, quando estivermos tratando de leitura da obra de arte, estaremos nos referindo ao entendimento de 
Barbosa. Essa proposta foi transposta para os PCNs de Arte como: Produção, Apreciação e Reflexão (da 1ª a 4ª 
séries) ou Produção, Apreciação e Contextualização (5ª a 8ª séries) (BARBOSA, 2003, p.8). 
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fazer”, ou seja, deixar o aluno fazer arte, sem nenhum tipo de intervenção ou 

contextualização. 

Também por isso, o movimento subsequente de reorientação sobre Arte se pauta na 

valorização do professor como mediador, aquele que intervém nos processos educacionais.  A 

Arte passa a ser compreendida como área de conhecimento, como uma construção social, 

histórica e cultural sendo diretamente relacionada ao domínio da cognição, e base estruturante 

dos processos racionais por potencializá-la (SILVA e ARAÚJO, 2007, p.11). Além do mais, 

as ações de fazer arte, fruir (ler) e contextualizar (histórica e criticamente) são recursos 

promotores do desenvolvimento da aprendizagem da Arte em seu caráter de forma de 

conhecimento, isto é, essas ações são coerentes com a concepção de arte que produz 

conhecimento. 

Esse movimento e reorientação do ensino da Arte reverberou na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 29 , que ratificou a concepção daquela como área de 

conhecimento, relevando as especificidades das linguagens de dança, música, teatro e artes 

visuais. Para a área da Dança no Brasil, esses discernimentos se configuraram em uma ação 

inaugural, uma vez que a linguagem da dança passou a ser contemplada como área específica 

de conhecimento artístico pela primeira vez no país, como constata Isabel Marques (2003).   

Posterior a publicação dos PCNs de Artes, Marques levanta o questionamento sobre a 

deficiência histórica da qualificação profissional dos professores de dança, declarando a 

necessidade de um maior apoio e comprometimento das universidades e órgãos 

governamentais em relação à pesquisa e à formação do profissional da área, para que essa 

renovação trazida com a especificação dessa arte como linguagem dissociada do bojo das 

artes cênicas pudesse se efetivar. 

Mais de 10 anos se passaram desde a publicação dos PCNs de Arte, e o movimento de 

legitimação da Dança como área de conhecimento autônoma vem sendo acompanhado de 

ações e iniciativas, apontadas no decorrer deste texto, de desenvolvimento da dança no ensino 

e na pesquisa em cursos de graduação30 e pós-graduação31, o que se constata com o crescente 

e significativo aumento dos cursos de formação universitária em dança nos últimos anos.  

                                                 
29 Em 1988, com a promulgação da Constituição, iniciam-se as discussões sobre a nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, sancionada apenas em 20 de dezembro de 1996. Com a Lei no 9.394/96, a arte é 
considerada obrigatória na educação básica (artigo 26, parágrafo 2º). São publicados, posteriormente, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com volumes específicos de Artes (Artes Visuais, a Música, o Teatro 
e a Dança). 
30 Para que se tenha uma ideia do ritmo desse crescimento, a Escola de Dança da UFBA, até o ano de 2006, 
quando completou 50 anos de existência, era a única no Nordeste. Hoje, os interessados em uma graduação em 
dança na região poderão se inscrever nos vestibulares das Universidades Federais de Alagoas, do Ceará, de 
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Ao mesmo tempo, no cenário artístico, houve um aumento do número de festivais 

nacionais e internacionais, festivais de academias, de ações afirmativas onde a dança e seu 

ensino integram projetos socioculturais, das políticas públicas de apoio a produção, circulação 

e pesquisa em dança, como também iniciativas de apoio privado.   

Essa crescente ocorrência de criação de cursos de dança nas universidades do Brasil, 

que também vem acontecendo em outros países, estimula a discussão sobre o papel desses 

cursos e que tipo de formação eles podem oferecer.  Questiona-se o lugar da pesquisa na área, 

os procedimentos mais adequados e as orientações profissionais. Discussões que no ambiente 

da dança brasileira ainda não alcançaram a abrangência que a diversidade do país demanda.  

No entanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), parâmetros que orientam a 

estruturação dos cursos no Ensino Superior, já apresentam uma proposta para ela. Os DCNs 

recomendam que na organização dos cursos de Graduação em Dança e em seus respectivos 

projetos pedagógicos, estejam definidos o perfil do formando e as competências e habilidades 

que serão desenvolvidas no curso.  

Essas diretrizes começaram a ser delineadas a partir da proposta da Comissão de 

Especialistas de Ensino de Artes Cênicas em 199932, na qual se apresentam as bases da 

resolução das diretrizes dos cursos de Graduação em Dança aprovadas em 2004 pelo 

Conselho Nacional de Educação33, e que devem “servir de referência para as instituições na 

organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas 

de conhecimento na construção dos currículos plenos”34. Estabelecem, portanto, autonomia 

para as Instituições de Ensino Superior (IES) de propor seus projetos pedagógicos com base 

nos parâmetros da resolução que deve conter na estrutura, entre outros itens; o perfil do 

formando; as competências e habilidades; e os componentes curriculares, como já 

mencionado.  

Deste modo, os cursos universitários de formação em Dança, que vêm se 

multiplicando pelo país, trazem projetos pedagógicos engajados e apoiados nas diretrizes, e os 

cursos mais antigos têm buscado se adaptar as mesmas.  

                                                                                                                                                         
Pernambuco, do Rio Grande do Norte e de Sergipe e, claro, na cinquentona Escola de Dança da UFBA, que 
também foi pioneira na criação do primeiro Mestrado em Dança do Brasil, em 2005. Igualmente, vem 
aumentando por todo país o número de cursos de Especialização na área. 
31 Dissertação de Mestrado em Dança de Rita Aquino, A constituição do campo acadêmico da dança no 
Brasil. 2008. 146f. - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008, que estuda a produção de teses e 
dissertações em dança no país. 
32 A comissão de especialistas de ensino de Artes Cênicas era formada pelos seguintes professores: Antonieta 
Marília de Oswald de Andrade, Marta Isaacsson de Souza e Silva e Maria Conceição Castro Franca Rocha. 
33Resolução CNE/CES 3/2004. 
34 Parecer CNE/CES 0195/2003. 
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As reformas curriculares vêm adquirindo maior importância no país, buscando 

promover mudanças nos processos educativos das escolas. “Dentre essas reformas, podemos 

citar aquelas que defendem um currículo voltado para a construção de competências no aluno, 

com o argumento de que o ensino por competência é a mais nova palavra de ordem na 

educação brasileira” (COSTA, 2005, p.52). Portanto, como determina a LDB 9394/96, as 

Diretrizes Curriculares devem contemplar, na sua elaboração, a definição das competências e 

habilidades que se deseja desenvolver e construir nos diferentes níveis de ensino.  

 

2.2 A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

As ideias que se apresentarão a seguir partem das propostas enunciadas pelo sociólogo 

suíço Philippe Perrenoud35 que, apesar de não ser o único pesquisador da área da educação a 

tratar da noção de competência, é um importante divulgador desta, considerando ainda sua 

particular e significativa inserção da prática pedagógica e das políticas educacionais no 

universo educacional brasileiro, no âmbito acadêmico.  

A noção de “competência” tem gerado divergências e acirradas discussões no universo 

educacional36. Um olhar panorâmico sobre os textos que a discutem na educação brasileira 

nos permite observar que ela vem ganhando espaço nos documentos oficiais que legislam 

sobre a educação básica e superior37, e que é tratada com muita desconfiança e ressalvas pelos 

educadores e a associações dos profissionais de educação.  

As críticas julgam essa proposta reducionista, pragmática, racionalista, individualista, 

funcionalista, entre outras coisas, e giram em torno de alegações que discutem a adoção da 

noção de competência na educação como um fenômeno da moda, manobra capitalista, um 

retorno à pedagogia por objetivos ou a um excesso de ingerência do mercado produtivo sobre 

a educação. Todavia, há os que consideram sua utilização pertinente na orientação dos 

currículos – uma estratégia pedagógica apropriada. 

As críticas são relevantes principalmente se pensarmos que a noção de competência 

proposta por Perrenoud é polissêmica, sobretudo levando em consideração os diversos 

                                                 
35 Doutor em sociologia e antropologia, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Genebra, e responsável acadêmico do Laboratório de Pesquisas sobre a Inovação na Formação e 
na Educação (Life). Site: http://www.unige.ch/fapse/life 
36 A discussão toma vulto ao levantar a questão dos parâmetros da educação básica e profissionalizante. A noção 
de competência chega a ser comparada aos padrões tayloristas-fordistas. Cf. DIAS (2002), RAMOS (2002, 
2004), PACHECO (2001), ARAÚJO (2002), BONAMINO (2000), COSTA (2005), MAUÉS,WONDJE e 
GAUTHIER (2002).  
37 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394 de 1996. 
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campos teóricos nos quais vem sendo utilizada (econômica, do trabalho, pedagógica, etc). Nessa 

perspectiva, pondera-se que a noção não deva assumir o papel único e central nas discussões sobre 

o currículo. No entanto, deve ser sopesada em seus limites e pertinência nas diversas áreas e 

níveis da educação (ensino fundamental, médio e superior). Ademais, a noção de competência não 

deve ser tomada como um conceito chave, que resolverá todos os problemas e questões 

pedagógicas da educação formal. 

A emergência de um conceito chave tende a se tornar um tipo de “abre-te sésamo”, 

capaz de solucionar todos os problemas fundamentais e esclarecer todos os pontos obscuros 

de determinado campo de conhecimento. É uma ocorrência observável em diversos 

panoramas intelectuais. Contudo, no desenrolar do uso e familiarização com o conceito 

emergente, e após ser incorporado ao suprimento de conceitos teóricos do campo que 

emergiu, as expectativas chegam a um maior equilíbrio quando da sua real utilização. Isso 

produz uma redução do conceito a uma dimensão justa, na qual pode realmente amparar a sua 

utilização, assegurando que sua importância se dê de forma continuada, em vez de ser 

enfraquecida (GEERTZ, 1989, p.13). 

Deve-se estar atento para este aspecto da noção de competências, e essa pesquisa tem 

uma função operativa de análise do ambiente formativo engendrado nas companhias 

“independentes”. 

Em Construir as competências desde a escola, Perrenoud (1999) dedica um capítulo à 

discussão sobre a noção de competência, constatando as dificuldades em delimitá-la devido à 

sua natureza polissêmica. Na busca de redimensionar o conceito e avançar na tentativa de 

explicar a ideia de competência, indica e questiona algumas críticas e compreensões 

recorrentes sobre o conceito, ao tempo em que vai conservando ideias que possam clarear sua 

definição. 

Para tal intento, principia eliminando as pistas falsas: primeiro, ensino por competências 

não é ensino por objetivos; segundo, não se trata de um ensino pautado pelo desempenho, 

apesar do desempenho ser um fator para observação da competência; e,  por último, 

competência não é uma faculdade genética, e sim socialmente adquirida, um aprendizado 

construído. Afirma, portanto, que “as competências, [...], são aquisições, aprendizados 

construídos, e não virtualidades da espécie” (PERRENOUD, 1999, p.21). 

Essas três pistas são características relacionadas ao termo, muito criticadas por outros 

teóricos da educação e pedagogos, os quais afirmam que o ensino por competência é um 

retorno ao ensino por objetivos, e que trazer para a educação o uso da ideia de desempenho 

como fator avaliativo é reducionismo do processo de avaliação. Perrenoud veementemente 
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nega esses entendimentos de competência e afirma que ensino por objetivos pode ser 

compatível com o ensino centrado no conteúdo, mais tradicional, como também a utilização 

de desempenho. Como no caso do aprender de cor, tão comum no ensino tradicional, no qual 

o desempenho é o que está sendo avaliado. De mais a mais, apesar da “competência, invisível, 

só [poder] ser abordada através de desempenhos observáveis não acaba com a questão de sua 

conceitualização” (PERRENOUD, 1999, p.20). 

Perrenoud (1999, p.8) sustenta que “uma competência nunca é a implementação 

‘racional’ pura e simples de conhecimentos, de modelos de ações, de procedimentos”. Não 

deve e não pode ser confundida com “uma estéril obrigatoriedade de procedimentos”. A 

competência passa mais por um saber-mobilizar, referindo-se à mobilização de recursos 

cognitivos, que adjetiva como “uma estranha alquimia” não amplamente descritível. 

Para tentar explicitar o que é uma mobilização de recursos, o autor apresenta o exemplo 

do aprendizado de uma língua estrangeira, examinando a distância existente entre as horas 

acumuladas de aprendizado de uma língua estrangeira e a situação de comunicação oral ou 

escrita. No momento em que a comunicação não se efetiva, questiona-se o que aconteceu: 

porque não se aprendeu nada? Ou esqueceu-se de tudo, ou não se exercitou de verdade, ou 

suficientemente. Os estudos de línguas têm evoluído para métodos orais, com o objetivo de 

superar essa conhecida contradição entre estudo e prática, buscando, numa conjunção feliz, 

portanto aleatória, da repetição e da variação, estimular um engajamento pessoal em seguidos 

intercâmbios verbais, que deve somar-se ainda a um forte desejo de entender e fazer-se 

entender (PERRENOUD, 1999, p.21). 

A articulação conhecimentos-competências não se dá por uma mobilização espontânea. 

Nasce, ao contrário, de um treinamento tão intensivo como o necessário à comunicação em 

uma língua estrangeira. Os esquemas de mobilização de recursos se implementaram por meio 

de múltiplas situações e atividades propostas. No desdobramento de texto, introduz-se a noção 

de esquema, que, segundo o autor, é útil para descrever e explicar a noção de competência. 

Perrenoud (1999, p.23) apresenta o conceito de esquema como um conceito intuitivo, 

complexo e onipresente na obra de Jean Piaget, definido como uma estrutura invariante de 

uma operação ou de uma ação. Entretanto, essa estrutura não está condenada a repetições 

idênticas, já que dispõe de flexibilidade de acomodações menores para enfrentar várias 

situações de estrutura igual.   

Os esquemas são estruturas cognitivas de adaptação do individuo ao ambiente, padrões 

de comportamento ou pensamento. São tratados como um conjunto de processos no sistema 
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nervoso. Eles não são observáveis e, se inferidos, configuram-se como construtos hipotéticos. 

Os esquemas são adquiridos pela prática e se apoiam em teorias, nem sempre explícitas ou 

conscientes. O desenvolvimento da capacidade de mobilização de recurso incide, por 

exemplo, nesse aspecto: 

o exercício da competência passa por operações mentais complexas, 
subentendidas por esquemas de pensamento, que permitem determinar 
(mais ou menos consciente e rapidamente) e realizar (de modo mais ou 
menos eficaz) uma ação relativamente adaptada à situação 
(PERRENOUD, 2000a, p.15). 

 

Afirma, ainda, que a competência 

[...] orquestra um conjunto de esquemas. Um esquema é uma totalidade 
constituída, que sustenta uma ação ou operação única, enquanto uma 
competência com uma certa complexidade envolve diversos esquemas de 
percepção, pensamento, avaliação e ação, que suportam inferências, 
antecipações, transposições analógicas, generalizações, apreciação de 
probabilidades [...] (PERRENOUD, 1999, p.24). 

 

Salienta-se que o vínculo com o pensamento piagetiano não se dá apenas pela via da 

utilização do conceito de esquema. Pois, para Perrenoud (2000b), a abordagem por 

competências dá continuidade à visão construtivista e interacionista de aprendizagem.  

A competência, em sua gênese, passa por raciocínios explícitos, decisões conscientes, 

inferências e hesitações, ensaio e erros, não sendo obrigatória a automatização total ou 

parcial. Os esquemas complexos se montam a partir de esquemas mais simples, e para sua 

rotinização e automatização “de funcionamento cognitivo complexo é necessária fortíssima 

redundância de situações semelhantes.” (PERRENOUD, 1999, p.25). 

O aspecto de aquisição socialmente situada da incorporação dos esquemas é levantado 

por Perrenoud (1999), congregando a ideia de habitus (Bourdieu), ou seja, um conjunto dos 

esquemas constituídos em dado momento de nossa vida, entendido como 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 
apreciações e ações e torna possível cumprir tarefas infinitamente diferenciadas, 
graças à transferência analógica de esquemas que permitem resolver problemas 
(BOURDIEU, 1972 apud PERRENOUD, 1999, p.24). 

 
Perrenoud discorre sobre a necessidade da reflexão e da automatização na construção da 

competência. Para afirmar que a atuação da competência ocorre de várias formas, discorre 

sobre as duas circunstâncias: nas mais automatizadas, em que o esforço e o tempo quase não 

são percebidos entre a situação a ser enfrentada e a sua resolução; e em casos no qual a 

reflexão é necessária, pois a mobilização de recursos cognitivos não são evidentes. No 
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primeiro, no qual parece não haver uma reflexão mínima, tende-se a não perceber 

desenvolvimento de competência, mas para o autor, ainda nessa situação, está se dando uma 

ação de competência.  

Existem tantas competências quanto existem situações, declara Perrenoud. Para 

confrontá-las, lançamos mão de nossas aquisições e experiências, num processo que se dá 

entre inovações e repetições. Isto é, para enfrentar novas situações e obstáculos, dispomos de 

respostas rotineiras a situações semelhantes, ou respostas novas a serem construídas no 

contexto. As competências são vistas como transversais, no que se refere às múltiplas 

situações análogas, porém não idênticas, na diversidade de situações que elas podem resolver. 

Na maioria das situações, vamos construindo e desenvolvendo progressivamente as 

competências, pela repetição de situações semelhantes. No campo profissional, as situações 

semelhantes se fazem constantes, com alto índice de repetição, e, assim, as competências 

constroem-se numa velocidade maior, fazendo do campo profissional um lugar privilegiado 

para o seu desenvolvimento, como aponta Perrenoud (1999, p. 29). 

Para concluir a tentativa de delimitar e explicitar a noção de competência, Perrenoud 

questiona o uso equivalente de savoir-faire e competência que se dá em diversos contextos. 

Savoir-faire é uma expressão que se refere a saber-fazer, ou à habilidade para fazer algo. Pode 

também ser usada como a expressão em inglês know how. O autor entende que um savoir-

faire não deixa de ser uma competência, porém, uma competência pode ser mais complexa, 

aberta, flexível do que um saber-fazer, estando mais articulada com conhecimentos teóricos. 

Concluindo, após enumerar alguns indícios assinalados por Perrenoud para tentar 

explicitar a noção de competências, segue aqui sua própria definição: 

Uma competência é um saber-mobilizar. Trata-se não de uma técnica ou 
de mais um saber, mas de uma capacidade de mobilizar um conjunto de 
recursos – conhecimentos, know-how, esquemas de avaliação e de ação, 
ferramentas, atitudes – a fim de enfrentar com eficácia situações 
complexas e inéditas (PERRENOUD, 1998, p.208). 

 

Ele acrescenta, ainda, que, envolvida na ideia de competência, está a “capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD, 

2000, p.15). 

Como apontado, o conceito de competência é cercado de críticas e confusões. Essa 

explanação das propostas de Perrenoud acerca deste conceito se faz importante para 

dimensionar seus limites e pertinência para esta investigação, uma vez que ele funcionará 
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como um norteador na identificação, análise e descrição dos processos formativos colocados 

em ação dentro das companhias “independentes” de dança.  

A utilização do conceito na investigação deve-se também ao destaque que lhe é 

atribuído nos documentos oficiais de orientação educacional do Ministério da Educação (LDB, 

DCNs e PCNs), bem como nos projetos pedagógicos de cursos de graduação em Dança, 

articulando-se com alguns princípios educacionais presentes nessas diretrizes e alguns 

projetos, como “a ideia de integração entre teoria e prática e a estratégia de conexão dos 

saberes ou a noção de inter/transdisciplinaridade”38 (MOLINA, 2008, p.45).  

Articula-se ainda com os pressupostos de interação entre criar e conhecer, 

antecedentes necessários para o ensino da dança propostos hoje, nos quais o conhecimento em 

dança se realiza no fazer, apreciar e contextualizar a dança articulada a sua realidade sócio-

político-cultural. Desse modo, entende-se que a noção de competência é significativa nesta 

reflexão sobre a formação e o ensino da Dança. 

 

2.3 O CAMPO DA FORMAÇÃO EM DANÇA NO BRASIL 

 

No Brasil, nesses últimos dez anos, o número de universidades tem aumentado, e o 

ensino profissionalizante da Dança vem se consolidando no âmbito da graduação. 

Considerando a inexistência de programas de pós-graduação em dança no país até pouco 

tempo atrás, alguns programas de pós-graduação em áreas afins (Comunicação, Artes, Artes 

Cênicas, Educação, Sociologia, entre outros) contribuíram para a qualificação de profissionais 

de Dança e para a ampliação da produção acadêmica. Em 2005, foi criado o primeiro curso de 

mestrado em dança no Brasil, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Esse 

recente panorama vem se mostrando favorável ao incremento da discussão acerca da 

formação na área, atualizando e dando legitimidade acadêmica, como também acrescentando 

as oportunidades e o interesse na profissionalização.   

Apesar desse crescimento acadêmico, que envolve o ensino, a extensão e a pesquisa 

em Dança, a identificação do que seja necessário para a formação profissional contemporânea 

em dança, suas práticas de ensino e suas abordagens técnicas 39  assinalam variadas 

controvérsias.  

                                                 
38  Alexandre José Molina apresentou, como tema de sua dissertação do Mestrado em Dança, intitulada: 
(Im)pertinências curriculares nas licenciaturas em dança no Brasil e defendida em 2008, um estudo sobres as 
propostas curriculares dos cursos de licenciatura em dança. 
39 Arte e técnica são palavras de origens etimológicas diferentes, latim e grego respectivamente. Tiveram por 
muito tempo um significado correspondente, mas, historicamente, esses significados e o uso das palavras foram 
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Uma delas diz respeito à dança contemporânea que, em sua produção atual, apresenta 

uma versatilidade de performance, e, no que se refere aos seus processos de criação 

coreográfica, demanda corporalidades múltiplas, corpos híbridos ou ecléticos, como 

assinalado por Louppe (2000). Desse modo, observa-se que a produção de dança 

contemporânea aposta mais na diversidade da experimentação do que na formação em uma 

única modalidade técnica. A formação tem sido híbrida, constituída por diversas ignições 

distintas, que, muitas vezes, não apresentam uma referência corpórea constitutiva a partir de 

procedimentos testados anteriormente (GREINER, 2006, p.32).  

Refletindo sobre o desenvolvimento de habilidades técnicas eficazes para essa 

produção contemporânea, observa-se uma questão recorrente: funciona ainda como base de 

formação “a eterna receita do balé clássico, com doses de dança moderna, pitadas do 

‘contemporâneo’, assim mesmo, absolutamente generalizado, sem qualquer especificidade” 

(GREINER, 2004, p.57) ou problematização no campo dos estudos da formação em dança? 

Logo, a questão em relação a qual técnica de dança deve estar presente na formação 

parece ainda relevante. Primeiro, ela aparece constantemente nas discussões sobre formação, 

o que significa que é uma questão que necessita de atenção; segundo, a falta de clareza em 

relação à técnica pode refletir numa falta de clareza das noções de corpo, de dança e de 

educação – três elementos fundamentais na definição dos pressupostos e parâmetros 

metodológicos de ensino da dança, princípios norteadores da sua formação. 

Ademais, algumas concepções e representações sobre a técnica de dança ainda se 

fazem presentes no ensino e nas práticas, alimentando um entendimento da natureza e função 

da técnica, como no caso comum em que se acredita e dissemina a ideia de que o balé clássico 

é uma técnica base para qualquer proposta de dança, servindo ainda para embasar o 

aprendizado de outras danças “menos sofisticadas”.  

Vejamos algumas críticas a essa noção de técnica de dança universal.  

Quem continua apresentando a dança como linguagem universal ou o balé como 
técnica capaz de preparar o corpo para qualquer tipo de dança está colaborando 

                                                                                                                                                         
se distinguindo. Não existe arte sem técnica, mas a arte também não se resume a questões técnicas. As noções 
dominantes e as representações sobre a técnica na dança trazem consigo divergências, controvérsias e confusões. 
Inicialmente, é importante ressaltar que, como nos propõe Marcel Mauss (1974), podemos chamar de técnica 
corporal o uso que os homens fazem de seus corpos. Desse modo, a técnica de balé é uma técnica corporal, como 
também a técnica de Marta Graham, ou ainda o sapateado, que são algumas das técnicas corporais de dança 
sistematizadas e legitimadas no meio. Assim, a dança não está dissociada das técnicas corporais que a constroem 
significativa e formalmente. Entretanto, é comum tratar as técnicas corporais de dança apenas pelo termo 
‘técnica’, sem especificidade alguma, como também não identificar técnica de dança onde não existe uma 
técnica de dança sistematizada e reconhecida. No decorrer desta dissertação, sempre que estivermos tratando de 
técnica de dança, ou técnica, estaremos nos remetendo às técnicas corporais presentes nas fazer artístico da 
dança, sejam estas sistematizadas, categorizadas ou não. 
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para a difusão de lendas, não de conceitos capazes de promover uma 
investigação a respeito do movimento e da dança. (KATZ, 1999, p.14). 

  

Tratando ainda do balé clássico: 

[...] acreditar que essa técnica seja mesmo capaz de funcionar como base para 
todas as danças possíveis que um corpo (de todas as culturas!) possa executar. 
Trata-se, como parece óbvio, de um equívoco. (PEREIRA, 1999, p.237). 

 

Apesar dessas ideias críticas em relação à universalidade da técnica de dança estarem 

há algum tempo sendo apresentadas nos debates e investigações sobre a dança, elas ainda 

parecem estar fortemente arraigadas no ensino informal e formal da dança no Brasil. 

Sílvia Geraldi (2007) discute, em seu texto, acerca das representações sobre técnicas 

de dança, considerando que é comum ouvir de jovens, artistas profissionais e estudantes em 

formação a declaração “eu não tenho técnica”. Declaração genérica, ao invés de “eu não tenho 

esta ou aquela técnica”, que é mais específica. Para a autora, esse é um problema-chave do 

aprendizado da dança, e está relacionado à hegemonia do modelo estético tradicional do balé 

clássico e a concepção equivocada da acepção de uma técnica base para qualquer dança. 

Geraldi (2007) afirma que as novas tendências estéticas e de padrão técnico necessitam passar 

por um processo de sistematização com fins didáticos, sugerindo que as revoluções estéticas 

nem sempre vêm sendo acompanhadas de uma similar renovação pedagógica.  

Cada técnica de dança está interligada a uma estética adequada aos seus propósitos e 

contextos, o que possibilita refutar o entendimento de uma técnica de dança que serve de base 

para qualquer proposta de dança. Isto é, uma técnica de dança específica serve para otimizar 

determinada proposta de dança, pois as técnicas só podem funcionar como base per se: a 

técnica de balé clássico serve como base do balé clássico, a técnica de dança moderna para 

dançar as coreografias baseadas em cada uma de suas propostas; e assim por diante 

(STRAZZACAPA, 2006, p.47). Como esclarece Katz (1999, p.19), “um corpo onde a técnica 

de Martha Graham se torna padrão de movimento não transita com tranquilidade onde o 

exigido é a especialização em balé clássico e vice-versa”.    

A partir das considerações acima, pode-se apresentar o entendimento de técnica como 

uma ação mediadora para fazer algo, como o grau de habilidade ou de domínio de 

fundamentos exibidos em qualquer performance (IANNITELLI, 2002, p.30).  Na dança, a 

técnica tem sido relacionada apenas com a aquisição de habilidades motoras específicas. Mas, 

segundo Dantas, pode ser compreendida de forma mais ampla: 
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A técnica – entendida como modo de fazer – pode surgir a partir das 
necessidades da coreografia e/ou das necessidades do coreógrafo, mas está 
sempre ancorada em um mundo, em uma dada realidade e, por isto, se destina a 
participar e a partilhar dos acontecimentos do lugar. Além disso, uma técnica 
surgida em um processo particular pode passar de um procedimento individual 
para outro consagrado pelo uso coletivo (DANTAS, 1999, p.40). 

 

Tanto a concepção como o desenvolvimento de uma técnica de movimento estão 

diretamente relacionadas ao projeto educacional, social, ao contexto cultural e aos valores 

éticos e estéticos de seu tempo (DANTAS, 1999, p.36).  Por isso, torna-se relevante a 

discussão sobre as noções de técnica de dança para a definição dos pressupostos e parâmetros 

metodológicos de ensino da dança. 

Ao reconhecer a multiplicidade e complexidade da cena da dança na contemporaneidade, 

e os entendimentos acerca da técnica e de sua função no fazer artístico, observamos que 

maiores reflexões sobre a formação em dança na contemporaneidade, questionando conteúdos, 

métodos e pedagogias, permitem determinar com mais clareza procedimentos e configurações 

educacionais da formação do artista da área. Nessa perspectiva, uma formação naquela deve 

se conectar com a heterogeneidade de práticas e de formas de dança, numa visão flexível que 

pensa a escola como um ambiente de práticas e métodos que podem ser continuamente 

construídas, relativizadas e historiadas (LAUNAY & GINOT, 2001, p.5). 

Iannitelli (2004, p.32), com base no trabalho de Damásio (1998), afirma “que cada 

pessoa possui mecanismos neuromusculares, psicológicos e mentais singulares que informam 

a sua percepção, o processamento e a ação, desse modo, ao lado do contexto e da disciplina 

devem ser consideradas também o aluno e o seu processo de aprendizagem”. Busca-se, então, 

uma pedagogia com múltiplos referenciais, centrada a um só tempo no contexto, nos alunos 

(em seus processos de ensino-aprendizagem) e nos conteúdos, numa tentativa de aproximar e 

de estabelecer um diálogo constante entre a experiência social, cultural do sujeito, com as 

práticas artísticas e os processos de ensino-aprendizagem da dança (IANNITELLI, 2004, 

MARQUES, 1994). 

Isabel Marques (2003) identifica conteúdos da dança escolar que contemplam suas 

diferentes subáreas: aspectos de estrutura do aprendizado do movimento (educação somática e 

técnicas), disciplinas que contextualizam dança (estética, história da dança, saberes de 

anatomia, fisiologia, cinesiologia, entre outras) e a vivência da dança (improvisação e 

composição coreográfica), que abrange uma preparação que não está centrada somente no 

desenvolvimento de habilidades motoras, e pretende articular a dança como arte no processo 

educacional.  
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A partir desses entendimentos, criar e conhecer mostram-se como processos 

indissociáveis no ensino da dança e, surge assim, um novo olhar e novos pressupostos e ações 

nos projetos pedagógicos de formação na área. Um exemplo é a Escola de Dança da UFBA. 

Pioneira na criação do primeiro curso de graduação em dança no Brasil (1956), a Escola da 

UFBA, em 2001, implantou um projeto-piloto de reforma curricular para os cursos de 

graduação em Dança, com “uma estrutura inovadora, cujo conteúdo programático das 

disciplinas se reintegra na construção de um corpo de conhecimento, revelando uma 

preocupação com a integralidade da produção artística, como expressão da complexidade do 

ato criador em dança” (AQUINO, 2001, p.49). 

O projeto estrutura os vários conteúdos programáticos em três módulos pedagógicos: 

estudos do corpo (com objetivo de aquisição de técnicas corporais e habilidades motoras, 

acompanhada de fundamentos teóricos de cinesiologia e de estudos históricos das técnicas de 

dança), processos criativos (com o objetivo de despertar o interesse pela pesquisa dos 

elementos constitutivos da criação em dança e do exercício das relações com outras formas 

artísticas, como complementares para a elaboração da produção e criação cênica 

contemporânea) e estudos críticos analíticos (com o objetivo de construção de um aporte 

teórico que privilegie a dança como área de conhecimento em seus aspectos filosóficos, 

históricos e conceituais) (AQUINO, 2001 p.48). 

Este pensamento, que prevê a integração do ensino da dança com a criação artística 

pressupõe a efetividade das relações educacionais implícitas e explícitas nos processos 

artísticos.  Concepção que sustenta ainda reflexões sobre a integralidade na relação e atuação 

do docente-artista, artista-cidadão, entendendo que o conhecimento em dança diz respeito à 

conexão e ao diálogo entre arte, ações críticas, criativas e contextualizadas social e 

culturalmente, e presumindo uma formação na qual se assume e entende o professor e o aluno 

concomitantemente como artistas, produtores, pesquisadores e apreciadores da arte, sob a 

égide das vivências criativas. 

Além disso, a concepção de que o processo de aprendizado da arte se faz sobre o tripé 

fazer, fruir (ler) e contextualizar histórica e criticamente a arte, aduna-se com as propostas e 

os entendimentos do ensino da dança que integram teoria e prática, ensino e o fazer artístico. 

Observando-se que os projetos dos novos cursos de dança, na reformulação de antigos cursos 

e as propostas de ensino de dança na escola formal têm se pautado por essas concepções, 

pensamentos e princípios.   
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Este estudo utilizará como referência para identificar as competências necessárias à 

formação do artista/docente/cidadão alguns projetos pedagógicos de curso de graduação em 

Dança, os DCNs e os PCNs de Arte e o material didático da disciplina Prática do ensino da 

Dança, da Professora Virgínia Chaves (em anexo). 

Vejamos como as competências figuram nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Dança (Resolução CNE/CES 3/2004). Eles indicam que o curso 

deve possibilitar a formação profissional que revele competências e habilidades para 

I - domínio dos princípios cinesiológicos relativos à performance corporal; 
II - domínio da linguagem corporal relativo à interpretação coreográfica nos 
aspectos técnicos e criativos; 
III - desempenhos indispensáveis à identificação, descrição, compreensão, análise e 
articulação dos elementos da composição coreográfica, sendo também capaz de 
exercer essas funções em conjunto com outros profissionais; 
IV - reconhecimento e análise de estruturas metodológicas e domínios didáticos 
relativos ao ensino da Dança, adaptando-as à realidade de cada processo de 
reprodução do conhecimento, manifesto nos movimentos ordenados e expressivos; 
V - domínio das habilidades indispensáveis ao trabalho da Dança do portador de 
necessidades especiais, proporcionando a todos a prática e o exercício desta forma 
de arte como expressão da vida; 

 

A apresentação de todos os artigos é relevante, uma vez que essas são as diretrizes que 

orientam os projetos pedagógicos dos cursos de graduação na área. No levantamento feito dos 

projetos disponíveis na Internet, e na apresentação desses cursos nos sites oficiais das IES, 

observou-se que os elementos solicitados nas DCNs, perfil do formando e das habilidades e 

competências desejadas, estão presentes ora de forma detalhada, ora de forma superficial, 

sendo que, com referência às competências e habilidades, observa-se que alguns cursos 

seguem as indicações das diretrizes de modo mais direto, já outros, de modo mais implícito. 

Não se listarão exaustivamente as competências presentes nesses documentos citados, que 

serão apresentados quando se fizerem necessários no decorrer deste trabalho.  

Descrever as concepções e os princípios presentes no ensino da dança, bem como 

identificar competências desejadas e necessárias para formação profissional na área, alguns 

dos objetivos desse capítulo, tem uma finalidade mais específica dentro dessa pesquisa, pois 

as concepções descritas e as competências identificadas terão função operativa na análise e 

descrição dos processos formativos que se dão nas companhias independentes de Fortaleza, 

objetivo geral desse estudo. Estudo que questiona como as companhias independentes de 

dança, em suas ações de manutenção, processos de criação e circulação artística, oferecem 

oportunidades de formação e de desenvolvimento de competências para a profissionalização 

em dança. Tal questionamento decorre de um pressuposto advindo de minha atuação e 

experiência com a dança, na qual houve um dinamismo de saberes em ação, de saberes e 
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experiências que se coadunaram com processos criativos/formadores na prática artística, de 

forma reflexiva e contextualizada. Ao atuarem com esta perspectiva, os grupos articulam 

relações entre “saber-fazer” e “saber”, propondo uma atuação sólida e uma atitude crítica e 

criativa diante do aprendizado.  
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3  O AMBIENTE DA DANÇA
40
 TEATRAL

41
 DE FORTALEZA 

 

3.1 AMBIENTE E TEORIA GERAL DOS SISTEMAS 

 

Nada que está no mundo é fixo, mas antes, sínteses transitórias. Nessa perspectiva, a 

mudança e a reorganização são fatores para a permanência das coisas no mundo. Do mesmo 

modo, a coadaptação contínua entre os organismos (coisas, ideias, sistemas, danças, etc.) e o 

ambiente é o que determina a coevolução e também a permanência de ambos.  

É necessário compreender o sentido de historicidade implicado em qualquer um dos 

dois como estados circunstanciais de um processo contínuo no tempo42.   

Partindo dessas compreensões, para entender como se configuraram as companhias 

“independentes” em Fortaleza, é necessário observar sua emergência no ambiente da dança 

teatral da cidade, em seu contexto histórico-cultural e evolutivo. Por conseguinte, é elementar 

descrever como se conforma o ambiente da dança teatral de Fortaleza. 

Porém, antes, se explicitará, por meio dos respectivos referenciais teóricos, noções e 

ideias subjacentes à proposta do capítulo. 

Inicia-se pela definição de sistema, para que, a partir dela, se possa pensar o ambiente 

e os parâmetros que acompanham a evolução dos sistemas.  

Dado um agregado de coisas, concretas ou ideias, de qualquer natureza, se constituirá 

um sistema desde que partilhe propriedades, sendo que o fator regulador dessa partilha é a 

ação interativa (BRITTO, 2008, p.68). Dito de outro modo, o sistema é um agregado de 

                                                 
40 Nesta pesquisa não trataremos da materialidade da dança, das obras dançantes produzidas em Fortaleza, mas 
do contexto de existência da dança.  
41 Ao denominar dança teatral estou tratando da dança ocidental que emerge nas cortes europeias nos séculos 
XVI e XVII, desenvovendo-se a partir do Renascimento com o surgimento do balé, e configurando-se como 
dança teatral espetacular. Dessa origem até os dias atuais muitas mudanças se operaram, e a dança com fins 
artísticos e/ou espetacular hoje se configura de várias formas. Ressalta-se esse aspecto especialmente neste 
capítulo para explicitar que não estamos tratando de diversas outras manifestações de dança – danças folclóricas, 
populares ou outras que existiam e existem na cidade de Fortaleza. 
42  Entende-se o tempo, a seta do tempo, como proposto por Prigogine (2003, p.55), “O tempo é fator de 
organização, diferenciação e complexificação dos sistemas físicos, biológicos e culturais” (BRITTO, 2008, p.14), 
conforme descreve Fabiana Britto em sua tese de doutorado, publicada com o titulo Temporalidade em Dança – 
Parâmetros para uma história contemporânea, desenvolvida com base na noção de Tempo proposta por 
Prigogine.  
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elementos que são relacionados entre si a ponto de partilhar propriedades (VIEIRA, 2006, 

p.88). 

Um aspecto que deve ser considerado é que os sistemas são sempre abertos em algum 

nível – trocam energia, matéria ou informação –, “o que implica que sejam envolvidos por 

outro sistema, o que em Teoria de Sistema é o chamando ambiente” (VIEIRA, 2008a, p.30). 

O Ambiente é um dos parâmetros sistêmicos43 básicos, e “trata-se de um sistema que 

envolve um determinado sistema” (VIEIRA, 2008a, p. 33).  

São três os parâmetros sistêmicos básicos ou fundamentais, a saber, Permanência, 

Ambiente e Autonomia. Eles são características de sistemas das mais variadas naturezas. 

Entre eles parece existir uma hierarquia; logo, a emergência de um sistema só é possível 

quando se constitui permanência, através de trocas e interações com o meio ambiente, 

elaborando estoques de recurso e fazendo emergir a função memória ou hábito. 

O primeiro parâmetro, a Permanência, deve ser entendido como um processo contínuo 

de transformação, de coevolução, fundamentada na reconfiguração do sistema devido as suas 

trocas interativas. Concerne à tendência que todas as coisas têm de permanecer no tempo, 

nesse sentido, permanecer é estar em continua coevolução, estabelecida por meio de trocas 

interativas com outros sistemas e seu entorno, o meio Ambiente. “Essas trocas são 

coadaptativas na medida em que o meio ambiente fornece informações ao sistema e ele ao 

meio ambiente” (MACHADO, 2001, p. 41). Desse modo: 

 
O ambiente não é, assim, sinônimo de “mundo físico externo”, mas existe sempre 
em relação ao organismo. A partir deste entendimento sobre o ambiente, Lewontin 
chama atenção, em contraposição à visão do organismo como passivo, para o fato de 
que são os mesmos que determinam, em suas “atividades vitais” (ibid: 57), quais 
aspectos do mundo constituem seu ambiente. O ambiente emerge como o “entorno 
relevante” (idem) ao organismo. Além disso, o autor argumenta que os organismos 
“constroem ativamente, no sentido literal da palavra, um mundo à sua volta” (ibid: 
59), promovendo sistematicamente alterações em seu entorno relevante (DEUS, 
2007, p.66). 

 

O ambiente refere-se às condições de existências e possibilidades conectivas, ou seja, 

às condições de permanência, uma vez que “no ambiente encontram-se os estoques 

                                                 
43 Os parâmetros sistêmicos, de acordo com a Teoria Geral dos Sistemas proposto por Bunge, são aquelas 
características que ocorrem em todos os sistemas, independentemente da natureza particular de cada um. Estão 
divididos em duas classes: os parâmetros sistêmicos básicos ou fundamentais, aqueles que todo e qualquer 
sistema possui, independente de processos evolutivos; e os parâmetros sistêmicos evolutivos, que exprimem 
temporalidade nos sistemas. Surgem ao longo da evolução, podendo estar presentes em um e não em outro, ou 
ainda, não estar presentes em um determinado sistema, mas vir a emergir no mesmo em algum tempo futuro. 
(VIEIRA, 2008a). 
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necessários para o sistema efetivar seu processo de permanência” (BRITTO, 2008, p.71), 

entendido, ainda, como um conjunto de condições para as relações acontecerem.  

Desse modo não pode haver organismo sem ambiente, nem ambiente sem organismo, 

e o ambiente é caracterizado pelas atividades do organismo (LEWONTIN, 2002, p.53,58). 

Logo o ambiente não é algo dado a priori, ele se constitui coevolutivamente com o organismo, 

e essa relação é pautada por diversos fatores. 

Um sistema, no processo de permanecer por meio das trocas contínuas com seu 

ambiente, internaliza estoque de recursos (de energia e matéria em todas as suas formas, logo, 

de informação). O parâmetro Autonomia refere-se a esses estoques internalizados no sistema 

ao longo do tempo, e têm um caráter histórico, o que gera a “função memória”. Esta conecta o 

sistema presente ao seu passado, possibilitando possíveis futuros (VIEIRA, 2006). Nesse 

sentido, possibilita a seleção de informações. 

A memória está associada ao repertório particular do sistema, elaborado a partir de 
estabilização de mecanismos e estratégias adaptativas, desenvolvidos ao longo da 
sua história de interações (BRITTO, 2008, p.73). 

 

A memória é função imprescindível para a permanência de um sistema. Pode-se 

encontrar sistemas de todos os tipos e de diversos níveis de complexidade. Portanto, existem 

memórias simples, como o que ocorre em sistemas de baixa complexidade, e a memória, por 

exemplo, de um ser humano, e seu complexo processo cerebral, em sistemas de alta 

complexidade (VIEIRA, 2008a, p.34). 

As trocas entre sistemas e seus elementos, e os processos coevolutivos implicados nas 

relações e inter-relações dos ambientes e sistemas têm um caráter informacional, por 

conseguinte, apresentam-se os modos de ação da informação. 

Esta cumpre o papel de organizar e de singularizar o sistema, fixando-se como códigos 

e regularidades. Ao repetir, ao replicar e produzir padrão, a informação também tenta 

permanecer (MACHADO, 2001, p.11).  

Uma função da informação, entre outras, é distinguir a existência, singularizar e 

particularizar o que existe (MACHADO, 2001, p.11). Nesse sentido, “a informação é a 

diferença que faz a diferença”, como articula Gregory Bateson44 (apud Vieira, 2003, p.2). 

Contudo, a diferença sempre se estabelece na dinâmica relacional do sistema e do ambiente, e 

não se constitui como algo em si.  

                                                 
44 Gregory Bateson (1904-1980) biólogo e antropólogo inglês, radicado nos Estados Unidos, foi um pensador 
importante nas áreas de antropologia e comunicação. Foi casado com Margaret Mead (1901-1978), importante 
antropóloga culturalista estadunidense, com quem manteve uma cumplicidade intelectual por toda vida. 
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O jogo da permanência resulta numa unidade singular, o que pode ser entendido como 

formato de uma identidade, pensada como síntese circunstancial alcançada pelo exercício 

contínuo de interação coadaptativa, e não como propriedade intrínseca das coisas, mas 

coerências transitórias geradas pela contínua interação (BRITTO, 2008). 

Além dos parâmetros sistêmicos básicos têm-se os parâmetros evolutivos que ocorrem 

ao longo do crescimento da complexidade do sistema, e têm uma conotação de temporalidade. 

São eles: Composição, Conectividade, Estrutura, Integralidade, Funcionalidade e 

Organização; e o parâmetro livre da Complexidade que acompanha o sistema durante toda a 

sua evolução. Tais parâmetros permitem observar e analisar os níveis e características dos 

sistemas em suas transformações. 

As noções de coesão e coerência relacionadas aos parâmetros evolutivos igualmente 

permitem analisar e observar a evolução de um sistema. Elas se aproximam respectivamente 

das ideias de sintaxe e semântica.  

A coesão está associada à conectividade e estrutura, no nível das relações e conexões. 

O aspecto da conectividade refere-se a um sistema onde as conexões são fortes o suficiente 

para mantê-lo no tempo que será dito coeso, no aspecto da estrutura (número de conexões e 

relações) referente à importância diferenciada que tais relações apresentam, ou seja, sua 

diversidade relacional (VIEIRA, 2003, p.7). 

A coerência reflete as características do todo, das possíveis relações do sistema com o 

seu ambiente, seu nível de integralidade e organização; é o teor de coerência sistêmica e se 

refere ao significado e às propriedades emergentes (VIEIRA, 2006, p.91). 

A noção de auto-organização é pertinente para o entendimento dos pressupostos do 

pensamento sistêmico, coevolutivo, e da complexidade adotada, a qual se vincula ao estudo 

das estruturas dissipativas, que apresentam um processo auto-organizativo, aos quais os 

sistemas vivos abertos que têm a instabilidade como condição associada estão sujeitos.  

Ilya Prigogine 45 , em seus estudos dos sistemas dinâmicos longe do equilíbrio 

(instáveis), desenvolveu a teoria das estruturas dissipativas, que são processos irreversíveis. 

Nelas, percebeu que, longe do equilíbrio termodinâmico, a matéria adquire novas 

propriedades. Ocorre a criação de uma nova organização (MASSONI, 2008).  

Pode-se descrever esse processo do seguinte modo: sob condições tais, um sistema 

suscetível a flutuações – perturbações aleatórias que se amplificam e levam ao aumento da 

instabilidade do sistema até um limite, denominado ponto de bifurcação – se rompe, e após 
                                                 
45 Ilya Prigogine, físico-químico russo, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1977, pelos seus estudos em 
termodinâmica de processos irreversíveis, com a formulação da Teoria das Estruturas Dissipativas.  
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esse ponto, o sistema tende a atingir uma nova estabilidade, mas agora apresentando novos 

modos de organização, estruturalmente mais complexos – diz-se que o sistema evoluiu.  

Dadas as suas características, esse é um fenômeno auto-organizativo: processos 

contínuos e difusos, imprevisíveis e irreversíveis, dos quais as condições iniciais são 

consequências da coevolução dinâmica anterior do sistema, que não podem ser restauradas, 

como também o novo regime de funcionamento deste não pode ser previsto (BRITTO, 2008, 

p.53). 

O pensamento sistêmico é contextual, processual e complexo, vê o Universo em 

termos de relações, de integração e de auto-organização, ou seja, um sistema de sistemas e 

subsistemas, estes associados a processos, inter-relações e interações. Do mesmo modo, 

organismos vivos, sociedades e teorias são sistemas. Amplamente, todos os objetos são 

sistemas ou componentes de sistemas. Esse postulado vale tanto para coisas concretas e 

materiais como para as ideias46, como afirma Bunge (1999, p.11). 

Em seu livro Sistemas Sócias e Filosofia, Bunge (1999) discorre sobre o enfoque 

sistêmico em sistemas sociais. Para entender o funcionamento de um sistema, o autor afirma 

que se deve presumir sua composição e estrutura, e explorar o entorno com o qual interage. 

Por conseguinte, as sociedades humanas são sistemas de sistemas, que, segundo o autor 

(1999, p.40), são compostas de quatro subsistemas principais: biológico, político, econômico 

e cultural – o último trata de atividades cognitivas e morais. Observa-se, ainda, que os 

sistemas culturais adquirem forma singular, e os mecanismos de comunicação a que 

pertencem garantem sua manutenção.   

Como se viu, o enfoque sistêmico aborda as coisas do mundo como sistemas ou 

componentes de sistemas. O corpo, a dança, os grupos de dança, a sociedade, as instituições, 

as ideias são sistemas, e podem ser, desse modo, entendidos e explicitados. Sendo assim, “a 

história de um sistema vivo é a história dos ambientes por ele elaborados” (VIEIRA, 2006, 

p.112).   

Sob essa perspectiva, neste capítulo, se descreverá o ambiente da dança teatral de 

Fortaleza, suas inter-relações e interações e alguns aspectos do processo de coevolução desse 

ambiente e seus agentes.   

O ambiente da dança é entendido como o contexto histórico-cultural, os agentes, que 

fazem a dança teatral da cidade, e o conjunto de condições que possibilitam relações, 

                                                 
46 No original “Todos los objetos son sistemas o componentes de sistemas. Este principio o postulado vale tanto 
para las cosas concretas o materiales como para las ideas. Vale para átomos, personas, sociedades, e sus 
componentes, así como para las cosas compuestas de los mismos". 
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codeterminados por estes (sejam pessoas ou coisas). Esse ambiente está situado geográfica e 

historicamente na cidade de Fortaleza, mas se correlaciona em diferentes graus com 

contextos, fatores e agentes da dança nacional e internacional. Dessa forma, ele é composto 

por sistemas de formação, sistemas de produção, sistemas conceituais sobre dança. Estes, 

ainda, são formados por escolas de dança, academias, grupos, entidades representativas, locais 

de apresentação, locais para produção, dançarinos, professores, diretores (de academias, 

escolas, grupos, entidades), produtores culturais, críticos de dança, pesquisadores, órgãos 

públicos, leis de fomento, entre outros componentes que podem configurar esse ambiente, 

levando em contas sua estrutura e complexidade. 

Na descrição, que se segue, dos desdobramentos que historicamente constituíram esse 

ambiente, os eixos cronológicos da narração foram uma solução descritiva, e não devem ser 

tomadas como caráter de progresso e linearidade dos eventos descritos, pois este ambiente 

deve ser visto como uma rede que se expande no sentido multidirecional e simultâneo do 

fluxo de continuidade histórica.  

 

3.2 EIXOS DE OCORRÊNCIA DA DANÇA EM FORTALEZA 

 

A dança teatral fortalezense é um advento relativamente recente e podemos visualizar 

eixos de sua ocorrência na segunda metade do século XX. Há controvérsias de quando a 

dança teatral passou a ser produzida na cidade, visto que pesquisadores e jornalistas dão 

informações divergentes. 

Indícios da dança teatral em Fortaleza são apontados por Rosa Primo (2006) nos idos 

dos anos 1920, com a produção de dança teatral em eventos da “alta sociedade cearense”, 

vinculados ao nome de Paurillo Barroso47, que criou alguns espetáculos para os salões dos 

clubes burgueses da cidade e para o Theatro José de Alencar (TJA)48.  

Primo (2006) afirma que, nesse período, a dança de Fortaleza se assemelhava em 

alguns aspectos aos bailados dos salões da sociedade de corte, orientada em torno de uma 

visão profundamente elitista. Um desses aspectos de semelhança é a valorização do ideal de 

                                                 
47Paurillo Barroso (1894 – 1968), reconhecido compositor musical cearense, foi um importante articulador 
cultural da cidade de Fortaleza, um dos fundadores do Conservatório Alberto Nepomuceno e da Sociedade de 
Cultura Artística. Foi diretor do Cassino Atlântico no Rio de Janeiro entre 1943 e 1951 e do Theatro José de 
Alencar, em Fortaleza, de 1956 até sua morte, em 1968. Na pesquisa realizada por Rosa Primo, ela encontrou 
documentação, folder e releases, em que Paurillo figura como coreógrafo e diretor de alguns espetáculos de 
dança teatral.  
48O Theatro José de Alencar (TJA) é historicamente um importante componente da vida cultural da cidade. 
Inaugurado em 1910, é um teatro-monumento com arquitetura eclética, que congrega o estilo art noveau do seu 
palco principal e foyer, os Jardins de Burle Marx e o anexo Centro de Artes Cênicas construído nos anos 1990. 
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civilidade e da politesse, em adesão ao movimento mundial de “modernização” e civilização. 

Outro aspecto é a composição do elenco formado, que, em sua maioria, eram “as senhorinhas 

da alta sociedade do Ceará”, amadoras, como acontecia nos salões, onde os nobres dançavam 

com a finalidade de se destacar na sociedade cortês. 

Desse modo, a dança teatral na cidade acontecia nos “salões nobres” e nas “festas de 

arte” realizadas nos clubes sociais, onde as senhoritas da sociedade atuavam como bailarinas, 

uma demonstração da educação e etiqueta dessa classe abastada, enfim, sinais de progresso e 

de civilidade da sociedade burguesa fortalezense.  

Nessa perspectiva, percebe-se que as primeiras aulas de balé49 de que se tem notícia na 

cidade não tinham como objetivo a formação profissional em dança, mas o desenvolvimento 

da elegância e polidez das senhoritas bem nascidas, para que pudessem mostrar-se nos salões 

“nobres” da cidade. Isso é ssemelhante ao que acontecia nas cortes europeias, onde “os nobres 

se expunham como bailarinos, a partir do treinamento que recebiam como parte de sua 

educação” (MONTEIRO, 2006, p. 53). 

 

3.3 CONTAMINAÇÃO DE IDEIAS DA DANÇA TEATRAL 

 

A história da dança cearense é atravessada pela vinda de forasteiros50, pela migração 

de dançarinos cearenses para outras cidades, e por seus retornos. Pode-se citar os cearenses 

Hugo Bianchi, que morou por alguns anos no Rio de Janeiro e estudou no Curso de Ballet do 

Serviço Nacional de Teatro 51 , com Eros Volúsia 52 , e Regina Passos, sobrinha de Lucy 

Barroso, que fazia cursos de balé anualmente na mesma cidade. Os forasteiros Tereza 

Bittencourt (carioca) e Dennis Gray (paulista), que lá residiram por algum período, foram 

alguns dos nomes, entre poucos, que marcaram a emergência da dança teatral em Fortaleza.  

Historicamente, Hugo Bianchi e Regina Passos foram os primeiros a estabelecer 

escolas de balé na cidade, que permanecem até hoje. Por conseguinte, partindo deles, a dança 

                                                 
49 Lucy Barroso, irmã de Paurillo Barroso, e sua sobrinha Walkyria Araújo mantiveram um “curso de dança 
clássica” na Sociedade de Cultura Artística nos meados dos anos 1930, mas há algumas dúvidas referentes a que 
gênero de aulas de dança elas ensinavam. Ver Primo (2006, p.181).  
50 O uso do termo forasteiro não tem caráter pejorativo, apenas o sentido denotativo de “quem é de fora”. 
51  A escola funcionava no palco do Teatro Ginástico. Foi dirigida por quase vinte e sete anos por Eros Volúsia, 
que em 1939 havia sido nomeada diretora pelo então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. 
(PEREIRA, 2003: 183).  
52 Dançarina brasileira conhecida internacionalmente por levar tema das danças brasileiras para os palcos e 
cinema. Eros Volúsia iniciou suas primeiras aulas de balé na Escola de Bailados do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro em 1928. Após quatro anos na Escola, Eros encerra seus estudos de balé, alegando que não era essa a 
linha que gostaria de desenvolver em suas apresentações. Partiu, assim, para uma pesquisa do que chamaria de 
“criação do bailado nacional”. (PEREIRA, 2002, p.178). 
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teatral começa a se estabelecer naquele lugar, desenvolvendo-se, transformando-se e 

perdurando com eles, com a família deles e com seus respectivos alunos. 

Desse modo, a partir das filhas e alunas de Passos e Bianchi53, pode-se estabelecer 

uma rede de como foram surgindo e se organizando as academias de dança na cidade. Regina 

Passos abriu sua academia de balé em 1954, e, posteriormente, suas filhas Tereza Passos 

(professora da Academia de Dança Regina Passos), Claudia Borges (Academia de Dança 

Claudia Borges), Vera Passos (Academia de Dança Vera Passos) e Michelle Borges, filha de 

Claudia Borges, que inaugurou, em 2003, a academia Studio de Dança Michelle Borges. 

Regina salienta que suas filhas abriram academias de Jazz e Sapateado54, deixando o ensino 

de balé clássico com ela (PRIMO, 2006, p.196).    

Hugo Bianchi ao retornar para a cidade, cria sua escola de balé acadêmico, sendo, 

segundo ele, o primeiro a montar balés de repertório (Gisele, Lago dos Cisnes, Quebra-nozes, 

La shyphide, etc.) nos palcos e salões nobres de Fortaleza. Posteriormente, suas alunas 

também foram criando escolas e atualmente são proprietárias de reconhecidas escolas de balé 

e dança da cidade. Algumas delas: Mônica Luiza, Gorete Quintela, Madiana Romcy, Denise 

Galvão, Dora Andrade, Jovita Farias, Helena Coelis, entre outras. Essa rede de expansão nos 

ajuda a explanar como a dança na cidade foi se replicando, revelando suas referências 

estéticas e educacionais e modos iniciais de organização. 

A dança teatral cearense foi construída a partir de um referencial do balé55 romântico, 

período em que a dança teatral ocidental sistematizou sua imagem e ganhou um perfil mais 

definido, com parâmetros cênicos que balizam o balé acadêmico ainda nos tempos atuais.  

Podemos dizer que essa dança, que emerge nos anos 50 e 60, segue o modelo de 

educação de dança já estabelecido nos grandes centros do país, no caso, mas referenciado no 

Rio de Janeiro. Trabalha e constrói corpos dançantes por meio de uma disciplina 

uniformizadora e hierarquizada do tradicional ensino do balé acadêmico, centrado no 

virtuosismo técnico, no qual, o importante é aprimorar, controlar e vencer o corpo e seus 

limites, exigindo desse corpo uma submissão e adaptação corporal, emocional e mental. 

                                                 
53 Regina Passos (1923) foi casada com Luiz Gonzaga da Frota Passos, com quem teve 6 (seis)  filhos: Américo, 
Regina Cláudia, Luiz Júnior, Carlos Roberto, Ana Luíza, Teresa Cristina e Vera Elizabeth Passos, dos quais três  
se dedicam a dança. Hugo Bianchi (1926) não teve filhos. Suas ex-alunas deram continuidade a seu legado no 
Balé Cearense. 
54 O Jazz e o Sapateado tiveram origem popular concomitante nos Estados Unidos, apesar do sapateado ter raízes 
nos tamancos irlandeses. Partindo do ritmo Blues, o ritmo Jazz passou a ser "dançado-sapateado" pelos negros 
americanos dando início às duas modalidades existentes até hoje. O Jazz-dance possui base na criação livre, 
usando princípios básicos de balé Clássico ou da dança Moderna. 
55 A dança teatral ocidental nasce como balé na Renascença, mas é no Romantismo que se sistematiza. 
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(MARQUES, 2003). É central, ainda, a questão do belo56, com a perspectiva de que não é o 

artista que cria a natureza, e, sim, que é ela que age sobre ele. Logo, a habilidade artística se 

dá como um “dom da natureza” (PRIMO, 2006, p.210). 

Circunstancialmente, nesse período, pode-se dizer que ainda não existia um ambiente, 

mas um protoambiente de dança teatral, constituído pelas academias de Regina Passos (1952) 

e Hugo Bianchi (1965)57 e seus alunos, pelas apresentações no TJA e circulação eventual de 

espetáculos de dança com “grandes nomes” nacionais e internacionais do balé clássico, 

promovidos pela Sociedade de Cultura de Artística58.  

As duas academias foram, por um bom tempo, quase exclusivamente os espaços de 

ensino de dança (balé) e de produção de dança teatral da cidade. No período, surgiram 

algumas academias que não se estabilizaram, como por exemplo, em 1963, a Academia de 

balé Vaslav Veltchek, dirigida pela professora e bailarina Tereza Bittencourt Paiva. Carioca 

com formação em balé clássico, Tereza veio morar em Fortaleza com seu marido B. de Paiva, 

cearense e dramaturgo, a convite do então reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Antônio Martins Filho, para lecionarem no Curso de Artes Dramáticas (CAD), pois ela 

também trabalhava com expressão corporal para teatro. Por um pedido de uma colega, abriu 

uma turma de balé com 10 alunos, na UFC. Com o crescimento da turma, transferiu as aulas 

pra o TJA. Em 1968, voltou com o marido para o Rio Janeiro, fechando, desse modo, a 

academia. Com sua partida, Hugo Bianchi59  assumiu a disciplina Expressão Corporal no 

Curso de Artes Dramáticas, onde atuou entre os anos 1960 e anos 197060, ocupando, em 

seguida, o espaço de ensino do balé no TJA (PRIMO, 2006; SOARES E MENEZES, 2011). 

                                                 
56 A questão do belo nas artes refere-se ao entendimento da função da arte de criá-lo. As ideias de belo mudaram 
no transcurso da história. Hoje, a arte não é vista mais apenas como produção de beleza, mas como expressão, 
crítica da realidade social, conhecimento, entre outras coisas.  
57 As datas de abertura das primeiras academias de Regina Passos e Hugo Bianchi, não são precisas uma vez que 
artigos de jornal da cidade, depoimentos e livros apresentam datas divergentes. Neste estudo, estou considerado 
a data mais antiga. 
58 A Sociedade de Cultura Artística foi fundada em novembro de 1935, sendo os principais fundadores Paurillo 
Barroso, Alberto Klein, Esmerino Barroso Neto, Perboyre Quinderé, entre outros. A SCA era composta por um 
grupo seleto que tinha como objetivos promover as Artes na cidade de Fortaleza. A área da dança, via SCA, foi 
estimulada pela vinda de grandes nomes internacionais do balé clássico, que se apresentaram pela primeira vez 
no palco do Theatro José de Alencar, como a bailarina Tamara Toumanova, em 1954; o Balé da Juventude, em 
1956; o Balé de Nina Verchinina, em 1957; o Balé Society da Juventude, em 1956; o Balé Society, com direção 
de Tatiana Leskova , em 1958; os bailarinos Nora Kovach e Istvan Rabovsky, em 1962; entre outros (PRIMO, 
2006). 
59Hugo Bianchi teve seus primeiros contatos/práticas com Arte também por meio do Teatro, exercendo, na 
cidade, a atividade de diretor e ator. Foi um dos responsáveis pela criação do Teatro Experimental de Arte, junto 
com B. de Paiva, Haroldo Serra e Marcus Miranda, no idos de 1952 a 1956, considerado um importante evento 
no teatro cearense. Em 1965, Haroldo Serra convida Bianchi para dançar na montagem de “Valsa Proibida” de 
Paurillo Barroso, sua parceira foi Tereza Bittencourt. 
60Texto da História da CAD de Ricardo Guilherme. Disponível no site: http://teatroicaufc.wordpress.com/teatro-
universitario/curso-de-arte-dramatica/. Acessado em 13 de março. 2011. 
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Ainda nos anos 1950 e 1960, têm-se um incipiente e insubstancial agregado de 

agentes, produção, difusão e ensino de dança. Mesmo assim, é possível identificar as 

características das relações que se vão articulando nesse meio. Os dois agentes que nucleavam 

o trânsito de informações da dança teatral na cidade eram Passos e Bianchi, essa polarização, 

entre outros fatores, gerou uma grande rivalidade entre eles, e, consequentemente, entre seus 

alunos. Desse modo, não aconteciam relações diretas entre as academias e entre seus alunos e 

professores, o que conformou uma atmosfera de “desunião” entre as academias de balé na 

cidade por longo tempo.  

Dentro das academias, as inter-relações se pautavam pelo autoritarismo e hierarquia, 

com a autoridade máxima do professor, fato que, no caso Bianchi, fazia com que este fosse 

visto como uma figura paterna. No seu livro, Rosa Primo trata do ambiente de ensino da 

dança teatral cearense e das diferentes disposições de corpos nele construídos. Primo (2006) 

descreve alguns depoimentos das ex-alunas de Bianchi, os quais, recorrentemente, dizem que 

ele era quase um pai para elas. Do mesmo modo, são também recorrentes nos discursos as 

referências ao quanto amavam a dança e como fariam qualquer sacrifício por ela, num ato 

quase que religioso. A dança era tratada como um ente supranatural, o que corroborava uma 

visão da dança como um “dom” de poucos, em que o sacrifício e a passividade são tidos como 

predicados inerentes à atividade do artista. 

Outra recorrência nesses discursos é a forma firme e controladora com que Bianchi 

conduzia suas aulas e ensaios, nos quais se utilizava, por exemplo, de uma vara para bater nos 

braços e nas pernas das alunas quando errassem o passo que estava sendo executado, afora 

outras atitudes severas.  

É importante destacarmos que o teor disciplinar do ensino do balé não estava 

desconectado do caráter disciplinar do ensino formal, que, cultural e historicamente, tem se 

configurado em metodologias diversas em nossa sociedade ocidental. O castigo e a punição 

por meio de palmatória e outros instrumentos, ou ainda discursos humilhantes, foram práticas 

legítimas dentro dos liceus e escolas por vários séculos. Todavia, o século XX foi palco de 

mudanças substanciais nas práticas pedagógicas, pautadas por mudanças na relação professor-

aluno, sobre as quais não temos dimensões precisas das reverberações nas academias e 

escolas de dança informais na atualidade. 
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Mais uma recorrência nos discursos, descritos por Primo (2006), era a rivalidade 

interna entre as alunas nas academias61. Nelas figuram eventos nos quais elas sentem-se 

“massacradas” por causa da inveja provocada por estarem, por exemplo, dançando o primeiro 

papel62 nos espetáculos, gerando um clima de competitividade agressiva entre as alunas.   

Resumidamente, podemos descrever as relações nas academias por seu caráter 

autoritário, hierárquico, de doação devotada, de punição e rivalidade interna e externa. 

Emerge dessas relações uma atitude de “posse”, na qual as alunas e os professores deviam ser 

fiéis às suas academias e não deviam fazer aulas ou lecionar em outras, de modo que não 

havia intercâmbio no ensino, nem no âmbito criativo. 

Nessa perspectiva, a falta de cooperação entre as academias e as rivalidades internas e 

externas são atitudes que poderiam ter levado “à morte” desse protoambiente de dança teatral 

que se desenvolvia no período, pois “nenhum sistema existiria sem alguma cooperação 

deliberada ou tácita” (BUNGE, 1999, p.44). Apesar disso e, como tudo que existe tende a 

permanecer, outros fatores motivaram a coevolução do ambiente.  

Esse ambiente, em seu contínuo processo de expansão, passa a apresentar uma maior 

diversidade informativa. Nos anos 1970, surge uma experiência descentralizada do eixo 

elitista63 em torno de Regina Passos e Hugo Bianchi.  

Em 1974, foi criada a Escola de Dança Clássica e Moderna do Sesi (Serviço Social da 

Indústria), sob a direção de Dennis Gray64, tendo, em seguida, a colaboração de Jane Blauth65. 

A escola tinha como objetivo servir às famílias dos operários. Seu público eram as crianças 

(meninos e meninas) de 8 a 14 anos. Apesar do modelo educacional implementado por Dennis 

Gray não diferir muito das práticas pedagógicas que se operavam nas academias da cidade, a 
                                                 
61 O número de meninos que faziam aula de dança era muito escasso na época. A presença de meninos na dança 
ainda é uma questão de debate em relação ao ensino, como se pode observar em publicações sobre o tema. Um 
exemplo são os textos de Susan Stinson sobre o assunto: Reflexão sobre a dança e os meninos e Vozes de 
meninos adolescentes, Revista Pro-Posições, V.09, n.2(26) junho 1998 da Faculdade de Educação da Unicamp. 
Disponível em: <http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/edicoes/sumario11.html>. Acesso em: 14 nov. 2008.  
62 A função de Primeira Bailarina faz parte das estruturas das companhias de dança clássica, no qual contam com 
mais de uma primeira bailarina. Elas dançam os papéis principais nos balés dançados pela companhia. 
63 Elitista aqui não se refere especificamente a um domínio econômico, mas uma rede de controle, influência, um 
domínio do trânsito de informação que tende a gerar um sentimento de propriedade, e que pode se estabelecer 
sem intenção clara e objetiva de se tornar uma elite. 
64 Dennis Gray nasceu no interior de São Paulo, em 1928. Estudou balé com Maria Olenewa – bailarina russa 
fundadora da Escola e do Corpo de Baile do Municipal do Rio de Janeiro –, inicialmente em São Paulo 1944. 
Em 1945, Dennis entra na Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao lado de Eugenia 
Feodorova, Tatiana Leskova, Nina Verchinina e Maria Olenewa, Dennis Gray é uma das figuras marcantes na 
história da dança no Brasil (PRIMO, 2006, p.214). 
65 Jane Blauth estudou dança com Tony Petzhold, Tatiana Leskova, Eugênia Feodorova, entre outros. Atuou 
como bailarina no Theatro Municipal do Rio de Janeiro; no Le Theatre D’Art du Ballet, em Paris; no Zurich 
Operhaus, Suíça; na Companhia Brasileira de Ballet; no Ballet Stagium; e como professora no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, do Ballet Stagium e Teatro Municipal de São Paulo. Disponível em:< 
http://www.elianacaminada.net/prefacio_jane.htm>. Acesso em: 08 jan. 2009. 
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experiência do Sesi foi importante para o desenvolvimento da dança cearense, pois produziu 

uma descentralização geográfica, uma vez que a escola estava localizada na região industrial 

da cidade, e não nos bairros centrais e de classe média. Houve também uma mudança de 

público, visto que os alunos não eram as senhoritas da classe alta cearense, mas os filhos e 

filhas de operários, estimulando, por exemplo, a formação de rapazes66 na dança, o que era 

incomum nas academias de balé.  

Diante disso, percebe-se um novo vetor de ocorrência da dança teatral, que 

desencadeia uma heterogeneização do perfil e classe social dos alunos e uma descentralização 

geográfica, a despeito do curso do Sesi ter características estéticas, técnicas e didáticas 

semelhantes aos existentes na cidade, trabalhar com dança clássica e os métodos de aulas com 

teor disciplinar. 

Esse novo vetor de ocorrência promoveu a iniciação de dançarinos e dançarinas que 

ainda hoje atuam dentro e fora da cidade, e que se constituíram em agentes relevantes nas 

transformações no cenário da dança cearense. Possibilitou, ainda, a conexão de um novo 

circuito de informação no ambiente, uma vez que Blauth, além da formação clássica, tinha 

passado pelo Ballet Stagium.  

 “Dennis Gray formou bailarinos que ganharam o mundo, trabalhando em palcos que 

fizeram a história da dança, seja em outros países ou no Brasil, seja na própria cidade de 

Fortaleza” (PRIMO, 2006, p.220).  Nomes como Chica Timbó, Francisco Timbó, Anália 

Timbó, Flávio Sampaio, Wilemara Barros, Robson Rosa, Angelino Albano e Fernando 

Mendes, são só alguns entre tantos outros. Mas a experiência durou pouco: em 1978, com a 

mudança de direção do Sesi67, a escola foi fechada. Os ex-alunos que não foram buscar a 

profissionalização em outros estados, engajaram-se em outras escolas ou buscaram 

desenvolver seus próprios espaços de estudo/criação em dança. 

Outras academias surgem, gerando diversas possibilidades de circulação de 

informações. Um exemplo foi academia de Helena Coelis. Ela tinha feito aulas com Hugo 

Bianchi e Regina Passos, e também participado da escola do Sesi. Tendo em vista as relações 

estabelecidas com os alunos no Sesi e o fim do projeto, alguns ex-alunos de Dennis Gray 

viram na academia de Coelis um espaço congregante, passando a fazer aulas lá.  Helena criou 

um ambiente de troca de informações em sua academia, pois além dos estilos – jázz, 

                                                 
66 Como já citado, o número de meninos que faziam aula de dança era muito escasso na época, o que tornava 
incomum e reduzida a formação dos dançarinos. 
67 O diretor-geral do Sesi e presidente da Confederação Nacional da Indústria, o engenheiro Thomaz Pompeu de 
Souza Brasil Neto, tinha convidado Dennis Gray para dirigir a escola, mas com sua saída em 1978, a escola de 
dança do Sesi é fechada.  
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sapateado e balé – havia cursos com professores de outros estados, o que criava um espaço de 

movimentação de dançarinos com interesses diversos (PRIMO, 2006). Observa-se uma 

expansão do ambiente, embora as práticas hierárquicas, autoritárias e de rivalidade entre as 

academias tendesse a se replicar, tornando-se um padrão de inter-relações, modelando as 

práticas de ensino centradas na performance técnica, na autoridade do professor e na atitude 

de aprendizagem passiva do aluno, como também padrão de relações entre as academias.  

 

3.4 REPLICAÇÃO DE RELAÇÕES E HÁBITOS 

 

Nos anos 1980, é possível observar uma reorganização no ambiente da dança da 

cidade: há um número maior de academias, que naquele momento se distribuíam entre balé 

clássico, modern-jazz e sapateado. Emergem associações e grupos de dança, gerando ainda 

um movimento em torno das questões sobre a profissionalização dos artistas.  

Nos primeiros anos da década, surgiram as primeiras companhias, como a Vidança 

Companhia de Dança, de Anália Timbó (1981), que dura até hoje, apesar da mudança de 

perfil, e pertence à ex-aluna da Escola de Dança do Sesi; e GAD68, de Helena Coelis (1982), 

ligada e mantida pela Academia Helena Coelis. Concomitantemente, surgem outros grupos 

ligados às academias e compostos por seus alunos mais adiantados: 

 
A Academia de Goretti Quintela, ex-aluna de Hugo Bianchi, fundou o grupo 
Vivência, com um estilo mais voltado ao neoclássico; a Academia de Dora Andrade, 
também ex-aluna de Hugo, formou o Grupo Dora Andrade, com um estilo mais 
moderno; e na Academia Cláudia Borges – “famosa” academia de jazz da cidade – 
surgiu o Grupo Pano de Boca, com direção de Vera Passos, irmã de Cláudia 
(PRIMO, 2006, p.237). 

 

Consecutivamente, essas circunstâncias geraram condições para que, em 1984, fosse 

criada a Associação das Academias de Dança de Fortaleza, e, em 1987, uma associação de 

Grupos Permanentes de Dança do Ceará (Gepedance), que tinha a finalidade de reunir as 

companhias permanentes69 da cidade, funcionando também em parceria com a Associação das 

Academias.  

Esta última estabeleceu em seu estatuto um regimento para nortear o funcionamento 

das escolas filiadas. Alguns pontos determinantes do estatuto dizem respeito ao preço mínimo 

                                                 
68 O GAD se denominava inicialmente Grupo Amador de Dança, depois a sigla passou a designar Grupo Ação e 
Dança. Helena Coelis mantém até hoje sua Academia, que mudou a atuação nos últimos anos para musculação e 
ginástica. 
69  O Gepedance não fazia distinção do estilo de dança das companhias associadas. Uma das importantes 
companhias fundadoras da associação foi o Grupo de Tradições Cearenses (GTC), dirigido por Elzenir Colares. 
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e máximo para matrículas e mensalidades das escolas, além de estabelecer normas para a 

realização dos espetáculos anuais das academias e designar as condições, e dar poderes a elas 

para “cadastrar seus profissionais”, cujo texto literal diz: “as academias associadas estão aptas 

a cadastrar seus profissionais. – no caso, professores, bailarinos e coreógrafos, com o mínimo 

de seis anos de formação de dança” (PRIMO, 2006, p.211). 

Pode-se observar que a associação acaba cumprindo uma função de regulamentação e 

ordenação das academias, defendendo os interesses diretos das proprietárias. Apesar das 

rivalidades entre aquelas, pode-se observar uma atitude cooperativa nesse ato congregante, 

também observada na ação de criação do Gepedance, composto praticamente pelas mesmas 

fundadoras da Associação das Academias, e que cumpria a função de organizar mostras de 

dança dos grupos associados. Salienta-se, entretanto, que, no período, a criação de um apoio a 

eventos destinado ao estados, via associações, pela então recém-criada Fundação Nacional de 

Arte Cênicas70 (Fundacen), foi um fator relevante para a criação do Gepedance.  

Nesse período, as academias solidificaram sua atuação, e é possível visualizar a 

emergência de um ambiente (sistema) de dança teatral, composta por um número razoável de 

academias de dança (dedicadas ao balé, ao modern-jazz e sapateado), de dançarinos, e de uma 

produção artística local 71 , além de grupos, em sua maioria, vinculados às academias e 

organizações de classe. 

Intensificou-se e diversificou-se um trânsito de professores-artistas de dança, com 

formações distintas na cidade, que ministravam oficinas e cursos, o que possibilitou, por 

conseguinte, uma diversidade de circulação de informações. Entre elas, é possível identificar 

contatos com as ideais de dança moderna e ao que se convencionou denominar “dança 

moderna brasileira”, sendo o paulistano Ballet Stagium72 o seu principal representante (REIS, 

2005, p.8).  

                                                 
70A Fundacen foi criada em 1987 e absorveu o INACEN – Instituto Nacional de Artes Cênicas, que tinha sido 
criado no início dos anos 1980, pelo então Secretário de Cultura Aloisio Magalhães (PE), órgão vinculado ao 
Ministério da Educação e Cultura. A Fundacen convivia com outros institutos e fundações, como a Funarte, 
Fundação Nacional de Artes, criada em 1975. A criação da Fundacen é fruto da separação entre o Ministério da 
Cultura e o da Educação, em 1985, no governo de José Sarney, que criou vários organismos: Secretarias de 
Apoio à Produção Cultural (1986); Fundação Nacional de Artes Cênicas (1987); Fundação do Cinema Brasileiro 
(1987); Fundação Nacional Pró-Leitura, reunindo a Biblioteca Nacional e o Instituto Nacional do Livro (1987), e 
Fundação Cultural Palmares (1988). Depois, em 1994, a Fundacen foi incorporada à Funarte. 
71 Ressalta-se que nas academias de balé há uma tendência a remontar balés de repertório, convidando, muitas 
vezes, o primeiro bailarino e o coreógrafo de outra cidade. Nas de Modern-Jazz também se tendia a convidar 
coreógrafos de outros estados, mas se tinha uma produção de coreógrafos locais. 
72 A Ballet Stagium é uma das mais representativas companhias independentes, criada em 1971 por Marica 
Gidali e Décio Otero, na cidade de São Paulo. Informações sobre grupo podem ser encontradas no site da 
companhia: <http://www.stagium.com.br>.  
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O Ballet Stagium desenvolveu uma estética que Helena Katz identifica como um 

“fenômeno tipicamente brasileiro” (KATZ, 1994: 18). O grupo fazia uma dança engajada, 

tendo surgindo nos anos duros do golpe militar, em que tentava se aproximar da realidade 

brasileira em suas temáticas, levando sua dança a pontos ermos do Brasil – Serra Pelada, 

Pantanal, Rio São Francisco, Parque Nacional do Xingu – e aos locais mais populosos – 

Avenida Paulista, favela da Rocinha (RJ). Inserida em um contexto artístico, no qual outras 

Artes brasileiras73 discutiam de modo engajado a realidade do país, a companhia produzia 

obras dançantes inspiradas por obras da literatura, da dramaturgia e pelo cotidiano brasileiro 

do período.  

No trabalho do grupo, a formação do balé não foi descartada, as coreografias poderiam 

ser inseridas, muitas vezes, numa linguagem neoclássica74, mas, segundo Reis (2005), esse 

caráter foi mudando no desenvolvimento das obras da companhia. 

 
Tanto que uma série de obras foi reformulada tomando outro “corpo”, como, por 
exemplo, Jerusalém (estreia em 1974, reformulada em 1975 sob o título O homem 
de madeira) e Diadorim, sobre o romance de Guimarães Rosa Grande Sertão: 
Veredas (estreado em 1972 e totalmente reelaborado em 1974). Também o balé D. 
Maria I, a rainha louca (1974), sob inspiração do Romanceiro da Inconfidência de 
Cecília Meireles, ganhou novos olhares do coreógrafo Décio Otero. A tendência 
teatralizante da companhia tomou forma com Quebras do mundaréu (Navalha na 
carne, de Plínio Marcos, 1975), Bamboleô (sobre o rádio e teatro musical brasileiro) 
e Kuarup, ou a questão do índio (1977). (REIS, 2005, p.10) 
 

Em Fortaleza, na produção artística, se vê alguns indícios da contaminação por essas 

ideias caracterizadas na dança do Ballet Stagium75. Alguns grupos na cidade passam a usar 

como mote para suas obras o cotidiano do país, a música popular brasileira, como a 

coreografia Pedro da Vida e da Morte, do GAD, com música de Chico Buarque, as Mães da 

                                                 
73Após o Golpe de 1964, o ambiente artístico brasileiro e suas produções artísticas viram emergir vivências e 
experimentações como o Tropicalismo, as produções de Glauber Rocha na arte cinematográfica e o Cinema 
Novo (Terra em Transe de 1967). No teatro, acontecia uma intensa movimentação, como o exemplo da 
encenação do O Rei da Vela (1968), texto de Oswald de Andrade, pelo Teatro Oficina, nas artes visuais, o 
Parangolé e o penetrável Tropicália (1976), de Hélio Oiticica, além dos festivais de música que, na época, 
geravam grande agitação, de modo que existia uma movimentação artística intensamente engajada e crítica no 
período. 
74 O estilo que se convencionou denominar neoclássico segue os mesmos princípios técnicos do balé clássico, 
porém, nesta linguagem, busca-se ampliar as codificações acadêmicas, dando uma maior liberdade para o artista 
criador (REIS, 2005, p.10). 
75É importante ressaltar que essas ideias de uma dança engajada com a realidade brasileira – que busca uma nova 
forma de criação na dança, estabelecendo relações com as corporalidades diversas do nosso povo – estavam 
presentes no projeto de diversos artistas da dança contemporâneos ao Stagium. A companhia do Ballet Stagium é 
indicada nesse trabalho como um modelo dessas ideias, devido à capacidade de reverberação de seu trabalho em 
todo país, e como ao seu reconhecimento na bibliografia especializada de dança brasileira. Em Fortaleza, no 
início dos anos 1980, Chica Timbó, ex-aluna do Sesi, e irmã de Anália e Socorro Timbó (Vidança), fazia parte 
do Stagium, o que possibilitava uma via de trânsito de informações e ideias. 
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Praça de Maio76, do Grupo Dora Andrade, e Lá vem o Brasil (1981), do Vidança Companhia 

de Dança. 

A despeito de se identificar na produção artística vestígios de concepções que 

singularizaram a dança moderna, percebe-se, quanto à formação do artista, que os métodos e 

fundamentos do ensino da dança moderna não tiveram significativa ressonância. Portanto, as 

técnicas de dança moderna não se estabilizaram na cidade. Por muito tempo, o que foi 

entendido como aulas de dança moderna era uma espécie de neoclássico misturado com 

alongamento, ou a mescla do jazz com o moderno ou o balé, ou ainda alguns vestígios das 

ideias de Isadora Duncan que se confundiam com expressão corporal, ou uma dança 

“espontânea”. Noções sobre as técnicas, como a de Marta Graham, ou sobre o Sistema Laban, 

não se incorporaram nos espaços de formação, que se restringiam às academias, mas 

eventualmente chegavam ao ambiente da dança da cidade de forma assistemática e irregular, 

por meio de oficinas e cursos ministrados por professores formados em outras cidades, ou 

pelo trânsito de dançarinos locais por outros estados e países, que saíam para fazer cursos de 

aperfeiçoamento ou para tentar se estabelecer em mercados profissionais da dança.  

No que concerne às companhias que emergiram no período, a maioria dos grupos 

eram vinculados às academias e compostos por seus alunos mais adiantados. As donas das 

academias centralizavam as funções de direção e, muitas vezes, também a de coreógrafa; 

quando não, os coreógrafos eram contratados em outros estados (Rio ou São Paulo). Do 

mesmo modo, a prática de fidelidade à academia e ao grupo seguiam como hábito nas 

relações entre seus membros, o que produzia certo isolamento dos mesmos. Mas, como se 

apontou, ao longo da década de 1980, uma certa aproximação e organização entre as 

academias e grupos foi emergindo. 

Desse modo, consegue-se identificar índices do movimento de profissionalização na 

criação de associações para normatizar e fomentar, respectivamente, o ensino e a produção da 

dança. Com maior diversidade do ambiente, de associações, de academias, de dançarinos, de 

professores, de produção, emergem outras ações que singularizam esse movimento de 

profissionalização.  

Nesse quadro destaca-se a emergência dos dançarinos-professores, desse modo 

nomeados devido à condição comum de exercerem a dupla função de dançarino e professor 

nas academias. Comumente, a função de dançarino da companhia da academia não era 

                                                 
76 Fazendo referência ao movimento das mães que tiveram seus filhos sequestrados pelos militares na época da 
ditadura na Argentina. A praça de maio é principal praça do centro de Buenos Aires onde está a Casa Rosada, 
sede da presidência do país. 
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remunerada, e era a atuação como professores que lhes rendiam o salário para sua 

sobrevivência.  

Na segunda metade dos anos 1980, um grupo formado por esses dançarinos-

professores77 começou a se organizar para criar uma Associação de Profissionais da Dança 

(Aprodance). Em matéria no Diário do Nordeste, de 19 de agosto de 1986, cujo título é “A 

luta pelos direitos do profissional”, há uma entrevista com as bailarinas Ana Lúcia Castelo e 

Marcela Rivanda Chayb, que denunciam as condições empregatícias dos professores, que 

trabalham sem carteira assinada, além do autoritarismo das proprietárias que estipulam o valor 

hora/aula sem nenhuma negociação, entre outras questões (PRIMO, 2006, p.212).  

Em 1988, no jornal O Povo, saiu uma nova matéria sobre a organização dos 

profissionais que ainda tentavam mobilizar a classe para a criação da associação, que não se 

concretizou78. A mobilização, naquele momento, era numericamente pequena e concentrada 

em alguns dançarinos que tinham experiências descentralizadas das academias, mediante o 

contato com outros ambientes ou outras experiências de dança 79 . Também desse grupo 

surgem algumas iniciativas de tentar criar uma companhia independente das academias, que 

não permanece80. 

O intercâmbio de alguns agentes81 é cofator da contaminação desse meio dançante 

com questões e reflexões sobre o papel do dançarino, os modos de organização dos grupos de 

dança, sobre procedimentos criativos e a profissionalização na área, que por sua vez, em 

determinados aspectos, promoveram a circulação de ideias novas no âmbito da dança de 

cidade.   

                                                 
77  Esse grupo era diverso em formação de dança, e entre eles circulava um intercâmbio de informações 
decorrente de trocas informativas com o ambiente da dança do Rio e de São Paulo.  
78 A Associação dos profissionais de dança de Fortaleza foi fundada em 15 de janeiro de 1990, por Regina 
Passos, sócia fundadora da Associação das Academias de Dança e proprietária da Academia de Dança Regina 
Passos, e por Ana Virgínia, também sócia fundadora da Associação das Academias de Dança e proprietária da 
então Academia de Balé Pavlova (PRIMO, 2006, p.213) Não consegui obter mais nenhuma informação sobre 
essa associação. Em 2002, um grupo de coreógrafos, bailarinos e professores criaram a Associação de Bailarinos, 
Coreógrafos e Professores de Dança do Ceará – ProDança.  
79 Experiências criativas com Cláudio Bernardo, que dançava e estudava na Mudra, na Bélgica, e com Robson 
Rosa, que tinha dançado com Vitor Navarro, no Stagium, e trabalhado na Companhia de Maurice Berjart, em 
Bruxelas. Robson chegou, no fim de 1989, a iniciar um movimento para criar uma companhia com alguns desses 
bailarinos na cidade, mas faleceu em 1990 (PRIMO, 2006, p.242). 
80 Depois da tentativa de Robson Rosa, o quase mesmo grupo de dançarinos tenta criar a Companhia de Dança 
do Ceará, composta por Christiane Cintra, Mônica Nepomuceno, Liane Montenegro, Oziel Gomes, Luciana 
Melo, Ana Cristina Peixoto, Marcela Rivanda Chayb, Sami e Jurema Barreto. A experiência não dura, e Oziel 
estimula algumas dançarinas do grupo a continuar e criar Os Bailaderos, que apesar de pouco tempo, conseguiu 
montar algumas coreografias próprias (PRIMO, 2006, p.243). 
81 Cláudio Bernardo, Linhares Junior, Fernando Mendes, Robson Rosa, Flávio Sampaio, Chica Timbó, Chico 
Timbó, Ernesto Gadelha são alguns desses agentes. 
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A capital, Fortaleza, está situada geográfica e historicamente fora do principal eixo 

hegemônico de produção artística cultural brasileira, a saber, Rio-São Paulo. Um trânsito 

migratório para o centro-sul do país se fez recorrente na história do povo cearense, sendo as  

questões geoclimáticas e socioeconômicas apontadas como principais motivações desse 

movimento. No caso dos artistas da dança não é literalmente a “seca” que lhes move ao 

deslocamento, mas a escassez de formação, produção e profissionalização artísticas. Desse 

modo, o trânsito de profissionais da dança num movimento de retorno ou passagem é evento 

constante na emergência de fatores de complexificação e coevolução desse meio. Esse trânsito 

possibilitou trocas informativas referentes a sistemas conceituais de dança distintos no âmbito 

da dança da cidade, atuando como agentes que possibilitaram um outro circuito para o trânsito 

de informação.  

Para exemplificar as condições do trânsito informativo que esses agentes 

engendraram, citam-se dois dançarinos cearenses – Linhares Junior e Cláudio Bernardo –, que 

trabalhavam na Europa. Ambos dançaram com Vitor Navarro e estudaram na MUDRA, 

escola de Maurice Bejart na Bélgica. Também dançaram na companhia de dança Plan K, 

dirigida por Frédéric Flamand, entre outras companhias e lugares, e se estabeleceram na 

Holanda e na Bélgica, respectivamente, onde moram e atuam até hoje. 

Linhares atuava como dançarino, na Companhia Raz, dirigida por Hans Tuerlings, e 

Bernardo como diretor, coreógrafo e dançarino de sua companhia: As Palavras – Companhia 

Cláudio Bernardo.  Em suas férias ou em temporadas na cidade, ministravam oficinas82, 

coreografavam83 para companhias locais e apresentavam seus trabalhos. Aqui, uma ocorrência 

dessas passagens e a tentativa de estabelecer uma conexão profissional “oficial”84: no ano 

1991, Claudio tentar firmar um convênio entre o governo belga e a Secretaria de Cultura do 

Estado, para um intercâmbio de espetáculos e de artistas, como também para a estreia de uma 

obra coreográfica que estava produzindo na época, como consta na extensa matéria 

jornalística publicada em 22 de dezembro de 1991, no Jornal O Povo (PRIMO, 2006, p.281).  

Linhares e Bernardo vinham de um ambiente de dança que tinha uma dinâmica de 

produção diferente e distante daquele da cidade. Desse modo, acabam se tornando agentes da 

circulação de novas informações e questionamentos sobre os modos de organização e 

                                                 
82Em 1992, Linhares Junior e Eugene Barnaart ministraram uma oficina de dança na cidade, tendo com base das 
aulas a técnica de improvisação usada na companhia holandesa RAZ. 
83 Cláudio Bernardo compôs para o Grupo Pano de Boca dois trabalhos: Diagnóstico Abandono e Permissão, em 
1994, e Iracema. Em 1998, compôs também para o Pano de Boca Pulsante; em 1993, O que a Rainha quer; e, 
em 1996, Strange Lessons of the Heart. 
84 Uma vez que já existam conexões e intercâmbios artísticos e afetivos entre Bernardo e a cidade. 
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produção da dança na cidade. Bernardo recorrentemente estampava as páginas de jornal no 

período, com entrevistas nas quais apresentava reflexões sobre a dança da cidade, das relações 

entre dançarinos e criação, autonomia criativa dos mesmos, entre outras. Esses agentes 

também em momentos diversos tentaram atuar diretamente em proposições pontuais no 

ambiente da dança local, propondo projetos para a formação de uma companhia pública de 

dança ou ainda para a formação profissional em dança. 

O trânsito de informações no âmbito artístico da dança tendeu a se diversificar nos 

anos 1990. Além dessa passagem de artistas cearenses, vários acontecimentos foram 

responsáveis por essa diversidade maior de circulação.  

É importante ressaltar que a qualidade desses intercâmbios é um fator relevante, pois, 

dentro de um ambiente (sistema), as qualidades das trocas informativas referem-se à sua 

capacidade de gerar respostas organizativas no sistema ou subsistemas, que poderá ser de alta 

ou baixa complexidade. Isto é, informações novas ao sistema podem estabelecer conexões, 

relações para a sua expansão, provocando a reorganização e fazendo emergir um novo padrão 

ou hábito: poder-se-ia, então, dizer que possibilitam uma coevolução do sistema. Em 

contraposição, as trocas de informações não obrigatoriamente promovem uma 

complexificação do sistema, uma vez que o tipo e intensidade das conexões e relações, e o 

grau de respostas organizativas de baixa complexidade tendem a comprometer a sua evolução. 

Para concluir, enfatiza-se que não basta ocorrer interação e trocas de informações entre os 

sistemas, subsistemas e seu entorno. Essas interações devem ter a capacidade de garantir sua 

permanência, abalizada pela reconfiguração do sistema e deduzida pelo teor de contaminação 

que é capaz de promover ao longo das experiências interativas (BRITTO, 2008, p.70).  

 

3.5 ANOS 1990 – “REQUALIFICAÇÃO” DO CAMPO CULTURAL NA CIDADE DE FORTALEZA 

 

A cidade de Fortaleza cresceu significativamente na década, com as transformações 

operadas pelo “governo das mudanças” 85 ,  iniciado em 1987 com a eleição de Tasso 

Jereissati, que gera toda uma “requalificação” urbana dos espaços culturais com objetivos de 

modernização da cidade. Não cabe nesse trabalho aprofundar esse tema, sobre o qual se tem 

                                                 
85 O “governo das mudanças” foi o período iniciado pela eleição de Tasso Jereissati para governador e a contínua 
manutenção de mesmo grupo político no governo: Tasso (1987-1990; 1995-1998; 1999-2002) e Ciro Gomes 
(1991-1994). No ano de 2003, Alexandre Barbalho (2003b) afirma que se pode especular sobre o fim dos 
“Governos das Mudanças” ou da “Era Jereissati”, uma vez que o governador eleito, Lúcio Alcântara, apesar de 
ter sido apoiado por Tasso, não fazia parte originariamente do grupo mudancista.  
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uma considerável bibliografia86, mas alguns eventos serão apresentados por sua importância 

neste estudo e para o entendimento da dinâmica de transformação do contexto da dança que 

ocorreu ao longo desse período na cidade. 

O “governo das mudanças”, em seu projeto de modernização, tinha como objetivo o 

fortalecimento do setor cultural. No primeiro momento, pautava-se pelas três linhas de ação 

da então secretária de cultura, Violeta Arraes87: (1) estruturação física e institucional da 

Secretaria de Cultura (Secult), (2) a promoção de grandes eventos culturais e (3) a 

implantação de um polo de produção cinematográfica (BARBALHO, 2007, p.120). A 

secretária promove a reforma e reinauguração do Theatro José de Alencar, tornando-o o 

principal centro cultural do estado, naquele momento, com uma programação extensa e 

diversificada, que abrangia não apenas espetáculos das mais diversas linguagens, mas também 

promovia o pensamento sobre a arte, através de cursos, oficinas, palestras, debates etc. 

(BARBALHO, 2007, p.118). 

O Theatro José de Alencar passou por essa restauração no período de 1989 e 199188, 

tendo todo seu aparato técnico modernizado, o que colocou a cidade no roteiro de importantes 

espetáculos de teatro e de dança nacionais e internacionais, promovendo, por exemplo, a 

vinda de Eugênio Barba e o seu Odin Teatret (Dinamarca), para apresentar espetáculos, 

proferir conferências e ministrar oficinas. Promoveu, ainda, a vinda de José Celso Martinez 

Correia e seu Teatro Oficina (SP), Luis Carlos Vasconcelos e o Grupo de Teatro Piollin (PE), 

Gerald Thomas(SP), Antonio Nóbrega (PE), Grupo Corpo (MG), Companhia Holandesa Raz, 

Balé Nacional do Senegal, Endança (DF), entre outros. Proporcionou também atividades, 

como o Sobremesa com Arte, que criam um espaço de apresentação constante para os grupos 

de dança e teatro existentes na cidade. 

Provavelmente, essas oficinas, espetáculos e debates criaram no meio das Artes 

Cênicas da cidade interações e trocas informativas diversas capazes de engendrar a 

                                                 
86 Algumas indicações bibliográficas sobre o tema: Irlys Barreira, O Reverso das Vitrines. Conflitos Urbanos e 
Cultura Política, Rio de Janeiro, Editora Rio Fundo. (1992); Alexandre Barbalho, Relações entre Estado e 
Cultura no Brasil. Ijuí: Unijuí, 1998 e Espetacularização da Cultura nos “Governos das Mudanças” da Revista 
O público e o privado - Nº2 de 2003; Linda Gondim, Clientelismo e modernidade nas políticas públicas. Os 
“Governos das Mudanças” no Ceará (1987-1994). Ijuí, Unijuí. 1998 e O Dragão do Mar e a Fortaleza pós-
moderna: cultura, patrimônio e imagem da cidade, AnnaBlume, 2007. 
87 Violeta Arraes foi Secretária de Cultura do estado do Ceará no período de 1988 a 1990, irmã do então 
governador de Pernambuco Miguel Arraes, tinha um ótimo trânsito junto à classe intelectual e artística do país. 
Sua atuação foi marcada por eventos grandiosos com a participação de artistas renomados, o que garantia ampla 
cobertura da mídia local e nacional às suas promoções (BARBALHO, 2003a, p.4). 
88 Depois de sua reinauguração, em 1991, o TJA passou a manter um conjunto de atividades como o Dia 
Mundial do Teatro, o Meio Dia com Arte, que depois passou a ser nomeado de Sobremesa com Arte, a I Mostra 
Nordestina de Teatro, Espetáculos em Cena, Debates em Cena, Seminário O teatro e a cidade, I Fórum de 
Experiência em Formação Teatral, Ciclo de Leitura Dramática no Theatro, Encenação, etc. 
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reorganização desse ambiente artístico. No caso da dança, podem-se observar índices das 

transformações em marcha na incidência de alguns cursos ministrados por dançarinos e 

atores, como o curso no ministrado pela dançarina e coreógrafa Andréa Bardawil denominado 

“Teatro em três dimensões”, na Academia Expressarte (PRIMO, 2006. p.274). Ou ainda na 

própria produção artística da Companhia da Arte Andanças, dirigida por Andréa Bardawil, e 

da Em Crise Companhia de Teatro e Dança, dirigida por Silvia Moura, grupos cujas propostas 

artísticas têm afinidades distintas com as interseções possíveis entre dança e teatro. 

Nesse contexto, geraram-se fluxos de informações concernentes ao que se 

convencionou denominar técnicas corporais alternativas. Primo (2006, p.278) enumera 

anúncios diversos de cursos no período de 1991 a 1994, em que constam propostas de análise 

corporal, de busca de harmonia corporal, técnicas orientais e ocidentais voltadas para a 

consciência corporal, o método de integração estrutural de Ida Rolf89, e curso de arte e 

movimento fundamentado em Rudolf Laban, entre outros. Esses são discursos sobre o corpo 

que passam a transitar no âmbito da dança naquele momento com maior intensidade, trazendo 

informações diversas e novas ao meio.   

 

3.6  RECONFIGURAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS ARTÍSTICOS DE DANÇA 

 

Como apresentado, a década de 1990 inicia-se com transformações significativas na 

área cultural da cidade, mudanças que se seguiram ao longo dos anos noventa. No ambiente 

da dança as ideias de profissionalização se adensavam.  

Os artistas intencionavam que as companhias desempenhassem um papel diferenciado 

do exercido pelos grupos vinculados às academias, compostos pelos alunos mais adiantados e 

professores, onde acabam cumprindo a função de núcleo base para atuar nos espetáculos de 

fim de ano da instituição, pois nelas não havia oportunidade de expandir e diferenciar-se desse 

papel. Ademais, existia um anseio dos artistas de se desvencilharem do modelo de relações 

subsistentes entre eles e as academias de dança. 

Pairava no ambiente uma motivação para que as companhias se tornassem 

profissionais e independentes das relações pautadas no modelo das academias, e, por 

conseguinte, criassem condições favoráveis para sua efetivação. Em entrevista com a 

                                                 
89 A dra. Ida P. Rolf nasceu em Nova York, em 1896. Formou-se pelo Barnard College, em 1916, e recebeu o 
título de PhD em Química Biológica pela Universidade de Colúmbia, em 1920. Em 1927, estudou Matemática e 
Física Atômica na Universidade Técnica Suíça, em Zurique, e Medicina Homeopática em Genebra, além de se 
aprofundar em medicina quiroprática, osteopatia e yoga. Desenvolveu o método Rolfing para a integração das 
estruturas humanas. Disponível em:<http://www.rolfguild.net/index.php/rolf-ida>. Acesso em: 23 jan. 2009. 
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dançarina e coreógrafa Silvia Moura, ela inicia dizendo: “Eu vivi numa época que foi uma 

ruptura, clara mesmo, que os grupos independentes passaram realmente a existir” 90. 

Silvia dançou no Grupo Dora Andrade de 1984 a 1988. Apesar de Dora91 ter um perfil 

diferenciado da maioria das proprietárias das academias, ela mantinha práticas de uma direção 

centralizada da companhia, os dançarinos “não participavam das criações, das decisões, eram 

só interpretes, [...] não tinha explicação sobre o que dançavam, não conversavam sobre”92 os 

espetáculos que estavam criando. As relações entre diretora e dançarinos eram verticais, e nos 

processos criativos a dinâmica se desenrolava em torno da coreógrafa. Quando saiu do grupo, 

Silvia não se interessou em fazer parte de outros que existiam naquele momento, envolvendo-

se no movimento de teatro amador da cidade. Em seguida, foi motivada a oferecer uma 

oficina de dança para atores, e, desse acontecimento, surge o Em Crise – Companhia de 

Teatro e Dança. O grupo agregava atores e jovens dançarinos, que tinham pouca ou nenhuma 

vivência nas academias, e produziam obras nas quais as interseções entre teatro e dança eram 

exploradas, atuando num circuito distante do das academias. 

Outros grupos surgem e observa-se em seus discursos o anseio de buscar uma 

profissionalização, a valorização dos dançarinos e da criação local. A “cultura das 

academias”93, seus modos de fazer, de ensinar e criar, são questionados.  

Segue-se, em 1991, o surgimento da Companhia da Arte Andanças, composta por um 

grupo de onze jovens alunas da Academia Claudia Borges – Andréa Bardawil, Marilia 

Bezerra, Lucina Belchior, Michelle Borges, Adriana Bardawil, Fernanda Leitão, e outras. No 

discurso de intenções do grupo é possível diagnosticar índices do desejo supracitado:  

 

Essas alunas tinham vontade de ir além do que lhes era permitido na dança cênica e 
artística da cidade, queriam dançar e levar a arte a todos os espaços, legitimar a 
dança profissional, pois para elas as academias de dança ainda tratavam os bailarinos 
de forma amadora (ARAÚJO, 2006, p. 39). 

 

No grupo, buscavam autonomia na criatividade e na direção artística e de gestão. 

Algumas das diretrizes eram estimular a participação de todos os membros na criação, 

                                                 
90 Entrevista com Silvia Moura em janeiro de 2008. 
91 Coreógrafa, foi aluna de Hugo Bianchi. Passou uma temporada estudando na American School of Russian 
Classical Ballet e no Minnesota Dance Theatre School, nos Estados Unidos. Também estudou com o mestre 
Peter Góes em Paris. 
92 Entrevista com Silvia Moura em janeiro de 2008. 
93 Rosa Primo nomeia “cultura das academias” o modo de funcionamento e de relações desenvolvidos nas 
academias da cidade, que padronizam as mensalidades, a hora/aula dos professores, os festivais de fim de ano, a 
atitude de posse com relação aos professores, que não podem lecionar em outros locais, e aos alunos, que não 
devem frequentar outras academias (PRIMO, 2006, p. 263). 
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valorizar a dança, profissionalizá-la e levá-la a outros lugares, como consta na ata de criação. 

É possível perceber as ideias que contaminam os discursos e ações no meio da dança da 

cidade.    

As inquietações e alterações nos grupos prosseguem. O grupo Pano de Boca passa por 

uma reorganização – a entrada de dançarinos com outras experiências de formação e de 

grupo, como Claudia Pires e Wilemara Barros94, além de outras experiências criativas, como 

aquelas com Cláudio Bernardo e Linhares Junior. O Vidança, depois de uma parada, reinicia 

suas atividades, sendo esse reinício descrito por Anália Timbó como um recomeço importante 

para descobrir outra forma de trabalhar do grupo (PRIMO, 2006, p. 257).  

O Em Crise, de Silvia Moura, depois da reabertura do TJA, passou a fazer seus 

ensaios em no anexo do teatro. No grupo, havia um fluxo de pessoas da capital e do interior. 

O espaço do Em Crise era alternativo na cidade, não era cobrada mensalidade para quem 

estivesse interessado em fazer aulas, estes eram aceitos com a única exigência de frequentar 

as aulas e ensaios, que aconteciam às terças e quintas e nos fins de semana.  O grupo era bem 

eclético, formado por pessoas com experiências em teatro, em acrobacia, sem passagem pelas 

academias de dança, em sua maioria. Ele não estava inserido no circuito de dança nucleado 

pelas academias, mas, como estava sediado no TJA, possibilitava experiências e relações mais 

diretas com a efervescência artística que dominava o local, possibilitando ao grupo articular-

se com um outro circuito artístico da cidade, o do teatro. 

Emerge, também, do trabalho do Grupo Dora Andrade, a Edisca – Escola de Dança e 

Integração Social para Crianças e Adolescentes 95  –, em 1991, por ela dirigida, que, em 

poucos anos, absorveu o Grupo Dora Andrade. O trabalho da escola/projeto conquistou 

reconhecimento local, nacional e internacional com o espetáculo Jangurussu96, de 1995, que 

lotou o TJA em várias temporadas e ganhou o premio Funarte de 1997, de melhor coreografia.  

A Edisca é uma ocorrência que não deve passar desapercebida para entender o ambiente 

formativo e artístico da dança de Fortaleza, mesmo que, de acordo com Dora Andrade, “o 

principal objetivo da Edisca não é a formar bailarinos” (DIARIO DO NORDESTE, 

27/02/2002), e que ela se conforme e se defina como um sistema com função de educação e 

                                                 
94 Claudia Pires iniciou no mundo da dança com Helena Coelis e no Grupo Ação e Dança (GAD); Wilemara 
Barros iniciou seu estudos no Sesi com Dennys Gray, e depois integrou o Vidança. Ambas atuaram em diversas 
academias da cidade e ingressaram no Grupo Pano de Boca no início dos anos noventa. 
95  A Edisca, criada em 1991, foi uma das primeiras ONGs no Brasil a trabalhar a dança com crianças e 
adolescentes em situação de desvantagem social. Silvia Soter, numa pesquisa sobre experiências como a Edisca 
no Rio de Janeiro, destaca que, dos 32 projetos sociais com dança analisados e localizados por ela na cidade 
carioca, somente seis foram criados antes de 1998 (PRIMO, 2006, p.256). 
96 Nome do bairro do antigo aterro sanitário de Fortaleza, que é conhecido pela população como aterro do 
Jangurussu. Antes, a Edisca já tinha montado os espetáculos O Maior Espetáculo da Terra e Elementais. 
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inserção social, que tem como objetivo “Promover o desenvolvimento humano de crianças e 

adolescentes visando formar cidadãos sensíveis, criativos e éticos através de uma pedagogia 

transformadora com centralidade na arte” 97 . Contingencialmente, em sua continuidade 

histórica e das ações educativas e criativas promovidas na Edisca, outras propriedades 

emergem, sobre as quais se tratará posteriormente. 

Nesse período, como já descrito anteriormente, ocorre uma circulação maior de 

informações referentes à dança contemporânea, devido à passagem, como também o retorno, 

de dançarinos cearenses na cidade, que se estabilizaram profissionalmente fora do estado e do 

país. Do mesmo modo, acontece uma maior circulação de espetáculos contemporâneos e de 

oficinas. Circunstancialmente, observa-se uma expansão e diferenciação maior no ambiente 

da dança teatral. Existia uma nucleação em torno das academias mais tradicionais e a 

associação das academias; orbitavam mais externamente os grupos que se propunham a um 

trabalho mais autônomo, desvinculados dessas instituições, e os espaços com aulas 

alternativas, com laboratórios investigativos, por exemplo.  

Com o decorrer do “governo das mudanças”, em 1995, seguindo o modelo das leis de 

incentivo à cultura do país, no estado é criada a Lei Cearense de Incentivo à Cultura – a Lei 

Jereissati, que foi o principal instrumento fomentador do mercado cultural cearense e serviu 

de base para as ações descritas a seguir. Uma significativa modificação no panorama artístico-

cultural engendrava-se. 

Na gestão de Paulo Linhares98, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult) 

investiu na criação de novas instituições. Inicia-se a construção de um sofisticado centro 

cultural e a criação de um instituto para formar profissionais da cultura: nascem o Centro 

Cultural Dragão do Mar99, que foi inaugurado em abril de 1999, e o Instituto Dragão do Mar 

de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará100, que começou a funcionar em 1996.  

                                                 
97Disponível em: <http://www.edisca.org.br/bra/>. Acesso em: 02 jan. 2009. 
98 O Jornalista Paulo Sergio Bessa Linhares entrou como Secretário da Cultura em 1993 no governo de Ciro 
Gomes e permaneceu até 1998, durante o governo de Tasso Jereissati, quando deixou o cargo para se candidatar 
a deputado. Com sua saída, foi sucedido por Nilton Almeida. 
99 Centro Cultural Dragão do Mar, com seus 30 mil metros quadrados, é composto pelos espaços como o 
Memorial da Cultura Cearense, o Museu de Arte Contemporânea, o Teatro Dragão do Mar, as salas de cinema 
do Espaço Unibanco Dragão do Mar, o anfiteatro Sérgio Mota, um Auditório e o Planetário. Disponível em: 
<http://www.dragaodomar.org.br/index.php?pg=apresentacao>. Acesso em: 24 fev. 2009. 
100 O Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará funcionou na gestão do Governador 
Tasso Jereissati. Contudo, nesse período, não se instituiu juridicamente. Com a mudança de governo, o projeto 
foi abandonado, um vez que era apenas um “projeto”, entre outros fatores políticos, mesmo tendo realizado 
significativas ações formativas para cidade. O Centro Dragão do Mar foi criado a partir do mesmo projeto 
cultural do instituto, contudo, desde Agosto de 1998, tem como órgão gestor (constituição jurídica) o Instituto de 
Arte e Cultura do Ceará (IACC), uma associação na forma da lei, pessoa jurídica de direito privado sem fins 
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O Instituto tinha a coordenação geral do cineasta Maurício Capovilla e era formado por 

três centros: o Centro de Estudos de Dramaturgia, o Centro de Estudos Básicos101 e o Centro 

de Design. O Centro de Estudos de Dramaturgia, coordenado por Orlando Senna, objetivava 

suprir a carência de bons roteiristas no mercado brasileiro de cinema, vídeo, teatro, rádio, 

televisão e publicidade. 

Como a implantação de um polo de produção audiovisual era uma das linhas de ação da 

Secretaria de Cultura (Secult) do “governo das mudanças”, as lacunas de formação que o 

Instituto se propunha a sanar estavam ligadas diretamente a essa produção. Nessa perspectiva, 

observa-se que nessa ação de capacitação a área da dança não estava sendo contemplada.  

Em 1997, dando continuidade ao movimento de modernização da área cultural e 

ressonante com outra linha de ação, a promoção de grandes eventos culturais, aconteceu a I 

Bienal de Dança do Estado do Ceará, com promoção da Secult e parceria entre Aliança 

Francesa e TJA, que promoveu, entre os dias 15 a 19 de outubro, apresentação de espetáculos 

locais, nacionais e internacionais, conferências, workshops e fóruns de debates102. 

A I Bienal foi organizada por Fernanda Cavalcante, Oziel Gomes e David Linhares, que 

tinham tido uma passagem pela dança como dançarinos, e mantinham ligações com várias 

pessoas do meio da dança. Além disso, David é irmão do bailarino Linhares Junior e do então 

secretário de cultura Paulo Linhares. 

Mas o acontecimento que tornou a I Bienal fator marcante na evolução da dança de 

Fortaleza foi um fórum de discussão intitulado Formação e Política de Dança no Estado do 

Ceará. Na mesa de debates, além do coreógrafo e dançarino cearense Cláudio Bernardo, 

estavam presentes: 

Maninha Moraes, na época diretora do TJA, Mônica Luiza, da Associação das 
Academias de Dança do Ceará, que na ocasião estava substituindo Hugo Bianchi, 

                                                                                                                                                         
econômicos e lucrativos, de interesse coletivo, constituído em 10 de março de 1998, qualificado como 
organização social, através do decreto de nº 25.020 de 03 de julho de 1998. 
101 Cursos nas áreas de Cinema e Vídeo, Design em Artesanato, Artes Plásticas, Gestão Cultural e Artes Cênicas, 
oferecendo cursos profissionalizantes de curta duração nas diversas áreas (BARBALHO, 2007, p.14). 
102 Apresentaram-se os espetáculos de dança com os grupos Pano de Boca, Andanças e alguns solos de bailarinos 
cearenses. Houve ainda os espetáculos de grupos nacionais e internacionais – que naquele ano contou com a 
Companhia holandesa Ulhoa & Trajano, com o Ballet Ópera Brasil, do Theatro Arthur Azevedo (Brasil/MA), 
com a Companhia As Palavras, de Cláudio Bernardo (Bélgica), e com o Ballet do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro – workshops –, com o coreógrafo do corpo de baile do Theatro Arthur Azevedo, com Flávio Sampaio, 
com Claudia Trajano e Sergio Ulhoa, bailarinos e coreógrafos da Ópera Amsterdã e diretores da Companhia 
Ulhoa & Trajano, com Yves Lormeau, coordenador artístico do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
com Cláudio Bernardo, da Companhia belga As palavras, e uma conferência com Fernando Bicudo, diretor do 
Theatro Arthur Azevedo, cujo tema denominava-se “O resgate da Linguagem do Corpo no Brasil e a Cultura 
como Fator de Desenvolvimento Econômico”, uma conferência com Yves Lormeau sobre “A 
Contemporaneidade na Dança”, e uma conferência com Emílio Kalil sobre “A Produção na Dança” (PRIMO, 
2006, p. 12). 
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Jimena Marques, curadora da I Bienal, Flávio Sampaio, Fernando Bicudo, Maurice 
Capovilla, diretor do Instituto Dragão do Mar na época, a atriz e presidente da 
Fundação Amigos do TJA, Fernanda Quinderé, e a coordenadora dos debates, 
Rejane Reinaldo – diretora artística do TJA no período (PRIMO, 2006, p.293).  

 

Na plateia, dançarinos, coreógrafos, professores, proprietárias das academias e 

diretoras de grupos. “O fórum possibilitou o encontro da classe da dança com os 

representantes do setor político-cultural do estado” (PRIMO, 2006, p.294).  

Nesse encontro ficou claro para a assistência e assumido pelos representantes da 

Secult, a saber, Maninha Moraes e Mauricio Capovilla, que a Secretaria estava em falta com o 

segmento da dança, tendo sido ainda colocado em pauta que deveria partir dos profissionais 

da dança o encaminhamento de discussões que pudessem vir a nortear as políticas da área da 

dança na Secult. Por conseguinte, dessa efervescência emerge a Comissão de Dança do Ceará. 

Observa-se que o ambiente da dança vinha se expandindo nos últimos anos e era 

possível perceber uma diferenciação no ambiente com uma nucleação em torno das academias. 

Alguns grupos e espaços alternativos orbitavam externamente esse polo, percebendo-se que 

eles não tinham uma identificação clara com modos de fazer forjados até então, 

desidentificação motivada por divergências estéticas e nos procedimentos de ensino e de 

criação, e até de interesses referentes às políticas para área de dança. Contudo, no momento 

da emergência da Comissão, ocorreu uma coesão entre esses agentes e todos colaboraram 

para organizar propostas e pressionar sua efetivação pela Secult e Funarte.  

A singularidade da Comissão se fez pelo seu modo de organização distinto dos 

existentes até então. Nela, todos tinham direito de participação e de voz, diferentemente da 

Associação das Academias, na qual apenas as proprietárias de academia participavam, e do 

Gepedance, coordenado pelas diretoras dos grupos. Já na Comissão, diretores, professores, 

dançarinos e coreógrafos participavam igualitariamente. Desse modo, a Comissão construiu 

uma legitimidade e força política para a “classe da dança” nunca antes vista na cidade: 

 
[...] a I Bienal de Dança do Estado do Ceará deu cria. Nascida na esteira do evento, 
em novembro do ano passado, a Comissão de Dança do Ceará completa um ano de 
trabalho encorpada, gozando de representatividade e força política: hoje, 23 grupos 
e/ou academias reúnem-se todas as quintas-feiras para trocar experiências e discutir 
projetos específicos que prometem sair do papel a partir da articulação nos âmbitos 
municipal, estadual e federal. Autônoma, a iniciativa cearense vem somar-se a 
organizações civis afins, Comitê Carioca de Dança, o Fórum Paulista de Dança e o 
Comitê Catarinense de Dança. (Jornal O POVO, 16 nov. 1998). 
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Essa mobilização agregava-se a toda uma conjuntura de articulações dos artistas da 

dança em âmbito nacional 103 . Todos esses acontecimentos estavam em sintonia com as 

circunstâncias históricas de desenvolvimento de políticas culturais que se vinham processando 

no país.  

As discussões na Comissão, durante o ano seguinte giraram em torno de temas como a 

criação de uma companhia estável, o apoio a grupos existentes, a formação de plateia e, 

sobretudo, de formadores. Existiam interesses distintos que poderiam dificultar conciliações, 

especialmente em se tratando da criação de uma companhia estável. As proprietárias das 

academias e os bailarinos de seus grupos tinham mais interesse na criação da companhia, pois 

ela se tornaria uma perspectiva de emprego para as alunas e alunos das academias, que não 

necessitariam mais migrar para se profissionalizar.  Em contraponto, um conjunto de grupos 

sem vínculos com as academias e dançarinos independentes viam na formação, com 

metodologias de ensino contemporâneas que privilegiassem a integração criação e ensino, e 

no apoio aos grupos, maneiras de beneficiar um número maior de pessoas e de promover a 

qualificação da dança local. 

Alguns elementos contribuíram para que se organizasse um consenso em torno da ação 

que a Comissão de Dança deveria privilegiar naquele momento. Um deles foi a atitude de 

parcimônia do Secretário da Cultura diante de outra proposta de criação de uma companhia, 

de Cláudio Bernardo, sobre a qual Nilton Almeida declarou: “À criação de uma Companhia 

precedem ações no campo da formação e sustentação econômica da mesma” (O POVO, 16 de 

Novembro de 1998). Outro, a indicação de Flávio Sampaio, ex-bailarino do Municipal do Rio 

de Janeiro e professor do curso Licenciatura em Dança do Centro Universitário da Cidade 

(UniverCidade)104, também do Rio, para ficar à frente do projeto de formação e reciclagem, o 

que gerou consonância dentro da Comissão, circunstancialmente dissipando divergências. 

Desse modo, ao longo das reuniões da Comissão de Dança, chegou-se a um acordo que seria 

o mais coerente para o momento: o projeto de formação proposto por Flávio Sampaio, pois a 

criação de uma companhia parecia apresentar mais obstáculos. 

                                                 
103 O encontro promovido na 2ª Mostra Nacional Comfort em Dança, em 14 de outubro de 1997, para discutir as 
políticas públicas voltadas para a dança, com a presença do então Ministro da Cultura Francisco Weffort – que 
conclamou: "A dança quer dinheiro? Então organizem-se!" – produziu uma ebulição na mobilização da “classe 
da dança” por todo o pais. “O Fórum Paulista de Dança foi o primeiro a se organizar. Em seguida vieram o 
Comitê Carioca de Dança, a Comissão de Dança do Ceará e o Comitê Catarinense. Além destes, os Estados do 
Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais organizam movimentos semelhantes”. Veja matérias sobre o período 
de Maira Spanghero, Disponível em:< http://www1.an.com.br/1998/nov/21/0ane.htm/>. Acesso em: 11 fev. 
2009.  E de Helena Katz disponível em:<http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61142432432.jpg>. 
Acesso em: 11 fev. 2009. 
104 O curso de Licenciatura em Dança da UniverCidade foi criado em 1985, sendo o pioneiro na área no estado. 
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No dia 16 de dezembro de 1998, fruto da articulação e mobilização da “classe da 

dança” na cidade, iniciam-se as inscrições para o Colégio de Dança do Ceará, que oferecia 

três cursos: capacitação de bailarinos, reciclagem de professores e laboratório de criação 

coreográfica. Disponibilizava respectivamente 20 vagas para dançarino, 20 para professores e 

10 para coreógrafos. Todavia, existia uma preocupação particular de Flávio Sampaio na 

formação dos coreógrafos, pois “eles são os criadores e sem eles nada avança”. Flávio 

almejava que o Colégio fosse um laboratório coreográfico (O POVO, 16 nov. 1998). 

Em 1999, inicia-se a primeira turma do Colégio de Dança, formada por alunos de 

diversas academias e grupos, pessoas que nunca antes tinha entrado junto numa mesma sala 

de aula. O Colégio de Dança durou apenas os quatro anos (1999-2002) da gestão de Nilton 

Almeida na Secretaria de Cultura, mas foi um evento desestabilizador que provocou intensa 

reorganização do ambiente da dança de Fortaleza e a emergência de uma nova visão sobre a 

dança na contemporaneidade e suas abordagens de ensino e criação. 

 
[...] podemos afirmar que o movimento no qual, desde o qual e através do qual o 
Colégio de Dança tornou-se realidade, foi um movimento revolucionário: uma 
revolução na história da dança no Ceará (PRIMO, 2006, p.308). 

 

O Colégio iniciou sua atividade com objetivo de reciclagem e capacitação, 

promovendo atividades de conhecimento e experiências prático-teórico-criativas em dança. 

Aconteciam módulos de duas semanas com um professor105  diferente, das mais diversas 

abordagens e estéticas, e com reconhecimento nacional. A intensa carga horária de balé era 

complementada com aulas de métodos e técnicas referentes à dança contemporânea. Tinha-se, 

como um enfoque pretendido, o fomenta criação, mas em muitos momentos se tornou 

ambíguo se o foco era a criação ou o ter obras (produtos) para apresentar. Mesmo assim, 

novos coreógrafos e grupos emergiram desse meio, a produção artística local se dinamizou, a 

reorganização do ambiente ficou mais explícita, pois uma nova nucleação em torno do 

pensamento contemporâneo em dança começou então a se estruturar no sistema contextual da 

dança da cidade.  

O Colégio foi uma experiência ímpar no ambiente da dança cearense106, e, durante 

seus quatro anos de existência107 , nucleou uma movimentação da dança na cidade, que 

                                                 
105 Vários nomes importantes para a dança nacional passaram por Fortaleza ministrando cursos no Colégio, como 
Luiz Mendonça, Penha de Sousa, Paulo Caldas, Maria Alice Poppe, Marina Salomon, Mariana Muniz, Henrique 
Schuler, LUME, Roberto Pereira, Dudude Hermamm, Leda Muhana, Tião Carvalho, Tica Lemos, Paulo 
Mantuano, Valeria Cano Bravi, Duda Maia, dentre outros. 
106 Para mais informações sobre o assunto, ver Primo, 2006. 
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passava por um processo de ebulição. Ainda em 1999, de 19 a 23 de outubro, aconteceu a II 

Bienal de Dança, com a curadoria de Flávio Sampaio, Jimena Marques e Ernesto Gadelha, 

apresentando intensa programação de apresentações, oficinas e palestras. “Durante seis dias, a 

Bienal, que teve mais de trezentos profissionais de dança locais inscritos, pretende cumprir 

seu motivo maior: apresentar ao público cearense as diferentes tendências estéticas que 

determinam a dança na atualidade” (DIARIO DO NORDESTE, 19 out. 1999), como também 

discutir as políticas de produção cultural por meio da palestra “O Estado e a Produção 

Cultural” e a mesa redonda “O professor de dança e o mercado de trabalho”.  

A Bienal de Dança tem sido fator importante no desenvolvimento de um pensamento 

contemporâneo da dança na cidade. Ela ampliou suas ações nesses últimos dez anos para o 

interior do estado, promovendo também residências artísticas, intercâmbios criativos e 

teóricos, uma mostra para jovens coreógrafos, e abrindo espaços para criadores de todo estado. 

No fim de 2008, lançou a primeira edição da uma revista de dança do Ceará, OlharCe, e em 

2009, a Bienal apresentou sua sétima edição, em que um dos projetos foi o lançamento de um 

livro sobre seus  10 anos108.  

Pode-se ainda afirmar que a Bienal é um evento comprometido com a continuidade, 

que busca conectar-se com as demandas criadas pelo ambiente contextual da dança da cidade, 

relacionadas nacional e internacionalmente, ações que buscam se expandir e reverberar para 

além do acontecimento aglutinador espaço-temporal do evento. 

O Colégio de Dança e a Bienal configuram-se numa rede de acontecimentos no âmbito 

da dança que vão possibilitando a expansão do ambiente, por meio de atualização de 

referências, mobilização de reflexões críticas e desafio de hábitos de pensamentos. Ambos 

criavam demanda e apontavam novas perspectivas investigativas (BRITTO, 2004, p.75). 

Em 2000, mais alguns eventos se somam a essa rede: o Centro Dragão do Mar abriu as 

portas de seu teatro para o projeto Quinta com Dança109, com o objetivo de formação de 

plateia. O Theatro José de Alencar em parceria com o Colégio de Dança dá início a uma 

escolinha de formação básica para adolescentes. No ano seguinte, é a vez do Especial Dança, 

                                                                                                                                                         
107 O Colégio de Dança do Ceará conquistou reconhecimento e credibilidade nacionais: entre outras coisas, em 
1999, recebeu menção honrosa no prêmio Mambembe, realizado pelo Ministério da Cultura através da Funarte; 
recebeu mais uma menção honrosa da Assembléia legislativa do Ceará; seis de seus integrantes foram indicados 
pela revista “Você e a Dança”, publicação paulista que premia os que se destacam na dança em todo o país; os 
três coreógrafos escolhidos para a primeira edição do projeto Rumos Itaú Cultural Dança eram alunos do 
Colégio na época. 
108 O livro da Bienal foi lançado em 2011. 
109 O Projeto Quinta com Dança teve seu início em 2000, e os primeiros grupos a participarem foram Vidança, 
Ballet Mônica Luíza, Cia.da Arte Andanças e a Companhia Denise Galvão. Ver: Lapidário na “quinta com 
dança”, Caderno 3, Diário do Nordeste, Fortaleza, 18 de mai. 2000. 
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todas as quartas-feiras às 12 horas, com o objetivo de formação de plateia, com coordenação 

da coreógrafa e dançarina Silvia Moura e do coreógrafo e dançarino Márcio Slam. Tinha 

ainda o Projeto Porão, que acontecia no porão do TJA, às sextas-feiras, à meia noite. Era um 

espaço de experimentações de varias linguagens (dança, teatro, música, fotografia), espaço 

onde muitos alunos-coreógrafos do Colégio puderam dividir seus experimentos com o público. 

No contexto das associações da sociedade civil também ocorreram transformações. 

Num processo natural, algumas iniciativas de organização, como a Comissão de Dança, 

desarticulou-se, sendo atualmente composto por um grupo restrito e com características 

distantes das que lhe originaram e legitimaram, tendo suas ações absorvidas pela Associação 

das Academias em parceria com o Gepedance.  

O Fendafor – Festival Nacional de Dança de Fortaleza – iniciou suas atividades em 

2000, numa parceria entre o Gepedance e a Associação das Academias, organizado por 

Elzenir Colares, Janne Ruth, Anália Timbó e Goretti Quintela.  Tinha como principal objetivo 

a popularização da dança, com a participação de diversos grupos e companhias do Brasil e das 

escolas, grupos e academias cearenses, envolvendo a dança amadora, semiprofissional e 

profissional. Num perfil diferente da Bienal, contempla um público das academias de balé e 

modern-jazz da cidade, realizando sua décima terceira edição em 2013. O evento, ao longo de 

suas edições, vem cumprindo um papel importante para o crescimento do ambiente das 

academias na cidade e estado. Apesar do reconhecimento e êxito que vinha galgando, em 

2007 uma mudança no perfil do evento, que passou a ter caráter competitivo, causou 

questionamentos sobre o papel que poderia cumprir no campo da dança da cidade: 

educacional, artístico/profissional ou competitivo110.  

O Fendafor inspirou-se no modelo original111 do Festival de Dança de Recife112, e 

replica um modelo de festival que vem se disseminando no país, no qual se observa uma 

dinâmica e organização que engendrou uma “estética de festivais” que se delineia pela 

“difusão de uma dança de consumo fácil, puro entretenimento, onde a aceitação se dá por 

                                                 
110 Ver a matéria Fendafor dá um passo bem atrás do crítico Joubert Arrais que saiu no caderno Vida e Arte do 
Jornal o Povo em 26 de Julho de 2007. 
111 O Festival de Dança do Recife foi criado por Shiro, produtor de dança da cidade, que participou da produção 
do Fendafor. Shiro deixou de produzir o Festival em 2002 e, desde então, vem mudando seu perfil. Em 2007, 
passa a ser nomeado de Festival Internacional de Dança do Recife, e tem um formato semelhante ao da Bienal. 
Dados sobre Shiro (Luiz Tamashiro). Disponível em: 
<http://200.17.132.93/recordanca/SaidaBiografia.aspx?origem=TBBiografias&registro=79>. Acesso em: 08 out. 
2009. 
112 O Festival de Dança do Recife tinha “um modelo no qual preponderavam academias e estilos variados, 
escolhia-se na base do compadrio, pagava-se a uns, recebia-se de outros, e mutilavam-se criações visando 
rechear uma programação com quantidade e diversidade de danças” (SIQUEIRA, 2007, p.208).  
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meio de enquadramento às filiações estilísticas que se encontram em seus regulamentos e 

fichas de inscrição” (MARTINS, 2006, p.62). 

Lia Robatto tem uma avaliação crítica aos tipos de contribuições que esse formato de 

festival pode trazer para o desenvolvimento da dança local: 

 
Engana-se, porém, quem acredita que essa efervescência de cerca de cinquenta 
festivais realizados por todo o país corresponde a igual desenvolvimento da dança 
cênica profissional, formação de plateia ou do mercado de trabalho. A plateia desses 
festivais, inexplicavelmente, restringe-se as torcidas organizadas das “patotas” de 
cada academia. E mais grave é que os próprios alunos-bailarinos frequentam 
raramente outros espetáculos de dança fora dos festivais. Os festivais com esse 
formato pouco servem à causa da dança profissional, pois constituem-se em um fim 
em si mesmos, como uma espécie de gincana escolar, mobilizando equipes de 
alunos que se desfazem, assim que o evento acaba. (ROBATTO, 2002, p.34). 

 

Muito se tem discutido sobre o tema, e as críticas de Robatto não são as únicas. Helena 

Katz, em artigo intitulado As diferenças entre festivais e eventos com torcida escolar113, 

sugere que os festivais assumam seu perfil de evento escolar, sugerindo que a perspectiva 

educacional se torne o eixo central, e que o formato competitivo, pouco educativo, seja 

abandonado ou transformado, para que, desse modo, ocorram contribuições mais coerentes e 

consistentes para o desenvolvimento da dança local.  

Voltando às dinâmicas conjunturais da cidade, com o decorrer do tempo, a mudança 

da direção do Colégio de Dança, as eleições estaduais, e, em consequência, as mudanças na 

Secretária de Cultura, provocaram instabilidades no ambiente que se reorganizava.  

Em 2002, o Colégio de Dança já tinha passado por uma grande mudança: Flávio 

Sampaio deixou a sua direção para integrar o corpo docente da Escola Bolshoi, em Joinville.  

Ernesto Gadelha, que durante os anos anteriores tinha ocupado a função de assistente artístico, 

assume a direção. As expectativas com relação à mudança do governo estadual e no Instituto 

Dragão do Mar levou Gadelha a projetar uma transição para que o Colégio se tornasse um 

curso de educação profissional. 

As mudanças supracitadas, rumores de que a Secult apoiaria a criação de uma 

companhia estável114, a transição do governo estadual e as incertezas em relação aos rumos do 

Colégio de Dança e projetos conquistados até então funcionaram como fatores 

                                                 
113 Artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, no dia de 02 de ago. de 2006. Disponível em: 
http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz51154524156.jpg. Acesso em: 11 fev. 2009. 
114 Flávio Sampaio, em entrevista dada à jornalista Ethel de Paula, no caderno Vida e Arte do Jornal O Povo, em 
dia 3 de Janeiro de 2002, declara: “Segundo o secretário Nilton Almeida , a Companhia de Dança do Ceará sai 
até Março.”  Ainda em 2001, David Linhares, coordenador geral da III  Bienal de Dança do Ceará também 
declara: “Agora, na terceira edição do evento, queremos tematizar a criação da Companhia de Dança do Estado 
do Ceará. Ter uma companhia é a possibilidade de profissionalizar e divulgar a dança no Ceará” (DIARIO DO 
NORDESTE, 23.10.2001). 
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impulsionadores da efetivação de um desejo antigo da “classe da dança”: a criação da 

Associação de Bailarinos, Coreógrafos e Professores de Dança do Ceará – Prodança.  

A Prodança foi a articulação de um grupo significativo desses profissionais que tinham 

passado pelo Colégio de Dança, e que há muito desejavam uma entidade que agregasse os 

diversos profissionais da área, e que priorizasse o desenvolvimento no âmbito profissional, 

educativo, político e cultural.  

Um pouco antes da criação da Prodança, mas também emergência do desejo e da 

necessidade de organização da classe para vencer instabilidades conjunturais e gerar ações 

que possibilitassem a expansão e qualificação da dança local, vinham-se articulando, por 

iniciativa de Andréa Bardawil e da Companhia da Arte Andanças, reuniões entre os membros 

de companhias e profissionais da dança, que se denominou Fórum de Ações em Dança115. 

Dessas reuniões, geraram-se ações que culminaram na produção de um dossiê sobre o 

desenvolvimento da dança na cidade nos últimos cinco anos, as expectativas dos coreógrafos, 

bailarinos e professores. O dossiê foi escrito coletivamente pelo grupo e divulgado para a 

sociedade através da realização do seminário Dança - perspectivas e ações116, entre os dias 13 

e 17 de maio de 2002. 

 Ele contou com a participação de convidados representantes de diversas instâncias, 

públicas e privadas, com o objetivo de discutir alternativas e articulações possíveis para a 

expansão e o fortalecimento do “mercado de trabalho” para a dança no Ceará. 

                                                 
115 Iniciado em outubro de 2001, o pequeno grupo, rapidamente se ampliou, cativando o interesse de vários 
profissionais do setor. Realizadas às quartas-feiras, no Alpendre – Casa de Arte, as discussões visavam descobrir 
respostas práticas às seguintes questões: como viabilizar novas produções? Como incentivar o surgimento de 
novos projetos de formação de plateia? Como favorecer a circulação de espetáculos? Que iniciativas podem 
somar-se ao Colégio de Dança do Ceará? Como potencializar processos de pesquisa para coreógrafos 
independentes? (DIARIO DO NORDESTE, 29.04.2002). 
116 PROGRAMAÇAO do seminário Dança: Perspectivas e Ações foi uma realização: Fórum de Ações em Dança 
Apoio: Alpendre – Casa de Arte, Pesquisa e Produção/Instituto Dragão do Mar 
Local: Alpendre – Casa de Arte, Pesquisa e Produção 
Mediador: Alexandre Barbalho 
1o Dia – 13/05 – Iniciativas no Terceiro Setor 
Debatedores: Graça Gadelha (POMMAR), Dora Andrade (EDISCA), Noraney Lima e Lúcia (ODEBRECHT) 
2o Dia – 14/05 – Política Cultural e Leis de Incentivo 
Debatedores: Luizianne Lins, Humberto Cunha e Angélica Falcão (representando Patrícia Gomes) 
3o Dia –15/05 – Produção e Iniciativa Privada 
Debatedores: Eliana Pedroso (BA), Osiel Gomes e Rachel Gadelha 
4º Dia –16/05 – Circulação para a Dança 
Debatedores: Fernando Piancó (TJA), Pedro Domingos (Sesc), Catarina Quintela (Dragão do Mar), Nilde 
Ferreira (secretária de cultura de Guaramiranga), Mirvia Muniz (Seduc). 
5º Dia –17/05 – Políticas Públicas para a Dança 
Debatedores que foram convidados: Nilton Almeida (Secretário de Cultura do Ceará), Barros Pinho (Secretário 
de Cultura do Município de Fortaleza), Silas de Paula (Instituto Dragão do Mar), Marcos Teixeira (Funarte).  
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Posteriormente, o grupo que compunha o Fórum de Ações em Dança cresce e continua 

encontrando-se. Novas ações foram promovidas, como o Ocupa-se117, com o objetivo de 

resguardar as conquistas na área e ampliá-las, uma vez que o novo governador eleito, Lúcio 

Alcântara, assumiria em breve, e não era possível prever como seriam encaminhadas as 

políticas estaduais para a dança. 

 Iniciando 2003, com a posse do novo governador e de seu secretariado, as 

movimentações e mudanças em relação à nova gestão da cultura conduziram à necessidade de 

encontro entre os profissionais, com a finalidade de indicar um nome da Dança para a futura 

formação do Conselho Consultivo de Artes Cênicas118 que a Secult estava propondo em sua 

reestruturação organizacional. No período, as instâncias de representação da classe tinham-se 

multiplicado. Além da Associação das Academias e do Gepedance, existiam agora a Prodança 

e o Fórum de Ações em Dança. Era coerente que todos se reunissem para indicar um 

representante da Dança no Conselho, processo que gerou alguns desgastes entre as instâncias 

de representação, mas no fim se chegou a um nome que dividiu a cadeira de representante de 

Artes Cênicas com um indicado do Teatro. 

Em seguida, os membros do Fórum de Ações em Dança perceberam que este estava 

estabelecendo uma identificação, mesmo que não propositadamente, com apenas um grupo de 

profissionais, em contraponto ao objetivo do Fórum, que era o de ser um espaço aberto e 

agregador dos mais diversos sujeitos do meio da dança. Além disso, motivados pela intensa 

movimentação do Fórum Nacional de Dança, que se organizava para defender os interesses da 

área diante do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), organizou-se o Fórum de 

Dança do Ceará, em 2003. O fórum agregou professores, coreógrafos, dançarinos, produtores 

e pesquisadores, e vem atuando intensamente na articulação da dança do estado.  

Na ocasião, outra ação da nova Secretária de Cultura, Claudia Leitão, foi o 

engavetamento dos projetos de formação que vinham sendo encabeçados pela Secult, via 

Instituto Dragão do Mar, que, segundo a Secretária, seriam oficialmente desativados para 

reformulação, entre os quais estava o do Colégio de Dança. Porém, apesar do desalento com 

seu fim, outros eventos dinamizaram a cena local no período.  

                                                 
117 Foi realizado no Alpendre – Casa de Arte, Pesquisa e Produção, no dia 10 de dezembro de 2002, com 
objetivo de conseguir assinaturas para uma carta redigida pelos artistas e endereçada ao governador eleito, Lúcio 
Alcântara, ao futuro secretário de Cultura e aos futuros gestores de equipamentos culturais geridos pelo Estado - 
Instituto Dragão do Mar, Centro Cultural Dragão do Mar, Theatro José de Alencar e Museu da Imagem e do 
Som -, explicitando as reivindicações dos artistas da dança. 
118 De fato, criou-se o Conselho Estadual da Cultura, pela Lei N° 13.400, de 17/11/2003, que foi publicada no 
Diário Oficial de 08/03/2004. Composto por 22 membros, sendo um deles, um representante da categoria Artes 
Cênicas, como dois suplentes. 
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Na ocasião, mais um ano de Bienal de Dança possibilitou uma intensa movimentação 

e oportunidades de articulação. Na sua tradicional programação de espetáculos, workshops e 

palestras, o tema recorrente “Políticas Públicas para a Dança” estava na pauta com a 

palestrante Helena Katz. Tema esse que também foi foco junto às comemorações do 

lançamento do edital119 de premiação para projetos em pesquisa, montagem e circulação de 

espetáculos de dança da Secretaria de Cultura do estado, que aconteceu no evento.  

Nesses primeiros anos do século XXI, a cena da dança contemporânea cearense 

apareceu e cresceu. Alguns grupos emergiram e notadamente muitos artistas independentes 

começaram a produzir. Aquele ambiente da dança teatral que foi descrito inicialmente, 

reconfigurando-se substancialmente, passa a ser um sistema amplo, no qual se pode observar 

a emergência de subsistemas. Identifica-se um subsistema que se configura nucleado em torno 

da “cultura de academias” e outro em torno da “cultura contemporânea de dança”.  

A emergência de subsistemas em um sistema refere-se à integralidade, parâmetro que 

já indica um grau de organização deste, e seu aumento de complexidade. Logo, se pode 

perceber a evolução e complexificação do ambiente da dança teatral de Fortaleza, sistema 

constituído pelas academias, associações, ideias, eventos, artistas, professores, coletivos, 

espaços, instituições e políticas públicas responsáveis pela existência da dança teatral da 

cidade. É importante ressaltar que os subsistemas estabelecem troca de informação e conexões 

entre si. 

O subsistema, que se está denominando de “cultura de academias”, é formado pelas 

academias (balé, modern-jazz, sapateado, e outras), a associação das academias, Gepedance, o 

Fendafor, os grupos ligados às academias, seus professores, dançarinos e alunos. Esse 

ambiente se expandiu bastante nesse período, em número de alunos, academias, grupos, 

professores e produção, e o Fendafor foi um fator importante nesse desenvolvimento. No 

entanto, houve uma baixa complexificação das questões pedagógicas e criativas referentes à 

dança, que se pautam ainda pelo padrão tradicional de ensino, do entendimento de corpo, de 

dança e de criação. Todavia, há um entorno relevante com o qual se estabelecem trocas para 

permanência deste ambiente.  

O outro subsistema tem uma nucleação mais difícil de identificar, talvez porque ela 

ainda seja mais fluida e tenha menor estabilidade. Gera-se em torno de ideias referentes a uma 

produção artística contemporânea de dança e às questões por elas colocadas. Nesse ambiente, 

observa-se o Colégio de Dança, Fórum de Dança, Prodança, Bienal, Mostra Prodança, os 
                                                 
119 O Edital de Incentivos às Artes foi implementado pela Secult em 2003, e contempla as áreas de dança, teatro, 
música, artes plásticas e literatura. 
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grupos e artistas independentes, espaços alternativos, como Teatro das Marias, Artelaria, 

Alpendre, e, orbitando mais externamente nesse ambiente, a Edisca.  

No período de existência do Colégio de Dança, e logo após seu fechamento, muitos 

grupos surgiram: a Companhia Vatá, dirigida por Valeria Pinheiro; a K Companhia de Dança, 

de Karin Virginia; Adão Cia. De Dança, de Marcio Slam; Companhia Ricardo Barreto; Cia. 

Etra de Dança, de Edvan Monteiro e Ariadne Filipe; e a Cia. Dita de Dança, de Fauller. 

Também vários artistas independentes passaram atuar mais continuamente: Andréa Sales, 

Carlos Antônio, Isabel Botelho, Liliana Costa, Marina Carleial, Paulo José, Ricardo Freire, 

Wellington Calaça, entre outros, possuindo uma variada produção, estimulados120 pelo projeto 

Quinta com Dança do CCDM, que era o principal espaço de circulação de espetáculos, e pelo 

fomento do Edital de Incentivo às Artes da Secult, lançado em 2003.  

Alguns desses grupos não permaneceram na cena da dança da cidade e outros 

surgiram ao longo do tempo. Uma circunstância do ambiente que se nucleava em torno de 

uma “cultura contemporânea de dança” era a grande carência de espaços de formação, a 

qualificação da dança local, que ainda é frágil e permanece uma questão importante a ser 

debatida para que a expansão da dança que se desenvolve na cidade possa ter continuidade.  

O Centro Cultural do Dragão do Mar criou, em 2003, uma coordenação de Dança em 

sua estrutura organizacional, que ficou a cargo de Ernesto Gadelha, ex-diretor do Colégio de 

Dança. Ela era um elo da “classe” da dança com o Dragão, que com a extinção do Instituto 

está concentrando também as ações de formação. Com o apoio e a articulação da coordenação 

de Dança do CCDM, e a mobilização do Fórum de Dança, em outubro de ano 2005, iniciou-se 

o Curso de Habilitação Profissional de Técnico em Dança, uma parceria entre a Secretaria de 

Cultura, via Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC), e o Senac. O curso tem duração de 

dois anos, dirigido à formação de intérpretes-criadores.  

Outra conquista para a dança local junto à administração municipal, em 2005, foi a 

criação da Coordenação em Dança da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura 

(Funcet)121, tendo como uma de suas ações a realização do projeto Quarta em Movimento, 

primeira iniciativa municipal de fomento à difusão e à discussão em torno da dança, em suas 

                                                 
120 As ONGs e projetos sociais direcionadas para o desenvolvimento cidadão das crianças e adolescentes que 
trabalham com dança poderiam ser consideradas uma outra nucleação, contudo compreende-se que tendem a 
orbitar numa das duas nucleações identificadas. 
121 Em 2008, a administração municipal criou a Secultfor, Secretaria de Cultura de Fortaleza. O anúncio oficial 
de criação da secretaria foi realizado no dia 16 de maio de 2008. Em paralelo à Secultfor, permanece 
funcionando a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo (Funcet). De forma gradual, e respeitando os trâmites 
jurídicos e burocráticos, a Funcet deverá funcionar como órgão voltado à captação de recursos financeiros para 
três áreas: cultura, esporte e turismo. 



82 
 

diversas conexões artísticas, culturais e sociais. Em 2006, a Funcet lança o Edital das Artes. 

Na área da Dança, as categorias foram: Manutenção de Grupo ou Artista, e o Quarta em 

Movimento. 

Em 2007, foi implementada a Escola Pública de Dança da Vila das Artes122, que tem 

três linhas de ações: o Curso de Extensão Dança e Pensamento, em parceria com a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que terminou sua primeira turma em 2009 e teve, em 

seu quadro de professores, pesquisadores e estudiosos importantes do cenário da dança no 

Brasil e no exterior, respondendo a uma demanda por qualificação teórica; o Programa de 

Aulas Abertas, voltadas para a manutenção técnico-corporal dos profissionais da dança; e o 

Dançando na Escola, com a oferta de aulas de dança para alunos da rede pública, numa 

parceria inédita entre as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, através da Vila das 

Artes, e a Associação dos Bailarinos, Coreógrafos e Professores de Dança do Ceará 

(Prodança). 

No mesmo período, no âmbito estadual, o CCDM ampliou seu projeto de formação de 

plateia para o Centro Cultural Bom Jardim, com a Sexta com Dança, e implantou lá um curso 

de dança, ministrado por ex-alunos do curso técnico.  

Na esfera estadual, além da ampliação da Bienal e da Fendafor para o interior, já há 

alguns anos, foi realizado o I e II Festival de Dança Litoral Oeste (2006 e 2007), nas cidades 

de Paracuru, Trairi e Itapipoca, respondendo a uma demanda da região e descentralizando as 

ações em dança. 

Em 2007, na consolidação e comemoração de 10 anos da Bienal Internacional de 

Dança do Ceará, pôde-se fazer uma retrospectiva das transformações que se deram no 

ambiente da dança nesse seu período de existência, e encerrar os ciclos de palestras e 

seminários - A Dança como Área de Conhecimento –, propostos pelo evento com a mesa 

redonda123 intitulada Curso de graduação e pós-graduação no Brasil – Forma e Conteúdo, 

que tinha como objetivo discutir, a partir das experiências dos palestrantes, as possíveis 

propostas para a criação de um curso de graduação em dança na cidade. 

A mesa foi apresentada da seguinte forma no material de divulgação da Bienal: 

                                                 
122 Equipamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a Vila das Artes é lugar de Formação em Artes, Apoio a 
Produção, Incentivo à Pesquisa e Difusão Cultural. Em seu casarão, localizado no centro histórico da cidade de 
Fortaleza, funcionam as Escolas Públicas de Dança e Audiovisual, um Núcleo de Produção Digital e uma 
Biblioteca. 
123 A mesa aconteceu dia 20 de outubro de 2007, e contou com os seguintes palestrantes: Airton Tomazzoni (RS), 
Cristine Greiner (SP), Fernando Passos (BA), Leda Muhana (BA), Rosa Primo (CE) e Silvia Soter (RJ); com 
mediação de Marcos Moraes (SP). 
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A ausência de um curso superior na área da dança no Ceará, atualmente, é uma 
lacuna, mesmo levando em conta os avanços conquistados nos últimos anos, tal 
como o Curso Técnico em Dança, efetivado pela Secult, pelo Senac e pelo Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, como o Curso de Extensão Dança e Pensamento, 
realizado pela Funcet e a UFC. A quebra do paradigma da dança exclusivamente 
como atividade prática –“bailarino dança, não pensa!”– abrindo espaço para a nova 
perspectiva da dança como área de conhecimento, abre novos espaços de atuação e 
exige novos posicionamentos (BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO 
CEARÁ, 2007). 

 

Observa-se que, no ambiente contextual da dança da cidade, a formação124 é uma 

inquietação que motiva ações e mobilização. No período descrito, muito se conquistou, mas a 

permanência das ações relacionadas à formação é frágil, muitas delas sendo assistemáticas e 

irregulares e outras carecendo de consolidação e institucionalização.  

O ambiente da dança teatral local nas últimas duas décadas125 expandiu-se em direção 

a duas nucleações, a da “cultura das academias” e da “cultura contemporânea de dança”; dois 

núcleos de convergência de ideias e práticas artísticas e formativas de dança, multiformes e 

complexas, que evidentemente não correspondem à totalidade da dança da cidade. Entre eles 

se situam outras diversas multiplicidades, que oscilam entre os dois núcleos. 

No aspecto do ensino da dança, é possível observar que as academias ainda são, quase 

exclusivamente, os lugares com regularidade de formação, e, apesar de existir por parte desses 

profissionais uma busca de qualificação em cursos superiores na área de Educação Física, 

Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Especialização em Arte-Educação, 

as discussões no que tange à formação do artista, da Pedagogia da Dança, entre outras, é 

muito incipiente e pouco disseminada no ambiente das academias, que ainda priorizam o 

aspecto tecnicista da formação, em detrimento dos aspectos criativos, contextuais e críticos do 

fazer artístico. 

Os artistas que atuam no polo da “cultura contemporânea de dança” foram, em número 

significativo, iniciados em espaços alternativos, como, por exemplo, nas aulas oferecidas 

pelas companhias “independentes”; ou através das experiências de formação que aconteceram 

pontualmente, como no Colégio de Dança, ou mesmo dentro das próprias companhias. Nos 

                                                 
124  Depois da conclusão deste capítulo, os cursos bacharelado e licenciatura em Dança/UFC iniciaram as 
atividades das suas primeiras turmas em 2011. A Escola Pública de Dança da Vila das Artes/Secultfor iniciou 
um curso de formação básica em dança com duração de seis anos para crianças e pré-adolescentes, em outubro 
de 2011, e, somando-se à continuidade do Curso Técnico em Dança (IACC/Secult/Senac), cria um percurso 
formativo que transformará o panorama da dança da cidade nos anos vindouros. Contudo, duas dessas inciativas 
sempre estão sob ameaça de não continuar a cada mudança de gestão. Apesar dos esforços dos coordenadores da 
EPD da Vila e CTD, a permanência dos mesmos depende da sensibilidade dos gestores municipais e estaduais, e, 
historicamente, da capacidade de pressão que o movimento da dança tem estabelecido na cidade.  
125 Anos noventa e primeira década do século XXI. 
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últimos anos, o número de dançarinos oriundos da Edisca126  tem crescido e os mesmos 

tendem a atuar em grupos com um pensamento contemporâneo de dança, ou permanecer em 

ambientes semelhantes de atuação: outras ONGs e na própria Edisca. 

É importante visualizar que esses polos que nucleiam o ambiente da dança da cidade 

são agregados do sistema contextual da dança. Há trocas e conexões diversas entre eles, e não 

se dão como espaços estanques. 

O papel de formação é uma propriedade nesse subsistema de “cultura contemporânea 

de dança”, que circunstancialmente emergiu no âmbito das companhias, uma vez que algumas 

delas conseguiram estabelecer uma continuidade de existência e produção que possibilitou a 

formação de seus dançarinos e de coreógrafos. 

Percebe-se que no ambiente das companhias “independentes” se promove um processo 

continuo de especialização de conhecimento referente ao universo artístico da dança, 

possibilitando um nível de formação multideterminado por seu modo de funcionamento, sua 

produção artística, sua atuação sociocultural e a visão de dança e corpo. Este nível de 

formação também é multideterminado pelas possibilidades de desenvolvimento de 

competências, oportunizadas em suas ações de manutenção, processos criativos e circulação 

artística. 

Portanto, circunstancialmente o papel de formação das companhias “independentes” 

da cidade é uma propriedade emergente do subsistema da “cultura contemporânea de dança”.  

Bunge (1999, p.34) destaca, como uma das categorias filosóficas do enfoque sistêmico, a 

noção de propriedade emergente. Não se está ponderando sobre a finalidade do subsistema, 

mas sobre uma especialidade conjuntural que as companhias cumprem no ambiente da dança 

de Fortaleza, que emerge nesse todo. 

  

3.7 VESTÍGIOS DE HISTÓRIAS – APRESENTAÇÃO DAS CIAS ESTUDADAS  

 

Da cena da dança teatral da cidade de Fortaleza, meu campo de estudo, foram 

escolhidas três companhias que mantêm um funcionamento e atuação regular na cidade, 

realizando montagens e circulando com seus espetáculos, caracterizando-se pelo que estou 

delineando, no contexto local, como companhias “independentes”. 

                                                 
126 Outras ONGs atuam na cidade, como o BCAD - Grupo Bailarinos de Cristo, Amor e Doações, e a Associação 
Vidança. Contudo, a inserção desses agentes nesse ambiente que estou denominando de “cultura contemporânea 
de dança” tem sido menos intensa, uma vez que eles organizam modos de operar e habitus próprios de 
permanência e produção.  
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3.7.1 ANDANÇAS 

      

A Companhia da Arte Andanças surgiu em abril de 1991, composta por um grupo de 

alunas da Academia Cláudia Borges127, que buscava uma forma independente de trabalho e 

tinham uma proposta de desenvolver uma pesquisa de linguagem unindo dança e teatro. Seu 

primeiro trabalho estreou em 1992: o musical infanto-juvenil “Dando no pé”, dirigido por 

Tânia Nardini (RJ). Sem sede fixa, nos primeiros anos, passaram por vários espaços de dança 

de Fortaleza, ministrando cursos e aulas, em troca de sala para ensaios. Em 1994, fixam sede, 

com a criação da Escola da Arte Andanças, espaço que se diferenciava das academias devido 

a uma proposta pedagógica que privilegia a potencialização da criação, desenvolvendo aulas 

de dança, teatro, coral, acrobacia e atividades de mostra de vídeo, de dança, grupos de estudos, 

entre outros. Em 1997, a Escola da Arte Andanças, em virtude das dificuldades financeiras, 

fecha as suas portas. A Companhia segue seu caminho, cria uma parceria com o Sest/Senat, 

onde permanece por dois anos desenvolvendo diversos trabalhos com a instituição, sobretudo 

projetos de formação e atividades artísticas. A partir de dezembro de 1999, a Companhia da 

Arte Andanças passou a constituir o Núcleo de Dança/Teatro do Alpendre – Casa de Arte, 

Pesquisa e Produção, ONG dedicada à arte e à cultura. A companhia se dedica ao estudo do 

corpo-cênico, suas diferentes manifestações e possibilidades, e passa a se interessar pela fusão 

da dança com outras linguagens. Dessa parceria com o Alpendre, resultaram algumas 

produções voltadas para a pesquisa da videodança. 

Do grupo que originalmente fundou a Cia., apenas Andréa Bardawil permanece, 

seguindo como diretora e coreógrafa. Do repertório, poucas obras não são de direção de 

Bardawil, apenas Dando no Pé e Abrupto e etc., que foram coreografados por artistas 

convidados – Cabaré Chão de Estrelas, por Marília Bezerra, também diretora e dançarina da 

cia. na época, que ainda dirigiu conjuntamente com Bardawil a obra coreográfica Nana Nina. 

 Ao longo desses anos, a produção artística da cia. foi composta pelas seguintes obras: 

em 1992, Dando no pé, que tinha como tema os meninos de rua; em 1994, O Circo no 

Picapau Amarelo, baseado na obra de Monteiro Lobato; em 1995, Capitães da Areia baseada 

na obra homônima de Jorge Amado; ainda no mesmo ano, a performance Cabaré Chão de 

Estrelas, no Pirata Bar; em 1996, duas pequenas obras coreográficas – Andando em boa 

companhia e Nana Nina; em 1997, a companhia dança Abrupto e etc., coreografado por 

                                                 
127 A Academia Cláudia Borges trabalhava, especialmente, com Modern Jazz e Sapateado. Cláudia é filha de 
Regina Passos, umas das percursoras do Balé Acadêmico em Fortaleza (veja Capitulo 2). 
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Marcelo Lopes128, e estreia o espetáculo Conte lá, que eu danço cá, com musica de Patativa 

do Assaré, Ednardo e Quinteto Armorial; em 1998, A Dança das Meninas e dos Meninos, 

com música do Uakti e do Villa-Lobos para criança; em 1999, A Dança de Clarice, 

espetáculo livremente inspirado no livro Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de 

Clarice Lispector; em 2000, Furdunço, que utiliza uma colagem de músicas de Luiz Gonzaga, 

Cascabulho, Naná Vasconcelos, Otto, DJ Dolores, Mestre Ambrósio e Chico Science; e em 

2001, Vagarezas e Súbitos Chegares, livremente inspirado nas obras de Adélia Prado e de 

Élida Tessler, artista plástica gaúcha.  

No ano 2000, Bardawil é contemplada com o projeto Tempo da Delicadeza, na Bolsa 

Vitae de Artes, que resulta, com estreia em 2002, do videodança, em parceria com o 

videomaker cearense Alexandre Veras, e do espetáculo O Tempo da Delicadeza, que também 

teve apoio do Prêmio Ceará de Incentivo às Artes Cênicas, e do Encena Brasil.  

A companhia teve mudanças e rupturas significativas no período de pesquisa e criação 

do Tempo da Delicadeza. Com o fim da temporada, ela se reestrutura e se reorganiza. Com 

um número reduzido dos membros, as atividades passam a não se fixar apenas em torno de 

seus membros, sendo cada vez mais extensivas ao ajuntamento de pessoas que frequentavam 

o grupo de estudo e as aulas de dança, entre outras atividades do Alpendre, e que 

congregavam o Núcleo de Dança do Alpendre.   

Em 2004, a cia. começa a se movimentar em torno do  projeto O Tempo da Paixão ou O 

Desejo é um Lago Azul, inspirado na obra do artista plástico cearense Leonilson. O projeto foi 

aprovado no Edital de Incentivo às Artes da Secult, e tem a obra dançante apresentada no 

próprio Alpendre, em 2004, ficando em cartaz no Quinta com dança, em janeiro de 2005. 

Entre 2004 e 2005, o Núcleo de Dança desenvolveu o projeto de interlinguagem 

Interferência: San Pedro, inspirado no poema homônimo de Eduardo Jorge, e que, além de 

intensivos encontros e vivências, produziu o vídeo-documentário São Pedro: Um Navio À 

Deriva do Tempo, de Glauber Filho, o videodança San Pedro, de Eduardo Jorge, Alexandre 

Veras e Andréa Bardawil, e uma publicação do Núcleo, a revista Interferência: San Pedro. 

Esse trabalho fortaleceu os laços entre os membros do núcleo, que geraram ações e 

mobilizaram práticas e fazeres, agenciando a existência e continuidade da Cia. e do Alpendre, 

como espaço de encontro e criação artística. Contudo, em 2007 as dificuldades de manutenção 

afastam a Cia. do Alpendre, trazendo uma desmobilização das atividades do núcleo. Para 

                                                 
128 Bailarino membro da Cia. de Débora Colcker, na época. Nesse período em que esteve em Fortaleza, ministrou 
também aulas na Escola da Arte Andanças, que visavam aos estudos dos movimentos, com direito à palestra 
aberta ao público. Fonte: Jornal do Andanças, Ano1, Nº02, Set. 1997. 
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manter as atividades, Bardawil firma uma parceria como o Instituto Aquilae, onde passa a 

ministrar aulas, e onde acontecem os encontros da cia.  

Em agosto de 2008, estreia, no Aquilae, a obra dançante Os Tempos, e a companhia é 

selecionada no Edital das Artes da então Funcet. Em 2009, ela retoma a parceria com o 

Alpendre, onde permanece até 2012.  

 

3.7.2 CIA.VATÁ 

 

A Companhia de Brincantes Valéria Pinheiro, Cia. Vatá, foi fundada pela coreógrafa 

e sapateadora Valéria Pinheiro, em 1994, que morava, na época, no Rio de Janeiro. Em 2000, 

a coreógrafa reestabeleceu domicílio em Fortaleza, e, dando continuidade à sua atuação 

artística, inicia o projeto de montagem do espetáculo Bagaceira, promovendo uma audição 

para seleção do elenco. O espetáculo estreou no ano de 2001, circulou por todo o nordeste e 

foi selecionado no Prêmio da Encena Brasil 2001, e no Prêmio Ceará de Incentivo às Artes 

Cênicas, da Secretaria de Cultura, também no mesmo ano. No processo de feitura e circulação 

do espetáculo, a Vatá organiza sua formação cearense.  

Nesse período, Valéria desenvolvia as atividades do grupo no Teatro Boca Rica129, e 

ingressou como aluna-coreógrafa no Colégio de Dança do Ceará. Em parceria com os 

exercícios coreográficos do Colégio de Dança, Valeria produziu Cartas do Asilo (2002), um 

mergulho na vida e obra de Camille Claudel, e NudoBarro (2002), inspirado na obra do 

artesão nordestino Mestre Vitalino, criando, ainda, Ritos (2002), um exercício coreográfico 

acerca do corpo ritualístico investigado pela companhia. 

Ela desenvolvia uma pesquisa artística voltada para a cultura popular, o sapateado, a 

música e a dança contemporânea. Como o grupo iniciou suas atividades com intensa 

circulação, estabeleceu uma rotina de pesquisa in loco com o mestre da cultura popular, nas 

cidades em que se apresentavam. As pesquisas voltam- se ao que eles nomeiam de corpo no 

ritual, englobando um universo vasto em que se encontra, como recorte, o corpo no 

Candomblé, na Santeria e no Xamanismo. A partir dessas pesquisas, propõem mais dois 

trabalhos que completam a trilogia iniciada com Bagaceira (2001): Bagaceira, a dança dos 

Orixás (2003) e Bagaceira, a dança dos Ancestrais (2005), que retratou nosso mergulho 

dentro do universo dos índios Kariris.  

                                                 
129 O Teatro Boca Rica era um espaço independente dirigido pelo Diretor e Teatrólogo Oswald Barroso, onde 
mantinha as atividades de seu grupo de teatro. 
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A Cia. Vatá mantém uma rotina de produção e circulação nacional e local intensa com 

viagens internacionais incluídas, com apoio de editais para montagem, circulação e convites.  

O Bagaceira, a dança dos Orixás foi patrocinado pela Petrobrás e teve apoio do Prêmio de 

Incentivo às Artes, da Secult – Circuito Ceará de Cultura; Caravana Funarte intra-regional – 

Região Nordeste; Palco Giratório – SESC Nacional; circulando por quase todos as capitais 

brasileiras, além de cidades do interior do Ceará e do nordeste. O espetáculo também foi 

apresentado em Nova Iorque, Montana e Chicago, nos EUA. A Bagaceira, a dança dos 

Ancestrais, teve apoio do Edital das Artes da Secult. 

A despeito da constância de produção e dos apoios, nos seus primeiros anos, uma 

dificuldade constante do grupo foi estabelecer um espaço permanente de trabalho. O Teatro 

Boca Rica, que foi sede da cia. por mais de um período, descontinuamente, tinha também suas 

dificuldades em manter as portas abertas. O grupo chegou a ficar um período significativo de 

trabalho ensaiando na casa dos pais da Valéria. Trabalharam um período no Disco Voador130 e, 

numa época meio nômade, ensaiavam no CAD (Curso de Artes Dramáticas da UFC) e no 

TJA.  

Em 2006, numa convergência de artistas, a Artelaria, um estúdio no Bairro Benfica, é 

aberta, servindo de sede à Cia. Vatá, ao CEM e aos novos grupos que estão emergindo nesses 

ambientes. A Artelaria logo se multiplicou e, em julho do mesmo ano, a Artelaria II é 

inaugurada na Praia de Iracema.  

A Artelaria II fica com a coordenação de Valeria Pinheiro, abrigando a Cia. Vatá e a Cia. 

do Barulho, de Aspásia Mariana e Heber Stalin, integrantes da Vatá. Na Artelaria I ficam o 

CEM e alguns artistas independentes.  

Valéria criou a Associação Brincantes da Cia. Vatá (ABCVatá) e  muda mais uma vez: 

inaugura em 22 de maio de 2007 o Café Teatro das Marias, na Praia de Iracema. O Café 

Teatro das Marias é fisicamente maior, possuindo um palco e capacidade para receber 

espetáculos de dança, circo, teatro e música.  

                                                 
130 O Disco Voador é um complexo que abriga discoteca, bar, galeria de arte, escola de dança moderna, cursos de 
vídeo e DJ. Inspirado nos grandes centros multidisciplinares da Holanda, tais como Paradiso e MelkWeg, o 
Disco Voador irá inaugurar um novo conceito em centros de entretenimento e arte no Ceará, unindo as mais 
diversas formas de arte moderna, como dança, música e artes plásticas à mais nova forma de lazer, um night club 
inspirado nos grandes clubes europeus. De segunda a quinta-feira, funciona no local uma escola de formação de 
DJs e uma de dança, cujos diretores são o já consagrado DJ holandês Pullsanti (Pascal Claeys) e o bailarino 
cearense Linhares Júnior. Na sexta-feira, o Disco Voador se transforma no ExtraForte Club, promovendo uma 
noite irreverente, elaborada com o melhor da World Music. No sábado, transforma-se no Atlântico, a única night 
club dedicada exclusivamente à música eletrônica em Fortaleza. Disponível em: 
<http://www.obaoba.com.br/disco-voador/?c=30&e=1>. Acesso em: 19 fev. 2009. 
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Nas Marias, como o teatro é corriqueiramente chamado, estreia os Caçadores de Pipa 

(2007) selecionado no edital Premio Funarte Klauss Vianna. Saindo da trilogia das Bagaceiras, 

o grupo volta-se para a história do samba e faz pontes com as manifestações e ritmos da 

tradição e o “corpo ritual” por eles investigado. No período, o grupo também havia sido 

selecionado no I Edital das Artes da Funcet, na categoria de manutenção de grupo. 

A Cia. Vatá estabeleceu uma conduta criativa, da qual a música é um eixo importante, 

contando sempre com a participação de músicos nas criações artísticas. No grupo, manteve-se 

até esse momento um núcleo, com alguns dançarinos que permaneciam desde o Bagaceira 

(2001), e os que orbitam em tempos mais extensos ou não. Como Valeria ministrava aulas de 

sapateado e dança em muitos projetos e lugares, alguns dos dançarinos da cia. procediam 

desses locais. 

Depois de Caçadores, a Vatá passa por reconfigurações, e as atividades da cia. ficaram 

direcionadas para as do Teatro das Marias, com  circulação de grupos de música, percussão,  

tambor de crioula, atividades circenses, capoeira, e as aulas de sapateado, dança 

contemporânea, corpo brincante, entre outras. Em 2008, estreia o solo Assim é, se lhe parece, 

com o dançarino estreante João Paulo, e a música ao vivo de Luciana Costa, também 

integrante da companhia.  

A  ABCVatá (Associação Brincantes da Cia. Vatá) passa a ser ponto de cultura com o 

projeto Ancorando no Poço da Draga – Ubuntu, sendo novamente selecionada no edital de 

manutenção da Funcet. Desse modo, no período, se estabelece uma rotina de residências, 

oficinas, apresentações diversas e as atividades da cia., que giram em torno da demanda do 

Teatro das Marias e dos editais para sua manutenção, mas o grupo mantém a sua rotina de 

circulação do repertório, acontecendo também exercícios coreográficos, frutos das residências 

com artistas convidados.  

 

3.7.3 CEM131 

 

O Centro de Experimentações em Movimentos foi criado em 2002, e, desde então, 

realiza um trabalho de formação e produção artística na vertente contemporânea da dança, 

provocando um espaço de livre trânsito para pessoas que querem manter contato com essa 

arte, por meio de oficinas permanentes de formação e processos coletivos de criação de 

                                                 
131 O histórico do grupo foi organizado a partir de portfólio cedido por sua diretora à pesquisadora Silvia Moura. 
As matérias de jornais e sites do grupo disponíveis, referências encontradas na bibliografia no fim desse trabalho.  
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espetáculos, mostras, performances, instalações e oficinas. É coordenado pela dançarina e 

coreógrafa Silvia Moura, agenciadora da criação do grupo. 

Funcionou, no primeiro ano, no Theatro José de Alencar (2002), depois no SESC 

Fortaleza (2003-2006) e, nos últimos anos, na Artelaria (2006 - *), espaço que se tornou o 

habitat para diversos grupos e artistas além do CEM. 

No CEM, projetos aglutinadores de ações criativas, formadoras e difusoras vêm sendo 

realizados, como o projeto “Terça se Dança”, com a finalidade de estimular a criação e 

manutenção de um público para a dança contemporânea. Nasce na parceria com o SESC – 

Fortaleza nos seus primeiros anos de edição e, no decorrer de sua existência acontece em 

espaços diversos, como o Sesc Iracema, o TJA, a Artelaria, o Teatro Universitário132  e, 

eventualmente, de modo itinerante em outras cidades. Outros projetos também foram surgindo, 

alguns com maior longevidade, outros esporádicos, como o Especial Dança, que acontecia às 

quartas no TJA; Os quintais, como ficou conhecido o encontro/mostra artística que acontecia 

no quintal da casa de Silvia Moura; o Centro de Divergências Criativas, em parceria com a 

Cia. Vatá; O que cabe nesse palco, Troca-se, CEM Férias, Ocupa-se, Mostra Solos e Duos, 

Momento Dança, entre muitos.   

Uma política 133  não discriminatória norteia os modos de existência do CEM, de 

dimensões anárquicas: a participação é aberta a dançarinos e não dançarinos, sem 

discriminação dos materiais e matérias que compõem as obras, nem dos membros que 

transitam ou se estabelecem no grupo. Sendo um espaço aberto, reina uma circulação intensa 

de pessoas, dançarinos, atores, coreógrafos, simpatizantes e curiosos. 

Outra característica relevante do grupo é uma produção criativa vertiginosa, que torna 

inexequível o mapeamento em minúcias das obras criadas no grupo. Portanto, o que se segue, 

é um panorama da produção artística do CEM, considerando a relevância que as obras 

incorporaram na trajetória do grupo, nos discursos dos membros, na memória do ambiente da 

dança da cidade. 

Silvia Moura é a coreógrafa/diretora/criadora do grupo, que opera criativamente de 

modo colaborativo, e também tem como prática o intercâmbio constante com outros criadores.  

Identidades (2002) é a primeira obra do CEM, que traz à cena o universo carcerário e a 

opressão, temas que mobilizaram outras obras do grupo. Seguem-se: Negrada (2003), em 

                                                 
132 Como é conhecido o Teatro Universitário Pascal Carlos Magno, da Universidade Federal do Ceará, 
inaugurado em 26 de junho de 1964. 
133  Política entendida aqui como modos de organização do grupo, que está imbricada ao modo como são 
entendidas a organização social, a vida pública e a atuação do individuo em sociedade. 
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colaboração com o Acleilton Vicente, dançarino, educador, pesquisador da linguagem 

circense; Minhas memórias em Vivaldo (2004), de Everardo Freitas, que foi professor de balé 

do grupo; Cem Titulo (2004), do dançarino-coreógrafo mineiro radicado em Fortaleza, Carlos 

Antônio dos Santos; Parafuso (2004), texto de Pablo Assunção e direção de Silvia Moura; 

Três Histórias para gente grande e pequena (2004), elaborado para rua ou espaços abertos, 

transpassa os clássicos da literatura infantil com elementos cotidianos da cidade grande com 

diversão e humor; De volta para casa (2005), composta por quinze bailarinos nus, sujos de 

barro, que refletem a busca do indivíduo pelo encontro ou reencontro de si mesmo, da sua 

casa interna.  

Em 2005, Cala-te Corpo foi premiado no I Edital de Incentivo às Artes (2004), na 

categoria de pesquisa. No mesmo ano, Silvia Moura é agraciada com a Bolsa de Artes da 

Fundação Vitae, com o Projeto Fala Corpo, que deu origem a várias obras que tratam das 

Identidades das diversas dimensões existenciais e humanas do universo carcerário e da 

opressão, a partir da experiência de Silvia como arte-educadora em oficinas para detentas e 

detentos do Presídio Feminino Auri Moura Costa e do Instituto Prisional Professor Olavo 

Oliveira (IPPOO). Os prêmios mencionados viabilizaram ao grupo melhores condições de 

pesquisa e produção. 

Dos desdobramentos desses projetos, seguiram-se as obras dançantes, como Corpos e 

Cárceres (2005), na qual se discute a relação do corpo e das torturas nos presídios. Em Sobre 

água e sangue (2006) e Corpos Aprisionados (2006), entram em cena palavras silenciadas e 

gestos contidos, encerrando o conjunto de obras sobre o tema. Também em 2006, o grupo é 

selecionado no I Edital das Artes da Funcet, na categoria manutenção de Grupo. Há, ainda, 

Mentiras Sinceras (2006/2007), criação colaborativa de Silvia Moura e Paulo José, trata da 

linha tênue entre a mentira e a verdade, com jogos e interação com o público; Engarrafada, 

solo de Silvia Moura que também é apresentado como duo, na companhia de Roberta 

Bernardo, integrante do CEM; e Ind Gente – uma dança para solidão (2008), que tem como 

questão a invisibilidade cotidiana e a solidão. 

No ano de 2008, o grupo comemorou seus seis anos, tendo promovido, ao longo deste, 

diversas ações de comemoração, como a Mostra de Repertório no TJA, no Sesc Iracema, etc. 
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A releitura de Deserdados (2009) marca uma participação do grupo na homenagem a 

Hugo Bianchi, no TJA, dentro do Projeto Memórias da Dança134, da produtora Quitanda das 

Artes. 

 No período desta pesquisa (2008-2010), o CEM passava por uma transição de gerações. 

Um núcleo de integrantes que se vinha mantendo desde os primeiros anos estava se 

distanciando, e um novo núcleo se configurava. A dinâmica de funcionamento sempre foi 

aberta, com um fluxo intenso de pessoas, contudo, além de Silvia Moura, outros membros 

também eram responsáveis pela transmissão dos modos de operar e de seu repertório. Essa 

transmissão acontecia nas aulas oferecidas por ela e outros integrantes, nos constantes 

processos criativos em que o grupo estava envolvido, e na frequência das apresentações de 

seus trabalhos de repertório e os novos, em espaços e eventos diversos, como também em sua 

sede, a Artelaria, e nos costumeiros parceiros do grupo Sesc Iracema e TJA. Estabelece-se um 

período de produção recorrente de solos e duos de Silvia Moura, rareando obras novas 

envolvendo todos os membros do grupo.  

Nesse mesmo período, há um investimento animoso em atividades e ações como a da 

“Mostra Solos e duos”, o “Momento Dança”, e a retomada do “Terça se Dança” e do “Ocupa-

se”, as aulas de dança, de Silvia, além das de tecido (técnica circense), de Tatiana Valente, 

iniciando-se um novo projeto, o “CEM + de 30”, para quem sempre quis dançar e não havia 

tido oportunidade. O Centro continua movimentando-se intensamente, produzindo 

acontecimentos. Silvia Moura, em 2010, foi eleita membro do Colegiado Setorial de Dança do 

CNPC, e depois conselheira do Conselho Municipal de Política Cultural, redimensionando 

seu engajamento político em outros modos de atuação.  

                                                 
134 Divertissiment reúne diferentes gerações e múltiplas linguagens em homenagem a Hugo Bianchi, um dos 
pioneiros do balé cearense. Os grupos Ballet Hugo Bianchi, Cia. dos Pés Grandes, N Infinito e Centro de 
Experimentação em Movimento se encontram na releitura e montagem de cinco Obras de Bianchi: Valsa 
Proibida (1965), Um Americano em Paris (1953), O Guarani (1948), Os Deserdados (1971) e Noturno (1951). 
A homenagem aconteceu nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2009, no Theatro José de Alencar. O Projeto 
Memórias da Dança – Vida e Obra de Hugo Bianchi foi realizado com a intenção de registrar e difundir as obras 
que contam a história da dança do Ceará, produzido pela Quitanda das Artes.  
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4 O QUE AS PESSOAS FAZEM NAS COMPANHIAS “INDEPENDENTES” DE FORTALEZA? 

 

 

4.1 O QUE É MESMO UMA COMPANHIA “INDEPENDENTE”?  

 

Historicamente, nas artes, a relação de autonomia e dependência do artista foi, e é, 

constantemente tema de questionamento, altercando-se sobre os vínculos dos artistas com 

mecenas, com instituições religiosas e políticas, e, no último século, com instituições públicas 

e privadas e a indústria cultural. 

 

Do artesão, ligado pelo mecenato, escravizado à boa vontade de um príncipe, 
passou-se ao artista humanista, dotado de verdadeiro saber e não mais somente de 
perícia, depois ao artista que negocia as próprias obras no mercado e assegura suas 
promoções junto ao público (JIMENEZ, 1999:33). 

 

O filósofo Marc Jimenez apresenta, na citação acima, de forma resumida, como esse 

processo da relação autonomia e dependência vem se dando ao logo da história das artes. Se, 

durante esse período, essa questão se diversifica, ao tratarmos de linguagens diferentes, 

observam-se especificidades. Na dança, poder-se-ia traçar um percurso que vem das relações 

de servidão do mestre de balé e bailarinos aos reis e príncipes, seguido da dependência a seus 

protetores aristocratas. Na modernidade, ele passa a viver em função do público burguês e do 

mercado, em um processo que saiu do amadorismo dos nobres bailarinos à profissionalização 

dos dotados de talento, mesmo sem títulos de nobreza: os artistas da dança. 

Para ampliar o debate, apresenta-se um trecho do artigo de Lia Robatto135, Um olhar 

sobre a cultura brasileira – dança136, publicado no site do Ministério da Cultura, no qual ela 

chama atenção para o caráter de organização grupal do fazer da dança: 

                                                 
135 Lia Robatto, paulista, escolheu a cidade de Salvador para morar desde a década de 50. Autora de mais de 30 
espetáculos de dança, publicou o livro "Passos da Dança na Bahia”, em parceria com Lúcia Mascarenhas. 
Dirigiu o BTCA, implantou a Escola de Dança da FUNCEB, primeira escola pública do país dedicada à 
linguagem, e coordenou a Usina de Dança do Projeto Axé. Disponível 
em:<http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/noticias/2008/08agosto/2008-08-04_expo_yankarudska.html>. 
Acesso em: 08 nov. 2008. 
136 O texto foi publicado no site do Ministério da Cultura (http://www.minc.gov.br/textos/olhar/danca.htm), mas 
não está mais acessível. Encontra-se também no site Conexão Dança. Disponível em: 
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A dança cênica, de qualquer modalidade, seja profissional ou não, tal como o balé 
clássico, a dança moderna, o jazz dance, a dança de salão, as danças étnicas 
parafolclóricas, e até mesmo a dança contemporânea de vanguarda, funciona na sua 
maioria dentro de um sistema de organização grupal, ou seja, um elenco de 
dançarinos em torno de seus mestres, em moldes semelhantes aos primórdios da sua 
história ocidental, renascentista [...] (ROBATTO, 2004, s/n). 

 

Robatto afirma o trabalho em grupo como característica inerente do fazer da dança, e 

também enumera algumas formas possíveis de organização dos grupos: companhias estáveis 

oficiais, grupos emergentes oriundos de academias, grupos com marca de um só autor, grupos 

comunitários e/ou cooperativas, montagem com profissionais independentes, grupos 

folclóricos profissionais e companhias independentes. 

Essa classificação é posta em discussão para que se possa perceber as diversas 

maneiras de categorizar os grupos, referindo-se aos seus vínculos institucionais de apoio.  A 

autora, além disso, aproxima o modo de organização daqueles ao existente no período 

renascentista, uma vez que os sistemas de inter-relação 137  dos grupos mais atuais se 

assemelham ao modelo dessa época, na forma de se dispor os dançarinos em torno do 

mestre/coreógrafo/diretor. 

A dança ocidental adota sua configuração de dança teatral e arte com o surgimento do 

balé que se desenvolveu a partir do Renascimento. Nesse período, o maestro/mestre de balé 

(maître de ballet) era o professor e coreógrafo, figura central na estrutura dos grupos de 

dança. Nesse modelo, os dançarinos tinham a função exclusiva de dançarinos, seguindo o 

pensamento estético e o treinamento técnico corporal que era determinado pelo mestre de 

balé. A função deste foi uma das primeiras a se profissionalizar ao longo do desenvolvimento 

do balé; eles também exerciam a função de professores, coreógrafos e, inclusive, de teóricos 

da dança, escrevendo manuais sobre o ensino da dança ou sobre a criação coreográfica. Jean-

Georges Noverre é um exemplo desses mestres que se destacaram na história da dança. No 

século XVIII, escreve As Cartas sobre a Dança138, obra basilar para o entendimento da 

evolução do balé. Progressivamente, ao longo da evolução da dança teatral, essas funções 

                                                                                                                                                         
 http://www.conexaodanca.art.br/imagens/textos/artigos/Mundializacao%20da%20danca%20cenica.htm. Acesso 
em: 24 ago. 2004. 
137 O uso do termo inter-relação correlaciona-se à dimensão das interações sociais, pressupostos dos estudos das 
Ciências Sociais, que também acompanham esse trabalho, ressaltando ainda o sentido de reciprocidade e 
intersubjetividade que estão em jogo entre as relações sociais, interpessoais e o ambiente sócio-cultural em que 
se organizam. 
138 Marianna Monteiro escreveu um importante trabalho de tradução (para o Português) e de análise das cartas de 
Noverre. Ver MONTEIRO, 2006. 
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exercidas pelo mestre de balé foram se especializando e sendo desempenhadas por indivíduos 

diferentes. 

As relações hierárquicas da dança teatral foram delineadas, historicamente, a partir da 

posição de distinção do local ocupado pelo dançarino em cena (no palco), correlato a sua 

posição social. No balé de corte do século XVII, os títulos nobiliárquicos vincavam o lugar e 

o papel do dançarino/nobre em cena. No universo romântico do século XIX, a nobreza da 

personagem representada transmuta, para o ambiente da prática artística da dança, oposições 

assimétricas entre primeiro(a)s bailarino(a)s (príncipes e princesas) e corpo de baile 

(camponeses, personagens secundários e anônimos), pautando as inter-relações nas 

companhias de balé (FAZENDA, 2007) 

A dança teatral evoluiu, e, ao longo do tempo, outros projetos artísticos e movimentos 

estéticos foram surgindo, como a dança moderna americana e a dança expressionista alemã. 

Neles, em diversos aspectos, o balé acadêmico e seu projeto criativo foram colocados em 

cheque.  O modelo de inter-relações das companhias de balé – que se conformava com o 

corpo de baile e primeiros bailarinos – é superado pela ideia de grupo139, um conjunto de 

artistas com uma concepção de integração grupal, com mobilidade interna dos dançarinos, 

que podem dançar qualquer papel e com inspirações democráticas. 

 Contudo, a despeito das críticas ao modelo centralizado do balé acadêmico, das 

diversas mudanças artísticas, técnicas, de processos criativos e de inter-relações engendrados 

na dança moderna, a metodologia de ensino e de treinamento não se distanciava tanto dos 

centralismos das companhias renascentistas. Em geral, num panorama do período da dança 

moderna, observamos a manutenção dessa forma, ou seja, com uma maior ou menor 

centralização da gerência, do projeto artístico e do treinamento técnico corporal nas mãos do 

coreógrafo/diretor/professor.  

Nesse horizonte, pode-se diagnosticar que, apesar dos ideais igualitários e 

democráticos que atravessaram a dança moderna e os movimentos alternativos da dança nos 

anos 1970, ainda é recorrente nas companhias, quer sejam elas oficiais, ligadas ao Estado ou 

não, um modelo de gerenciamento centralizado no diretor e/ou coreógrafo. Algumas 

mudanças se deram, e a discussão a respeito de modos mais cooperativos de existências em 

                                                 
139 Como chama atenção Doris Humprey (1865-1958) em seu The Arte of Making Dances (1959) que “ “Grupo” 
é uma palavra aplicada à dança,  após o surgimento das companhias de dança moderna. Os conjuntos antes disso, 
eram conhecidos por corps de ballet[...]” separados da(o)s primeira(o)s bailarina(o)s absoluta(o)s. (FAZENDA, 
2007, p.84) 
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grupo e ajuntamentos por parte dos artistas só cresce, na tentativa de se organizar de modo 

mais flexível para driblar suas dificuldades de existência. 

Um aspecto relevante nesse estudo para a análise dos modos de gerência e 

funcionamento dos grupos é a inexistência de vínculo institucional das companhias. Por 

conseguinte, o que se entende como companhias “independentes” refere-se não apenas às 

cias. desvinculadas de instituições governamentais, em suas várias instâncias (municipal, 

estadual e federal), como também a grandes empresas privadas ou públicas, ou ainda à 

academia/escola de dança. O termo “independente” refere-se também à capacidade de 

autogerência da companhia. A autonomia do modo de organização e criação não estabelece 

vínculos com uma escola estética particular.   

Ao se traçar um panorama dos modos de administração e organização das companhias, 

percebe-se que as oficiais têm uma estrutura administrativa e organizacional rígida, o que 

acarreta em uma baixa capacidade de reorganização e autogerência. Aquelas que têm apoio 

sistemático, de natureza diversa, de empresas públicas ou privadas podem apresentar uma 

maior dinâmica na organização e nos papéis dos artistas, mas também isso é codeterminado 

pelo modelo do apoio e sua duração. 

No ambiente da dança na cidade de Fortaleza, existem grupos amadores e 

semiprofissionais vinculados às academias; companhias vinculadas a projetos sociais, que 

trabalham com dança; artistas independentes; e companhias “independentes”. Nesse ponto, é 

importante fazer uma ressalva, pois muitas cias. “independentes” oferecem em seus 

espaços/sede aulas de dança, alongamento, acrobacia, entre outras, como meio de manutenção 

destes. Nesta investigação, não se entende que eles configurem uma academia, com seus 

modos de funcionamento. 

Sobre o aspecto de autogerência, interessa o funcionamento destas companhias e seus 

aspectos estruturais e organizacionais, ou seja, se a direção é centralizada, qual o papel do 

dançarino dentro do grupo, dentro do sistema de gerência, de decisões, que relações 

hierárquicas emergem, e de que forma bailarinos e coreógrafos se relacionam no processo de 

criação.  

Ações cooperativas fazem parte da dinâmica de funcionamento das companhias há 

algum tempo, apesar da centralização da direção. Assim, a discussão mais engajada desses 

modos cooperativos e colaborativos vem se tornando mais comum no meio da dança nacional 
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e internacional. Os coletivos artísticos140 não são uma novidade no universo das artes, porém, 

na dança artística brasileira, eles têm ganhado visibilidade. Alguns dos existentes no país 

foram objeto de recentes pesquisas de mestrado e doutorado141. Nestas, os coletivos de dança 

são caracterizados por suas formas flexíveis de auto-organização, de participação ativa dos 

membros, de seu engajamento com as questões de políticas para a dança e questões sociais. 

As inter-relações nos coletivos são entendidas como de corresponsabilidade pelas ações e 

atividades de ensino, gerência e criação, sendo os processos e procedimentos definidos de 

acordo com as necessidades do grupo em seu ambiente. Estes são alguns traços 

compartilhados e alimentados dentro dos coletivos de dança. 

As companhias “independentes” de Fortaleza têm modos diversos de inter-relações 

entre coreógrafo, professor e dançarino. Essa diversidade está atrelada a diferentes fatores: os 

números de componentes, a maneira como as companhias nasceram, as dificuldades 

enfrentadas para a manutenção do grupo, o fato de ter ou não sede própria, se alguma ajuda de 

custo regular é disponibilizada para os membros, quem coordena os procedimentos criativos, 

o nível democrático das decisões administrativas, entre outros. Observa-se que o modo de 

organização é híbrido, se considerarmos que, em instâncias diversas, misturam-se 

procedimentos e hábitos tradicionais de inter-relações e gerência com modos mais 

colaborativos, autônomos, protagonistas e inclusivos. 

No que se observa, esses hábitos mais tradicionais são resquícios trazidos de 

experiências anteriores das diretoras e dos dançarinos nas academias e grupos que fizeram 

parte. Já a cooperação, a autonomia, a corresponsabilidade e a colaboração são atitudes que 

emergem do enfretamento cotidiano das dificuldades de manutenção dos grupos, dos 

processos colaborativos de investigação criativa e produção artística, e das noções que as 

companhias têm de corpo e dança.  

                                                 
140 No inicio do século XX, alguns agrupamentos de artistas despontavam, como os Dadaístas, Futuristas e 
Surrealistas. Nos anos 1960 e 1970, outras formas de coletivos ganham destaque, como Fluxus ou Living Theater, 
Judson Dance Theater. No Brasil, tivemos nossos agrupamentos, como o movimento Antropofágico e os 
Concretistas. Mais recentemente, o “3 Nós 3”, “Tupi não Dá”, com modos de operação e intenções distintas, 
agrupavam artistas de uma mesma linguagem ou com enfoques interdisciplinares. No campo da Dança no Brasil, 
os coletivos vêm ganhando visibilidade e espaço. Índice desse movimento foi o evento Coletivo Corpo 
Autônomo, organizado pelo Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, em maio de 2008, com a proposta de 
refletir sobre a formação e organização dos coletivos de dança, reunindo representantes, como o Couve-Flor 
Minicomunidade Artística Mundial (PR), Núcleo de Criação do Dirceu (PI), Hibridus (MG), O 12 (Votorantim, 
SP), Coletivo Dança Rio (RJ) e Movimento Dança Recife (PE). 
141Ver Tese de Isabelle Nogueira, “Poéticas de multidão – autonomias co-(labor)ativas em rede”(PUC, 2008), e 
de Lucía Naser Rocha, “Coletivos artísticos brasileiros: um estudo de casos sobre discurso e subjetividade 
política nos processos colaborativos em artes” (PPGAC-UFBA, 2009). 
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Dito isso, pode-se observar que as companhias não se caracterizam por um modo de 

funcionamento único e restrito, e, sim, organizam-se de forma híbrida, mesclada, alternando 

procedimentos e atitudes centradas no diretor com outros procedimentos mais colaborativos, 

apostando na autonomia de seus membros. Portanto, também será observado neste estudo 

como as companhias se nomeiam, os discursos que têm sobre si e suas práticas, pois se 

entende como relevante a observação das várias dinâmicas dos grupos. 

Conforme explicitado, entende-se, a partir do contexto fortalezense, uma companhia 

“independente” como um grupo de dança sem vínculos com as academias de dança ou ONGs 

que trabalham com dança, visto que, na cidade, não existem companhias estáveis com vínculo 

institucional público ou privado. Como se observou no capítulo anterior, ao longo da 

expansão do ambiente da dança na cidade, as companhias “independentes” que emergiram 

nos anos noventa tinham como um dos seus objetivos diferenciarem-se das academias e dos 

grupos a elas atrelados, em seus modos de funcionamento e fazer criativo. 

Na última década, no ambiente da dança da cidade, se engendrou uma dinamização na 

produção, formação e circulação artística e, por conseguinte, muitos grupos e artistas 

independentes emergiram. Entretanto, a falta de condições de permanência contribuiu para 

que muitos deles não se mantivessem atuando no cenário local. 

Nesse horizonte, os três grupos estudados são a Companhia da Arte Andanças, a 

Companhia de Brincantes Valéria Pinheiro (Cia. Vatá) e o Centro de Experimentação em 

Movimento (CEM), que têm uma atuação contínua e relevante na cena local. 

Seguem relatos descritivos sobre o surgimento dos grupos, motivações, dificuldades, 

desafios, seus modos investigação e de criação, e o lugar do intérprete-criador, para nos 

acercarmos de alguns processos engendrados nos grupos. 

 

4.2 AS MOTIVAÇÕES PARA O SURGIMENTO DOS GRUPOS E OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO 

 

A escola de dança é, por excelência, o local de transmissão de todas as 
representações da profissão de dançarino (LAUNAY E GINOT, 2003, p.2).  

 

Descrever-se-á o surgimento das companhias e seus modos de funcionamento, uma 

vez que se entende como relevantes as correlações existentes entre suas formas de emergência 

e seus modos de funcionamento. Observo que, no modo de surgimento/criação dos grupos, 

poderei problematizar algumas questões pertinentes, como os encaminhamentos do modo 
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como o grupo se organiza, como foram criando identificações com a cena contemporânea de 

dança da cidade, e seu modo de atuar e fazer dança.  

As dinâmicas das práticas artístico-formativas, os processos criativos, as rotinas de 

trabalho vão se organizando, reorganizando e se transformando, dadas as condições de 

existência do grupo, o número de participantes, as mobilizações criativas, de circulação e o 

contexto sócio-político-cultural da cidade. 

 

4.2.1 ANDANÇAS, DESEJOS DE AUTONOMIA 

 
Fica definido como principal objetivo do grupo [Andanças] levar a arte a todos os 
espaços possíveis e imagináveis, bem como abrir novos espaços que hoje 
praticamente inexistem, para que o trabalho profissional de dança encontre mais 
legitimidade. (Diário da Companhia da Arte Andanças, ata da reunião de 22 de abril 
de 1991). 

 

A Companhia da Arte Andanças foi criada em abril de 1991, por iniciativa de um grupo 

de alunas da Academia Cláudia Borges, que buscava uma forma independente e coletiva de 

trabalho e tinha como objetivo inicialmente desenvolver uma pesquisa de linguagem em 

dança. Entre algumas de suas aspirações estava a valorização do profissional de dança, da 

produção artística local e o investimento na criação, que deveria ser compartilhada por todos 

os membros do grupo. 

O grupo era composto, a princípio, por onze jovens bailarinas142, com experiências 

semelhantes em escolas de jazzdance e sapateado, e que queriam ter autonomia de sua 

produção criativa sobre a direção artística que adotariam. No diário de criação do grupo 

alguns desses objetivos e desejos são indicados: 

 

No texto de apresentação podemos perceber a vontade do grupo de trilhar novos 
caminhos, de buscar novas formas de fazer dança, de contar histórias e silêncios, 
talvez apenas histórias diferentes das que podiam ser contadas até aquele momento, 
quebrar a hierarquia: aluna, professora. Poder ser dono da própria voz, do próprio 
movimento, apesar das incertezas de como trilhar esse novo caminho e para onde ele 

                                                 
142Na época: Adriana Bardawil, Ana Cláudia Mendonça, Christinne Piança, Delfina Pontes, Fernanda Leitão, 
Luciana Belchior, Marília Bezerra, Michelle Borges, Regina Cláudia Azevedo, Silvia Helena Magalhães, Valéria 
Magalhães. Na ficha técnica do grupo, constavam, ainda, as seguintes funções – Participação Teatral: Lilia 
Caldas. Direção Artística: Andréa Bardawil; coordenação e Coreografia: Cláudia Freitas; tesoureira: Ana 
Cláudia Mendonça. A Direção Geral ficou a cargo de Cláudia Borges (Diário da Companhia da Arte Andanças, 
ata da reunião de 22 de abril de 1991), que dirigiu a companhia até a estreia do primeiro trabalho do grupo, 
Dando no pé, que já não contou com esse elenco inicial – o número tinha sido reduzido para sete integrantes: 
Adriana Bardawil, Andréa Bardawil, Delfina Pontes, Fernanda Leitão, Marilia Bezerra, Michelle Borges, Regina 
Cláudia Azevedo, uma convidada. Companhia da Arte Andanças abril e junho de 1991. (Arquivo Particular da 
Companhia da Arte Andanças) 
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levará. Além do que, podemos perceber um desejo de liberdade, de libertar-se do 
antigo modo de pensar e fazer dança. (SOUZA, 2006, p. 40) 

 

O grupo emerge do ambiente das academias com um desejo de construir um trabalho 

que dele se diferencie, não apenas artisticamente, mas também no modo de organização e nas 

inter-relações. Propõe uma valorização do dançarino-intérprete, e não apenas do coreógrafo, 

como criador, isto é, tentam eliminar a oposição negativa entre “criadores” e “executores”, 

sendo uma das premissas do grupo o comprometimento de todos com o trabalho de criação143. 

Inicialmente, na dinâmica de organização, existem algumas funções e um discurso e 

prática cooperativos e democráticos, nos quais as diretrizes e decisões são tomadas em 

coletivo, observando-se o esmaecimento das hierarquias. Considera-se que a horizontalidade 

das relações está galgada na convivência e nas inter-relações preexistentes, dadas às posições 

simétricas assumidas por cada elemento do grupo: de aluna e dançarina da academia, numa 

mesma faixa etária e uma origem sociocultural semelhante. 

Nos textos/falas sobre a criação da companhia, apresenta-se uma coesão e um 

direcionamento das aspirações do grupo em se constituir como uma companhia 

“independente” e autônoma criativamente. As estratégias iniciais de atuação replicam as 

familiares ao grupo, reconhecidas no ambiente das academias, locais que serviram de apoio 

para o funcionamento do grupo no transcorrer dos três primeiros anos144. Nomeadamente, 

algumas dessas estratégias eram a criação de curtas coreografias para apresentação em 

espaços diversos (de barracas de praia, clubes, bares, shopping etc.), a realização de festas e 

rifas para arrecadar fundos. 

Com o passar do tempo, por circunstâncias diversas e desejos, ocorreu a entrada de 

novos dançarinos 145 , compostos por atores, acrobatas, iniciantes e iniciados em outros 

ambientes de dança, de origem sociocultural mais diversificada, geograficamente 

descentralizados146, uma vez que vinham de bairros periféricos.  

                                                 
143Na segunda reunião do grupo, ficou decidido que a criação se daria coletivamente. No item dois da ata de 
reunião está expresso: “(2) Todo o grupo se compromete com o trabalho de criação, ficando claro que as 
coreografias serão feitas em conjunto”. Diário da Companhia da Arte Andanças, ata da reunião de 24 de abril de 
1991. (Arquivo Particular da Companhia da Arte Andanças). 
144A companhia funciona nos primeiros anos na academia Claudia Borges, Escola de Música Ritmos, Jazz Tap e 
Cia, Maria Stanford, Helena Coelis. A Escola da Arte Andanças foi inaugurada em 1º de setembro de 1994. 
145A Companhia da Arte Andanças, depois de sua criação em 1991, realizou duas audições: uma em 1994, logo 
após a companhia abrir a Escola da Arte Andança, que passou a ser a sede do grupo; e outra em 1996. Depois do 
fato, o ingresso à companhia passou a ocorrer por convite e estágio, propostos às pessoas que mantinham uma 
relação e experiências com as atividades organizadas e propostas pela cia. 
146 Como se observou no capítulo três, a dinâmica de ocupação geográfica da cidade que configura o ambiente da 
dança se concentra nos bairros centrais e de classe média. 
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O ingresso dos novos membros gerou no grupo, inicialmente “homogêneo”, com 

integrantes que tinham uma formação artística-cultural semelhante, uma distinção entre os 

membros por gerações, baseado no período ou evento de ingresso na cia.: os fundadores, os 

membros que ingressaram na primeira audição, os da segunda e assim sucessivamente. Tal 

aspecto implicitamente traz à tona relações hierárquicas – hierarquias de funções, ou baseadas 

no tempo de permanência, mesmo que flexíveis e móveis, e que não eliminam os 

fundamentos de horizontalidade e democracia presentes na dinâmica organizacional do grupo. 

As formas de organização intergrupal (grupos sociais, etários ou de gênero) e 

interpessoal subjazem às relações na prática da dança em suas diversas manifestações. Além 

do mais, como afirma Dumont, onde há ação humana, ocorre valoração, logo, adotar um valor 

é hierarquizar, e um certo consenso sobre os valores, uma certa hierarquia de ideias, das 

coisas e pessoas, é um tendência na vida em sociedade (DUMONT apud FAZENDA, 2007, 

p.87). 

Nessa perspectiva, compreende-se, nas dinâmicas organizacionais de grupo, a 

emergência de um sentido de hierarquia definido circunstancialmente pela função, estatuto de 

cada elemento de acordo com sua antiguidade, ou mesmo das qualidades e competências 

técnicas e interpretativas.   

No caso do Andanças, identifica-se uma hierarquia por tempo, o princípio de ordenação 

que se funda pelo tempo de atuação do membro no grupo, a distinção que se instala entre 

iniciantes e iniciados, e que confere aos veteranos responsabilidades específicas, assumindo 

dentro do grupo funções de coordenação de atividades, ensaios, aulas, entre outros, que 

também são codeterminadas pelos interesses, disponibilidades e engajamento de cada 

elemento com as atividades do grupo. 

A direção da companhia foi compartilhada por mais de um integrante nos primeiros 

anos, mas ao longo do tempo o papel se fixa na autoridade central do diretora/coreógrafa, 

posição absorvida por Andréa Bardawil. Uma trama de contingências e circunstância levam a 

essa centralização, concernente aos papéis e funções que desempenha no espaço da 

companhia e da dança na cidade. Andréa é professora, membro-fundadora da companhia, 

sócia-gerente da empresa sob a qual a cia. é registrada147, e converge sobre suas motivações 

criativas, a produção artística do grupo, elencando algumas dessas tramas.  

                                                 
147 A companhia foi registrada como Andanças Produção Artística Ltda, com nome fantasia Companhia da Arte 
Andanças, em março de 1994. Por questões relativas à cobrança de impostos, a empresa ficou no nome de duas 
sócias: Andréa Bardawil e Fernanda Leitão, como consta no Diário da companhia (Arquivo particular).  Com a 
saída de Fernanda, em 1995, a sociedade é compartilhada com Marília Bezerra, que também se desliga da  cia. 
em 1996, ficando a empresa meio inativa por algum tempo após o fechamento da Escola da Arte Andanças 
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Portanto, nos mais de vintes anos de existência da companhia, Bardawil atua como 

diretora e coreógrafa do grupo. No transcorrer dos anos, a dinâmica e dimensão da função foi 

sendo ajustada, redimensionando-se a partir do contexto do grupo, seus membros, na busca de 

integrar desejos e necessidades.  

Ainda sobre como o grupo foi se compondo, destaca-se que no histórico da companhia 

ocorreram somente duas audições (1994 e 1996), e, com a consolidação da atuação e 

manutenção de um espaço de atividades (aulas, mostras artísticas, de vídeo, debates, 

apresentações), estabelece-se um trânsito de pessoas em torno delas. Nessa perspectiva, 

passam a ingressar na cia. apenas indivíduos que estabeleceram com ela alguma relação, que 

estavam próximos148 e que depois são convidados a estagiar ou participar de algum trabalho, 

enfim,  ficar um período de experiência vivendo em e com o grupo,  e, consecutivamente, 

sentir-se e ser considerando um “Andante”. Essa transição acontece de modo espontâneo, 

desembaraçado de formalidade.  

Contudo, o que dá relevo às audições nesse percurso é sua distinção de dois momentos 

ímpares, que se caracterizam pela quantidade e diversidade simultânea de pessoas e 

informações inseridas na cia., gerando desestabilização, uma situação de atenção e 

coadaptação que produz reorganizações, reequilibrações, o que não se dá a ver e perceber na 

circunstância da entrada de um único indivíduo, cujas coadaptações ocorrem de modo 

gradual.  

Nesse horizonte, em volta da companhia, constantemente149 orbitaram muitas pessoas, e 

o grupo era composto por um número em torno de dez pessoas. Até meados do ano 2002, um 

acontecimento de ruptura ocorre devido a diversos conflitos e questões em relação aos modos 

de funcionamento e gestão do grupo: um número expressivo de integrantes saiu, gerando 

reconfiguração significante nos modos de funcionamento e no aspecto quantitativo. A 

companhia, desde esse evento, passou a funcionar sempre com um número menor de 

integrantes fixos, e promover um fluxo de atividades, ações e eventos que mantém sempre em 

torno da cia. um agrupamento de pessoas que compartilham os modos de fazer e criar do 

grupo. 

 

                                                                                                                                                         
(1994-1997), o que gerou um acúmulo de impostos. Com a resolução desse problema, há uma retomada em 
meados dos anos 2005, passando ser sócios, além de Andréa Bardawil, Sâmia Bittencourt e Possidônio 
Montenegro, que compunham o grupo na época. 
148 Participando das atividades da companhia, como aulas, conversas etc. 
149 Considerando que o trânsito de pessoas se intensifica significativamente, tendo como um marco histórico a 
criação da Escola da Arte Andança, reconfigurando-se no transcurso dos acontecimentos e do tempo. 
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4.2.2 VATÁ, UM NOVO COMEÇO 

 

A Cia. Vatá surgiu em 1994, no Rio de Janeiro, em decorrência do trabalho de Valéria 

Pinheiro, que atuava como professora e coreógrafa nas academias da cidade, e no processo de 

sedimentação do seu trabalho profissional na dança. Valéria Pinheiro retornou para Fortaleza 

em 2000, com o objetivo de continuar seu trabalho artístico. Promoveu uma audição para a 

produção do espetáculo Bagaceira, e convidou Andréa Bardawil como colaboradora na 

direção. O elenco selecionado compôs, em seguida, a Cia. Vatá – Companhia de Brincantes 

Valéria Pinheiro. Este foi o marco histórico da emergência do grupo em Fortaleza: a ação 

pontual da audição, que tinha a finalidade anunciada de selecionar os participantes da 

montagem do novo espetáculo da Vatá.  

A audição foi aberta a músicos, atores e dançarinos, e se deu num processo de aulas por 

dois meses, em que, apenas no fim desse período, as pessoas que ficariam no espetáculo 

seriam selecionadas. Neste espaço de tempo, algumas pessoas desistiram. No final, todos os 

participantes que continuaram, integraram o elenco na montagem do espetáculo, ocorrendo 

meio que uma “autosseleção” espontânea, corroborando com os procedimentos da audição 

estruturada de modo que o processo seletivo fosse processual. Salienta-se ainda que o elenco 

era composto em sua maioria por pessoas que vinham de uma formação em teatro, e alguns 

eram músicos. 

Apesar dessa audição ser o marco histórico de emergência da Vatá em Fortaleza, o 

processo para a companhia se autoperceber e acomodar-se como agrupamento coeso, 

mobilizando uma identificação e sentimento de pertença de seus membros, deu-se ao longo 

das experiências e vivências artísticas e criativas, na atuação continuada do grupo. 

Nas entrevistas com os dançarinos da Vatá, que vivenciaram o processo de Bagaceira, é 

recorrente um discurso de que, naquela época, não sabiam se eram membros efetivos da Vatá, 

se continuariam trabalhando com o grupo no fim da temporada da montagem, pois era como 

se eles estivessem cumprindo apenas a função específica de dançarinos/atores no espetáculo, 

que era dirigido e coordenado por Valéria Pinheiro, o que não dava conta de um sentido e 

sentimento de pertencimento ao grupo.  

Depois da estreia do espetáculo, a companhia embarcou numa turnê de quase um mês 

pelo interior do Nordeste. O convívio intenso naquele período possibilitou um estreitamento 

das inter-relações do grupo e uma visível mudança de comportamentos. Wellington Calaça 

descreve o acontecimento que ocorreu na turnê: 
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[...] quando chegou em Natal, rolou uma conversa muito séria, de todo mundo com 
ela [Valéria Pinheiro], porque ela era muito fria com todo mundo, e aí isso quebrou, 
muita gente chorou no dia, ali criou um vínculo das pessoas, eu acho que ali criou-se 
uma companhia, ali nasceu a possibilidade de uma companhia... criou-se uma 
relação de companhia mesmo, de grupo, de irmandade, porque antes era uma coisa 
assim muito imposta, a Valéria tinha essa coisa muito de diretora, de produtora, era 
uma palavra que ela usava muito: de empresa, que eu sou uma empresa... Valéria 
com discurso de empresa, cada um tem seu papel, você não faz isso, só faz aqui... e 
acabava que existiam necessidades, que a gente tinha que tomar alguns papéis, quem 
coloca o cenário, porque ela não tinha toda essa estrutura [...] (Entrevista com 
Wellington Calaça, em agosto de 2008). 

 

Valéria assumiu uma postura distanciada de diretora-chefe em nome do 

profissionalismo modelado pelas relações patrão-empregado, que não condizia com a 

experiência artística, de vivências e experiências compartilhadas coletivamente. O 

distanciamento foi esmaecendo ao longo da convivência em grupo. O fato narrado acima 

consiste em uma ocorrência marcante para que um sentido de coletivo se afirme e uma coesão 

de grupo se gerasse.  

Nessa turnê, também se observou uma identificação dos membros com os temas e 

assuntos que mobilizavam Valéria criativamente, que se constitui numa atitude de 

engajamento dos integrantes. As vivências na turnê, pelas cidades nordestinas, entre outros 

fatores, permitiram ao grupo entrar em contato com temas que inspiravam a coreógrafa e a 

produção criativa da Vatá: a cultura popular, os mestres da tradição do nordeste, entre outros; 

corroborando nesse engajamento e na aproximação intragrupal. 

O autorreconhecimento dos indivíduos como integrantes do grupo, como dançarinos, 

como investigadores de movimento vai se dando a cada processo de criação, a cada nova 

circulação realizada. Isto operou transformações lentas e contínuas importantes nos 

desdobramentos artísticos da companhia, como é o caso da identificação e direcionamento das 

pesquisas sobre o corpo brincante e ritualístico, que marcaram, em seguida, o fazer e os 

discursos da cia. Paulatinamente, a integração do grupo vai se dando a cada processo criativo. 

As identificações emergem, uma vez que Valéria, com seu olhar experimentado, mobiliza o 

que retém a atenção e curiosidade de cada intérprete-criador, gerando uma apropriação 

engajada nos processos de criação.  

Não se pode perder de vista que essas transformações e mudanças processaram-se 

coevolutivamente entre todos os membros do grupo, inclusive sua diretora/coreógrafa.  
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No caso, quando Valéria chegou a Fortaleza150, era pertinente que ela se encaminhasse 

para espaços com perfil semelhante ao que vinha atuando no ambiente da dança carioca151, a 

saber, as escolas de sapateado, com modo de produção de espetáculos fortemente 

referenciados pelos musicais estadunidenses. De princípio, foi trabalhar na Academia Vera 

Passos, na qual realizou a montagem do espetáculo Brasil de todos os Ritmos, que foi 

apresentado na Alemanha152.  

Contudo, os interesses de Valéria se diferenciam, e os outros acontecimentos vão 

engendrando outras possibilidades, como o espetáculo Bagaceira, o Colégio de Dança, a 

Circulação do Bagaceira, confluindo com/na atenção de Valéria/Vatá nas corporalidades 

híbridas tecidas entre as manifestações da Cultura Popular,  afro-brasileira e suas ressonâncias 

e implicações no fazer do sapateado e de uma dança contemporânea. 

Outro índice da processualidade que vai se dando é observável no transcurso das 

viagens de circulação do grupo. Nelas, a cia. entrou em contato com algumas manifestações 

da cultura afro-brasileira, que alimentaram o interesse  na pesquisa dos Bagaceiras, a dança 

dos Orixás.  

Em Fortaleza, começou o processo intenso de investigação e criação do “Orixás”. Nele, 

se conformaram algumas condutas de investigação e criação que vão nortear os outros 

trabalhos da cia.: os grupos de estudo e leitura dos tema/assuntos e os laboratórios de 

investigação e pesquisa do “corpo brincante” e do “corpo no ritual”, que objetiva a construção 

de matrizes rítmicas e corporais, se estendendo à ideia de corpo ritualístico.  

A cada experiência e vivência uma maior integração entre os membros se dá, aflorando 

identificações. Valéria atua de modo direto na mobilização de recursos dessa assimilação, 

quando, sensivelmente, identifica os interesses criativos de cada integrante e os utiliza para 

motivar os dançarinos, o que gera uma apropriação mais autônoma deles nos processos de 

criação. Nessa perspectiva, o agrupamento se constitui como companhia que tem como objeto 

de trabalho:  

                                                 
150  Na entrevista concedida em fevereiro de 2008, Valéria informou que, quando voltou a Fortaleza, foi 
convidada para dar aulas na Academia Vera Passos, e em seu currículo consta que a motivação para o retorno foi 
o convite de Flávio Sampaio para ser professora na Faculdade Gama Filho. Flávio Sampaio implementou e 
coordenou o curso de Dança no início dos ano 2000, na faculdade particular FGF, no entanto, o curso não vingou. 
151 Valéria estudou na CAT (Centro de Artes do Tempo) e fez parte da Catsapá, que tinha como diretora Tânia 
Nardini, e o objetivo de trabalhar com um sapateado em ritmos brasileiros. Na Catsapá, Valéria colaborava na 
criação coreográfica. Informações sobre a Catsapá disponíveis em:<http://www.catsapa.com.br>. Acesso em: 11 
fev. 2010. 
152A coreografia foi apresentada na Exposição Universal de 2000 (EXPO2000), na cidade de Hannover, na 
Alemanha. A EXPO2000 foi a primeira exposição universal realizada na Alemanha, tendo acontecido de 1º de 
junho a 31 de outubro de 2000. 
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[...] a busca por um corpo amalgamado de música, dança teatro, circo e 
“brincadeiras”. As matrizes dos corpos provindos das danças e manifestações 
tradicionais brasileiras são o universo de pesquisa para a conquista desta hibridez. 
As pesquisas in loco, a convivência com os Mestres das tradições, a aproximação do 
pensamento acadêmico no universo do corpo, o experimento diário de nossos corpos 
nesses signos, aproxima a corporeidade da Cia. Vatá dessa mistura de formas, dessa 
transversalidade de linguagens, desse corpo que buscamos conquistar: “corpo 
híbrido”. 
A linguagem mestra da Cia. Vatá é o que chamamos carinhosamente de “sapateado 
brasileiro”, e a partir dessa técnica, expandimos esse corpo acoplando outras 
linguagens e o deixando pronto pra assumir vários devires. Somos brincantes! 
(Valéria Pinheiro, Projeto de Manutenção da Cia. Vatá, 2008) 

 

 

4.2.3 CEM: DA ESCOLINHA AO GRUPO 

 

O CEM surgiu de forma imprevista, emergindo da “escolinha” de dança ligada ao 

Colégio de Dança do Ceará. 

Em 2002, com a saída de Flávio Sampaio da direção do Colégio de Dança do Ceará, a 

Escolinha153 e sua atividade de formação, paralelamente mantida por Sampaio no TJA, ficou 

órfã. Silvia Moura, coreógrafa, ex-aluna do Colégio de Dança e uma das colaboradoras da 

Escolinha, articulou junto à direção do TJA a continuidade das aulas, que ficaram sob sua 

coordenação, com o apoio dos professores que vinham colaborando com a proposta: 

Wilemara Barros, Janahina Santos e Everardo Freitas, além de outros ex-alunos do Colégio.  

Desse modo, com a desvinculação dessa atividade das ações do CDC, o horário das 

aulas foi transferido para a tarde, possibilitando o aumento do número de turmas e, por 

consequência, de vagas. 

Para preencher as novas vagas, foi realizada uma seleção no decorrer de uma semana. A 

procura foi tamanha que Silvia resolveu selecionar todos os inscritos que não tiveram 

nenhuma falta na semana de seleção, em torno de 100 pessoas.  Das brincadeiras e apelidos 

em torno do número dos alunos nasceu o nome CEM – Centro de Experimentação de 

Movimento.  

Sob a coordenação de Silvia, além do aumento de turmas, de vagas e da mudança do 

nome de Escolinha para CEM, aconteceu uma significativa modificação no direcionamento da 

formação básica oferecida – a proposta era redimensionar a carga horária do balé, que era 

                                                 
153A escolinha, como ficou afetuosamente conhecida, foi um projeto de formação básica em dança que Flávio 
Sampaio, o diretor do Colégio de Dança do Ceará, implementou paralelarmente ao Colégio no TJA, em 2000. Na 
Escolinha eram oferecidas aulas de dança para adolescentes, contando com o apoio da Secretaria de Ação Social 
e do TJA. Tinha como foco a formação em Balé, mas aconteciam outras aulas. Flávio também era professor de 
balé, e alguns alunos-professores e coreógrafos do Colégio também atuavam como professores. 
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preponderante anteriormente, equiparando à carga horária das aulas de dança contemporânea. 

Atrelada a este aspecto, uma mutação se observou – a criação coreográfica passou a ser um 

procedimento importante da formação proposta. Conforme se observa, estas mudanças de 

direcionamento estão relacionadas ao perfil artístico de Silvia Moura, que desenvolvia um 

trabalho contemporâneo de dança voltado para a criação e investigação na interface entre 

dança e teatro. Os procedimentos de formação adotados passaram a enfocar a diversidade das 

experiências criativas em dança. 

Nessa conjuntura, de um empreendimento de formação, o CEM amoldou-se 

despretensiosamente como uma companhia “independente”. Silvia Moura afirma154 que não 

tinha o objetivo de criar um grupo quando propôs manter as aulas da Escolinha; a sua 

motivação era não deixar que a proposta de Flávio Sampaio findasse com sua saída, ela 

desejava apenas que os alunos pudessem continuar tendo as aulas de dança. Todavia, as 

vivências do grupo e sua atuação artística na cidade acionaram a conformação em companhia.  

Durante o primeiro ano, em que o grupo manteve aulas diárias no TJA, foram realizados 

experimentações e trabalhos coreográficos com alguns criadores, como Márcio Slam e a 

própria Silvia Moura. As experimentações do grupo tinham espaços garantidos de 

apresentação e difusão em projetos de formação de plateia, como Especial Dança 155 , o 

Porão156 e a Arte de Boa Vizinhança, que aconteciam no Theatro José de Alencar. 

No projeto Porão, aconteceu a estreia de Identidades, que deu início ao conjunto de 

trabalhos que partiam do universo carcerário, tratando de questões do homem contemporâneo 

como solidão, opressão, medo e violência. 

O espetáculo era permeado pelas vivências da coreógrafa157 no ambiente penitenciário e 

girava em torno da violência, da relação opressor e oprimido, composto por cenas fortes, 

confessionais e de nudez. No release de Identidades, Silvia Moura descreve o foco da atuação 

dos dançarinos, que deveria se pautar no entendimento de que: 

 

[...] os oprimidos seriam nós mesmos, sem personagem, com nossas dores, 
memórias, pequenas opressões, traumas, sentimentos e frustrações e que usaríamos 
essa força para expor as feridas que ainda sagravam, porém estavam escondidas e 

                                                 
154Em entrevista concedida à pesquisadora em agosto de 2008. 
155Projeto de formação de plateia que acontecia ao meio dia e meia, todas as quartas, no Theatro José de Alencar. 
156O Projeto Porão iniciou-se em 4 de maio de 2001, com o objetivo de ser um  espaço de laboratório para 
experimentos em teatro, dança, música, circo e mídias contemporâneas de caráter autoral. Aconteciam às sextas-
feiras, às 23h30, no porão do Theatro José de Alencar. 
157 Silvia Moura atuou como arte-educadora em oficinas para detentas do Presídio Feminino Auri Moura Costa e 
do Instituto Prisional Professor Olavo Oliveira (IPPOO). 
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mascaradas pelo medo e pela educação e os valores impostos pela família e a 
sociedade.158 

 

Nessa perspectiva, o espetáculo Identidades marca um traço dramatúrgico e estético na 

produção cênica do grupo, caracterizando-se como um rito de passagem, que gerou uma 

sensação de coesão de grupo no que antes era apenas um ajuntamento de alunos-dançarinos. 

Sobre isto Moura declara:  

 

Ele [o espetáculo] deu uma seriedade, uma força para as pessoas, que é transparente. 
As pessoas mudaram. Inclusive em termos de comportamento. Porque foi um 
trabalho que mexeu internamente.159 

 

Os aspectos que circunscrevem o espetáculo Identidades como um marco no percurso 

do CEM são identificados também nas falas, conversas e discursos de seus integrantes, como 

pode ser observado nas recorrentes e significativas narrações da preparação, da performance 

em si, das dificuldades, das afecções mobilizadas em cada um, dos anseios de quem não 

participou da estreia, na expectativa de participar. Como o espetáculo foi apresentado durante 

um bom tempo, a participação de um novo integrante era permeada de tensões e atenções, 

criando em torno de sua ocorrência um frenesi, uma aura de desafio. Identidades opera como 

um rito de passagem, estabelecendo um sentido/sentimento de integração e pertença ao grupo, 

e dando ao iniciado o acesso ao “estado de ser artístico”160 do CEM.  

Nas circunstâncias descritas, observa-se que o Identidades torna-se um marcador 

importante na transmutação do “grupo de alunos” a uma companhia, ajuntamento de 

indivíduos com o objetivo de atuar artística e profissionalmente na dança.  Também é 

importante na emergência de uma coesão do grupo, aglutinando-se a outros eventos que 

subsidiam essa reconfiguração.  

Nesse decurso, outros acontecimentos – a saída do CEM das dependências do TJA161  e 

a transferência para uma nova habitação, o Sesc Fortaleza – geram outros subsídios para a 

reconfiguração como grupo de dança, companhia. 

Silvia Moura firmou uma parceria com o Sesc Fortaleza, que disponibilizou o Teatro 

Sesc Emiliano Queiroz para as aulas, ensaios e apresentações, e, em contrapartida, o grupo 

                                                 
158 Release dos espetáculos disponibilizados em agosto de 2008 por Silvia Moura, a pesquisadora. 
159 Identidades em movimento, Jornal O Povo, Caderno Vida & Arte, 26 de abril de 2004. 
160 O “estado de ser artístico” se refere aos aspectos expressivos na análise de um produto cênico em dança, e o 
que se entende pelos procedimentos criativos, motivações estéticas e poéticas, como propõe Cano Bravi (2001). 
161 Decorrente da mudança da gestão estadual e, por conseguinte, da direção do TJA, em 2003. Um evento 
marcado de controvérsias e discussões acarretou o fim da parceria do CEM com o teatro, e o grupo ficou sem 
espaço para aulas e ensaios. 
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passou a promover atividades de dança na unidade. Entre elas, o Terça se Dança, projeto que 

acontecia todas as terças-feiras com apresentações do CEM e de grupos e artistas convidados. 

A transferência do CEM para o Sesc Fortaleza promoveu mudanças imediatas no grupo: 

diminuíram o número de dias de encontro, de turmas e de aulas,  restando uma  turma, três 

dias da semana, com  redução sensível do número de pessoas.  

As ações de contrapartida do grupo para com o Sesc implicavam uma responsabilidade 

explicitada de todos, com compromisso firmado – uma vez que todos faziam as aulas e 

usufruíam dos direitos conquistados –, que mobilizavam uma prontidão diante da constância 

da produção artística requerida. 

 As relações no Centro de Experimentações em Movimento iam se conformando cada 

vez mais como interações e relações comuns a um grupo de dança, que continuava a manter 

princípios colaborativos e contar com a cooperação de outros professores e alguns 

coreógrafos. A gerência e produção artísticas se centravam em torno de Silvia Moura, mesmo 

que um pensamento democrático, não discriminatório, libertário permeasse as relações. 

A responsabilidade pelas atividades de dança e o espaço estável de apresentações 

estimulavam o grupo e possibilitavam-no experimentar suas criações e investigações em cena, 

nas quais elementos de teatralidade, performance e dança se misturavam.  

 

Nessas descrições dos inícios dos grupos, destacam-se as motivações e objetivos 

iniciais: o desejo de independência, a necessidade quase que vital de produzir dança e a 

necessidade de ampliar a troca de informações. Eles se distinguem nos modos e motivações 

para a criação dos grupos e assemelham-se nas direções centralizadas; contudo, seus 

procedimentos e práticas organizacionais e administrativas são diferentes. 

Identifica-se que, nos três grupos, a horizontalidade das relações e a aposta na 

colaboração e autonomia têm relação com a valorização do papel criativo do bailarino, que 

não é visto apenas como um executor de técnicas, e com o enfretamento cotidiano para a 

manutenção do grupo, isto é, as batalhas diárias necessárias para a manutenção de espaço de 

ensaio, montagem de espetáculos, manutenção de aulas de dança e laboratórios de criação, 

sobrevivência individual dos membros, entre outros fatores.  

A hierarquia por gerações, oposição distintiva entre iniciados e iniciantes, veteranos e 

novatos é um fenômeno observável em todas as cias. No Andanças, por ter um tempo maior 

de existência, em alguns intervalos espaço-temporais, coabitaram no grupo integrantes de 
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varias gerações, ocorrência não observada nas conexões que se dão a ver de modo extensivo 

na Vatá e no CEM. 

 

4.3 PROCESSOS INVESTIGATIVO-CRIATIVOS E A BUSCA DE PESSOALIDADES 

 

Ser bailarino é escolher o corpo e o movimento do corpo como campo de relação com 
o mundo, como instrumento de saber, de pensamento e de expressão (LOUPPE, 2012, 
p.69). 
 
A poética procura circunscrever o que numa obra de arte, nos pode tocar, estimular a 
nossa sensibilidade e ressoar no imaginário, ou seja, o conjunto de condutas criadoras 
que dão vida e sentido a obra (LOUPPE, 2012, p.27). 
 

Os processos investigativo-criativos se configuraram como espaços de transmissão e 

incorporação de “qualidades de ser do corpo”, de “um estado de ser artístico”162, do modo 

particular de pensar e agir sobre o corpo e a dança de cada grupo. A multidimensionalidade 

desse processo envolve o aspecto da incorporação, do apreender fazendo com o corpo, até que 

o corpo (re)produza, (re)organize, (re)elabore o movimento, o gesto certo, partilhado social, 

cultural e artisticamente.  

Uma característica que perpassa os três grupos estudados em suas práticas artísticas de 

criação é seu caráter colaborativo e a dramaturgia processual.  

 

A dramaturgia processual é uma tendência artística da dança cênica contemporânea, 
na qual o roteiro do espetáculo não está definido previamente, vai se construindo no 
processo de experimentações em sala, no processo de fazer a obra artística, 
permitindo ao criador ter uma diversidade de material [coreográfico] a escolher, como 
também conta com uma diversidade de material humano (bailarinos com diversas 
personalidades, experiências e capacidades técnicas). A estrutura significativa da obra 
será dada pelas escolhas do criador a partir do material produzido pelos bailarinos, 
escolhas essas que também estão relacionadas com as maneiras do criador de entender 
e se relacionar com o mundo (ARAÚJO, 2006, p.33). 

 

Essas práticas artísticas prescindem de/e engendram um dançarino com uma 

“qualidade de ser do corpo” singular a cada modo de fazer. Dançarinos capazes de mobilizar 

seu potencial energético, descobrir/inventar novas corporalidades, capazes de explorar, 

selecionar, estruturar e interpretar o material corporal descoberto na investigação de 

                                                 
162  As “qualidades de ser do corpo” e “um estado de ser artístico” são modos de descrição/compreensão 
compartilhados com a Dissertação de Valéria Cano Bravi (ver referências). Concernentes às corporalidades e 
corporeidades engendradas no corpo dançarino, através do desenvolvimento de habilidades técnicas corporais, 
do gesto e do movimento dançado, das qualidades performativas, do vocabulário expressivo, mediadas por 
processos intersubjetivos da experiência vivida e trajetória da cada dançarino, intérprete-criador. 
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movimentos. Intérpretes-criadores atuantes e disponíveis, capazes de se engajar nos projetos 

artísticos e nas motivações poéticas das diretoras/coreógrafas.  

Nesse horizonte das “qualidades de ser do corpo” performativo destacadas, ganha 

relevo um predicado nomeado de Pessoalidades por Bardawil. Para conversamos sobre os 

aspectos dessa designação, vejamos como as condutas criativas se organizaram no Andanças. 

Como se viu anteriormente, na criação do Andanças, o grupo de jovens dançarinas 

estava em busca de desenvolver seu trabalho artístico. Destoando do ambiente das academias, 

seus modos de fazer dança se referenciavam nas experiências e hábitos compartilhados em 

suas escolas de dança. No entanto, a experiência do primeiro espetáculo do grupo, Dando no 

pé163, agenciou encaminhamentos significativos do olhar e das práticas artísticas deste.  

O trabalho com Tânia Nardini foi a oportunidade de aprender fazendo com o corpo, 

produzindo outros nexos no processo de criação, na práxis da disciplina e da disponibilidade, 

da relação arte, ética e vida, novos sentidos de viver em grupo. Nexos com outros acionadores 

de uma dinâmica de correlações transformativas no continuum fazer-pensar do grupo, com 

progressos e recuos, avanços e descontinuidades, esquecimentos e recuperações. 

Progressivamente, outros elementos passam a (re)configurar o habitus criativo – o 

ingresso de atores, acrobatas, dançarinos iniciados em outros espaços de formação – 

implicando uma maior heterogeneidade e a necessidade de uma reflexão densa e direcionada 

sobre como estabelecer parâmetros para a prática corporal-criativa.  

Aguçando interesse e curiosidade, na pesquisa, Bardawil relata como cada vez mais se 

interessava pelo trabalho com diferentes pessoas (corpos, subjetividades e formação).   

 

Haveria uma técnica capaz de conferir ao ator-bailarino iniciante, ou que não tivesse 
experimentado a formação clássica, uma presença cênica que propiciasse uma 
qualidade de movimento explicita e inquestionável? (BARDAWIL, 2000, s/n) 

 

Ocasionalmente, a dimensão processual torna-se mais relevante, e o desenvolvimento 

de métodos de trabalho emerge como questão, pautando os procedimentos e práticas de 

pesquisa e investigação da companhia – as aulas de incorporação de habilidades técnicas de 

dança, acrobacia, improvisação, a exploração dirigida e a codificação de movimentos, a pré-

expressividade, o trabalho de exaustão, quebra de resistência corporal e de padrões de 

movimento; tudo se organiza de modo próprio. 

                                                 
163 Primeiro espetáculo produzido pela Companhia da Arte Andanças, com direção da carioca Tania Nardini (ver 
capítulo 1). 
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A técnica concebida como modo de fazer, organiza-se a partir das condições de 

existência, necessidades, anseios do criador/coreógrafo e do que se quer criar. A 

obra/coreografia é contaminada e atravessada pelo ambiente sociocultural, imanente ao 

participar e compartilhar do espaço-tempo individual e coletivo.   

Um dos anseios recorrentemente apontados por Bardawil era a necessidade de um 

método que possibilitasse enxergar e potencializar as qualidades distintivas de cada corpo, 

suas singularidades. “Queria detalhes, pessoalidades, pequenos sinais de humanidade” 

(BARDAWIL, 2000, s/n,). O forjamento desse método particular de trabalho se 

consubstancia, então, nos processos individuais de elaboração e participação do cotidiano do 

grupo, suas aulas, ensaios, investigações, montagens.  

No ínterim das aulas de dança iniciante, avançada, de alongamento, de sapateado, de 

canto, de acrobacia, de teatro, do processo criativo do Dando no Pé, O circo do pica-pau 

amarelo, Capitães de Areia, Conte lá que eu Danço cá, Furdunço, Colégio de Dança do 

Ceará, Alpendre, os hábitos se elaboram e reelaboram. 

 

Nos procedimentos adotados pela companhia identifico esses dois momentos: um 
treinamento energético e um treinamento técnico. Na prática isso se dava do seguinte 
modo: nas aulas de técnica de dança, acrobacia, teatro era o momento do treinamento 
técnico; o treinamento energético acontecia nos laboratórios de investigação de 
movimento e de criação.  
No entanto, essa separação vai deixando de existir à medida que vai se 
desenvolvendo, a partir de processos de investigação e criação da companhia, um 
método particular e híbrido, que se utiliza dos princípios teatrais (Grotowiski, Barba, 
Lume), de princípios de dança (moderna e contemporânea) e da educação somática 
(ARAÚJO, 2006, p.33). 
 

Progressiva e sistematicamente, no Andanças, as práticas corporais de 

desenvolvimento das habilidades técnicas do movimento dançado articulam-se ao teor 

investigativo dos procedimentos de agenciamento do estado cênico performativo, e aos 

procedimentos somáticos para percepção, sensibilização e reconhecimento dos padrões de 

movimento em seus aspectos sensório-motor e espaço-temporal, no trânsito multidirecional de 

interiorizações, exteriorizações, na passagem pelo (re)conhecimento de si, do outro e do 

mundo. Dito de outro modo, o treinamento técnico corporal conecta-se estreitamente aos 

procedimentos investigativo-criativos e às propriedades somáticas que permeiam o 

entendimento de corpo e dança do grupo. 

Podem-se distinguir então algumas condutas, como a prática da improvisação como 

estratégia investigativa e, progressivamente, compositiva na/para cena; o trabalho somático da 

escuta e observação de si e do outro; os diários de bordo como relatos, registros do que se 
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experimentou; o trabalho não-verbal, intentando não depender das decifrações da palavra para 

que o sensível aflore em outras percepções sensório-motoras; o trabalho energético e pré-

expressivo por via da exaustão; a pesquisa corporal de movimento, através dos exercícios de 

fragmentação, trabalho na gradação de peso e fluxo, exploração do chão com apoios e 

amortecedores, oposições de tensão e espaciais; e o exercício da composição coreográfica e 

seus desdobramentos dramatúrgicos. 

A coexistência do treinamento das habilidades técnicas corporais e o processo 

investigativo criativo geram nexos fortemente articulados nas práticas do Andanças, marcados 

por esse interesse pelo processo individual, pelas pessoalidades, que são norteadoras de 

poéticas e práticas, ou, como aponta Costa (2012, p.104), que se aproxima da tensão da ideia 

do treinamento como práxis e como poiésis. Esse imbricamento, que organiza o modo 

Andanças de fazer dança, é compartilhado por seus integrantes, constituindo também seu 

modo de pensarfazerdançar. 

Em alguns aspectos, esse modo de fazer-saber, forjado no percurso do Andanças, 

contaminou por contato direto o fazer da Cia. Vatá, via Andréa Bardawil, na circunstância de 

sua colaboração no processo criativo do espetáculo Bagaceira164.  

Os ensaios/aulas/montagem do espetáculo aconteciam nas terças e quintas, das 14h às 

19h, divididos em dois horários: das 14h às 16h, Bardawil trabalhava o “corpo”, na busca de 

dar unidade ao grupo165, e da 16h às 19h, Valéria ocupava-se da criação e composição das 

coreografias e introduzia os atores/dançarinos/músicos na sua abordagem da linguagem do 

sapateado: exercitava o sapateado sem sapato, trabalhava códigos rítmicos. O que se fazia 

descalço era uma técnica amplificada do sapateado166. 

Os intérpretes tinham uma percepção/leitura semelhantes sobre as reverberações do 

trabalho proposto por Bardawil, trazendo para investigação corporal a descoberta das 

dramaturgias e suas tensões, dinâmicas e corporalizações, que solicitava do aluno uma 

autopercepção e laboração sobre si, as quais estavam ancoradas nas interconexões da estrutura 

corporal e do movimento vivenciado. Podem-se observar, como Wellington e Heber 

descrevem, suas impressões e correlações com essa experiência. 

 

                                                 
164 O elenco de estreia: Valéria Pinheiro, Wellington Calaça, Paulo José, Orlângelo Leal, Josy Correia, Heber 
Stalin, Felipe Gadelha, Drica Freitas, Ângelo Márcio e Aspásia Mariana. (Matéria O elo dramático “Bagaceira”, 
Caderno3 do Diário do Nordeste, 05 de outubro de 2001). 
165 Entrevista com Valéria Pinheiro em Fevereiro de 2008. 
166 Entrevista com Valéria Pinheiro em Fevereiro de 2008. 
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[...] o trabalho do corpo, de criação dos personagens – foi processo que eu vivenciei 
de elaboração do personagem a partir do corpo, não existia nada, não existia roteiro 
nenhum, nenhuma análise psicológica ou filosófica de nada! Era o corpo, então foi 
um processo que até hoje, me acompanha, eu trago assim nas minhas aulas, quando 
eu dou aula, ou quando eu quero montar algum trabalho, estou querendo montar, eu 
início a partir disso, dessas vivenciações que a gente teve no primeiro processo de 
Bagaceira. Ainda com a Andréa Bardawil (Informação verbal, Wellington Calaça, 
2008). 

 
Foi um processo muito rico, pra mim especialmente porque eu nunca tinha trabalhado 
em um grupo que trabalhasse pesquisa, mesmo quando eu fazia teatro, [...], a gente 
pegava o texto, decorava, e ia pro palco, então era um universo que se abriu mesmo 
assim, de entender o corpo, não só como corpo que ia abria a boca, falava ou cantava 
alguma coisa. Mas um corpo que trabalhava com alteração de energia, que foi uma 
coisa que a Bardawil trabalhou muito na época, a descoberta de ir ao chão sem 
impacto, a descoberta dos amortecedores. (Informação verbal, Heber Stalin, 2008). 

 

E em relação a trabalho sobre de si, Paulo José reconhece: 

 

[...] ela [Bardawil] tinha característica que era de deixar a gente muito à vontade com 
o processo, com tudo, é como se fosse processos individuais junto todo mundo... todo 
mundo junto, mas cada um no seu tempo ia encontrado suas coisas, coisas diferentes 
uns dos outros. (Informação verbal, Paulo José, 2008). 
 

O que se observa é que, no continuum de criações e circulação167 do grupo, essa 

experiência inaugural de investigação-criação mescla-se aos procedimentos da pesquisa sobre 

a linguagem do sapateado dos ritmos populares brasileiros, o contato/contaminação com os 

mestres da cultura popular e as manifestações da cultura afro-brasileira.  

O trabalho da Vatá se organiza, então, nas seguintes etapas, como descritas por 

Valéria, no projeto de manutenção do grupo: a) Pesquisa acadêmica; b) Pesquisa in loco; c) 

Introdução à técnica e decodificação dos signos e formas impressas no corpo, quando da 

pesquisa in loco; d) Construção do texto e trilha sonora; e) Composição coreográfica; f) 

Criação do figurino, luz, cenário e programação visual. 

O que é nomeado como pesquisa acadêmica consiste numa aproximação de obras 

(bibliográficas) e de estudiosos do universo sobre o qual a pesquisa in loco está sendo 

realizada. No caso do Bagaceira, danças dos orixás, o artista plástico e músico Descartes 

Gadelha168 foi colaborador na imersão na cultura afro-brasileira, tendo como recorte os rituais  

da candomblé, da santeria e do xamanismo. Outrossim, o mergulho no universo dos Orixás, 

sua mitologia e ritmos, se dá no passeio pela obra de Pierre Verger, Reginaldo Prandi e Roger 

                                                 
167  Na trajetória da Cia.Vatá, o modo de operar que ganhou regularidade foi a alternância da produção e 
circulação (nacional e internacional) das obras. E esses ínterins entre circulação e criação são significativos para 
construção de um habitus do grupo. 
168 Descartes Gadelha (1943), artista plástico, músico e compositor cearense, promovedor do Maracatu Cearense, 
compõe loas e fundou o Maracatu Solar, considerando um mestre da cultura no Ceará. 
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Bastide. Esse é um período marcante para o grupo. Nas entrevistas, todos relatam como foi 

intenso esse mergulho, que passaram muito tempo se dedicando ao grupo de estudos nesses 

assuntos.  

Valéria descreve a pesquisa in loco, como momento de deslocamento e de habitação 

nos locais do contexto de interesse, uma vivência e impregnação de formas e sons. No 

espetáculo “... dança dos orixás”, a observação in loco aconteceu nas viagens da circulação 

do espetáculo anterior, em especial a ida a Salvador, em que visitaram casas de candomblé, e 

a cidade de Horizonte, Ceará, onde tiveram a oportunidade de conhecer uma comunidade 

negra.  

Os estímulos, sensações, formas e sons com os quais entram em contato guiam as 

experimentações corporais de movimento e rítmicas, as improvisações propostas por Valéria, 

que nesse decurso organizam-se como células corporais, usadas na composição coreográfica. 

Essa etapa é nomeada como introdução à técnica e decodificação dos signos e formas, e são 

usados procedimentos de improvisação, exploração, codificação e memorização dessas 

corporalidades.   

A música tem um espaço de investigação particular dentro da Vatá, dadas as 

correlações com a linguagem do sapateado e as poéticas que acompanham o grupo, além do 

interesse de Valéria em estabelecer no seu trabalho artístico uma articulação direta com a 

criação musical. Nas criações da companhia, os músicos sempre estão presentes, e muitas das 

trilhas dos espetáculos são compostas com a colaboração de Valéria.  

Observa-se que o processo investigativo-criativo da Vatá tem como pré-requisito um 

intérprete-criador disponível e comprometido com o projeto artístico da cia., engajado na 

investigação de si e na elaboração de sua corporalidade. Estes são solicitados cotidianamente 

a experimentar o seu movimento, a vivenciar outras experiências motoras, articulando 

modelos sensório-motores próprios no coletivo, nas diferenças e nas singularidades, com a 

ciência de que o corpo é o espaço-tempo com o/no qual atos, palavras e intenç(s)ão se 

constituem. Como aponta Valéria: 

 

O corpo como origem e objeto de caligrafia é o ponto de partida de uma intensa, 
infinita e interna viagem; viagem para dentro, cujo destino transborda e leva outros 
caminhos de fora, criando e recriando memórias e histórias. Corpos com 
variabilidades intensas que se constroem nas suas diferenças e singularidades. O 
mesmo corpo que se habita, habita uma nação. O (meu) corpo como objeto, produto, e 
principalmente um criador de culturas (PINHEIRO, 2008). 
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No CEM, o caráter investigativo e colaborativo se configura de modo diferencial no 

que concerne, em especial, ao tempo. 

No aspecto da duração dos processos, o Andanças e a Vatá, detém-se por tempos 

significativos na investigação, o que se correlaciona à quantidade das produções dos dois 

grupos, assinalando que a Vatá conseguiu estabelecer um rotina de circulação de suas obras, e 

no Andanças a ocorrência das apresentações das obras era irregular 

Contudo, o CEM tem outras velocidades, as condutas criativas não se constroem 

apenas em horas de trabalho em sala, mas no trânsito extensivo e intensivo da “sala de ensaio” 

com atuação/ação em cena. Uma particularidade devida às circunstâncias e às propriedades do 

modo de criação proposto por Silvia Moura.  

No primeiro hábitat do CEM, o TJA, aconteciam projetos alternativos e continuados, 

abertos a obras autorais e de experimentação – o Porão, nas madrugadas de sexta, e o Especial 

Dança, às quartas-feiras ao meio-dia, com apresentação de coreografias curtas. Nessa 

perspectiva, o que estava sendo vivenciado em sala de aula tinha espaço para ser 

experimentado com a plateia, no fazer da cena regularmente. Circunstância essa que se repete 

no Sesc Fortaleza, no qual grupo era responsável pela realização do projeto Terça se Dança, 

todas as terças à noite no Teatro Emiliano Queiroz, gerando uma necessidade de estar 

semanalmente em situação de encenação. Os integrantes relatam: 

 

[...] a Silvia foi criando mais, criar mais performance, e as pessoas foram cuidando 
mais do seu trabalho, surgiu a mostra CEM. 
[...] pra Silvia não tinha problemas, ela chegava e fazia, a criação de espetáculo era 
muito de conversas, para que perder tempo com ensaio, ela chegava e fazia. Para mim 
tinha que pensar muito rápido e decorar a sequência que ela tinha passado antes de 
dançar. Às vezes tinha uma coreografia pequena que dali que desenrolava o 
espetáculo (Informação verbal, Edson Araújo, 2008). 
 

A necessidade e os impulsos criativos mobilizam o grupo a estar criando, e o processo 

circunscreve o movimento à “sala de ensaio” e à cena, em que a exploração, geração, 

interpretação, avaliação, seleção, estruturação se tecem em lugar e em ordem indeterminados.  

 

A gente não passa muito tempo pensando, nem coreografando, nem ensaiando. A 
gente tem uma aula, se conversa, ela distribui texto, às vezes dá texto antes de ir para 
cena, ‘olha, encontrei esse texto que é massa, a gente começa a brincar com isso’, aí 
eu, ‘olha vi um texto que parece demais com o espetáculo, olha só!’ E a gente dá para 
ela também... Mas como a gente tá sempre muito em cena a gente vai logo para a 
cena... e aí vai montando, vai experimentando, vai surgindo coisas em cena, surge 
coisa que é em cena mesmo, uma cena enorme que aconteceu ali, você discute sobre 
isso, rola ou não... no espetáculo... é, isso foi bom para o espetáculo, vai ficar, é a 
maneira do CEM trabalhar...(Informação verbal, Roberta Bernardo, 2008). 

 



117 
 

A situação era recorrente na conduta criativa das obras do grupo, que de tão 

vertiginosa não é possível cartografar sua genealogia em cada desdobrar. Instaura-se um 

estado de transição: investigar atuando, atuar investigando, explorar peformando, peformar 

explorando. Não que esse aspecto não esteja presente nos modos comuns de se processar a 

criação em dança/teatro, contudo é uma questão de escala, e, no caso do CEM, esse estado de 

transição é muito intenso. 

O grupo tem uma rotina semanal com aulas de dança contemporânea e balé 169 , 

“estudos criativos” e o “estar em cena”. Toma-se rotina, aqui, como uma estratégia descritiva 

para dar visualidade ao conjunto de atividades predispostas nas práticas artísticas cotidianas 

do grupo, sempre tensionadas com a dimensão anárquica que permeia seu ethos. Desse modo, 

as atividades são entremeadas pela não discriminação, flexibilidade, contingência e 

imprevisibilidade, capazes de acomodar sempre novas variáveis. 

O foco constate é a experiência criativa e a exploração e entendimento dos conceitos 

ligados aos movimentos de dança. Os estudos criativos se configuram não como sessões 

separadas das aulas de Silvia, mas, muitas vezes, se dão no contínuo entre momento da aula e 

a fase de criação de uma coreografia ou peça dançante. Nesse processo, o proeminente é 

entender o que se faz no fazer: 

 

[...] não gosto muito de ensaio, acho um saco, eu gosto do processo de montagem, 
acho que ensaio demais emplastifica mesmo, vira maquininha de reproduzir coisa, 
não gosto, pra que ensaiar, a gente perder tempo ensaiando, eu gosto de perder 
tempo entendendo, criando, discutindo, percebendo as coisas que tão ali naquele 
trabalho, que circunda, para entrar no trabalho inteiro (Informação verbal, Silvia 
Moura, 2008) [Grifo meu]. 
 

A poética do grupo é imbricada com as realidades vividas e a ideia de não separação 

entre arte e vida, temas como opressão, imposição das convenções da sociedade, da família, a  

solidão, os preconceitos, os medos e confissões permeiam o universo criativo e dramatúrgico 

das obras. A dimensão confessional que se forjou no modo de fazer do grupo, subsidiando a 

construção compositiva e dramatúrgica das obras e sua performatividade, é algo tão 

constitutivo que se traçou o nome Dança Desabafo. 
                                                 
169 No decurso dos anos, o pressuposto da manutenção com aula de balé sempre foi planejado, contudo nem 
sempre conseguiam mantê-las, por fatores diversos, como a falta de verba para pagamento do professor, 
dificuldade de conciliar horários, manter a assiduidade do grupo, entre outros. Apesar disso, passaram pelo CEM 
alguns professores de balé reconhecidos da cidade: Wilemara Barros, Douglas Mota, Janaina Santos e Everardo 
Freitas. Silvia Moura é a principal professora de dança contemporânea, e a diversidade implicada essa noção. 
Aconteciam, com certa regularidade, aulas extras, com outros professores de dança, além de Silvia, que traziam 
suas propostas particulares do fazer em dança (Marcio Slam, Antônio Carlos, Milton Paulo, Paulo José, 
Acleilton Vicente, Fauller, Marcondes Basílio, são alguns dos nomes mapeados), ou ainda aulas de acrobacia, 
tecido (técnica circense), técnica Graham, capoeira, teatro e até escrita instantânea (Paulo Amoreira). 
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Entre ficção e autobiografia, a Dança Desabafo mistura mentiras e verdades, conversa 

em movimento, organizando o corpo e as emoções, gerando, performaticamente, empatia e 

sentimento de verdade, em “um pacto de ficção que ultrapassava as barreiras da 

identificação”170.  

O trabalho do CEM exige dos seus integrantes disponibilidade, vasculhamento de si e 

reconhecimento de seus impulsos criativos. O intérprete-criador deve pensar a sua prática 

criativa de modo crítico e reflexivo vinculado ao seu mundo particular e sociocultural. 

 

O CEM acredita que a criatividade deverá ser partilhada, mas não de maneira a negar 
a individualidade e a autenticidade de cada um de seus integrantes e o seu potencial 
criativo. (Filosofia e Objetivos – CEM, s/d)171. 

 

Destaca-se nos modos de operar dos grupos um aspecto semelhante que circunscreve 

as suas trajetórias: a contaminação pelas diversas interfaces entre teatro e dança. As relações 

estabelecidas nos grupos, entre os modos de fazer dança e a linguagem e as técnicas teatrais, 

estão francamente postas no interesse e uso dos métodos do teatro na construção do corpo-

dançante para a cena, como dos materiais que servem à composição da obra. 

Observa-se ainda que, nos três grupos estudados, os processos criativos e o trabalho 

sobre os intérpretes criadores se organizam em dimensões particulares, nas quais o dançarino 

é solicitado a se engajar no projeto criativo das diretoras/coreógrafas a partir de princípios 

organizativos próprios e entendimentos de corpo e dança. No continuum espaço-tempo de 

atuação dos grupos, o desenvolvimento processual de trabalhos se configurara de modo 

próprio. 

 

4.4 PROCESSOS FORMATIVOS ENGENDRADOS NAS COMPANHIAS 

 
A escola de dança é, por excelência, o local de transmissão de todas as 
representações da profissão de dançarino, como também o lugar onde se define, 
implícita ou explicitamente, uma certa ideia da dança e da corporeidade que a 
produz (LAUNAY E GINOT, 2003, s/n). 

 

O que se observa é que, na cidade, as companhias “independentes” são espaços de 

transmissão das representações da profissão, da elaboração/engendramento de corporeidades e 

                                                 
170Maurileni Moureira, em texto escrito para finalização do módulo Corpo e Emoção, com a professora Bya 
Braga, no Curso Teatro – Conexões Contemporâneas, da Vila das Artes. Disponível em: 
<http://escoladeteatroviladasartes.wordpress.com>. Acesso em: 12 ago. 2012. 
171O texto, Filosofia e Objetivos do Centro de Experimentações em Movimentos, sem data e sem autor faz parte 
do portfólio do grupo, entregue a mim por Silvia Moura em agosto de 2008. 
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de uma noção de corpo num viés contemporâneo da dança. Viés esse que se identifica nos 

modos operativos e nos fazeres dos grupos; um entendimento, implícito ou explícito, de que 

se deve buscar desenvolver uma dança a partir de seus próprios recursos, uma vez que na 

dança contemporânea existe apenas a dança de cada um, e suas técnicas são antes 

instrumentos de conhecimento que conduzem o bailarino a essa singularidade, como destaca 

Louppe (2012, p.52). 

Diante da busca e necessidade de desenvolver os próprios recursos para criação e 

manutenção de um trabalho artístico em dança, os grupos geraram espaços de 

desenvolvimento de competências. 

A noção de que no fazer criativo da arte/dança são engendrados processos formativos 

vem se consolidando no campo de estudos da dança, e se assenta na ideia segundo a qual, ao 

possibilitar e promover experiência criativa em dança, é mobilizado o desenvolvimento de 

habilidades e competências. Nesse horizonte, entendem-se o fazer profissional e criativo 

como campos privilegiados de formação dos artistas da dança, dançarinos, coreógrafos e 

professores. 

O desenvolvimento de competências, nos pressupostos de Perrenoud, vão além da 

simples e pura implementação de conhecimentos ou procedimentos. Trata-se de uma 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. Um 

aspecto crucial para sua construção é o treinamento, tido no decorrer de experiências 

renovadas, ao mesmo tempo redundantes e estruturantes, e tanto mais eficaz quando 

associado a uma prática reflexiva (PERRENOUD, 1999, p.10). 

Situa-se, nessa perspectiva, nos modos de fazer dos grupos estudados, algumas 

atividades recorrentes que sinalizam índices dos processos formativos, que se caracterizam 

como práticas exercitadas nos grupos estudados e que engendram saberes em ação e habitus: 

 

• As aulas diárias para o desenvolvimento do movimento dançado, com caráter de 

aprendizado e incorporação sobre esse/desse gesto. 

• Em instâncias diversas, são praticados grupos de estudo, sobre temas das criações ou 

assuntos de dança. 

• Há experiência com o ensino em aulas para grupo, substituições e turmas próprias. 

• As experiências criativas colaborativas mobilizam o desenvolvimento de autonomia.  

• Há contato com ambientes da dança da cidade e projetos estéticos diversos. 
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• Presença do engajamento e identificação dos membros dos grupos com as poéticas dos 

coreógrafos. 

• O engajamento dos grupos nas dinâmicas de organizações da classe de dança na cidade. 

• O desenvolvimento de autonomia por meio dos processos investigativos, práticas 

profissionais, intercâmbio no ambiente da dança da cidade. 

 

4.4.1 AULAS DIÁRIAS PARA INCORPORAÇÃO DO MOVIMENTO DANÇADO 

 

No capítulo anterior, descrevi o ambiente de formação da dança cearense, que, como se 

observou, era restrito às academias, cursos livres e oficinas que eventualmente aconteciam na 

cidade172. Nesse contexto, os grupos eram atrelados às academias, algumas com atuação 

criativa artística, outras voltadas para a formação do técnico-instrumental. Consequentemente, 

os dançarinos que atuavam nesses grupos de academias eram formados técnica e 

esteticamente por estas.  

Com a emergência e permanência das companhias "independentes", não atreladas às 

academias, o perfil dos participantes dos grupos passa a se conformar, em sua maioria, de 

iniciantes que tinham tido contato pontual com a dança ou estavam tendo o primeiro contato 

no grupo. 

As companhias estudadas têm suas fundadoras/coreógrafas oriundas das academias e 

seus grupos que, em decorrência, traziam informações técnicas-estéticas e formativas 

referenciadas pelos habitus desenvolvidos nas mesmas. Contudo, observa-se que, ao longo do 

tempo, as atividades das companhias "independentes" foram estabelecendo um modo de fazer 

e funcionamento particular e distinto do praticado nas academias e que também congregavam 

alunos de lugares distintos e distantes destas. Constata-se que uma questão recorrente nessas 

companhias é a formação de seus dançarinos: cada grupo vai manter práticas e rotinas para a 

formação de seus membros. 

No Andanças, nos primeiros anos de funcionamento, a estratégia era que os novos 

integrantes, que muitas vezes já participavam de alguma atividade oferecida pelo grupo, 

                                                 
172 Do período de efetivação das primeiras academias, que data nos anos 1950 e 1960, para um momento de 
expansão nos anos 1980 e 1990, seguido do cenário que se complexifica significativamente nos primórdios do 
século XXI: surgimentos de diversas ONGs que trabalham com dança, do Colégio de Dança do Ceará (1999-
2000), Curso Técnico em Dança – Semac/IACC/Secult (2005), Escola Pública de Dança – Dançando na Escola 
(2009) e Curso de formação Básica em Dança (2011), culminando com a implementação da graduação, que 
iniciou as aulas da primeira turma em 2011. 
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frequentassem, além do horário oficial de encontro/ensaio, o maior número de aulas 

oferecidas. 

Na Escola da Arte Andanças, aconteciam aulas de dança de nível iniciante e avançado, 

sapateado, alongamento, acrobacia, balé, teatro e canto, além da turma de sábado173. Depois 

no Sest/Senat eram alongamento, dança iniciante e avançada, teatro e acrobacia. Com 

mudança para o Alpendre, uma significativa reorganização aconteceu, essa variedade de 

especialidades de aulas é reduzida, ficando aberta apenas a “turma de dança” da Bardawil. 

Progressivamente, e de modo intermitente, outras aulas voltam a acontecer, ministrados por 

outros membros da companhia174. 

Essa modificação no modo de operar está correlacionada a diversos fatores, alguns de 

ordem mais estrutural-econômica 175  - as dificuldades de manutenção do espaço, a 

disponibilidade de sala, a melhor forma de aproveitamento desse espaço, a disponibilidade de 

professores –, outros, de ordem metodológica, uma vez que, com o desenvolvimento e a 

organização dos modos de fazer próprios da companhia, Bradawil sistematiza, em suas aulas 

de dança, os vários aspectos que deseja/necessita abordar no trabalho com o intérprete-criador. 

Na Vatá, no primeiro ano, na montagem do Bagaceira, aconteceram aulas de 

investigação corporal com Andréa Bardawil, e de sapateado com Valéria. Nos anos seguintes, 

Valéria ministrava aulas de sapateado e de dança, rotina que era alterada de acordo com as 

dificuldades de se fixar um espaço-sede do grupo. Quando havia disponibilidade de 

                                                 
173 A turma de sábado (1996-1997) foi um importante momento da Escola da Arte Andanças. Eram aulas que 
aconteciam sempre ao meio-dia dos sábados, ministradas por um membro da companhia. Na época, era uma 
atividade obrigatória aos membros da cia. Desse modo, aconteciam aulas de dança, improvisação, acrobacia, 
jazzdance, sapateado, teatro, enfim, de todos os fazeres que estivessem sendo experimentados no Andanças no 
momento. No Alpendre, essa ideia foi retomada por um período.  
174Continuam acontecendo de modo irregular algumas aulas só para a companhia (acrobacias, improvisação, 
dança), a partir das propostas de cada membro, e os ensaios/laboratórios. Depois da redução do número de 
participantes do grupo, em 2003, criou-se uma regularidade das aulas de dança iniciante com Possidônio 
Montenegro, acrobacia como Sâmia Bittencourt, contudo a inconstância sempre acompanha essas atividades, 
devido a instabilidades e dificuldades na manutenção do espaço do Alpendre, entre outros cofatores. 
175Referindo-se à disponibilidade de professores, é necessário saber que, quando era fisicamente uma escola, 
havia “professores contratados” e “professores membros” da companhia, que também recebiam remuneração. 
Contudo, quando da época “das vacas magras”, toda a receita da escola era revertida para despesas fixas do 
espaço (aluguel, luz, água, “professores contratos” etc.). A mudança de sede para o Sest/Senat ocorreu 
determinantemente pelas impossibilidades de se continuar mantendo um espaço próprio. Porém, mesmo sem 
despesas básicas de manutenção no Sest/Senat, as aulas ministradas para o público em geral geravam pouca 
receita. No balanço final, os professores (membros da companhia) recebiam muito pouco, o que foi um dos 
fatores da diminuição das turmas, juntamente com a impossibilidade do espaço-físico, uma vez que no 
Sest/Senat tinha apenas uma sala de aula para dança. No Alpendre, a parceria era entre pessoas de diferentes 
linguagens (vídeo, literatura, fotografia, artes plásticas e gestão cultural). Do Andanças, somente Bardawil 
entrou na associação que fundou a casa de arte, de imediato ela decidiu que a melhor estratégia, para não 
sobrecarregar os membros da cia., era a de que a responsabilidade das aulas fosse dela, visto que, de início, não 
estavam determinados os modos de manutenção, e se qualquer receita porventura fosse gerada, não poderia ser 
disponibilizada para pagamento de professor. 
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orçamento, o grupo também tinha aulas de dança e outras técnicas corporais176 com outros 

professores contratados, fossem por períodos mais longos, ou para cursos rápidos. Também 

era possível aos membros das companhias participarem de aulas ministradas por Valéria em 

outros espaços, além da existência de aulas abertas ao público em geral. 

No CEM, as aulas mais regulares ao longo desses anos são as de dança contemporânea, 

com Silvia Moura. As aulas de balé também eram regulares no primeiro ano, contudo, os 

professores não eram membros do grupo e ministravam as aulas voluntariamente, o que gera 

uma intermitência dessa atividade177. Silvia considera as aulas de balé como uma atividade 

importante, pois funciona como um contraponto às suas aulas e trabalha elementos formais da 

dança que considera necessários aos dançarinos, portanto sempre tenta manter as aulas com 

uma carga horária de pelo menos uma vez por semana.  

Outra atividade voltada para o desenvolvimento do movimento de dança, que ocorreu 

por alguns anos no grupo, era o projeto CEM Férias, no qual aconteciam aulas diversas de 

teatro, improvisação, consciência corporal, escrita, estudos teóricos, entre outros.  Em torno, 

sempre estavam orbitando diversos artistas que estabeleciam também relações de troca em 

aulas ou em criações. 

O que se observa é que existe nas práticas dos grupos uma atenção e reflexão sobre a 

necessidade de uma rotina de aulas de dança, objetivando o aprendizado e aperfeiçoamento de 

coordenações indispensáveis à realização do gesto dançado (DANTAS, 2005, p.43), e o 

treinamento e manutenção dos mecanismos sensório-motores dos dançarinos, de suas 

qualidades cinéticas.  

Contudo, no contexto de impossibilidades e possibilidades de se estabelecer uma rotina 

de aulas para incorporação do movimento dançado, os processos de investigação e criação dos 

grupos assumem um espaço privilegiado de articulação e organização nos corpos do 

gesto/movimento dançado, das qualidades cinéticas e performativas dos dançarinos.  E, como 

se analisa em outros estudos, a participação nos processos de criação coreográfica é um dos 

aspectos centrais na formação de dançarinos contemporâneos (DANTAS, 2005, p.44), uma 

vez que 

 

As práticas de criação em dança possibilitam manter o corpo aberto, permeável e 
disponível, pois o deslocamento do dançarino de suas funções habituais, 
essencialmente técnicas e performativas, em que a reprodução de padrões de 

                                                 
176 Aulas de balé, de técnicas circenses, como acrobacia, tecido, entre outras. 
177 Nos períodos em que o grupo teve apoios, quando da Bolsa Vitae (2005), editais de manutenção (2007 e 
2010), as rotinas de aulas com professores contratados acontece. 
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movimento é a tônica, permite que o imaginário torne-se o primeiro “operador do 
movimento” (COULIN-PROUD apud DANTAS, 2005, p.44). 
 

 

4.4.2 A REFLEXIVIDADE DAS CONDUTAS, GRUPOS DE ESTUDOS E PRÁTICAS DE ENSINO 

 

Perrenoud (1999) chama a atenção para o aspecto da reflexividade no desenvolvimento 

das competências, diagnosticando que se tende a minimizar o trabalho de reflexão na sua 

estabilização. Isso reforça o entendimento de que o trabalho de reflexão está no centro das 

competências, que são também correlacionadas com o habitus. 

Operar pela aproximação entre o que se conhece e o desconhecido, o inédito e o já visto, 

é a base de nossa relação cognitiva com o mundo, que pode ocorrer de modo mais instantâneo 

ou, às vezes, necessitando de esforço e tempo. Acionando, por sua vez, uma conduta de 

pesquisa, “um trabalho mental, de apreender a realidade e reduzi-la, ao menos em certos 

aspectos e de maneira aproximada, a problemas que se sabe resolver”, dada situação nova 

pode demandar tomada de consciência e um processo de procura que culminará, na melhor 

das hipóteses, em uma ação/solução original por sucessivas aproximações, recorrendo aos 

recursos cognitivos e conhecimentos disponíveis (PERRENOUD, 1999, p. 25,26). 

Posto isso, se reconhece que descobrir e inventar modos próprios e novos de atuar e 

criar em dança passa também por essas operações. Essa conduta de pesquisa é acionada nos 

grupos pelo elemento das incertezas do que fazem e pela vontade de criar o novo e/ou os 

próprios modos de fazer-pensar dança. 

Nos contextos estudados, se identifica: (a) na busca de uma linguagem própria, de um 

método particular, transfigurando-se na invenção de si e do mundo, o Andanças; (2) na busca 

por um sapateado brasileiro, investigando as ressonâncias das corporalidades da tradição 

(manifestações da cultura popular) na construção de qualidades cinéticas e performativas de 

corpos-dançarinos-brincantes, a Vatá; ou ainda, (c) na procura de fazer uma dança que pode 

contar as histórias de suas vidas, de um corpo/sujeito que reflete criticamente sua arte 

inseparável da vida, o CEM. Situações de desafio, complexas e inéditas, em que cada grupo se 

lança, e a partir das quais se estabelecem condutas heurísticas de desenvolvimento de habitus 

e competências, que procuram efetivar o objetivo de fazer dança como arte e prática 

profissional, legitimamente reconhecido no ambiente da dança local e nacional. 

Umas das estratégias desenvolvidas nos grupos, e que circunscreve a demanda da 

reflexão sobre o fazer em dança, buscando suprir a lacuna de falta de informação teórico-

histórica da dança, são grupos de estudo regulares e cursos teóricos eventuais.  
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No Andanças, os grupos de estudos se multiplicaram e, ao longo do tempo se 

condensaram. Primeiramente, eram núcleos178 destinados a estudar teoria teatral, história da 

dança, iluminação, sonoplastia e figurino.  Entre os objetivos que deixaram rastros, há o do 

teatro: conhecer teórica e praticamente o trabalho do ator-bailarino, estudando Stanislavski, 

Brecht, Artaud, Meyerhold, Grotowski e Barba. O núcleo de dança, “dançoxirribonucléico”, 

objetivava estudar a história da dança, a partir das correntes evolutivas, no seu teor 

socioeconômico, ideológico e cultural179. No decorrer do tempo, se concentrou em um único 

grupo, que estudava temas de teatro, dança, ensino da dança e suas metodologias, com a 

participação de todos os membros da companhia. Na prática, os grupos escolhiam textos para 

estudo, discussões e experimentações em laboratórios de investigação. Com a transferência da 

cia. para o Alpendre, formalizou-se o Núcleo de Dança, que, além dos temas de dança e teatro, 

estabeleceu também intercâmbios com os núcleos de outras linguagem que coabitavam o 

Alpendre, ampliando os assuntos e temas de estudo180.  

Na Vatá, esses grupos estavam especialmente ligados aos assuntos ou manifestações da 

cultura popular, trabalhando em concomitância com os processos investigativos de criação, e 

que Valéria nomeou como pesquisa acadêmica, em que o grupo se aproxima das referências 

teóricas dos assuntos e temas do universo de criação. 

No CEM, os momentos para estudo de conhecimentos teóricos da dança dá-se, 

sobremaneira, pela transmissão oral, nas conversas que Silvia propõe, após as aulas, sobre as 

metodologias experienciadas, e nas conversas com artistas e pessoas do teatro, dança e de 

outras áreas convidadas para partilhar as experiências e referências. Em algumas 

circunstâncias, foram organizados grupos de estudos sobre a história da dança e de debate 

sobre vídeos de dança. Mais a mais, era recorrente o compartilhamento, efetuado por Silvia, 

de textos sobre dança, história da dança, textos literários, educacionais, filosóficos, teatrais, 

que eram usados também para fomentar laboratórios de investigação e exercícios em aula.   

A conduta reflexiva subjaz as práticas coreográficas, de improvisação, de investigação 

corporal, de ensino, de inter-relação grupal, de atuação político-cultural na dança, como 

                                                 
178Os núcleos eram organizados pelos membros da companhia interessados no assunto do grupo de estudo, e 
eram abertos à participação do público interessado em geral. 
179 Jornal Andanças, Ano I, nº 01, fev. 2007. 
180Como se observa na proposta de roteiro de estudo do ano de 2001, nos temas possíveis: Abstração e 
expressividade; A relação entre música e dança; Organicidade, movimento e estética (o que determina a estética 
do movimento?); O que forma um corpo? (Antropologia do corpo); O corpo na obra de Lygia Clark. Desdobrado, 
ainda, nos estudos de textos de Deleuze, Foucault, José Gil, de antropologia, filosofia, entre outros autores e 
áreas.  
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também subsidia o exercício da escrita de si 181 , de modo espontâneo, ou quando são 

solicitados a realizá-la nos laboratórios de investigação-criação, além de outras situações.  

Conduta também subjacente ao exercício de planejar e realizar aquecimento próprio ou 

coletivo no ensaio/aula, na convocação aos integrantes de coordenar o trabalho corporal 

destinado ao grupo e para o público em geral, que acompanha as aulas oferecidas182 pelas cias, 

e de participar de mostras coreográficas organizadas pelos grupos183, entre outras atividades 

realizadas nos e pelos grupos.  

A reflexividade dos/nos grupos é alimentada, em especial, pelos aspectos que os 

caracterizam e definem artisticamente, através de questões lançadas por eles mesmos e no 

ambiente da dança local: o que fazem é dança? É teatro? E isso é dança contemporânea? Eles 

são dançarinos ou atores? De que são mesmo a aulas que propõem? Interrogações essas que 

permeiam as incertezas e divergências dos diversos processos instaurados nos grupos (criação, 

pesquisa, formação), correlacionados entre expectativas individuais e coletivas, e que 

adquirem corpo e substância no fazer-saber-dançar de cada grupalidade.  

As práticas reflexivas acompanham os grupos em diversos processos cotidianos de 

organização, realização e estruturação de seus modos de atuação e fazeres. As 

coreógrafas/diretoras, contextualizadas por suas biografias, compartilham indagações e 

reflexões relacionadas aos seus projetos artísticos no âmbito criativo, pedagógico e político do 

campo sociocultural da dança em que estão inseridos, com os integrantes que também 

desenvolvem, de modo particular e coletivo, suas questões e demandas próprias para 

enfretamento de dificuldades de ordem técnica e performativa de seu plano de atuação na 

dança.  

                                                 
181 A escrita de diários de bordo dos processos de investigação é um prática constante do Andanças, assim como, 
certa regularidade, na Vatá. No CEM, a escrita era prática a partir da necessidade de cada um, relacionada à 
disponibilidade e interesse subjetivo. Contudo, por um breve período, foi solicitada aos grupos a escrita de 
relatórios das aulas. 
182 O Andanças, a Vatá e o CEM mantiveram constantemente aulas de dança, sapateado, acrobacia, alongamento, 
cursos, entre outras atividades abertas ao público em geral, interessado na dança. Nessas aulas particulares, eram 
cobradas mensalidades com preços mais acessíveis dos que os praticados nas academias de dança. No CEM, 
correlacionado às suas tendências hiperdemocráticas e não discriminatórias, os preços eram, na maioria das 
vezes, simbólicos. Os três grupos tinham como costume a concessão de “bolsas”, dispensando o pagamento da 
mensalidade. 
183 O Andanças organizou algumas mostras coreográficas oficialmente, nas quais participavam os membros da 
cias. e os alunos que frequentavam as aulas oferecidas por eles. No CEM, no período em que foram para o Sesc 
Fortaleza, foi organizada uma mostra coreográfica, destinada aos integrantes do grupo; contudo, como o grupo 
teve uma regularidade de espaço e ações de apresentações artísticas (Terça se dança), sempre existiam 
possibilidades de exercitar a criação: nos últimos anos, a mostra de Solos e Duos, direcionada ao público 
interessado no fazer artístico, dança, teatro, performance, música, entre outras. A Vatá não organizava mostras 
oficiais, mas também incluía em suas atividades ações performativas, como as apresentações no Disco Voador, 
na Artelaria e no Teatro das Marias, que também serviam ao exercício da criação. 
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A escrita é uma estratégia de partilha dos processos de análise e compreensão de seus 

fazeres, saberes e práticas, de como estão (re)organizando os objetivos e expectativas dos 

modos de atuação do grupo. As diretoras produzem textos reflexivos que são divididos entre 

eles.  

Bardawil tem uma produção significativa de textos nos quais apresenta diversos de seus 

anseios, indagações e incertezas, e têm títulos como: Sobre coreografar; Sobre liderança, 

direção; Sobre símbolos e signos; Sobre minha pesquisa corporal; Sobre dança 

contemporânea; Sobre um trabalho de pesquisa; Sobre o que está escrito no corpo; Sobre 

Wenders (diretor de cinema); Sobre os espetáculos da cias. Enfim, Bardawil exercita de forma 

intensiva sua escrita reflexiva.  

Valéria produz com regularidade textos sobre os espetáculos e investigações-criativas 

do grupo, que são compartilhados não somente com os membros da cia., mas também com os 

interessados pelo trabalho da Vatá, uma vez que ela mantém de modo constante, mesmo 

desordenadamente, blogues 184  e sites com suas reflexões e apresentação de fazeres, 

compartilhando também fotos, vídeos e músicas dos processos. 

Silvia exercita a escrita de modo mais circunscrito e pontual, mas não menos 

significativo, visto que são densos de análises e busca pela compreensão do seu fazer como 

professora e coreógrafa, projetando seus ideais educativos e de arte. No entanto, é a fala, a 

conversa, a transmissão oral o espaço privilegiado de troca dessas reflexões no CEM, em 

diversos momentos. 

O exercício de escrita reflexiva funciona nos grupos em graus diferentes, com 

procedimentos de observação, memória, partilha e análise, na procura de mensurar os modos 

de operar exercidos coletiva e individualmente. 

Na aproximação entre o conhecido e o desconhecido, a prática de ensino é uma 

atividade que emerge nos procedimentos de investigação e no enfrentamento cotidiano para a 

manutenção e viabilização das condições de existência dos grupos e seus integrantes.  No 

contexto – que inviabiliza o sustento apenas pela produção artística, e em que há uma insípida 

política de editais, que mobiliza valores irrisórios para apoio aos grupos –, a oferta de aulas 

para o público em geral, é uma estratégia possível e provável de geração de receita para o 

                                                 
184 Não apenas Valéria Pinheiro mantém blogues da Cia. Vatá. Andréa Bardawil manteve um blogue pessoal no 
período de 2009, no qual também criou, pela primeira vez, um espaço virtual para o Andanças. O CEM, desde 
2007, vem buscando registrar ideias e ações em blogues. Os primeiros criados por Maurileni Moreira, não são 
mais possíveis de acessar. Estão disponíveis o do CEM, dois pessoais de Silvia Moura e o da Mostra Solos e 
duos. A pesquisadora teve acesso os diversos dos escritos apontados e todos foram considerados nas análises e 
reflexões desse estudo. Consulte as referências bibliográficas para obter a lista detalhada. 
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grupo e para os integrantes-professores. Situadamente, a prática do ensino emerge como 

elemento de desafio e mobilização da atenção de cada um, ancorando a integração intergrupal, 

como exercício pontual organizado estrategicamente nos laboratórios 

investigativo/ensaios/aula.  

A estratégia configura-se na convocação de um membro, sem definição prévia (sabe-se 

apenas momentos antes de começar), para comandar a atividade de aquecimento nas 

aulas/ensaios do grupo. Para dar cabo dessa solicitação, o dançarino/condutor tem que 

observar e escolher a partir dos recursos metodológicos experimentados no grupo, adaptados 

ao que avalia tacitamente necessário para iniciar as atividades corporais, entre o que domina e 

reconhece como pertinente para propor no contexto do ensaio/laboratório/aula.   

A tática tem uma finalidade imediata de gerar um estado de atenção no membro 

convocado, como também gerar uma integração intergrupal, funcionando como treinamento 

para mobilizar os recursos de seus conhecimentos dos elementos de movimentos, e suas 

possibilidades motoras, performáticas, sensoriais, integrando saberes corporais, intuitivos, 

perceptivos, imaginativos, sintéticos. Essa experiência não se efetiva como prática de ensino 

em si, mas como treinamento dos saberes em ação que são solicitados no ensinar.  

Progressivamente, no transcurso das atividades, alguns membros são convocados a dar 

aulas, substituindo as diretoras, ou mesmo atuar em atividades direcionadas ao exercício da 

prática de ensino. Nos grupos, essas situações se dão de modos diversos, em ritmos e 

ocorrências variadas. No Andanças, esse processo acontece gradativamente. Todos os 

membros passam pela tática utilizada nas próprias aulas/ensaios do grupo, que pode se seguir 

ou não da convocação de um membro para substituir a diretora nas aulas abertas, e se efetivar 

na atividade assumindo uma turma própria. 

Em momentos variados, Bardawil coordenou atividades em projetos e instituições185 

relacionados às práticas educativas da dança; nessas ocasiões, alguns integrantes da cia. eram 

convidados a ministrar aulas, sob sua orientação. Nas aulas abertas oferecidas na Escola, no 

Sest-Senat e no Alpendre, elementos diversos, relacionados à disponibilidade e domínio da 

prática de ensino e interesse em exercê-la, corroboravam no engajamento de um membro 

como professor de uma turma.   

                                                 
185 Um exemplo, nos anos de 1998 e 1999, no qual foi coordenadora e professora do Projeto Crescer com Arte, 
ministrando, orientando e dirigindo espetáculos e aulas de dança e teatro da Fundação da Criança e da Família 
Cidadã – FUNCI. Os integrantes do grupo: Acleilton Vicente, Milton Paulo, Evaldo Silva, Sâmia Bittencourt, 
Isabel Botelho e Liliana Costa fizeram parte da equipe de professores que atuaram no projeto. Ou ainda no 
período entre 2000 e 2002 em que ela coordenou um projeto de aulas de alongamento e dança para terceira idade 
da OPEFOR – Operação Fortaleza, no qual Angela Souza, Andréa Sales, Noara Rodrigues e Liliana Costa eram 
instrutoras. 
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No CEM, as aulas abertas eram ministradas por Silvia e por professores convidados. Em 

alguns períodos, ela propõe um treinamento aos membros do grupo nas práticas de ensino, 

realizando atividades, nas quais os integrantes tinham que dar aulas entre si, com seu 

acompanhamento. Em seguida, eram feitos comentários sobre a abordagem metodológica das 

aulas, com sugestões e explicações dos modos de ensino da dança observados e dos ideais, 

destacando, entre outras coisas, as relações entre as partes das aulas, a transição entre um 

exercício e o seguinte. De mais a mais, os integrantes eram convocados a desenvolver as 

habilidades de planejar e executar seu próprio aquecimento antes dos espetáculos, ou em aulas, 

acessando os conhecimentos articulados no fazer do grupo e em suas práticas em outros 

espaços. 

Outra atividade, no CEM, que convoca e treina habilidades úteis na prática do ensino é 

a manutenção do repertório de coreografias, visto que o grupo se mantém por períodos 

constantes dançando algumas obras desse repertório. 

A rotina de manutenção e recriação das obras solicita dos dançarinos recursos de 

memória, transmissão e compartilhamento de sequências de movimento, de roteiros 

dramatúrgicos, reavivamento dos estados de corpo e de afecção necessárias à performance na 

obra. Nessa perspectiva, os integrantes antigos assumem a função de auxiliar na rotina de 

manutenção e recriação das obras, orientado os novos dançarinos sobre a obra que 

eventualmente estão trabalhando, acessando competências de cooperação e organização na 

forma de trabalho, observando o percurso que o iniciante atravessa para se aproximar da obra. 

Na Vatá, os integrantes se confrontam com dificuldades específicas que possibilitam 

desenvolver uma saber em ação referente ao ensino da dança e do sapateado. A rotina de 

circulação constante, estabelecida pela cia., é um elemento que colabora para estabilização de 

um repertório vivo, que, por sua vez, solicita de seus integrantes  a mobilização de um 

trabalho sobre a memória, observação e transmissão, especificamente, no manejo das matrizes 

do corpo brincante e ritual, identificando-os, descrevendo-os, codificando-os e articulando-os 

em suas interfaces com o ritmo e a música, tão central ao fazer da cia.  

Na Vatá, a experiência com a prática de ensino vai acontecendo gradativamente, a partir 

do engajamento, identificação e disponibilidade dos integrantes, considerando que a primeira 

geração da cia., vinha de uma formação de teatro, e já vinha, em alguma medida, de 

experimentos de situações de ensino. Contudo, os saberes e o saber-fazer na dança eram 

apreendidos e treinados na cia., o que também lhe inseria no mercado de trabalho de 

professores de dança, além do teatro. 
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Entre as atividades formativas da companhia, com o transcorrer do tempo, alguns 

integrantes assumiam a direção de turmas de dança e/ou sapateado nas aulas abertas ao 

público em geral. 

Concluindo, devem ser considerados alguns elementos: primeiramente, que a atuação 

das diretoras como docentes da dança reverbera na ampliação das possibilidades e 

oportunidades de atuação dos integrantes como professores, via sua ação direta em alguns 

momentos, em que alguns começam a dar aulas ou atuar em outros espaços. Segundo: 

concomitantemente aos processos que eram deflagrados e articulados dentro das companhias, 

cada membro mantinha uma atuação sucessiva, de maneira variada, e em espaços outros de 

formação, fazer artístico e ensino, engendrando uma atuação desvinculada da Cia., e com 

autonomias particulares. Contudo, nota-se que a atuação como professor, quando se dá via 

direta pela companhia, é acompanhada, de modo relativamente próximo, pelas 

diretoras/docentes. 

 

4.4.3 PARTICIPAÇÃO CRÍTICA E ENGAJAMENTO DE CLASSE 

 

A participação crítica que aqui se identifica, trata de uma forma de envolvimento, 

atuação e de um compromisso crítico no debate sócio-político-cultural do ambiente da dança 

local. Nas companhias estudadas, isto está intrinsecamente relacionado com a atuação dos 

grupos em mobilizações, organizações civis e de gestão, no desenvolvimento e criação de 

políticas públicas para a criação, difusão e formação em dança no estado do Ceará e na cidade 

de Fortaleza. 

No capítulo 3, descreve-se em detalhes como emergiu, no final dos anos 1990, uma 

mobilização da classe em Fortaleza que reconfigurou e transmutou o cenário da dança em 

dimensões até então não alcançadas: a criação da Comissão de Dança do Ceará, que derivou 

no Colégio de Dança do Ceará, produzindo bifurcações múltiplas no ambiente da dança 

cearense.  

Naquele momento, os membros do Andanças186, entre os diversos agentes dançantes da 

cidade187, atuaram diligentemente nesse espaço, em especial Andréa Bardawil, que assumiu a 

coordenação da comissão. Em certos aspectos, esse movimento reaproxima Silvia Moura e 

                                                 
186Acleilton Vicente, Andréa Bardawil, Andréa Sales, Angela Souza, Clarice Braga, Evaldo Silva, Isabel Botelho, 
Liliana Costa, Karin Virginia, Milton Paulo, Sâmia Bitencourt, em 1999.  
187Como descrito no capítulo 3, existia uma convergência de pessoas da dança de diversos espaços da cidade, 
diretoras de grupos, donas de academias, coreógrafos, professores e bailarinos. 
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Valéria Pinheiro188 ao meio da dança da cidade. Desse acontecimento derivaram movimentos 

do Fórum de Ações em Dança, proposto por Bardawil e articulado em colaboração com Silvia 

e Valéria, bem como integrantes dos grupos 189  e outros agentes da dança local 190 , 

desdobrando-se dessa ação o Fórum de Dança do Ceará. 

O que estava em transcurso era a conformação da classe da dança na cidade, que 

coletivamente descobria e exercitava a atuação como entidade civil organizada, aprendendo a 

conciliar divergências e a reconhecer consenso, intervindo participativamente nos 

desdobramentos das políticas públicas estaduais e municipais, no âmbito da formação, criação 

e difusão. 

 Esse engajamento com as questões das políticas culturais faz parte dos saberes em ação 

mobilizados dentro das companhias, desenvolvendo uma participação crítica, uma vez que são 

solicitados simultaneamente a se engajar nos acontecimentos sociopolíticos e atuar 

criticamente. Nessa perspectiva, os integrantes dos três grupos se envolvem em graus 

diferentes de constância, interessando-se, informando-se, participando dos debates. 

Singularmente, essa participação é um prisma do engajamento das diretoras/ 

coreógrafas e sua capacidade de mobilizar os integrantes de seus grupos, considerando as 

identificações de cada indivíduo que, sensibilizado nesse movimento, reconhece em si mesmo 

a capacidade e o desejo de intervir social e politicamente no ambiente da dança. 

 

4.5 OUTROS INDÍCIOS FORMATIVOS E DESDOBRAMENTOS 

 

As atividades, ações, processos experimentados e vivenciados nas cias. engendram 

práticas, habitus, visões de mundo e de dança, saberes e fazeres, saber-fazer, no descolamento 

entre pensar-dança-fazendo e fazer-dança-pensando. Ocorrências que, em si, articulam 

indivíduos, subjetividades, elaborando corporalidades e corporeidades que formam e 

deformam. “Mobilizar em situação de ação” ancora-se em atitudes e posturas de curiosidade, 

paixão, busca de significado, desejo de tecer laços, relações com o tempo, maneira de unir 

                                                 
188Essa ebulição de acontecimentos colabora para a aproximação das duas ao ambiente da dança da cidade, uma 
vez que Silvia Moura, na época, estava atuando mais no meio do teatro, e Valéria Pinheiro morava no Rio de 
Janeiro. 
189Nos primeiros anos dessas mobilizações dos três grupos estudados, só estava em atuação o Andanças, os 
outros grupos foram criados depois. Nesse contexto, além de Bardawil, outros membros do grupo atuaram na 
articulação desse movimento, como Isabel Botelho, Liliana Costa, Angela Souza, Karin Virgínia, Clarice Braga, 
André Sales, Milton Paulo, Noara Rodrigues; uns mais intensamente, e outros, mais esporadicamente. 
190 Como Rosa Primo, Claudia Pires, Mônica Luiza, Silvia de Sousa, Ernesto Gadelha, entre outros. 
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intuição e razão, cautela e audácia que nascem tanto da formação como da experiência 

(PERRENOUD, 1999, p.9). 

No ambiente das companhias “independentes”, diante das lacunas de formação e a 

necessidade/desejo de fazer dança, os dançarinos, as coreógrafas, diretoras, são aprendizes 

perante o desconhecido e as incertezas, enfrentam situações-desafios que engendram saberes 

em ação. 

Mesmo sem ter um projeto formativo articulado, integram formação, criação e 

participação crítica, subsidiadas pelas relações educacionais implícitas e explicitas nos 

processos instaurados em seus modos de fazer, correndo riscos, tecendo laços, relacionando-

se com seu tempo, intuitiva e reflexivamente. 

Os integrantes das cias. Engajam-se curiosa e apaixonadamente, nas situações-desafio 

que o estar nos espaços das cias. lhes apresenta, envolvendo-se com o ambiente da dança local, 

desenvolvendo as habilidades de manuseio dos elementos da dança, da composição 

coreográfica, de conhecimento do espaço cênico e performativo em diferentes possibilidades 

de utilização, conhecendo técnicos de improvisação e investigação de movimento, 

desenvolvendo uma reflexão crítica sobre seu fazer e seu ambiente artístico cultural. 

É importante ter em vista que o ambiente de cada grupo está imerso no seu ambiente da 

dança local, e os dançarinos atuam transversalmente neles, transitando por várias esferas e em 

outros ambientes artísticos e formativos, como teatro, audiovisual, artes plásticas, entre outros.  

Muitas conexões são estabelecidas via companhia, e muitas outras não. Nessa 

perspectiva, o que se observa é que o engajamento nos/dos grupos colabora com o 

estabelecimento de laços profissionais e de legitimação no ambiente da dança.  

O modo de operar dos grupos também mobiliza o desenvolvimento de autonomia 

através dos processos investigativos, práticas profissionais, intercâmbio, entre outros fatores 

de mobilização dos recursos cognitivos necessários. 

Muitos dos ex-integrantes das cias. se lançaram em projetos artísticos, de ensino e de 

atuação na dança, próprios e coletivos 191 . Nessas buscas particulares, a procura de 

aperfeiçoamento e aprofundamentos é recorrente, levando alguns para fora do estado e do país, 

e outros para cursos da área de educação e ciências humanas e saúde. Com a progressiva 

expansão do ambiente artístico e da dança local, surge também o curso de extensão Dança e 

                                                 
191 Os grupos e artistas independentes, oriundos das cias. estudadas, atuam na cidade produzindo artisticamente, 
participam dos editais locais e nacionais para manutenção de seus projetos artísticas, trabalhando em espaços 
diversos de educação em dança, como gestores públicos, em associações locais, colaboradores artística e na 
pesquisa em dança. 
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Pensamento, curso técnico e superior de teatro, curso técnico de dança, e a opção da 

graduação em dança. 

A busca de aperfeiçoamento é um movimento pertinente diante da complexidade das 

práticas e fazeres apreendidos, sobre os quais se deseja especializar e dedicar 

profissionalmente. 

Por fim, é importante compreender, que, mais que desenvolver habilidades ou 

competências, o que os grupos articularam em suas ações sobre a realidade local foi a 

invenção de mundos possíveis, mundos de danças, mundos de fazer juntos, mundos de 

contradições, divergências, dores, amores, convergências, conciliações. E só assim foi 

possível dançar. 
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5 CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES TRANSITÓRIAS  

 
Aprender [é] reestruturar o seu sistema de compreensão do mundo.  

(PERRENOUD, 2000) 
 

A Arte é um tipo de conhecimento que explora as possibilidades do real.  
(VIEIRA, 2006) 

 

 

O esforço heurístico empregado na realização dessa investigação se fez no movimento 

de proximidade, aproximação e também de distanciamento. Proximidade, pois estudo um 

ambiente do qual faço parte; aproximação porque o conhecimento de qualquer coisa se faz 

por meio de aproximações progressivas da coisa que se quer conhecer ou de um dado 

problema; distanciamento do tempo histórico, do tempo em que se prolongaram seus 

intervalos e o distanciamento reflexivo-teórico. 

O objetivo inicial era estudar o papel das companhias “independentes” na formação do 

artista da dança em Fortaleza, partindo da hipótese de que, dentro das cias., eram 

desenvolvidas competências – no sentido proposto por Perrenoud – de dança. Duas 

explicitações insurgiram como primeiras atividades analíticas descritivas do meu objeto de 

estudo: (1) entender como essa função emerge no ambiente da dança de Fortaleza e (2) que 

competências seriam desenvolvidas. 

De imediato, nas leituras de Perrenoud (1999a, 199b, 1999c, 2000), os espaços de 

atuação profissional são assinalados como lugares privilegiados de desenvolvimento de 

competências, devido à intensidade de situações-problema postas na atuação profissional, 

funcionando, portanto, como um treinamento intensivo. No andamento das leituras, desponta 

como um dos objetivos específicos da investigação, identificar e descrever as competências 

desenvolvidas nas atividades das cias. No entanto, ainda permaneciam arestas. 

No progresso da pesquisa, no processo de aproximação192 com o ambiente histórico-

contextual da dança da cidade, e da Teoria dos Sistemas, a descrição desse ambiente tomou 

relevo, uma vez que me coloquei como tarefa desenvolver uma descrição histórica sistêmica e 

evolutiva do ambiente da dança, a partir das pistas deixadas por Fabiana Britto (2008) em sua 

                                                 
192Lendo os dados históricos, revendo jornais antigos, programas da Bienal, acompanhando na época a 
efervescência dos 10 anos da Bienal e outros acontecimentos descritos no capítulo 3. 
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tese, com o intuito de compreender que lugar de formação as cias. estudadas ocupavam nesse 

sistema e como essa função de formação emergia.  

Essa empreitada era acompanhada de outros incômodos que Perrenoud tinha deixado 

orbitando em minhas reflexões, sem esquecer que eu estava fazendo trabalho de campo 

imersa em leituras e questões das quais recorrentemente irrompia uma: se é na atuação 

profissional que se desenvolvem competências, e se todas as companhias da cidade 

(independentes, vinculadas a academias, a ONGs) desenvolvem competências, o que as difere? 

Que diferença faz a diferença nas dinâmicas relacionais desse ambiente? 

O investido na descrição histórica sistêmica evolutiva do ambiente da dança, 

possibilitou-me visualizar e compreender como emerge essa função “de formação 

contemporânea em dança”, dos processos de atuação das companhias “independentes”.  

Na expansão do ambiente da dança teatral de Fortaleza, foi possível cartografar 

dinâmicas relacionais e inter-relações que se espraiaram, desejos e ações, práticas e habitus 

que se diferenciaram progressivamente, constituindo transmutações, configurando, 

reconfigurando e reestruturando esse ambiente.  

As nucleações da “cultura das academias” e da “cultura contemporânea de dança”, que 

identifico nesse processo de expansão, são operativas para o entendimento da emergência da 

função de formação contemporânea em dança. Os polos funcionam como atratores 

convergentes de ideias, práticas e agentes.  E a diferença que faz diferença, nesse ambiente, é 

o desejo de diferença. Explicando melhor, na atuação dos grupos estudados está explicito o 

trânsito entre o desejo de estabelecer modos de criação e formação diferenciados dos que 

existiam, e o desejo de criar e forjar seus modos próprios de fazer e atuar, de maneira 

especialmente engajada e direcionada pelas diretoras/coreógrafas. Trânsito de desejos que 

lança os grupos em crises evolutivas, que mobiliza recursos e desenvolve as competências de 

seus agentes, reorganizando e reestruturando modos de fazer e habitus, que também geram 

fatores de coevolução e expansão no ambiente. 

O aspecto singular da formação que se estabelece correlaciona-se com esses processos 

de transmutações em progresso e de diferenciação dos parâmetros formativos existentes193, 

oferecendo uma perspectiva de formação contemporânea de dança, que se delineia como 

espaço de articulação de projetos estéticos particulares, os quais mobilizam o 

                                                 
193Que tendem a priorizar aspecto tecnicista, em detrimento dos criativos, contextuais e críticos do fazer artístico, 
como os identificados no polo da “cultura de academias”. Vale ressaltar que, diante das intensas trocas 
informativas estabelecidas no ambiente da dança de Fortaleza, a busca maior de formação acadêmica de seus 
agentes, o subsistema nomeado de “cultura de academia” carece de estudos específicos para a compreensão dos 
processos formativos engendradas no subsistema e o grau de integração no ambiente da dança teatral do Ceará. 
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desenvolvimento do gesto e movimento dançado a partir desses projetos e da participação 

reflexiva e crítica, na busca de formar indivíduos dançantes criativos.  

Essa perspectiva de formação contemporânea de dança se articula de modo contingente 

e sem propósito preciso, como visto no capítulo quatro. Identifico nela similaridades em 

alguns níveis com as 10 propostas para “escolas contemporâneas de danças”, do grupo 

Signataires du 20 août194. 

Ainda sobre essa virtualidade das nucleações descritas, não é possível determinar suas 

futuras dinâmicas transformativas, sua direção, que movimentos de integração, ou maior 

diferenciação e especialização se articularam neles, especialmente considerando a ocorrência 

e implementação de um percurso formativo em dança na cidade. 

O que se observa, dado o tempo transcorrido e as transmutações do ambiente, é que o 

modo de atuação das cias. “independentes” tem mudado intensamente. Os três grupos 

estudados se reconfiguraram, reestruturaram-se e coadaptaram-se, havendo um 

redimensionamento no papel de formação em outros níveis.  

Tais grupos têm ainda como atratores de convergência e coesão suas 

diretoras/coreógrafas, contudo, as dinâmicas de inter-relação e modos de funcionamento têm 

variado significativamente. No Andanças, essas reconfigurações datam de 2002, 

desdobrando-se no número reduzido de membros, o que, progressivamente, transforma-se em 

um modo de funcionamento. Os limites, os contornos do que seja a companhia, se tornam 

fluidos, esgarçados, agregando as dinâmicas de relação mobilizadas no fazer do grupo, 

atualizando-se como habitat, que possibilita relações, inter-relações, singularidades, 

intersubjetividades, e, como é tão caro a Bardawil, invenção de mundo. 

 A Cia. Vatá, no período dessa pesquisa, também estava se reconfigurando e se 

reorganizando. Diversos fatores elaboram essas mudanças, mas se observa que alguns 

elementos tomaram relevo, como a dificuldade de estabilizar um elenco da cia, que 

permaneça o tempo em que as criações e a circulação demandam na dinâmica do grupo. 

Contudo, é importante ressaltar que Valéria inventa novos modos de grupalidade dentro da 

dinâmica de funcionamento do Teatro das Marias, sede que também engendra um mundo 

particular em torno de si, convergindo com atividades de outros grupos e agentes culturais, 

não diretamente atuantes no ambiente da dança teatral da cidade, mas em outras linguagens e 

de outros locais. 

                                                 
194 Grupo criado na França, no final dos anos 1990, reunia em torno de 50 artistas, entre eles, Boris Charmatz, 
Hubert Godard, Catherine Hasler, Isabelle Launay, Anne Karine Lescop, Mathilde Monnier, Loïc Touzé e Gaelle 
Bourges; que elaboram essa proposta em 2001 (LAUNAY; GINOT, 2003). 
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O CEM, como se descreve na apresentação do grupo, no capítulo três, também estava 

passando por uma reorganização, na qual estava se estabilizando um outro núcleo de 

integrantes, não mais composto de indivíduos da primeira geração195. Todavia, observa-se a 

necessidade de integração e desenvolvimento de autonomia desse novo núcleo. 

Nesse período, um trânsito196 particular no cotidiano do grupo das várias gerações197 

que passaram pelo CEM suscita uma disparidade entre os modos de operar dos “antigos” e 

dos “novos”, gerando tensionamentos e ruídos que reverberam na atuação dos novos 

integrantes. Contudo, deve-se dar tempo ao tempo, pois a própria condição de ser iniciante 

gera instabilidades que tendem a ser progressivamente superadas, como observado nas novas 

dinâmicas de funcionamento do grupo. 

Um aspecto não abordado nesse estudo é o das tensões e conflitos presentes nos 

processos de coadaptação, no compartilhamento de habitus e modos de fazer-saber, e no 

desenvolvimento de competências. As condições de possibilidades de desenvolvimento desse 

estudo não promoveram os encaminhamentos de descrição desse aspecto, contudo é 

importante registrar como um elemento a ser investigado em outras propostas de pesquisa.  

Os saberes em ação, imbricados nos modos de fazer das cias. Estudadas, cumpriram um 

papel de iniciação e especialização à dança e ao universo de profissionalização, promovendo a 

atuação de seus membros como criadores, dançarinos e/ou professores. O aspecto da 

autonomia é observado na atuação artística, uma vez que os ex-integrantes, ou, paralelamente 

integrando o grupo, alguns dançarinos, desenvolveram uma produção de criações próprias, de 

solos ou em grupos, sendo os mesmos prontamente absorvidos nas dinâmicas do ambiente 

artístico da dança local, com seus trabalhos integrando os projetos de difusão existentes na 

cidade e os de apoio (editais de manutenção e criação). 

Observa-se, ainda, que, para os agentes que se mantiveram atuando na dança, em um 

dado momento, a busca por aperfeiçoamento e certificação198 se tornou uma questão. No final 

                                                 
195Considero primeira geração um conjunto de indivíduos que entram nos primeiros anos do grupo, que 
participaram do processo de construção de “identidade” com o grupo e estabeleceram laços de pertencimento.  
196 Essa dinâmica era gerada, em especial, devido ao procedimento de remontagem de Silvia, que não substitui os 
dançarinos, e, sim, opera agregando o novo dançarino, sem afetar o modo de organização que estrutura e dá 
sentido à obra. Nessa perspectiva, para cada remontagem de alguma obra, é necessário ter uma parcela do elenco 
original. Como no período estabeleceu-se uma dinâmica de constante reapresentação do repertório coreográfico, 
o encontro entre as várias gerações se tornou uma rotina. 
197 Gerações que se classificam por pessoas que permaneceram algum período no CEM e dançaram obras do 
grupo. 
198 Nos últimos 20 anos, uma intensa expansão do ensino superior gerou a ampliação a seu acesso, como também 
uma exigência maior do mercado profissional, o que ressoa no ambiente da dança. Um indício dessa pressão na 
área da Dança é o episódio, no final dos anos 1990, de tentativa de ingerência do Conselho Federal de Educação 
Física sobre os profissionais de Dança. Nesse panorama, o ideal de profissionalização reconfigura-se. Há uma 
preocupação em continuar os estudos, e o ensino superior com sua diplomação torna-se uma possibilidade e 
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dos anos 1990, em Fortaleza, dos grupos estudados apenas o Andanças atuava. Nele, poucos 

tinham ingressado no ensino superior, quadro que, no entanto, vai mudando paulatinamente. 

No início dos anos 2000, o ingresso ao ensino superior torna-se mais recorrente. 

Circunstancialmente, os cursos mais procurados pelos agentes da dança são as graduações nas 

áreas de pedagogia, fisioterapia, educação física e cursos da área de humanas. Em 2002, o 

Curso Superior de Tecnologia em Artes Cênicas, criado no então Cefet-Ce199, se constitui 

numa alternativa de formação na área de Artes. Os estudantes/artistas da dança passam a 

cursá-lo, ocorrendo um trânsito de mão dupla, no qual tanto artistas da dança vão estudar no 

curso, como alunos do curso passaram a atuar na dança. 

Com a criação do Curso de Habilitação Profissional de Técnico em Dança, em 2005, 

muitos membros dos grupos estudados buscaram essa formação complementar e certificada. 

Em especial, os alunos do CEM e da Cia. Vatá, uma vez que a maioria dos integrantes e ex-

integrantes200 do  Andanças estavam atuando na área e tinham tido a experiência formativa do 

Colégio de Dança do Ceará201.  Proporcionalmente, nesse contexto e período estudado, cerca 

da metade dos alunos formados no Curso Técnico em Dança são procedentes dos grupos 

“independentes” e de formação inicial no teatro. 

A ocorrência dos grupos “independentes” também tem diminuído, particularmente os do 

perfil dos estudados: com um número considerável de participantes (em torno de 10), com 

projetos artísticos dimensionados na grupalidade e com o espaço próprio de ensaio202. Os 

grupos que vêm emergindo são pequenos, duplas, trios e muitos artistas “independentes”, que 

têm mantido uma produção relevante para o nível de desenvolvimento do ambiente.  

Não obstante, têm uma capacidade de mobilização coletiva diferente dos grupos 

anteriores, uma vez que seus modos de enfrentamento das dificuldades cotidianas e de 

manutenção de um fazer artístico convergem reiteradamente para ações individuais, num 

movimento que não questiona e problematiza criticamente a dimensão coletiva do fazer da 

dança. Esse aspecto, por exemplo, não é uma novidade no ambiente da dança nacional e, até, 

internacional, contudo, no contexto estudado, em que os grupos têm sido historicamente um 
                                                                                                                                                         
questão. (Para ver os dados estatísticos da expansão do ensino superior consulte o portal do INEP. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br>. Acesso em: 22 de out. 2010). 
199Atualmente, IFCe. O curso de tecnólogo também mudou, foi reorganizado e tornou-se licenciatura em Teatro 
em  2008. 
200Entre os membros do Andanças ocorreu um considerável número de emigrações, para outros estados e fora do 
país. 
201 No período de funcionamento do Colégio da Dança do Ceará, praticamente todos os membros do Andanças 
participaram. Em 2005, com início das atividades do CTD, apenas Marcio Medeiros, da cia. na época, ingressou 
no curso. 
202No caso de parceria em que se estabelecesse, com algum nível de autonomia de coordenação, as atividades no 
espaço, como as que o CEM manteve com o TJA e Sesc Fortaleza. 
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espaço de coesão e de convergências potencializadores e fortalecedores do ambiente da dança 

local, ficam as questões: em que termos de grupalidade e coletividade nos constituiremos? 

Quais espaços de encontro artístico e profissional serão engendrados nesse panorama 

sociocultural e político? 

Considerando que, para além dos espaços formativos conquistados, os ambientes de 

criação artística/profissional e das diversas gerações são fundamentais para o 

desenvolvimento dos recursos criativos, nesse horizonte, inventar outros espaços de coletivos 

de criação na cidade é necessário, política e eticamente. 

Do período inicial dessa proposta de pesquisa, no cenário da formação da dança 

brasileira se viu proliferar uma quantidade significativa de cursos de graduação em dança, em 

sua maioria licenciaturas203 . No cenário de formação na cidade de Fortaleza também se 

enumeram ocorrências importantes no progresso de suas mudanças.  

Nessa direção, em Fortaleza, temos os cursos de bacharelado e licenciatura em Dança 

da Universidade Federal do Ceará, Escola Pública de Dança da Vila das Artes e Curso de 

Habilitações Técnicas em Dança (IACC/Secult/Senac), apenas para listarmos os direcionados 

à formação específica continuada em dança, e que se configuram como cursos com 

reconhecimento oficial das instâncias que gerenciam e fiscalizam o ensino formal (MEC e as 

de âmbito estaduais e municipais).  

No entanto, as ações mantidas pelo Estado e pelo Município precisam efetivar os 

encaminhamentos de institucionalização dessas ações que ocorrem como “projetos” de uma 

gestão ou de um equipamento cultural. No caso da EPD da Vila das Artes, o próprio 

equipamento cultural necessita juridicamente de sua constituição 204 ; e o CTD, que está 

vinculado ao IACC/Secult, numa parceria com o Senac, convive com a instabilidade de não 

ter um recurso próprio, e periodicamente tem problemas com a  renovação e liberação do 

mesmo, ocasionado interrupções no curso205.  

                                                 
203 Ver a lista de cursos cadastrados no site do eMec em anexo. 
204 A proposta é que a Escola da Vila das Artes se tornasse uma OSIP - Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público. O processo ainda não se completou, apesar de, em dezembro 2012, a Vila das Artes ter sido 
oficialmente vinculada à Secultfor como Equipamento Cultural (como consta no Diário Oficial do Município, 
Lei complementar nº 0134, de 28 de dezembro de 2012). A atual gestão, que tem como Secretário da Cultura o 
jornalista Magela Lima, anunciou que uma das prioridades de sua gerência é a constituição jurídica da Vila das 
Artes, como anunciado em matéria do Jornal Diário do Nordeste, 1º de março de 2013, a saber, Roteiro de 
mudanças para secretaria municipal de cultura.  
205 O CTD finalizou sua terceira turma no final de 2012, e a Coordenadora Andréa Bardawil se afastou do cargo. 
O IACC/Centro Dragão do Mar, que está passando por mudanças organizacionais propostas pelo seu novo 
president, Paulo Linhares (setembro/2012), anunciou a continuidade da ação e o convite ao novo coordenador do 
curso, Flávio Sampaio, contudo as atividades da quarta turma do CTD não se iniciaram até essa data 
(março/2013). 
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Nesse panorama, é ainda cedo para perceber as mudanças em transcurso, atravessadas 

por essas ocorrências. Contudo, considerando a área de conhecimento da Dança, ainda se 

fazem necessários a discussão, o planejamento, a implementação e ampliação das diversas 

instâncias formativas, nas quais deve se problematizar a formação de professores, coreógrafos, 

dançarinos, gestores, pesquisadores, críticos, e o papel da escola formal, dos cursos de 

formação básica, técnica e superior em dança, públicas e privadas. 

Em Fortaleza, e em suas reverberações no estado, a atuação engajada e reflexiva de um 

núcleo de agentes vem conseguindo agir e intervir em âmbito público, e, apesar de algumas 

incertezas, visualiza-se um itinerário formativo que significa a implementação e consolidação 

de um sistema de formação público em dança (Dança/UFC, EPD, CTD), com sua ramificação 

do projeto Dançando na Escola, que leva a dança para as escolas públicas municipais. 

De modo contextualizado, podem ser projetados, ainda, muitos desafios, como a 

integração desse sistema com os outros elementos que compõem o ambiente da dança local, 

escolas particulares de dança, artistas e agentes atuantes (sem certificação, mas com 

competências desenvolvidas e aplicadas em sua atuação), e ainda sua própria ampliação (uma 

vez que o número de vagas pode se configurar um elemento de restrição do acesso, 

considerando a demanda).  

A perspectiva singular do projeto Dançando na Escola nos mostra que iniciativas 

organizadas da classe da dança, somadas ao comprometimento do poder público, podem 

construir soluções potentes para a inclusão da dança na escola. A dança no ensino formal é 

uma questão imprescindível e relevante em âmbito local e nacional, e deve ser pauta nos 

cursos de licenciatura em dança e nos movimentos organizados da classe de dança. Visto que 

ainda há muito que caminhar, evoluir e construir, especialmente considerando a multiplicação 

das licenciaturas, um cofator codeterminante desse processo de desenvolvimento do ensino da 

dança na escola, o que requer delas (as licenciaturas) uma postura atenta e engajada social e 

politicamente. 

Finalmente, e não menos relevante, observamos que nos espaços das cias. 

“independentes” essa formação de viés contemporâneo em dança articula e desenvolve 

diversas competências identificadas nos documentos oficiais (DCNs e PCNs) e alguns 

projetos pedagógicos de graduação em dança consultados. A intenção deste trabalho não é 

fazer uma comparação entre os espaços formativos, mas ampliar a compreensão dos 

parâmetros que delineiam a formação em dança na atualidade.  
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Contextualmente, a partir das especificidades de cada projeto artístico dos grupos 

estudados, observa-se o desenvolvimento de saberes em ação de identificar e articular 

elementos do movimento em sua dinâmica de tempo, espaço e forma, de composição em 

dança e organização coreográfica, do uso da improvisação em suas diversas possibilidades, 

reconhecer e manusear o espaço performativo e em suas inter-relações com outras linguagens, 

entre outros. Destaca-se, ainda, um habitus significativo organizado e transmitido nesses 

espaços: a problematização e a prática da investigação/pesquisa em dança. A conduta de 

investigação de movimento, de corporalidades e interlinguagens, foi um modo de fazer-saber 

estimulado e mobilizado de maneira potente e relevante nos espaços das cias., visto que eram 

práticas incipientes no ambiente formativo da dança local até então. 

Nesse horizonte, inspirado no ideário contemporâneo, que visualiza a dança como a 

dança de cada um, as cias. “independentes” engendraram em seus fazeres, pode-se dizer, uma 

escola contemporânea de dança, funcionando como oficinas norteadas por seus projetos 

estéticos próprios, auxiliando os agentes dançantes a agirem interativamente em seu contexto 

individual (singular), como cidadão (sujeito social) e humano (em sua coevolução – ao 

contribuir para o conhecimento humano). 
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APÊNDICE A – Breve Currículo das diretoras e informações de alguns integrantes das cias 
estudas. 
 

Andréa Bardawil – professora de dança, diretora e coreógrafa e uma das 

fundadoras da Cia. da Arte Andanças. 

Tem uma formação variada em Dança Moderna e Sapateado. Interessou-

se pelas teorias teatrais, e desde então desenvolve pesquisas sobre a 

utilização do corpo no espaço cênico. Morou um breve período no Rio de 

Janeiro.  Tem cursos com Aderbal Freire-Filho, Luís Carlos Vasconcelos, 

Tânia Nardini e LUME, na área de Teatro; Vera Passos, Lúcia Machado, 

Sílvia Mattos e Penha de Souza, na área de Dança Moderna e Jazz; Flávio Sampaio e Ernesto 

Gadelha, na área de Ballet Clássico; Valéria Pinheiro e Stella Antunes, na área de Sapateado; 

Cláudio Bernardo, Luíz Mendonça, Paulo Caldas e Marina Salomon, na área de Dança 

Contemporânea, dentre outros. 

Em 1991, iniciou os trabalhos da Cia. da Arte Andanças, juntamente com campanhia 

desenvolve trabalhos na área de formação artística, organizando e ministrando cursos de 

Conscientização Corporal e Expressão Corporal, História da Dança e Composição 

Coreográfica, em Fortaleza, os municípios do interior e fora do estado. 

A partir de 1996, tornou-se instrutora do Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria 

Audiovisual do Ceará. Em 1999, ingressou no Colégio de Dança do Ceará, e em 2003 assume 

como Assistente Artística. Foi Coordenadora do Núcleo de Dança do ALPENDRE – Casa de 

Arte, Pesquisa e Produção, de 1999 a 2012. Foi Assessora Especial da Fundação de Cultura, 

Turismo e Esporte de Fortaleza – FUNCET, em 2005.  Foi coordenadora pedagógica da 

Bienal Internacional de Dança do Ceará e coordenadora do Curso Técnico em Dança 

(IACC/Secult/Senac). 

Como coreógrafa, foi uma das selecionadas no projeto Rumos Itaú Cultural Dança – 2000, 

com o trabalho “Do que se pode dizer...”, e ganhou a Bolsa Vitae de Artes – 2000. Em 2009, 

foi selecionada no Rumos Itaú Cultural Dança 2009-2010 com o projeto Graça, desenvolvido 

em colaboração com Graça Martins. 
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Valéria Pinheiro, sapateadora, musicista, arte-educadora, 

professora de dança, corégrafa, dirige o Café Teatro das 

Marias e Cia.Vatá, por meio da Associação de Brincantes da 

Cia. Vatá – ABCVatá. 

No início dos anos 80 a convite de Ticiana Fiuza, montou 

com o coreógrafo Edgar Coronado (Guatemala) a peça coreográfica "ËVA", onde Cláudio 

Bernardo e Jimena Marques protagonizavam.  

Em 1983, foi para o Rio de Janeiro a convite de Tânia Nardini, coreógrafa do Grupo 

Bandança. No Rio de Janeiro passou a ser bolsista no CAT (Centro de Artes do Tempo). No 

Ceará teve alguns anos de experiência junto ao Grupo Pano de Boca, uma vez que participou 

da formação do grupo. 

No Rio de Janeiro formou com amigos o Grupo Catsapa, homenagem à escola que acolheu 

Valéria Pinheiro. Em seguida montou a sua primeira peça musical intitulada "Na Cola do 

Sapateado", impulsionando a criação do espaço, até hoje em funcionamento com a Catsapa - 

Escola de Musicais. 

Em 1994 fundou a Cia. Vatá, uma companhia de sapateado que pesquisava o corpo e as 

inquietudes a partir de impulsos provindos do pé e seus ritmos. Atuaram no eixo Rio – São 

Paulo – Minas por alguns anos.  

Em 2000, volta a Fortaleza, ingressou no Colégio de Dança do Ceará como coreografa em 

2002, em meados de 2001 abriu audição para formar a Cia. Vatá com dançarinos, músicos e 

atores genuinamente cearenses. Na fase cearense da companhia montou mais de 10 

espetáculos e circulou por todos os estados Brasileiros, além de Chicago, Nova York, 

Montana e Miami nos EUA. 
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Silvia Moura, dançarina, coreógrafa, atriz, arte-

educadora e professora de dança, coordenadora e 

idealizadora do Centro de Experimentações em 

Movimento. 

Iniciou os estudos de dança com dança clássica com 

a professora Ana Virginia, foi integrante do Grupo de 

Dança Dora Andrade (1984-1988). Fez aulas e oficinas com Lúcia Machado, Caio Nunes (RJ), 

Maura Baiochi (SP), Aderbal Freire (RJ), Denize Zenicóla (DF), Luís Mendonça(DF), 

Domingos de Oliveira(RJ), no período entre 1980 a 1992. Fez aulas de teatro Ricardo 

Guilherme, B. de Paiva. 

Fundou, dirigiu e coreografou o Em Crise – Cia. de Teatro e Dança (1988-1993), foi 

presidente da Federação de Teatro Amador (1989-1992). 

Formou-se em teatro Curso de Arte Dramática da UFC (1997), Colégio de Direção Teatral 

(1997) e Criação Coreográfica no Colégio de Dança do Ceará (1999-2000) pelo Instituto 

Dragão do Mar.  

Iniciou as atividades do CEM, em 2002, e atuou como arte-educadora no Projeto Cenas em 

Celas Abertas (2002-2005) realizados em Penitenciárias do Estado do Ceará e promovido 

pelo Ministério da Saúde e Inclusão Social.  

O projeto Cala-te Corpo foi selecionado na categoria pesquisa em dança no Edital Prêmio de 

Incentivo às Artes da Secult em 2004. No ano seguinte o projeto Fala Corpo foi agraciado 

com a bolsa Vitae de Arte.  

Em 2005, participou da residência de montagem do espetáculo Mauvais Genre com Allain 

Buffard e Regine Chopinot , na Bienal Internacional de Dança do Ceará. 

Em 2007, participou da residência de montagem e colaboração artística no Japão com o grupo 

Gekidan Kaitacha, com apresentações em Tókio. 

Em 2009, foi homenageada na VII Bienal Internacional de Dança do Ceará. Atualmente, 

integra do Colegiado Setorial de Dança (Minc) e conselho do Conselho Municipal de Política 

Cultural (Secultfor). 
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Segue o mapeamento dos integrantes dos grupos estudados e de sua atuação, com o objetivo de contextualiza a 
ação desses agentes no ambiente da dança da cidade. Os dados foram levantados no período dessa pesquisa e da 
pesquisa do Rumos Dança 2009-2010. Não existindo ainda uma conformidade dos mesmos, uma vez que cada 
agente disponibilizou informações diferenciadas com especificidades históricas factuais diversas. 

Artistas que passaram pela Cia. Vatá. 

Aspásia Mariana (integrou a Cia. Vatá) formou-se no curso Princípios Básico de Teatro/TJA 

(1998), Curso Técnico em Dança (2008-2010) e é integrante fundadora da Artelaria 

Produções. Criou com Heber Stalin a Cia. do Barulho. Atua como arte-educadores e 

desenvolve um trabalho autoral na interface dança e novas tecnologias com colaboradores 

diversos (Armando Menicacci(FR) e Diogo Braga(CE)). 

Heber Stalin (integrou a Cia. Vatá) formou-se Curso de Arte Dramática da UFC (CAD) 

(2000), Curso Técnico em Dança (2005-2007), Graduado em Pedagogia (UECE - 2009). 

Integrante fundador da Artelaria Produções, com Aspásia Mariana criou a Cia. do Barulho. 

Em 2006 criou as Cia. dos Pés Grandes. Atua como arte-educador e professor de sapateado. 

Paulo José (integrou a Cia. Vatá), formado pelo Curso de Arte Dramática da UFC (2000), 

Cursou Pedagogia na UVA e cursa Licenciatura em Teatro o IFCe. Curso Técnico em Dança 

(2008-2010), fundador da Artelaria Produções e idealizador- diretor do Núcleo DocDança. 

Atua como arte-educador em diversos projetos e coreografou diversas peças infantis de teatro.  

Tatiane Paiva (integrou a Cia. Vatá) Curso Técnico em Dança (2008-2010), formada Mestre 

em Linguística e graduada em Letras pela UFC. Atua como intérprete-criadora e professora-

orientadora do Curso e Arte-Educação da Faculdade Gama Filho. 

Wellington Calaça (integrou a Cia. Vatá) formou-se no curso Princípios Básico de 

Teatro/TJA (1999), Curso Técnico em Dança (2005-2007), graduação em Fisioterapia/IESC e 

em Pedagogia/UVA. Atua como arte-educadores e desenvolve um trabalho autoral. 

Outras ex-integrantes da Vatá que tem atuação fora de Fortaleza: Laya Lopes (São Paulo, 

grupo musical Jardim das Horas, passou também pelo CEM), Tiago Cavalcante (Rio de 

Janeiro, dançarino da Lia Rodrigues Cia. de Dança), Rafael Abreu (Rio de Janeiro, Escola 

Nacional de Circo, passou pela Edisca e CTD). No estado: Gerlane Pereira (Horizonte, 

Educação Física e professora de dança), em Fortaleza: Josy Correia (desenvolve um trabalho 

autoral na Cia. Catirina, colaborando eventualmente com ABCVatá) e Dryca Lima 

(desenvolve trabalho autoral em parceria com Grupo de Teatro novo). 
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Informações de integrantes do CEM, é importante ressaltar que o fluxo de pessoas que 

passam pelo CEM e intenso e os integrantes aqui apresentados foram os entrevistados e 

acompanhado no período da pesquisa.  

Edson Araújo entrou no CEM em 2002, concluiu o curso de Princípios Básicos de Teatro 

(2004), atuou em outros espaços (academias, Vidança), em de 2005 a 2009 foi dançarino da 

Cia. Vatá. Desde 2007 atua na Cia. dos Pés Grande de sapateado. 

Felipe Araújo entrou no CEM em 2002, ainda colabora com as atividades do CEM. Formada 

no CTD (2005-2007), Aluna do curso de Belas Artes na Unifor, Desenvolve trabalho próprio 

desde 2007 na Em 2 Cia. De Dança.  

Maurileni Moreira entrou no CEM em 2002, atualmente colabora com as atividades da 

Artelaria e do CEM. Formada no CTD (2008-2010), Aluna do curso de Licenciatura em 

Teatro/IFCe, Desenvolve trabalho próprio desde 2006 na Cia. Ponto Dança. Atua como arte-

educadora. 

Roberta Bernardo entrou no CEM em 2002. Formada no CTD (2008-2010), Formada no 

Curso de Artes Dramática/UFC, Aluna do curso de Graduação em Teatro/ UFC, Atua como 

Criadora intérprete e arte-educadora.  

Tatiana Valente entrou no CEM em 2002, atualmente colabora com as atividades da 

Artelaria  e do CEM. Formada no CTD (2005-2007), Aluna do curso de Licenciatura em 

Teatro/IFCe, Desenvolve trabalho próprio desde 2006 na Cia. Ponto Dança e codiretora do 

Coletivo Lonja de Artes Circenses. Atuando ainda como arte-educadora, professora de dança 

e de técnicas circenses. 

Integrantes do CEM que denominei da segunda geração e que continuam atuando no grupo: 

Dário Albuquerque curso a Licenciatura em Teatro/IFCe e desenvolve um trabalho solo. 

Felipe Dasmaceno formou-se no CTD (2008-2010) e desenvolve um trabalho solo. Honório 

Felix aluno do curso de Licenciatura de Teatro/IFCe, além de desenvolver trabalhos próprio 

na interface teatro e dança. Liana Cavalcante curso a Licenciatura em Teatro no IFCe.  

Tayana Tavares formou-se no CTD(2008-2010), curso a Licenciatura em Teatro/IFCe. 

William Monte cursando a Graduação em Dança/UFC. 
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Da Cia. da Arte Andança seguem informações pontuais, período no grupo, formação 

artística e acadêmica e onde estão atuando atualmente. 

Andréa Sales (1996-2003), Colégio de Dança do Ceará, atua como Criadora intérprete, 

selecionada no Rumos Dança 2009-2010. 

Angel Souza (1996-2002), Colégio de Dança do Ceará, Mestranda em Dança/UFBA, 

Graduação em Ciências Sociais, Pesquisadora do projeto Rumos Dança 2009-2010. Atua 

colaborando com ação-atividades e artistas de Fortaleza e outras cidades. 

Clarice Braga (1997-2001), Colégio de Dança do Ceará, formada em dança pela Amsterdam 

Hogeschool Voor de Kunsten – departamento de Dança Moderna/Teatro. Mora em São Paulo 

onde desenvolve um trabalho autoral e colaboram com outros artistas da dança da cidade. 

Evaldo Silva (1996-2003), Colégio de Dança do Ceará, Graduado em Educação Física /FIC, 

atua como professor de acrobacia e de Ginástica Rítmica. 

Isabel Botelho (1994-2002), Colégio de Dança do Ceará, formada em Educação Física, 

Especialista em Arte Educação pelo IFCe, professora de dança e Coordenadora de Dança da 

Secultfor (2008-2012). 

Karin Virginia (1996-2002), Colégio de Dança do Ceará, foi selecionada na primeira edição 

do Rumos Dança(2000-2001),  Mestrado em Artes Cênicas/UFBA, Graduação em Letras. 

Mora em São Paulo é coordenadora pedagógica e artista orientadora do SMCSP.  

Liliana Costa (1995-2002), Colégio de Dança do Ceará, Mestre em Artes Cênicas ECA/USP, 

Especialista em Arte Educação e Graduada em Teatro pelo Cefet-Ce, Artista docente e 

professora temporária do curso de Dança na UFC. 

Marcio Medeiros (2005-atuamente), Curso Técnico em Dança (2005-2007), formado no 

Curso de Artes Dramáticas (CAD/ UFC), no Colégio de Direção Teatral/ IDMA. Formado em 

Geografia/ UFC, Especialista em metodologia no ensino da Arte/UECE. Desenvolve um 

trabalho como criador intérprete e faz parte do Cia. de Teatro Máquina. 

Milton Paulo (1996-2005), Colégio de Dança do Ceará, mudou-se para Bélgica para dançar 

na Cia. as Palavras do cearense Claudio Bernardo, onde atualmente mora e atua como 

dançarino e professor. 

Possidônio Montenegro (2002-atualmente), Colégio de Dança do Ceará, Cursando 

Fisioterapia /FIC, atua como massoterapeuta e como arte terapia e dança. 
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Rosana Mara (1999-2001), Colégio de Dança do Ceará, formada em dança pela Amsterdam 

Hogeschool Voor de Kunsten – departamento de Dança Moderna/Teatro, atua como dançarina 

contemporânea da Bélgica. 

Sâmia Bittencourt (1996- atualmente), Escola Nacional de Circo, Curso de Teatro no IFCe, 

integrou Cia. Mais Caras,  fundou em 2007 a Companhia CLÊ – Circo Lúdico Experimental 

(dança, teatro e circo), atua como professora de acrobacia .  

 

Em memória: Acleilton Vicente, ator, dançarino, acrobata, palhaço, um múltiplo artista, 

natural de Russas. Atuou no Em Crise Cia. de Teatro e Dança, de Silvia Moura. Foi 

convidado a participar do Circo no Pica-Pau Amarelo, do Andanças, em 1994 e permaneceu 

na cia. como principal formador na linguagem da acrobacia. Criou a Flic-Flac e integrou a Cia. 

Mais Caras com Sâmia Bittencourt e Claudio Ivo, na qual ganhou os palcos de todo o Brasil 

com o premiadíssimo espetáculo Nada, Nenhum e Ninguém.  Foi aluno do Colégio de Dança 

do Ceará e da Escola Nacional de Circo. Acleilton atuou como arte-educador em diversos 

projetos, em especial os desenvolvidos no bairro em que morava na periferia de Fortaleza. 

Alimentou e mobilizou o sonho de vários adolescentes de trabalhar com arte, em particular 

com a linguagem circense, na qual formou e iniciou uma geração de artistas da cidade e do 

estado.  
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APÊNDICE B – Questionário de sondagem aplicado aos membros do CEM. 
 

Universidade Federal da Bahia 
Escola de Dança – Programa de Pós-graduação em Dança 

 
PROFESSOR ORIENTADOR: Leda Muhana Iannitelli 

PESQUISADORA: Angela Souza de Araújo  
PESQUISA: Corporeografias Cearenses - O ambiente artístico-formativo e as companhias 
“independentes” de dança de Fortaleza. 
 
NOME: _________________________________________________________________ 

IDADE: ________________________  NATURALIDADE: ______________________ 

EMAIL: ___________________________________ 

 

Qual sua formação escolar e artística? 

 

Quando entrou no grupo (qual o grupo)? 

 

Quais atividades e espetáculos do grupo você participa e participou? 

 

Quais suas experiências artísticas antes entrar no grupo?  

 

Quais suas experiências artísticas fora do grupo? (aulas, cursos, participação em outros grupos, 

trabalhos artísticos próprios, entre outros.) 

 

Qual sua atuação na dança hoje? 
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ANEXO A 

 

A proposta para as futuras Diretrizes Curriculares Do Ensino De Graduação em Dança 

para análise e sugestões via Internet, que foi formulada pela Comissão de Especialistas de 

Ensino de Artes Cênicas, as saber Maria da Conceição Castro Franca Rocha – UFBA/BA, 

Antonieta Marília de Oswald de Andrade UNICAMP/SP e Marta Isaacsson de Souza e Silva 

– UFRGS/RS. Que deu origem a proposta final de 2004. 

 

VI. Habilidades e Competências Gerais do Profissional de Dança: 

1. Identificar e explicar as manifestações da dança presentes na cultura e na arte 

2. Estabelecer relações entre a dança e as demais formas artísticas (Teatro, Musica, 

Cinema etc.)  

3. Planejar e realizar atividades resultantes da pesquisa coreográfica ou artística 

4. Articular elementos empíricos e conceituais, concernentes ao conhecimento 

artístico/científico dos processos em dança 

5. Conhecer a política cultural e educacional 

 

VII. Habilidades e Competências Específicas do Profissional de Dança: 

1. Domínio dos princípios cinesiológicos relativos a performance corporal. 

• Conhecer procedimentos preventivos das lesões corporais.  
• Conhecer a estrutura anatomofisiológica e cinesiológica relativa à 

performance corporal. 
• Identificar, analisar e explicar a fisiologia dos movimentos possíveis de 

cada articulação. 
 

2. Domínio da linguagem corporal relativo à interpretação coreográfica nos aspectos 

técnicos e criativos. 

• Articular os fatores determinantes dos aspectos técnicos e expressivos da 
interpretação em dança. 

• Identificar e analisar o movimento quanto a sua dinâmica, ao seu tempo, ao 
seu espaço e a sua forma. 

• Reconhecer, identificar e analisar técnicas corporais de diversos estilos. 
• Conhecer técnicas de improvisação e criação do movimento  como  fonte 

de  pesquisa e investigação coreográfica.                       
3. Identificar, descrever, compreender, analisar e articular os elementos da 

composição coreográfica. 

• Conhecer, analisar e relacionar os elementos básicos da dança. 
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• Compreender o processo histórico da composição em dança e suas relações 
contextuais com a arte e a sociedade. 

• Conhecer o espaço cênico, sua relação com a dança e as diferentes 
possibilidades de utilização de espaços alternativos para apresentação 
coreográfica. 

• Reconhecer o espaço cênico como determinante da inter-relação entre os 
intérpretes e esses com os elementos cênicos. 

• Reconhecer a necessidade do trabalho multidisciplinar (música, som, luz, 
figurino, cenário, artes plásticas etc.) na produção em dança. 

• Conhecer e analisar matrizes estético/coreográficas, priorizando tendências 
contemporâneas. 

4.  Reconhecer e analisar estruturas metodológicas relativas ao ensino da dança, 

adaptando-as à realidade de cada processo na reprodução do conhecimento.  

• Conhecer os princípios da psicologia do desenvolvimento. 
• Dominar os princípios fundamentais que determinam os métodos de ensino 

da dança. 
• Distinguir o processo de formação do artista profissional do processo de 

formação do artista amador. 
5. Reconhecer o trabalho de dança do portador de necessidades especiais como uma 

tarefa do professor de dança, proporcionado à  todos  a prática  e exercício   desta   

forma de arte.  

• Conhecer a área do ensino especial no que diz respeito às questões do 
corpo, as suas limitações, as suas facilidades e às possibilidades de 
superação das deficiências, oportunizadas pela prática artística e pelo 
trabalho corporal sistemático. 

• Dominar técnicas de investigação na área com vistas à frequente 
atualização do conhecimento. 

• Conhecer e dominar as técnicas e os recursos tecnológicos com 
possibilidades de aplicação no processo de ensino especial em dança. 

• Compreender as relações da sociedade no que diz respeito aos indivíduos 
com necessidades especiais: relação de exclusão e inclusão social. 
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ANEXO B 
 
O material didático de organizado pela professora mestra Virgínia Maria R Chaves, do 
curso de Licenciatura em Dança da Escola de Dança/UFBA, em 2008.1. 
 
A professora usou como referência o livro Dez Novas Competências para Ensinar, de 
Perrenoud e fez uma transposições das competências elencadas por para o ensino da Dança 

 

Philippe Perrenoud, Sociólogo suíço, Doutor em Sociologia e Antropologia, professor da 
Universidade de Genebra e especialista em práticas pedagógicas e instituições de ensino. 
Autor. 

A competência (não é aptidão, mas sim estar apto a: é "potência". As habilidades são o saber 
fazer. O desempenho é o fazer concreto, ato assegurado pelas competências.) 

Construir competências pressupõe mobilizar e apropriar-se de conhecimentos. 

 Atenção:  

Trabalhar no desenvolvimento de competências significa trabalhar por resolução de 
problemas e por projetos; propor tarefas complexas e desafios que incitem o aluno a mobilizar 
seus conhecimentos e complementá-los. Saber cooperar, superar conflitos, saber conviver 
superando as diferenças culturais, saber desenvolver estratégias, individualmente e em grupo, 
saberes fundamentais para a autonomia das pessoas. 

 Nesse sentido, o ensino de dança, deverá organizar-se de modo que, ao longo do curso, os 
estudantes sejam capazes de saber e fazer: 

 1. Competência – dominar a "linguagem" da dança: 

 1.1   – (Localizar, acessar, atualizar e usar a informação)  

• Conhecer o corpo e possibilidades de movimentos, limites e possibilidades físicas/ 
emocionais/intelectuais; 

• Adquirir habilidades técnico-corporal-criativa para a dança; 
• Aplicar/relacionar habilidades técnico-corporais adquiridas nos processos trabalhados 

em classe; 
• Conhecer as diversas possibilidades dos processos criativos em dança; 
• Compreender os elementos do movimento, dinâmicas do movimento e das ações; 
• Experimentar, investigar e utilizar diferentes estímulos para improvisar e compor 

coreografias. 

 

 

 1.2   – Competência: resolver problemas/criar soluções e Dançar: 



169 
 

• Tomar decisões próprias na organização dos processos criativos individuais e em 
grupo; 

• Saber solucionar, associar, escolher, relacionar, elaborar criativamente sequências de 
movimentos/danças; 

• Experimentar e transitar elementos da improvisação para a composição e observar, 
conhecer e utilizar recursos coreográficos. 

 1.3   – Competência: Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos, situações e Dançar:  

• Situar os movimentos artísticos no tempo/espaço, para estabelecer relações entre a 
história da dança e os processos criativos pessoais de forma crítica e transformadora; 

• Conhecer as principais correntes históricas da dança e as manifestações culturais 
populares e suas influências nos processos criativos pessoais; 

• Saber integrar o conhecimento corporal/intuitivo/perceptivo/imaginativo/sintético para 
dançar.  

• Saber investigar, selecionar conteúdo/movimento e organizar as ideias/dança. 

 1.4   – Competências: Localizar, acessar, atualizar e usar melhor a informação para a dança:  

• Aplicar habilidades pessoais para aquecer, relaxar e compensar o corpo relacionando-
as às noções de anatomia dadas em aula; 

• Prevenir lesões mais comuns nas aulas de dança. 
• Acessar, lincar e conectar as informações/experimentações/investigações realizadas 

em suas produções de dança; 

 1.5 - Competências: Planejar, trabalhar e decidir em grupo: (a criança, o adolescente, o jovem 
e o adulto devem aprender a organizar grupos de trabalho, negociar com os colegas para 
selecionar metas, definir estratégias. Cabe ao professor o papel de orientador e motivador 
nesse processo).  

• Saber identificar a relação/necessidade de negociar, cooperar e respeitar as escolhas 
individuais e as relações grupais em sala de aula, nos diferentes processos do fazer e apreciar 
danças. 

 OBS: Esta é apenas uma possibilidade, direção/orientação: Procurar sempre 
competências/capacidades a serem acionadas, conforme as necessidades dos grupos e metas 
estabelecidas nos projetos de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 



170 
 

ANEXO C 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA E-MEC 
Relatório da Consulta Textual 
Resultado da Consulta Por :  Curso -> Nome do Curso 
Relatório Processado: 20/03/2013  
Total de Registro(s): 48  
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade
(1028) UEMS (150101) ARTES CÊNICAS E DANÇA Licenciatura Presencial 

(3) UFS (99446) DANÇA Licenciatura Presencial 

(8) UFV (55094) DANÇA Licenciatura Presencial 

(8) UFV (355094) DANÇA Bacharelado Presencial 

(17) UFU (1149294) DANÇA Bacharelado Presencial 

(54) UNICAMP (2708) DANÇA Licenciatura Presencial 

(54) UNICAMP (47451) DANÇA Bacharelado Presencial 

(54) UNICAMP (47452) DANÇA Licenciatura Presencial 

(54) UNICAMP (302708) DANÇA Bacharelado Presencial 

(150) UNISO (1110713) DANÇA Licenciatura Presencial 

(198) UNIVERCIDADE (5428) DANÇA Licenciatura Presencial 

(370) FPA (7913) DANÇA Licenciatura Presencial 

(449) ULBRA (99745) DANÇA Tecnológico Presencial 

(449) ULBRA (108446) DANÇA Licenciatura Presencial 

(466) UAM (21349) DANÇA Licenciatura Presencial 

(466) UAM (321349) DANÇA Bacharelado Presencial 

(558) FAP (11800) DANÇA Bacharelado Presencial 

(569) UFPA (114914) DANÇA Licenciatura Presencial 

(570) UFRN (116774) DANÇA Licenciatura Presencial 

(575) UFMG (1113162) DANÇA Licenciatura Presencial 

(577) UFAL (113373) DANÇA Licenciatura Presencial 

(578) UFBA (13308) DANÇA Licenciatura Presencial 

(578) UFBA (23891) DANÇA Bacharelado Presencial 

(578) UFBA (1106186) DANÇA Licenciatura Presencial 

(579) UFPB (1191007) DANÇA Licenciatura Presencial 

(580) UFPE (117392) DANÇA Licenciatura Presencial 

(581) UFRGS (116398) DANÇA Licenciatura Presencial 

(582) UFSM (1192336) DANÇA Bacharelado Presencial 

(582) UFSM (1192463) DANÇA Licenciatura Presencial 

(583) UFC (150091) DANÇA Licenciatura Presencial 

(583) UFC (150092) DANÇA Bacharelado Presencial 

(584) UFG (1151198) DANÇA Licenciatura Presencial 

(586) UFRJ (14372) DANÇA Bacharelado Presencial 

(586) UFRJ (1107284) DANÇA Licenciatura Presencial 
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(634) UFPEL (122286) DANÇA Licenciatura Presencial 

(634) UFPEL (1191200) DANÇA Licenciatura Presencial 

(688) UESB (1188201) DANÇA Licenciatura Presencial 

(1616) FAV (46114) DANÇA Licenciatura Presencial 

(1616) FAV (346114) DANÇA Bacharelado Presencial 

(1972) TIJUCUSSU (59765) DANÇA Licenciatura Presencial 

(3172) UEA (60770) DANÇA Licenciatura Presencial 

(3172) UEA (360770) DANÇA Bacharelado Presencial 

(3336) UERGS (86708) DANÇA Licenciatura Presencial 

(14408) IFB (1115005) DANÇA Licenciatura Presencial 

(14408) IFB (1185256) DANÇA Licenciatura Presencial 

(163) UNESA 
(102784) DANÇA DE SALÃO E 
COREOGRAFIA 

Tecnológico Presencial 

(1092) FIB (1052873) DANÇA-EDUCAÇÃO Lato-sensu Presencial 

(586) UFRJ (1106731) TEORIA DA DANÇA Bacharelado Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 


