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RESUMO 

 

A partir da assimilação e remodelagem de elementos étnico-culturais, o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre apresenta-se como um sistema de 

significados constituído por códigos e convenções próprios, que a situam 

singularmente no mundo e entre as danças que a precederam. Por meio do 

estudo e da análise dessas convenções através de um sistema de variáveis 

inaugurado por Susan Leigh Foster (1986), poder-se-á determinar sua 

coerência, integridade e significado, trazendo à luz os elementos que tornam 

possível a dança tribal resultar em uma forma singular de composição passível 

de implicações de ordem política, social e cultural. Ademais, pretende-se fazer 

um paralelo com os estudos realizados pela autora Eliana Rodrigues (2005) ao 

identificar o Estilo Tribal Americano como fruto de experimentações que se 

coadunam com o período de invenção da dança pós-moderna, tendo herdado 

muitas de suas principais características quando de sua composição e 

execução. Esperamos como resultado evidenciar os elementos que a 

individualizam e sua complexidade no que se refere às implicações enquanto 

formulação hibridizada num mundo globalizado.  

 

Palavras-chave: Dança do Ventre. Estilo Tribal Americano. Pós-Modernismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

From the assimilation and remodeling of ethnic-cultural elements, the American 

Tribal Style Bellydance presents itself as a system of meanings constituted by 

codes and conventions of its own, which situate it singularly in the world and 

among the dances that preceded it. Through the study and analysis of these 

conventions through a system of variables inaugurated by Susan Leigh Foster 

(1986), their coherence, integrity and meaning can be determined by bringing to 

light the elements that make tribal dance possible a unique form of composition 

that could have political, social and cultural implications. In addition, we intend 

to parallel the studies carried out by the author Eliana Rodrigues (2005) in 

identifying the American Tribal Style as the fruit of experiments that are 

consistent with the period of invention of postmodern dance, having inherited 

many of its main characteristics when of its composition and execution. We 

hope as a result to highlight the elements that individualize it and its complexity 

with regard to implications as a hybridized formulation in a globalized world. 

 

Keywords: Bellydance. American Tribal Style. Postmodernism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O American Tribal Style Bellydance®, também conhecido pela sigla de 

ATS® e traduzido no Brasil como Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, 

caracteriza-se por uma estética marcada pela pluralidade étnica à qual ela 

própria faz alusão e da qual deriva. A meu ver, esse é o seu aspecto mais 

singular, pois em meio à diversidade de traços, e mesmo por meio dele, 

instaura-se uma unidade estética capaz de refletir a sua raiz plural sem com 

isso comprometer a unidade da sua composição enquanto estilo de dança. É 

exatamente vista por essa perspectiva que essa dança passou a fazer parte de 

meus interesses desde 2006. 

Embora o contato com a Dança do Ventre tenha sido um divisor de 

águas em minha vida e antecedido por pouco tempo o contato com o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre, ao conhecer essa linguagem artística 

através de vídeos que assisti na Internet do grupo FatChanceBellyDance®1, 

senti pela primeira vez uma conexão real com a dança que eu então praticava, 

uma sensação de pertencimento e ancestralidade. Senti-me em contato com 

uma dança matriz, por assim dizer, uma dança oriental genuína, não só pelo 

visual ricamente elaborado das bailarinas, mas também pelos passos 

executados, movimentação em cena e as músicas utilizadas. Ao mesmo tempo 

em que não se trata de uma dança de um grupo étnico específico e, embora 

tenha surgido dentro do contexto da Dança do Ventre, o Estilo Tribal Americano 

de Dança do Ventre parece remeter a diversos povos do mundo, sendo 

supreendentemente uma criação norte-americana bastante recente. 

Esclareço que, atualmente, a terminologia ‘Dança Tribal’, remete tanto 

                                                 
1 O FatChanceBellyDance® é o grupo dirigido por Carolena Nericcio-Bohlman, considerada a 
mãe do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre e se formou em 1987 quando um grupo 
entusiasmado de suas alunas expressou o desejo de se apresentar publicamente. Segundo 
Bohlman “Até aquele momento nós só dançávamos no próprio estúdio usando passos e gestos 
que aprendi com minha professora ao longo de dez anos. Nós não tínhamos um plano e nem 
conhecíamos nenhum outro estilo que não fosse Dança do Ventre”. Somente a partir das 
apresentações públicas do grupo que houve a necessidade de denominar como “tribal” o estilo 
de dança do ventre que faziam. (TRIBAL BASICS: DANCE FUNDAMENTALS, 1999, 01:47 min, 
tradução nossa) 
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ao objeto principal deste estudo, o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, 

como também, de maneira genérica, aos estilos surgidos a partir de suas 

variações, tendo o termo adquirido uma amplitude de significados dentro de 

seu próprio contexto artístico. Não obstante tenham se desenvolvido outras 

ramificações, as mais conhecidas são o Tribal Fusion cujo pioneirismo é 

reconhecido à norte-americana Jill Parker2 e o Improvisational Tribal Syle cujo 

maior expoente é a norte-americana Amy Sigil do grupo UNMATA3. Traduzidos 

no Brasil como Fusão Tribal e Estilo Tribal de Improvisação respectivamente, 

tem-se como majoritário o entendimento, nos dias atuais, de que as principais 

ramificações existentes do que se conhece com o termo genérico Dança Tribal 

tem como base o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre.  

Embora o interesse tenha sido imediato a partir do momento em que 

descobri a Dança Tribal, foi através da pesquisa por vídeos e material de 

estudo sobre Dança do Ventre que ela passou a fazer parte da minha vida. 

Assim, de forma completamente não planejada e sem intenção, o estilo 

simplesmente floresceu em meio à minha trajetória com a dança e em vez de 

ocupar um espaço vazio, se apoderou de um lugar que sempre lhe pertenceu. 

A Dança Tribal ofereceu ao meu próprio corpo a liberdade e intimidade para 

expressar através do movimento, os sentimentos que somente a dança foi 

capaz de traduzir. Os gestos desse estilo já eram suficientes para incorporar o 

significado de meu sentir e por isso dediquei-me ao seu estudo de forma 

respeitosa, ganhando assim também minha própria voz. 

Explico. Após um hiato de dez anos em minhas atividades com o Balé, 

entrei em 2006 pela primeira vez numa aula de dança do ventre somente 

porque naquele momento não havia horários de Balé Clássico compatíveis com 

                                                 
2 Jill Parker é a fundadora do moderno fenômeno de dança do ventre Tribal Fusion, originado 
em San Francisco, Califórnia, em meados dos anos 90. Jill era um membro original do grupo 
FatChanceBellyDance® e fundadora do grupo Ultra Gypsy Dance Theatre, a companhia que 
deu origem a dançarinas consagradas do estilo como Rachel Brice, Sharon Kihara, Lady Fred 
(Frédérique), Rose Harden e inúmeras outras. (PARKER, 2019, tradução nossa) 

3 A UNMATA é uma trupe tribal de Dança do Ventre com sede em Sacramento, Califórnia (perto 
da área da baía de São Francisco onde o ATS® foi praticado pela primeira vez). A UNMATA é 
conhecida por sua variação específica de alta energia do Improvisational Tribal Style, 
conhecido também pela sigla ITS, e por ser uma das primeiras trupes a desenvolver e codificar 
sua própria versão de dança corporal que difere em estética e movimento do ATS®. (BURNAM, 
2012, p. 125, tradução nossa) 
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minha agenda de estudante de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz 

e estagiária do setor jurídico de um grande Banco privado. Por conta de minha 

vivência com a dança clássica, estava completamente cética a respeito de meu 

futuro entusiasmo com essa nova linguagem em meu corpo e qual não foi 

minha surpresa durante o desenrolar da primeira aula ministrada pela 

professora Soraya Loureiro no Centro de Cultura Adonias Filho em Itabuna/ 

Bahia. A novidade perpassou todos os campos do que eu então conhecia como 

dança e foi muito mais do que os estranhamentos iniciais causados pelo 

contato com os pés descalços no chão, cabelos soltos e ventre exposto, 

dispensando meus antigos companheiros de treino: a sapatilha, o coque e o 

collant. O próprio movimento de dissociação, as ondulações abdominais e um 

sucessivo desencaixe e encaixe de quadril ofereceram uma liberdade corporal 

imensamente maior de tudo que eu já havia experimentado. E o que falar da 

percussão inerente à sua melodia que pulsava até alcançar minhas entranhas? 

Todas as vozes antigas que ouvi naquele momento tocaram em minha alma e 

ecoam até então. Foi ali, absorta em espanto e encanto, que finalmente me 

encontrei.  

Uma busca profunda por mais conhecimento levou-me a estudar de 

forma intensiva através de cursos e workshops pelo país e exterior, culminando 

com minha dedicação exclusiva ao estudo e ensino da dança em detrimento da 

área jurídica, que decidira finalmente encerrar. Como já sinalizado, foi de forma 

totalmente aleatória que durante minha imersão com a Dança do Ventre entrei 

em contato com a Dança Tribal, sobretudo através de vídeos pela Internet. 

Fiquei maravilhada com o figurino exótico, o trabalho coletivo, a 

despadronização dos corpos e a sensação de ancestralidade que esse estilo 

remetia. Vi-me diante de infinitas possibilidades criativas e uma delas era a de 

que, através de suas fusões, poderia incorporar também minha experiência 

com o Balé Clássico. Era para mim um sistema de inclusão e conexão, uma 

releitura fantástica de uma dança que permitia explorar seus aspectos antigos, 

sem deixar de lado elementos da contemporaneidade e de minha própria 

experiência pessoal de movimento. 

O entusiasmo dessa nova descoberta culminou em 2015 com minha 
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certificação profissional internacional endossada por Carolena Nericcio- 

Bohlman, reverenciada mundialmente como a criadora do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre. Nessa ocasião4, também me tornei a primeira 

dançarina baiana a ser uma Sister Studio®, o que equivale no Brasil a ser uma 

Irmã de Estúdio, apta a ministrar e representar o formato original em minha 

própria escola na Bahia.  

 

 

Figura 1 - Minha certificação com Carolena Nericcio- Bohlman em 2015. Foto: Arquivo Pessoal. 

 

Diferente de considerar que meus esforços com o estilo estavam 

findados, a responsabilidade da certificação impulsionou-me a pesquisar de 

forma mais elaborada e até mesmo acadêmica o Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre. Assim, a procedência do presente estudo tem suas origens a 

partir de meu contato como aluna especial de Mestrado no Programa de Pós-

Graduação da Escola de Dança da UFBA e no debate absolutamente atual, 

embora ainda pouco fomentado, em meios acadêmicos, no Brasil, do que se 

                                                 
4
 Os cursos “General Skills” [Habilidades Gerais] e “Teacher Training for ATS®” [Treinamento 

em ATS® para Professores] foram realizados no Brasil pela primeira no ano de 2015 e 
ministrados diretamente por Carolena Nericcio-Bohlman e Megha Gavin, contando ainda com a 
colaboração da dançarina assistente Kelsey Suedmeyer. Os cursos foram promovidos durante 
o “Congresso Tribal” em São Paulo, sob direção da dançarina brasileira Rebeca Piñero. 
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refere ao Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre e sua repercussão 

internacional, haja vista o grande interesse de um número cada vez maior de 

especialistas em dança. 

Ainda enquanto aluna especial comecei a questionar o estilo ao qual 

devotava tanta dedicação e que se organizou como uma de minhas principais 

atuações tanto na esfera artística quanto na profissional. Também me 

impulsionou o fato de que praticamente não existia produção acadêmica 

brasileira sobre o assunto e que mesmo as pesquisas estrangeiras eram 

escassas ou de difícil acesso, seja pela falta de tradução ou pelo grande aporte 

financeiro envolvido para importar as obras que em geral não estavam 

disponíveis para o grande público através da Internet.  

Sempre animados pelas aulas inquietantes e pelo terreno efervescente 

de ideias da UFBA, os questionamentos eram incentivados e postos em 

movimento. O que ocasionou o surgimento no final do século XX, nos Estados 

Unidos, de um estilo de Dança do Ventre voltado às suas fontes ancestrais, 

reagindo a objetificação que fora moldada no século anterior pelas lentes 

patriarcais orientalistas? Quais as variáveis e elementos que tornaram possível 

sua configuração? Tendo finalmente se consolidado, quais as interferências 

que esta linguagem artística vem produzindo num mundo globalizado e 

massificado, norteado pelas lógicas transitórias de consumo modernas? 

Essas questões, bem o sabemos, compreendem um debate que se 

inscrevem nas mais diversas áreas do conhecimento e saber, como a 

sociologia, antropologia, filosofia, história, literatura e naturalmente as artes 

plásticas, o teatro, a música e a dança. Por envolver uma teia intrincada de 

saberes, essas questões demandam uma abordagem de elaboração complexa 

que, como tal, depende de um trabalho continuado, tornando a pequisa um 

instrumento relevante para essa finalidade. Em sendo assim, como diz Silva, “a 

continuada elaboração de textos e estudos sobre dança”, mesmo quando não 

se trata de textos estritamente científicos, prestam um significativo auxílio à 

prática da crítica do momento artístico atual. (2005, p. 14)  

O estudo proposto une-se então aos esforços já empreendidos por 

pesquisadores e bailarinos, muitos deles referenciados neste trabalho, que, 
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tendo como objeto a Dança Tribal, especificamente o Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre, exploram as questões, conceitos e ideias que ela envolve e 

implica. Dessa forma, este trabalho deve contribuir para o esclarecimento de 

elementos importantes à compreensão não só da conjuntura artística da 

atualidade, mas também de aspectos relevantes do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre intentando suscitar o interesse por novas investigações 

envolvendo o tema. Longe de esgotar o assunto, pretende-se analisar sob uma 

abordagem histórico-crítica, os processos criativos e inferências sociais, 

políticas e culturais do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, a partir da 

identificação e discussão de suas características inerentes, bem como dos 

códigos e convenções que o tornaram distinto das danças que o precederam. A 

metodologia dessa pesquisa também inclui a minha perspectiva vivencial, a 

partir da análise vivida em meu próprio corpo enquanto estudante e professora 

certificada do estilo ao longo da última década.  

Ao contextualizar, como já sinalizamos, a ideia de pluralidade, ao 

permitir a troca de conhecimentos e o contato com outros agentes ao redor do 

mundo, o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre influenciou e possibilitou 

a criação de novas categorias que o tomam como base e que são produto da 

interação entre as informações de corpo e mundo inerentes a cada dançarino, 

como, por exemplo, os já citados Tribal Fusion e Improvisational Tribal Style. A 

esse respeito e, conforme Cecília Salles, a criação artística alimenta-se de 

troca de informações, de maneira que se constitui, além de tudo, em meio a 

acasos e erros, sensações, percepções, lembranças e memórias. (2000, p.14) 

De acordo com essa perspectiva, a maneira como o artista elabora cada 

um dos passos do que ele pretende tramar estabelece uma estreita conexão 

com suas essas diversas experiências. Por isso mesmo, a composição, de 

maneira alguma, poderia consistir-se num todo acabado. Ao contrário, tudo 

aquilo que resulta da criação artística não passa de versões que podem muito 

bem vir a ser modificadas, o que quer dizer sobretudo que a obra está por 

fazer-se, continua a ser elaborada em meio à interação entre artista e público. 

E o que caracteriza uma tal interação não é menos do que um sistema de 

conexões semânticas que envolvem aspectos estéticos e emocionais, sendo a 
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criação uma espécie de trabalho em andamento.5 Encontramos na fala de 

Carolena Nericcio-Bohlman, quando da abertura de seu primeiro DVD didático 

lançado em 1999, essa mesma consciência acerca da natureza mutável do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre e da influência recíproca que 

mantém com sua platéia, ao comentar que “O público geralmente se conecta 

inconscientemente por causa da familiaridade presente na memória muscular 

coletiva. Está (o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre) em constante 

evolução.”(TRIBAL BASICS: DANCE FUNDAMENTALS, 1999, 02:34 min, 

tradução nossa) 
 

Aliadas à interconexão e interatividade, típicas do mundo globalizado 

que permite uma maior abertura para as combinações interdisciplinares e 

híbridas, a rapidez praticamente instantânea na troca e difusão de informações 

tornou possível não só o desenvolvimento do Estilo Tribal Americano de Dança 

do Ventre como possibilitou a incorporação de novos dialetos à sua linguagem 

originária.6 Além da criação de dialetos existentes em seu próprio formato, fruto 

das experiências de grupos que compartilham esse mesmo sistema, 

ramificações baseadas na interação com outras linguagens de dança também 

surgiram. 

 Assim, consideramos o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

como um tronco cujas raízes se fundamentam em danças étnicas ancestrais e 

que, ao mesmo tempo, possibilita a germinação e florescimento de outras 

novas variações. Compreender, então, como em meio à origem diversa o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre pôde preservar sua unidade estilística 

                                                 
5 A esse respeito, a comparação do que se passa com a dança nesse momento com o que se 
passa na música, por exemplo, tal como Arthur Danto apresenta pode ser bastante 
esclarecedora. (Cf. DANTO, 2008, p. 24) Nesse texto, Danto cita uma passagem de um 
seminário proferido por John Cage sobre composição musical na New York School em que 
Cage diz que “precisamos antes de tudo de uma música em que não apenas os sons são sons, 
mas em que pessoas são só pessoas, não sujeitas a leis estabelecidas por uma delas, mesmo 
que seja o ‘compositor’ ou o ‘maestro’. Finalmente nós precisamos de uma música que não 
mais provoque debates de participação do público, por que nela a divisão entre músicos 
(performers) e público não mais existe: uma música feita por todos”. 

6 Os dialetos do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre são criações de movimentos que 
utilizam como base os seus princípios e os passos clássicos do vocabulário e, por isso mesmo, 
estão abrangidos dentro de sua terminologia. Os dialetos do ATS® serão tratados no Capítulo 
III, “Unidade dentro da Diversidade: Códigos e Convenções do Estilo Tribal Americano de 
Dança do Ventre”, dessa pesquisa.  
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significa, mais ou menos, compreender a possibilidade de um estilo de dança 

garantir-se como norte-americano tendo sua origem situada em outras e tão 

diversas culturas. 

Ao empoderar seus dançarinos, tornando-os parte de uma comunidade 

global cujas bases são firmadas em povos tribais, o Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre adere a uma filosofia de clã em que cada membro é 

responsável pelo próprio grupo ao qual deve manter-se solidário. Ao promover 

um tipo de dança em que mesmo os bailarinos solistas dançam na presença de 

seu grupo e cuja liderança é sempre encorajada a ser alternada, o Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre faz ver sua própria filosofia, embora não seja 

nem siga nenhuma espécie de culto em particular. 

Por ter como uma de suas principais e mais fundamentais características 

a pluralidade, o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre afina-se com o 

contexto social, cultural e político da atualidade, marcado, cada vez mais, por 

movimentos cujo propósito é o de preservar a diversidade, seja ela étnica, 

cultural, social ou sexual. Essa pluralidade tão marcante parece estar 

intrinsecamente relacionada com a produção de um amplo e significativo 

campo de conceitos de identidades. Isto porque, se o que o caracteriza é a 

fusão, por outro lado, ele não se fecha, permitindo e mesmo suscitando, a partir 

dele, a criação de novos estilos. 

A partir do entendimento que o Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre é baseado majoritariamente na dança conhecida como Dança do 

Ventre, no Capítulo I, “Dos Inícios: Dança Oriental no Contexto 

Contemporâneo”, analisaremos a partir de uma abordagem histórica e 

cronológica o surgimento dessa modalidade no ocidente, em particular nos 

Estados Unidos, berço do estilo que é objeto do presente trabalho.  

Tendo suas primeiras exibições nas Feiras Mundias no início do século 

XIX, perceberemos que muito do estigma objetificador da Dança do Ventre 

origina-se por conta das teorias levantadas nessas Feiras que subjugavam as 

nações colonizadas frente aos interesses das nações imperialistas. Essas 

teorias alicerçadas na emergente ciência social do início do século justificavam 

a exploração colonialista ao classificar as populações da África, Ásia e América 
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Latina como inferiores e incivilizadas frente à supremacia dos países anlgo-

saxões industrializados e desenvolvidos.  

A Dança do Ventre surge pela primeira vez dentro do escopo dessas 

Feiras Mundiais, como um meio de entretenimento lotado no pavilhão 

destinado aos países colonizados e subjugados pelo ocidente. Assim, ela foi 

objetificada como um símbolo exótico e sedutor, por isso mesmo perigoso e 

lascivo que servia para satisfazer a audiência masculina em grande parte 

formada pela massa de trabalhadores das fábricas e indústrias.  

A amplitude e sucesso dessas Exposições Mundiais corroboraram para 

transformar a Dança do Ventre num estilo de cabaré urbano que se afastava de 

suas raízes tradicionais para agradar uma audiência majoritariamente patriarcal 

e voyeurista. Mesmo com o fim dessas Feiras, muitas dançarinas continuaram 

ajustando a dança de acordo a esse escopo orientalista numa estratégia para 

atrair renda, tendo esse modelo se popularizado a nível mundial através dos 

filmes de Hollywood e pelas dançarinas pioneiras da Dança Moderna. 

No ocidente, a fascinação e desprezo pelo oriente enraizaram-se com a 

mesma profundidade consubstanciando a Dança do Ventre numa espécie de 

dança teatralizada, sexualizada e imprecisa. Influenciada pelo turismo e 

colonialismo ocidental, as próprias dançarinas do Oriente Médio remodelaram 

seu estilo autêntico para representar o ideal de Dança do Ventre que fora 

reinventado pelos filmes de Hollywood.  

Esse viés orientalista na Dança do Ventre passa a ser questionado 

décadas mais tarde durante o desenvolvimento do movimento Pós-Moderno 

nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XX. O Capítulo II, 

“Cenário Americano Pós-Moderno”, trata, assim, das inferências acerca desse 

período que resultou numa estrutura de pensamento que moldou todas as 

áreas do conhecimento humano, incluindo a dança.  

Através do levantamento da interessante teoria de Todd Gittlin 

entenderemos porque o período conhecido como “Pós-Moderno” teve sua 

origem nos Estados Unidos, contextualizando os fatores sociais, culturais, 

políticos e econômicos, que culminaram numa mudança geral de 

comportamento que acabou se espalhando por todo o mundo. 
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Será abordada de forma detalhada como a influência pós-moderna 

desenvolveu-se no cenário da dança americana criando uma verdadeira 

revolução estética através dos seus principais coreógrafos e coletivos, capaz 

de influenciar toda a geração de dançarinos seguintes. 

Tendo contextualizado o Estilo Tribal Americano dentro da Pós-

Modernidade, levantaremos ainda as intercessões, sem desconsiderar os 

contrastes, que demonstram que sua construção foi um legado oriundo da 

quebra de fronteiras que o período suscitou, bem como, dentre outros fatores, 

da grande circulação de informações que fora possível naquele momento. 

No Capítulo III, “Unidade Dentro da Diversidade: Códigos e Convenções 

do Estilo Tribal Americano”, será feito o levantamento minucioso das 

características do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre utilizando como 

referência teórica a abordagem da também norte-americana Susan Foster em 

seu livro “Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American 

Dance’’ de 1986. Neste, Foster levanta a moldura, modo de representação, 

vocabulário, sintaxe e estilo como as cinco variáveis que codificam e 

sistematizam a dança como um evento único de mundo, passível de suas 

próprias significações e garantindo-lhe autonomia. 

Através da abordagem de Susan Foster será possível entender que 

mesmo tendo se originado da Dança do Ventre e possuindo influências de 

outras danças como a Indiana e Flamenca, o Estilo Tribal Americano configura-

se como um sistema independente das danças que o precederam. Apesar de 

ter surgido dentro do contexto da Dança do Ventre e a partir da inspiração 

estética de mulheres que inicialmente não pretenderam se dissociar dessa 

denominação, a julgar pela sua terminologia, o Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre organiza-se com sua própria identidade. 

 Assim, nesse Capítulo, encontramos nas cinco variáveis apresentadas 

por Foster características que, embora sejam um reflexo indissociável de suas 

raízes na Dança do Ventre de cabaré e em outras danças étnicas, sua 

roupagem contemporânea inspirada pelas sensibilidades artísticas americanas 

conduzem o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre a uma nova e prolífica 

trajetória. 
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Tendo finalmente configurado o Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre, no Capítulo IV, “As Três Mulheres Representantes do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre”, abordaremos as mulheres responsáveis pelo 

enfoque inovador acerca do papel feminino na comunidade da Dança do Ventre 

dos Estados Unidos. A partir do levantamento da trajetória de vida e arte 

dessas mulheres, a saber, Jamila Salimpour, Masha Archer e Carolena 

Nericcio, destacaremos o seu relevante papel na construção de um estilo que 

inaugura um novo campo de conceitos e identidades dentro do cenário da 

Dança do Ventre, tendo alcançado repercussão global frente às lógicas de 

comunicação e consumo da atualidade. 

Essa nova formatação constitui-se numa revolução na medida em que 

as mudanças de sua estética e filosofia são partilhadas não somente pelas 

dançarinas envolvidas, mas também pelo observador que desobjetifica sua 

percepção voyeurista para uma que destaca as relações intersubjetivas que se 

desenvolvem entre os membros do grupo e a individualidade de cada um.  

Concluiremos o trabalho realçando a natureza plural do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre como uma estratégia que desafia as noções 

convencionais de gênero, corpo e identidade, transgredindo as normativas 

restritivas e limitações cotidianas da sociedade, embora ainda constitua-se num 

sistema heterodoxo que não descarta a visão orientalista que subsume um 

grupo de mulheres dançando juntas num Oriente Médio vago e idílico. 

Por fim, enquanto criação artística cujas bases residem na diversidade, 

permite por essa mesma razão, a constante renovação e inovação de seu 

formato. Destacaremos não só a criação de novos dialetos dessa linguagem de 

dança, como também ramificações que vem se organizando em novos 

gêneros, cuja repercussão pelo mundo afora, incluindo o Brasil, serão 

propostas a serem desenvolvidas enquanto pesquisa num trabalho futuro. 
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2. DOS INÍCIOS: DANÇA ORIENTAL NO CONTEXTO 
OCIDENTAL 

 

 

Nas últimas décadas, a dança que passou a ser conhecida 

genericamente como tribal tem se difundido em todo o mundo e com isso 

novas denominações têm surgido, mas todas possuem uma mesma raiz: o 

American Tribal Style Bellydance®, também conhecido pela sigla ATS® ou 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, cuja tradução iremos utilizar 

predominantemente nesse trabalho. Como o próprio nome permite inferir, o 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre é uma criação norte-americana e 

bastante recente, tendo suas raízes surgidas durante a pós-modernidade. 

Descendência direta da Dança do Ventre, cujo parentesco define inclusive sua 

nomenclatura, remete a uma colagem não só de outros estilos antigos, embora 

não se refira a nenhuma tribo em particular, como também à experiência 

ordinária e contemporânea de seus praticantes. A sua criadora assim o 

descreve: 

 

O americano o identifica como um tipo de fusão moderna e o 

tribal refere-se a sua aparência: vários dançarinos vestidos com 

muitas camadas de tecidos e jóias, dançando juntos e entre si. 

Os passos e movimentos evoluíram tanto da dança do ventre 

de cabaré egípcio como também de danças folclóricas do norte 

da África, além de também possuir influência estilística do 

flamenco espanhol e da dança indiana do Norte, o Kathak. Mas 

há também elementos do gesto cotidiano nos passos. (TRIBAL 

BASICS: DANCE FUNDAMENTALS, 1999, 02:07 min, tradução 

nossa) 

 

 Para entender a origem do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

é preciso contextualizá-lo dentro do cenário da dança oriental nos Estados 

Unidos, inferindo também a influência pós-moderna que coincide com o 

período de seu surgimento. 

O século XIX marca a primeira vez que os Estados Unidos ouviu falar do 
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termo “Dança do Ventre”.7 Não por coincidência, esse período é assinalado 

pela evolução da produção industrial em larga escala no ocidente e expansão 

da colonização europeia na África, Ásia e América Latina. Para demonstrar 

todos os avanços e a consequente superioridade do ocidente em detrimento de 

suas colônias, surgiram as grandes Feiras Mundiais na América e Europa. 

Essas imensas exposições públicas tinham como principal atração a 

construção de pavilhões de países de todo o mundo, que incluíam informações 

sobre seus cidadãos e cultura. Segundo Burnam, “essas exibições etnológicas 

apresentavam pessoas reais de diferentes etnias, executando uma versão de 

suas práticas culturais nativas, entre reconstruções de seus ambientes 

regionais naturais”. (2012, p. 35, tradução nossa) 

Consequentemente, enquanto instrumento criado pelos países 

colonizadores, as Feiras validavam e enalteciam o pensamento ocidental 

endossadas, além disso, pelo campo emergente da ciência social que 

pretendia provar através de evidências científicas a superioridade da raça 

anglo-saxônica em detrimento da falta de civilização no mundo colonizado. 

Diversas concepções sobre raça, cultura, progresso e modernidade foram 

difundidas e popularizadas através desses eventos. A esse respeito, Haynes-

Clark afirma que à luz da comunidade científica da época, os conhecimentos 

de culturas fora do Ocidente foram empacotados, exibidos e vendidos para o 

público europeu e americaadança no na forma dessas feiras e exposições do 

final do século XIX. A autora ainda argumenta que essa massiva exposição 

proporcionou um local de condensação, onde grandes multidões se reuniram 

para encenar um binário artificial reforçado pela perpetuação do discurso 

orientalista onde os "primitivos" em exibição e em performance interagiam com 

os "civilizados" que os observavam. (HAYNES-CLARK, 2010, p. 31, tradução 

nossa)  

Esse discurso orientalista diz respeito à teoria empregada pelas nações 

                                                 
7 A Dança do Ventre é um nome derivado do francês “Danse du Ventre” e foi o termo utilizado 
pelos frequentadores da Feira para os bailes do Oriente Médio apresentados na Exposição de 
Paris muito embora já fosse utilizado pelas tropas napoleônicas no Egito no século XVIII. Essa 
terminologia também foi amplamente empregada quando essa dança foi introduzida nos EUA 
no final do século XIX. Aprazível comercialmente, evocava a liberdade de movimentos das 
mulheres que dispensavam o uso do espartilho. 
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europeias para afirmar o domínio sobre o Oriente Médio colonizado, definindo 

ainda uma identidade ocidental superior em relação ao Oriente. Através do 

levantamento etnográfico, construção de descrições do Oriente sob o olhar dos 

viajantes ocidentais, compilação de informações sobre a região por meio de 

censos, mapeamentos e ainda na coleta de artefatos nativos para a apreciação 

em museus estrangeiros, a comunidade científica ocidental do século XIX 

justificou um discurso político que estabelecia a dicotomia entre o Ocidente e 

Oriente. A este foram atribuídos estereótipos que incluíam noções de 

homogeneidade, intemporalidade, espiritualidade, feminilidade, hedonismo e 

misticismo associados a uma geografia vagamente definida e anacrônica. 

Haynes esclarece que “o que é prejudicial sobre o orientalismo é que essas 

representações equivalem a um discurso canônico auto-referencial no 

Ocidente, o que leva a imprecisões e é frequentemente usado para justificar 

conquistas políticas, discriminação e apropriação cultural” (HAYNES-CLARK, 

2010, p. 6, tradução nossa) 

Foi em meio a esse discurso Orientalista que os artistas de Dança do 

Ventre foram trazidos pela primeira vez para o Ocidente após a campanha 

francesa no Egito ter facilitado sua exportação para a Exposição Internacional 

de Paris, realizada em quatro edições que ocorreram entre os anos de 1855 a 

1889. Na América do Norte, a Dança do Ventre apareceu primeiramente na 

Exposição do Centenário da Filadélfia em 1876 e depois em 1893 na 

Exposição Mundial de Chicago. Patrocinados pelos produtores dessas 

exposições, dançarinos viajaram de vários países do Oriente Médio, Norte da 

África e Ásia Central para se apresentar com suas danças improvisadas dentro 

do contexto dessas feiras mundiais. 

A Exposição Universal de 18768 organizada para celebrar o centenário 

                                                 
8 Em 1871, o Presidente Ulysses S. Grant e o Congresso aprovaram fundos para iniciar uma 
Exposição Internacional para comemorar o centenário da independência dos Estados Unidos. 
Convites foram estendidos aos governos de outras nações para serem representados e 
participarem da Exposição Internacional. As nações estrangeiras enviaram seus próprios 
trabalhadores para construir suas exposições individuais, algumas das quais demoraram até 
cinco anos para serem concluídas. Os países que aceitaram os convites do Presidente dos 
Estados Unidos foram África, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Equador, Egito, França, 
Império Alemão, Grã-Bretanha e colônias, Canadá, Nova Gales do Sul, Austrália do Sul, 
Victoria. Guatemala, Salvador, Honduras, Império Japonês, Libéria, México, Holanda, Noruega, 
Peru, Rússia, Siam, Espanha, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia e Venezuela. Em 10 de maio de 
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da assinatura da Declaração de Independência da América marcou não só a 

primeira performance pública de Dança do Ventre que se tem notícia nos 

Estados Unidos como ajudou a forjar uma alcunha tão pejorativa que 

perduraria pelas dezenas de gerações seguintes. Durante essa Exposição uma 

Casa de Café Turca montada especificamente para o evento foi invadida por 

policias da Filadélfia com o pretexto de que a cafeteria estava cobrando 

ingresso para a entrada dos clientes quando na verdade o motivo da prisão era 

o tipo de movimento que a mulher estava apresentando, classificado como de 

caráter imodesto. Embora o incidente tenha se dado de maneira breve, 

segundo Burnam, a reação do público americano foi imediata e duradoura, 

estabelecendo uma reputação de Dança do Ventre como imoral mesmo antes 

de sua primeira estreia pública oficialmente comercializada na Feira de 

Chicago de 1893. (BURNAM, 2012, p. 36, tradução nossa)  

 

 

Figura 2 - Cartaz da Exposição Internacional da Filadélfia em 1876
9
 

                                                                                                                                               
1876, a Exposição foi oficialmente aberta. (SALIMPOUR, 1993, p. 1, tradução nossa) 

9 Documento sob a guarda do Arquivo Nacional. O Brasil foi um dos países que participou da 
Exposição. 
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Projetada por arquitetos proeminentes sob a direção de Daniel Burnham 

para celebrar os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo 

em 1492, a Feira Mundial de Chicago serviu tanto para mostrar e reforçar a 

superioridade da América no mundo, exibindo as novas tecnologias e teorias 

do país quanto para exibir os povos colonizados como seres inferiores e 

incivilizados. A importação de homens e mulheres dessas culturas ditas 

inferiores, apresentadas dentro de um contexto de representação de seus 

ambientes nativos tornava essa ideia crível o suficiente para moldar o 

pensamento americano em relação a esses povos. A esse respeito, Burnam 

infere: 

Em uma exibição de exportações culturais e materiais de 

outros países, a feira ordenou um mundo no qual os campos 

emergentes da ciência social, antropologia e etnologia 

"cientificamente" provaram a superioridade da cultura ocidental. 

Os curadores da Feira Mundial organizaram as exposições em 

um arco linear de povos incivilizados a civilizados, tentando 

assim demonstrar a superioridade evolucionária da raça anglo-

saxônica sobre "raças selvagens" e populações imigrantes de 

baixa classe. (BURNAM, 2012, p. 41, tradução nossa) 

 

Na Feira Mundial de Chicago, a maior exibição que fazia referência aos 

povos colonizados concentrava-se no setor denominado Midway Plaisance, 

cuja organização ficou a cargo do empresário e também político norte-

americano, Sol Bloom. O Midway Plaisance agrupava os povos considerados 

não civilizados em um longo corredor, estando ali os pavilhões da China e de 

países africanos, além de exibições esparsas de árabes e índios norte-

americanos. Esse mesmo lugar era compartilhado por pavilhões históricos que 

representavam as nações europeias em séculos passados. O Midway 

Plaisance era, portanto, o espaço associado ao “atraso” e ao “primitivo” 

(GIMENES, 2017, p. 15). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristóvão_Colombo
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Figura 3 - Detalhe da Rua do Cairo no Folheto da Exposição Mundial de Chicago
10

  

 

No Midway Plaisance, as exibições com a Dança do Ventre estavam 

localizadas no espaço denominado “Rua do Cairo” que apresentava os artistas 

argelinos, egípcios e as dançarinas ciganas11 particularmente as Ghawazee do 

                                                 
10 Arquivo publicado por The Winters Art Litho, Chicago (1893) 
 
11 A esse respeito Rina Orellana Rall traz importante consideração acerca da aceitabilidade da 
dança no Oriente Médio e seu entrelaçamento com o papel das mulheres na sociedade. Neste 
texto Rina infere que às mulheres respeitáveis a dança limitava-se ao entretenimento do 
próprio lar enquanto que a dança profissional era o domínio das classes inferiores, às ciganas, 
comunidades minoritárias e aos membros mais pobres da sociedade. As ciganas sempre 
assimilaram costumes e tradições locais e faziam os seus próprios. Elas poliram e ampliaram a 
dança e música local a fim de usá-las como um meio de sustento. Então, quando os Franceses 
encontraram a dança na África do Norte em 1798 durante as invasões Napoleônicas, as 
dançarinas ciganas logo descobriram que os soldados Franceses eram uma nova e abundante 
fonte de renda. Elas adaptaram seu repertório para atrair mais renda. A elite nativa e educada 
não sentia que a dança era respeitável nem importante o bastante para registrar. Naturalmente, 
figuras principais do orientalismo, as dançarinas se tornaram uma obsessão para muitos 
viajantes Ocidentais por causa da suposta sensualidade proibida que as dançarinas 
representavam.(RALL, 1997, p. 3, tradução nossa) 
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Egito12 e as Ouled Nail da Argélia13. Bloom havia conseguido os direitos de 

excursionar dançarinos e artistas argelinos após ver a apresentação da aldeia 

argelina, presente na exibição das colônias da França durante a Exposição 

Internacional de Paris de 1889. Fascinado com as dançarinas, acrobatas, 

comedores de vidros e engolidores de escorpiões, ele tinha certeza de que 

poderia fazer uma fortuna nos Estados Unidos, criando um espetáculo para 

entreter e surpreender o público norte-americano. Negociou assim um contrato 

exclusivo de dois anos para expor a Vila Argelina na América do Norte e do Sul, 

levando o espetáculo para a Feira Mundial de Chicago. 

 

 
 

Figura 4 - Mulher Ouled Naïl da Argélia
14

 

                                                 
12 Esta terminologia surge um século antes com as invasões napoleônicas ao Egito entre 1798 
e 1801. Neste período os soldados franceses testemunharam pela primeira vez as ciganas 
ghawazi com seus movimentos exóticos do ventre e assim denominaram aquela dança. 
(Beeston, 2016, p. 1, tradução nossa) 

13 Ouled Nail é a terminologia utilizada para designar as Nailiyat, grupo de mulheres que 
viviam em tribos berberes no Sul da Argélia desde tempos imemoriais e que se dedicavam por 
livre e espontânea vontade às artes eróticas e da dança por um certo período de suas vidasa 
para acumular riquezas e independência financeira, quando poderiam ter sua própria casa e 
casar mantendo um status doméstico comum. Devido ao traço notavelmente independente 
pelos padrões das culturas tribais ou dos muçulmanos, e até mesmo dos padrões tradicionais 
das culturas ocidentais até os dias atuais, o estudo dessas mulheres se deu de forma pungente 
através de bailarinas americanas, sobretudo na década de 60. (MCNEILL, 2011, tradução 
nossa)  

14 Imagem de cartão postal de autoria da Neurdein Brothers, 1905. 
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Importante salientar que embora Bloom divulgasse os espetáculos como 

autênticos para arrecadar mais dinheiro, ele estava ciente do caráter teatral e 

fictício dessas exibições artísticas criadas explicitamente para entretenimento 

do público, como declara abertamente em sua autobiografia. 

 

De todas as exposições da feira, achei as mais fascinantes a 

das Colônias Francesas, e minha favorita era a Aldeia da 

Argélia. Duvido muito que alguma coisa parecida com  isso 

tenha sido vista na Argélia, mas ao mesmo tempo não me 

preocupava com essas futilidades. Os próprios argelinos eram 

genuínos além de qualquer dúvida, sendo realmente importante 

o fato deles representarem um entretenimento variado (…). 

(BLOOM, 1948, p. 107, tradução nossa)  

 

A “Rua do Cairo”, com a astuta produção de Bloom, tornou-se um 

grande gerador de dinheiro, ajudando a moldar um esquema representacional 

da Dança do Ventre enquanto entretenimento para atrair a audiência 

americana. A associação do termo “Dança do Ventre” a uma dança que 

mostrava o ventre das mulheres atraiu multidões de pagantes e acabou sendo 

imitada em parques de diversões e teatros burlescos por todo o país. Essa 

terminologia acabou sendo vinculada à depreciação e à vulgaridade, 

remetendo a uma dança rude e sugestiva conhecida como "Hoochy-Koochy"15. 

Em franco contraste com o modo como as mulheres americanas eram 

representadas nas Exposições, as dançarinas de lugares “exóticos” eram 

exibidas como lascivas, imorais e primitivas, e essas suposições sobre as 

mulheres orientais eram cientificamente ressaltadas pelas taxonomias 

coloniais. (BURNAM, 2012, p. 41, tradução nossa) 

                                                 
15 Segundo Walter Roth, Bloom admite ter contribuído para o sucesso da versão corrompida 
da dança do ventre ao compor uma melodia chamada de “hoochy-koochy por ele”. Ele escreve 
que pouco antes da abertura da feira, Bloom foi convidado para apresentar uma apresentação 
de dança para o Clube de Imprensa de Chicago. Apenas um pianista estava presente para 
fornecer a música e para lhe dar uma ideia do ritmo, Bloom afirma ter cantarolado uma melodia 
e depois a ter escolhido no piano. A partir dessa improvisação, uma partitura foi arranjada mais 
tarde e a música tornou-se mais conhecida do que a própria dança. Roth descreve o pesar de 
Bloom por não ter protegido a música que custou pelo menos 200 mil dólares em royalties. 
(ROTH, 2000, p. 5, tradução nossa) 



32 

 

 

 

O sucesso dessa Feira transformou a Dança do Ventre num estilo de 

cabaré urbano para agradar seus expectadores e mesmo com o seu fim muitas 

dançarinas tiveram sucesso monetário por um tempo, ajustando a dança de 

acordo com seus interesses profissionais, tendo influenciado até mesmo as 

dançarinas árabes por meio dos filmes de Hollywood.  

A esse respeito, Rina Orellana Rall, ex-bailarina do 

FatChanceBellyDance® comenta que “(...) o movimento dessas dançarinas 

gerou espetáculos burlescos e inspirou todo um novo gênero em Hollywood da 

mulher sedutora. As dançarinas árabes foram atraídas por este glamour e 

quiseram inclusive imitar os ideais Ocidentais. Então elas adotaram a versão de 

Hollywood como sua própria. Assim, a Dança do Ventre de cabaré Egípcio é 

uma construção Americana que foi modificada pelas Árabes para suas próprias 

necessidades artísticas e econômicas”. (RALL, 1997, p. 3, tradução nossa) 

Do exposto Burnam esclarece que a Dança do Ventre apareceu na 

América não em alguma forma autêntica pura, mas como atos de 

entretenimento cuidadosamente planejados para representar o Oriente em um 

modelo microcósmico do mundo em que o Ocidente era progressista e 

civilizado e o Oriente, embora misterioso e sedutor, era atrasado e perigoso. 

Longe de ser genuína, foi essa dança teatralizada e imprecisa, influenciada 

pelo turismo e colonialismo Norte Americano e Europeu que se tornou fonte de 

pesquisa para muitos dançarinos do ventre do século seguinte que buscavam 

nos filmes, relatos escritos e fotografias da dança nessas feiras um registro de 

seus movimentos e estética.16 Foram esses registros orientalistas, cujo 

desenvolvimento partiu da visão empresarial de um homem para atender 

sobretudo uma audiência masculina que dominou e mitificou o meio da dança 

oriental para as gerações seguintes. 

Dançarinos do início do século XX, como Ruth St. Denis, Maud Allen e 

La Meri, experimentaram o uso de motivos orientalistas significando conexões 

                                                 
16 Segundo Haynes-Clark, não há dança do ventre oriental que não tenha sido colonizada, 
hibridizada ou de alguma forma influenciada pelo Ocidente. Muitas das características 
associadas à dança do ventre “autêntica” são baseadas em fantasias de Hollywood sobre uma 
dança oriental exótica, exportada para o leste através de filmes de Hollywood e depois 
importada para o Ocidente como “exótico” (HAYNES-CLARK, 2010, p. 3, tradução nossa) 
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exóticas ao misticismo e práticas esotéricas baseados em retratos da dança 

oriental. Como exemplo, a dançarina americana Ruth St. Denis viu em 1904 um 

anúncio de cigarros com a ilustração da deusa egípcia Isis. St. Denis nunca 

havia estudado formalmente nenhuma dança tradicional do Oriente e se 

baseava exclusivamente em imagens da mídia popular que refletiam a 

orientação na virada do século para inspiração. Ela credita o anúncio do cigarro 

como influência para coreografias como “Radha”, que retrata temas de 

espiritualidade misteriosa e estética oriental. (HAYNES-CLARK, 2010, p. 35, 

tradução nossa) 

 

  

Figura 5 - Ruth St. Denis em seu traje da deusa Ísis inspirado pelo pôster de cigarro Egyptian 
Deities [Divindades Egípcias]. Fotografia de H.T. Motoyoshi (1904). 

 

O período compreendido pelas duas primeiras décadas do século XX 

torna a dança uma das mais influentes artes no Ocidente, firmando ainda a 

categoria de dança conhecida como Moderna17. Foi durante este período que a 

                                                 
17 A dança norte-americana conhecida como Moderna se refere à concepção que teve início 
no fim do século XIX e início do século XX, até os anos 60/70, nos Estados Unidos da América. 
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dança europeia e americana foi transformada de mera diversão em uma arte 

capaz de expressar as experiências mais profundas da vida. Essa 

metamorfose foi provocada por um punhado de indivíduos pioneiros como 

Isadora Duncan, Loie Fuller e Ruth St. Denis, dentre outros, cuja inspiração 

derivou em grande parte da Grécia antiga e do Oriente Médio.  

Os dançarinos modernos acreditavam que o corpo, apesar de seu 

treinamento, deveria ser livre para mover-se expressivamente, comunicando os 

sentimentos e pensamentos mais profundos do ser humano. Além de seu 

grande interesse pelos problemas não só relacionais humanos, mas também 

sociais, nacionais e internacionais, o grande impacto da Dança Moderna se 

deu especialmente em sua correlação com a história antiga da humanidade. A 

necessidade de expressão, juntamente com os instintos naturais de ritmo e 

religião, era a base da dança. (LLOYD, 1974, p. XVIII)  

Embora fosse um sistema codificado, governado por uma disciplina 

própria, observa-se aqui um afastamento dos rigores da dança clássica com o 

eixo de trabalho no tronco, na respiração, queda, improvisação, no movimento 

das articulações e coluna, em diferentes graus de tensão/relaxamento 

muscular e o trabalho no chão. Da mesma forma, a rejeição ao apoio nas 

pontas dos pés, ao uso de sapatilhas e espartilhos era uma tentativa de tornar 

o movimento mais livre conforme assinala Eliana Rodrigues: 

 

O uso do centro do corpo como propiciador do movimento, os 

pés descalços, o uso do chão não apenas como suporte, mas 

onde os dançarinos podiam sentar ou deitar, o uso diferenciado 

da música de maneira não-literal e principalmente a utilização 

de uma dramaticidade mais direta oriunda do movimento, da 

temática e dos personagens, em oposição ao lirismo 

considerado superficial do balé clássico, foram alguns dos 

traços que definiram a filosofia criativa e a linguagem da dança 

                                                                                                                                               
Assim como na dança moderna europeia (também denominada de dança expressionista), 
percebe-se como os pioneiros estabeleceram seus conhecimentos artísticos a partir de 
elementos constituintes de uma vasta complexidade cultural. (CASTRO, 2014, p. 21). O termo 
“Dança Expressionista” foi consagrado pela Drª Carmen Paternostro Schaffner, creditada pelo 
pioneirismo em empregar essa terminologia pela primeira vez. (SCHAFFNER, 2012) 
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moderna. (SILVA, 2005, p. 97) 

 

Algumas características modernas como a improvisação, 

performatividade, preocupação com questões políticas e sociais, uso 

diversificado da orientação no espaço da performance (enquanto os bailarinos 

clássicos costumavam encarar o público diretamente, os dançarinos modernos 

tinham liberdade para usar todas as orientações, mesmo que isso implicasse 

virar as costas completamente para o público) e uma busca por movimentos 

naturais do corpo seriam sentidas mais tarde num sistema de interpretação 

essencialmente coletivo e feminista da Dança do Ventre que empoderava e 

firmava o papel artístico e social da mulher, conhecido como Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre. Paradoxalmente, no entanto, foram os 

pioneiros da Dança Moderna os responsáveis por traduzir a dança oriental para 

uma forma ocidentalizada através da implementação de referências místicas e 

orientalistas, enfatizar seus elementos espetaculares e comercializáveis e 

ainda influenciar a emergente indústria cinematográfica.  

Segundo Haynes-Clark, a companhia de dança Denishawn que Ruth St. 

Denis dirigiu ao lado de seu marido Ted Shawn, forneceu um modelo de 

entretenimento oriental adotado por Hollywood que criou uma série de filmes 

com temas orientalistas ao longo do século XX. Os estúdios de produção se 

referiam pejorativamente a esses filmes como “filmes T e S”, uma alusão a “tits 

and sand”, ou “mamas e areia” em portugês. Filmes como Bagdá de 1949, 

Sons de Sinbad e Kismet de 1955 e Cleópatra de 1963, muitas vezes 

retratavam as mulheres orientais como dançarinas exóticas semi-nuas que 

proporcionavam entretenimento no harém ou em festas reais, para o prazer 

dos homens. Longe de apresentar qualquer semelhança com as danças do 

Oriente Médio ou do Norte da África, as danças nesses filmes fazem uma fusão 

de danças eróticas árabes, persas, chinesas, indianas e americanas. 

(HAYNES-CLARK, 2010, p. 44, tradução nossa) 
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Figura 6 - Cena do filme Cleópatra de 1963 reproduzindo uma dançarina do ventre
18

 

 

Foi esse Orientalismo Americano, celebrado, perpetuado e reinventado 

pela indústria cinematográfica de Hollywood que influenciou uma imagem 

mercantilizada da Dança do Ventre enquanto cultura exótica para agradar uma 

audiência masculina e que predomina até os dias de hoje. Essa forma 

hibridizada, orientalista e fusionada por elementos ocidentais se tornou a dança 

de cabaré egípcio, “bellydance” ou Dança do Ventre “tradicional” nos Estados 

Unidos. 

 Através do cinema, televisão e Internet, esse modelo oriental de dança 

foi propagado em escala global moldando sua apresentação e recepção 

inclusive nos países do Oriente Médio já que com a abertura de novos locais 

de dança no início da segunda metade do século XX, como boates e 

discotecas, os proprietários e dançarinos egípcios também adotaram a forma 

ocidentalizada de Dança do Ventre como estratégia para seus negócios. A 

estética ocidental foi adotada tanto nos elementos coreográficos como também 

nos figurinos já que o uso de trajes típicos e folclóricos egípcios deu lugar a 

                                                 

18 Disponível em <http://www.frockflicks.com/cleopatra-1963/>. Acesso em 15/05/2019. 
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uma fantasia inspirada em Hollywood composta por sutiã e cinturão (fazendo 

alusão a uma espécie de biquíni), uma saia transparente de fendas e sapatos 

de salto alto.  

A intensa circulação global pós-moderna trouxe para os dançarinos 

norte-americanos a facilidade de acesso a imagens e vídeos produzidos no 

Oriente Médio, mas que já estavam filtrados pelo orientalismo de Hollywood. 

Da mesma forma, como estratégia comercial e de marketing, muitos 

empresários americanos de descendência árabe propagavam e validavam 

essa dança como tradicional em seus cafés e casas noturnas. A esse respeito 

Haynes-Clark infere que a ascensão do interesse americano na Dança do 

Ventre nos anos 1960 e 1970 coincide com uma consciência emergente da 

pluralidade cultural nos EUA e o crescimento da comunidade árabe-americana. 

Segundo a autora, à medida que mais imigrantes árabes chegavam, uma 

profusão de boates e restaurantes do Oriente Médio e do Mediterrâneo surgiam 

nos centros metropolitanos americanos. Esses empresários ofereciam uma 

fusão de várias influências étnicas em comida, música e dança 

estrategicamente comercializadas utilizando imagens orientalistas que eram 

familiares aos consumidores americanos, tais como camelos, dançarinas de 

harém sensuais, pirâmides e músicos vestidos com fantasias turcas. Jamila 

Salimpour, uma das dançarinas do ventre mais influentes na América, 

conhecida por inspirar o desenvolvimento do que conhecemos como Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre, comparecia a esses clubes para estudar 

os movimentos dos artistas do Oriente Médio que trabalhavam lá. (HAYNES-

CLARK, 2010, p. 46, tradução nossa)  

Impactada pelas forças da pós-modernidade, a Dança do Ventre 

americana passa a constituir um pastiche de referências culturais e inspirações 

artísticas que continuaram a evoluir para formas heterodoxas, culminando nas 

décadas seguintes para o surgimento do Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre. Para Haynes-Clark, enquanto uma condição relacionada à expansão da 

globalização na forma de comunicações de massa, tecnologia, sistemas 

econômicos e políticos supra-nacionais, transnacionalismo e outros fluxos 

culturais e quadros discursivos que desafiam as fronteiras territoriais, a pós-
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modernidade criou uma ruptura na idéia de agrupamentos homogêneos e nas 

noções históricas de identidades individuais, locais e globais. Nesse ambiente 

pós-moderno, a comunidade de dança se tornou um veículo para a construção 

da identidade e no que diz respeito às dançarinas do ventre, permitiu que as 

mulheres se sentissem intimamente ligadas a outras com interesses 

semelhantes em uma comunidade que se conectava local e globalmente, 

suscitando sentimentos de resistência contra as normas sociais. (HAYNES-

CLARK, 2010, p. 8, tradução nossa) 

Para a pesquisadora Sally Banes, a década de 1960 nos Estados 

Unidos marca a plena efervescência da pós-modernidade na dança de forma 

geral. (BANES, 1980, p. 6, tradução nossa) Muito bem representado por 

artistas como Merce Cunningham, Paul Taylor, Yvonne Rainer e o Judson 

Dance Group, que influenciaram o destino da arte pelo uso de uma narrativa 

plural, de opções cênicas inusitadas, como feiras e praças, uso intensivo de 

experimentação e improvisação, possibilidade de qualquer bailarino da 

companhia ser solista, dentre algumas outras modificações significativas. 

É exatamente durante essa efervescência que começa a ganhar corpo 

uma Dança do Ventre que posteriormente foi chamada de Estilo Tribal 

Americano, caracterizado além de uma profunda experimentação e liberdade 

criativa, pela busca por um movimento mais orgânico e natural, que não 

forçasse os limites do corpo dos dançarinos, tendo muitas características em 

comum com o que se reputa ser a dança pós-moderna. Afinal, não é diferente 

disso o que, segundo Silva, relata Douglas Dunn, um dos pioneiros da dança 

pós-moderna, em entrevista de 1999: “(...) buscávamos uma movimentação 

que o corpo realizasse com naturalidade, sem se machucar ou forçar os seus 

limites.’’ (SILVA, 2005, p. 109) Ademais, é importante salientar que trata-se de 

um  contexto artístico na exata medida em que não se trata tão simplesmente 

de uma revolução que se passa apenas no campo da dança, e uma bela 

ilustração disso é o que, nesse mesmo período, artistas, como John Cage, 

promovem no âmbito da música, ou mesmo o que artistas como George Segal 

e Claes fazem no universo das artes plásticas. (Cf. DANTO, 2008, p. 24, 

tradução nossa)  
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Coreógrafos, como Meredith Monk, Kenneth King e Laura Dean, 

desenvolveram uma vertente em que o dançarino fazia uso de muita 

improvisação com foco também em suas sensações internas. Ademais, o 

famoso coletivo pós-moderno Grand Union formado por nove coreógrafos e 

bailarinos que se apresentaram juntos a partir de 1970 a 1976 ofereciam 

improvisações de grupo sendo cada performance única e imprevisível. Além 

disso, cada membro do Grand Union revezava-se como líder. 

Todas essas características constituem características fundamentais no 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, sendo o conceito de troca de 

liderança uma de suas marcas registradas, como iremos analisar mais a frente. 

Rina Rall define em 1999 o estilo como “uma fusão étnica influenciada pelas 

danças do Oriente Médio, mas inspirada pelas sensibilidades artísticas 

americanas’’ ficando clara a importância da contextualização histórica enquanto 

agente influenciador do estilo que surgira neste país. (DJOUMAHNA, 2003, p. 

4, tradução nossa) 
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 3. CENÁRIO AMERICANO PÓS-MODERNO 

 

Como já sinalizado anteriormente, traços do que se tornaria o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre começaram a ser desenhados na 

segunda metade do século XX, durante um período que coincidiu com o 

desenvolvimento do movimento pós-moderno nos Estados Unidos.19 Embora 

os debates acerca de sua conceituação não sejam unânimes e seu uso gere 

diversas reações e concepções divergentes, entende-se que a expressão “pós- 

modernidade” batiza um contexto histórico particular, cujo fundamento reside 

na base de reflexões críticas que têm como traço principal a superação dos 

paradigmas erigidos ao longo da Modernidade. (BITTAR, 2008, p. 131) 

Sendo uma verdadeira revolução estética, as influências deste 

movimento não se restringiram apenas à esfera artística, mas proliferou-se em 

todos os campos do comportamento, além das áreas acadêmica, intelectual, 

cultural e nas práticas cotidianas, criando uma estrutura de pensamento que 

orientou o estilo de vida contemporâneo. (SILVA, 2005, p. 60) Seguindo este 

mesmo raciocínio, o crítico inglês Raymond Williams afirma que o Pós- 

Modernismo é melhor entendido não apenas como um estilo, mas como uma 

orientação geral, uma “estrutura de sentimento’’, como um meio de apreender e 

experimentar o mundo ou nosso lugar. (apud GITLIN, 1989, p. 68, tradução 

nossa) 

A compreensão do caráter dessa revolução, em grande medida, 

depende do que se entende por “moderno”, como Arthur Danto faz ver (cf. 

2006, p. 10). Segundo ele, “moderno” não deve ser entendido como “mais 

recente”, pois não se trata de uma noção temporal. Ao contrário, significa, mais 

precisamente, “uma noção de estratégia, de estilo e de agenda.” (DANTO, 

2006, p. 10) Nesse mesmo sentido, dizer “contemporâneo” para caracterizar a 

produção artística não pode simplesmente significar a arte que se está fazendo 

em nosso tempo, mas a arte “produzida dentro de certa estrutura de produção 

                                                 
19 Embora muitos dos movimentos que passaram a ser chamados de pós-modernos tenham 
surgido ainda nas décadas de 1950 e 1960, foi entre o fim da década de 1970 e o início dos 
anos 1990, que os termos pós-modernismo e pós-modernidade se tornaram comuns mundo 
afora, mas especialmente na Europa e nos Estados Unidos. (SANTOS, 2006) 
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jamais vista em toda a história da arte”. (DANTO, 2006, p. 12) Isso não quer 

dizer, é claro, que a temporalidade seja completamente desimportante. Afinal 

de contas, “moderno” continua a implicar uma diferença entre o agora e que é 

passado, o mesmo valendo para “pós-moderno”. Quer dizer apenas que 

“moderno”, assim como “pós-moderno” e “contemporâneo”, denota, antes de 

qualquer coisa, um estilo, não simplesmente arte recente.  

As transformações pelas quais passou a sociedade foram tão 

significativas que não era mais possível olhar o mundo com uma visão tão 

mecanicista, cujos dogmas racionais e científicos não só o enrijecia, mas 

também moldavam uma estrutura de classe que excluía a maior parcela da 

população. O capitalismo exacerbado e a mecanização como sinônimo de 

progresso moderno resultaram na massificação da produção, do consumo e na 

criação de um rígido sistema de controle e reprodução da força de trabalho. No 

que concerne a essa rigidez, Harvey assinala que “de modo mais geral, o 

período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a incapacidade do 

fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao 

capitalismo. Na superfície, essas dificuldades podem ser melhor apreendidas 

por uma palavra: rigidez. (HARVEY, 1998, p. 135) Logo, embora o progresso 

desse modelo fordista de produção tenha alcançado seu ápice após a segunda 

guerra mundial, as desigualdades sociais surgidas trouxeram à tona o gritante 

descontentamente com tal sistema pela grande parcela de excluídos e 

desprivilegiados. A própria contradição de um rígido sistema que, por um lado, 

estimulava uma sociedade de consumo desenfreado e, por outro, não permitia 

o acesso dos bens produzidos às massas resultou em fortes tensões sociais e 

movimentos pela busca de igualdade que perpassaram os mais diversos 

campos seja racial, de sexo, gênero, étnico, dentre outros. 

Ademais, a descrença nos metadiscursos representados pelas velhas 

ideias de que a ciência poderia explicar a realidade, na suposta autonomia 

intelectual baseada numa visão antropocêntrica e secular dos processos de 

produção do conhecimento e na existência de valores e verdades universais 

configurou uma crise das denominadas metanarrativas totalizantes e do papel 

do intelectual nas sociedades ocidentais. As grandes narrativas legitimadas 
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pelo progresso científico passaram a ser profundamente questionadas nas 

discussões contemporâneas e confrontadas pelas individualidades raciais, 

religiosas, culturais e nacionais. É no inteiror desse contexto de deslegitimação 

dos grandes relatos da Modernidade que Lyotard define a palavra “pós-

moderna” para designar “a cultura após as transformações ocorridas em 

relação à crise dos grandes relatos e que afetaram as regras dos jogos da 

ciência, da literatura e das artes no final do século XIX”. (LYOTARD, 2009, p. 5)     

Trata-se, então, de uma ruptura com um modelo segundo o qual se pretendia 

delimitar precisamente a arte daquele conjunto de expressões ou 

manifestações, por assim dizer, não-artísticas, o que tem a ver com o que 

Danto compreende ser o “fim da arte”. Segundo Danto, o fim da arte significa, 

em parte, “a libertação do que se encontra para além do limite, em que a 

própria ideia de um limite, é excludente”. (DANTO, 2006, p. 11) Segundo essa 

perspectiva, a arte que passa a ser feita posteriormente a essa ruptura está 

submetida, de maneira geral, à ideia de que “toda a arte tem seu devido lugar”, 

e não há critério a priori sobre como a arte deve parecer ou um padrão ao qual 

o que se considera artístico deva se ajustar. (DANTO, 2006, p.7) 

Com a criação de novas tecnologias e advento da realidade virtual, 

instaurou-se um processo de efemeridade e liquidez das relações humanas 

fruto da velocidade instantânea e constante mutação de novas técnicas e 

saberes. Através da informática, o livro fora substituído pelo vídeo, que junto 

com as mídias eletrônicas, passou a apresentar a realidade sob o domínio 

constante da imagem, encurtando distâncias e dissolvendo as fronteiras entre 

os setores da sociedade. A ideia de que havia uma força controladora que 

conferia a sociedade uma mesma forma e significado não mais era possível.  

Pelo contrário, parecia haver um fluxo aleatório e não pré-definido que 

perpassava todos os setores, resultando numa condição pós-moderna de 

fragmentação, que, segundo Harvey, juntamente com a total aceitação do 

efêmero, do descontínuo e do caótico se constituía em seu fato mais 

espantoso. (HARVEY, 1998, p. 49) 

Para acompanhar a enxurrada de informações que deveriam ser 

absorvidas em curto espaço de tempo, foi necessário uma nova forma de 
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pensar, sendo a arte pós-moderna um espelho dessa lógica multiplice e veloz. 

Seguindo essa linha, Sally Banes chega a considerar que tudo sobre o primeiro 

mundo atual, pós-industrial e de cultura de mídias em massa pode ser 

considerado pós-moderno. (BANES, 1994, p. 301, tradução nossa)  

Charles Jencks, um importante crítico do pós-modernismo, que também 

era arquiteto, definiu o movimento, dentre outras características, pela sua dupla 

codificação. (BANES, 1994, p. 301, tradução nossa) Eclético e 

deliberadamente híbrido, o pós-modernismo direciona-se para duas audiências 

distintas, agradando e abrindo caminhos na arte tanto para experts quanto para 

o público em geral, além de combinar o velho com novos estilos e técnicas. 

Para Jencks, esse ecletismo possui não só uma missão estética, mas também 

moral e política, uma vez que recoloca a arte a serviço do público. 

Dimensionado em todas as áreas artísticas, essa nova forma de pensar 

e sentir o mundo apresentou-se na arquitetura de maneira a criticar a frieza e 

racionalidade presentes na arquitetura moderna. Ao mesmo tempo em que 

passou a utilizar os recursos de novas linguagens artísticas, a arquitetura 

também começou a realçar os regionalismos e estilos locais, tornando-se 

popular e identificando-se com a cultura de massa. Apresentando uma postura 

crítica frente ao modernismo, em vez de representar uma estética baseada na 

estabilidade, a arquitetura pós-moderna buscava não só o instável, o mutável e 

efêmero, mas também celebrava a diferença e o espetáculo. Conceituando o 

tecido urbano pós-moderno como algo necessariamente fragmentado, um 

“palimpsesto” de formas passadas superpostas umas às outras e uma 

“colagem” de usos correntes muitos dos quais podem ser efêmeros, Harvey 

esclarece que: 

 

Como é impossível comandar a metrópole, exceto aos 

pedaços, o projeto urbano (...) deseja somente ser sensível às 

tradições vernáculas, às histórias locais, aos desejos, 

necessidades e fantasiais particulares, gerando formas 

arquitetônicas especializadas, e até altamente sob medida, que 

podem variar dos espaços íntimos e personalizados ao 

esplendor do espetáculo, passando pela monumentalidade 
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tradicional. Tudo isso pode florescer pelo recurso a um notável 

ecletismo de estilos arquitetônicos. (1998, p. 69) 

 

Diferente da literatura moderna que era harmônica e contínua, na pós-

modernidade a predominância da fragmentação e descontinuidade tornavam a 

paródia, o pastiche, a imitação, a cópia e a reprodução recursos largamente 

utilizados para promover um retorno ou reaproveitamento do passado. Não só 

a fronteira entre a arte popular e a arte erudita era extinta, mas também a 

noção ideológica do “novo”, fazendo com que o artista pós-moderno também 

voltasse ao passado para renovar sua capacidade abertamente eclética de 

criação. Em relação a essas características pós-modernas, Featherstone infere 

que: 

Dentre as características centrais associadas ao pós-

modernismo nas artes estão: a abolição da fronteira entre arte 

e vida cotidiana; a derrocada da distinção hierárquica entre alta 

cultura e cultura de massa/popular; uma promiscuidade 

estilística, favorecendo o ecletismo e a mistura de códigos; 

paródia, pastiche, ironia, diversão e a celebração da ‘ausência 

da profundidade’ da cultura; o declínio da 

originalidade/generalidade do produtor artístico e a suposição 

de que a arte também pode ser somente repetição. (1995, p. 

25) 

 

Apresentando um forte grau de fragmentação e pluralismo, contrário a 

racionalização associada ao contexto social moderno, as sociedades 

contemporâneas foram reajustadas a essa nova estrutura social pluralista e 

permeável, terreno fértil para germinar o que se tornou o Estilo Tribal nos 

Estados Unidos.  

 O Pós-Modernismo, como também o estilo de dança aqui estudado, são 

frutos das criações norte-americanas e compartilham de atributos comuns 

como o apreço pela repetição e colagem, justaposição, recombinação, mistura 

de camadas, formas e estilos. Todas essas são características do Pós-

Modernismo também assinaladas pelo sociólogo Todd Gitlin em seu artigo “The 

Postmodern Predicament” (1989), onde o mesmo cita ainda quatro teorias 
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interessantes com o intuito de estabelecer uma relação entre o momento 

histórico de inclinações contemporâneas que levaram a mudanças 

significativas na cultura americana a ponto de gerar não só um movimento 

artístico, mas uma forma de pensar e vivenciar o mundo em geral. (GITLIN, 

1989, p. 68, tradução nossa) Assim, seguindo essas quatro teorias, Gitlin 

intenta responder o porquê desse fenômeno ter ocorrido de forma pioneira nos 

Estados Unidos e não em outro lugar do planeta. À medida que as teorias 

serão explicadas, sinalizaremos os paralelos iniciais com as características 

inerentes à Dança do Ventre que se desenvolveu de forma particular nos 

Estados Unidos pós-moderno e que originou o Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre. Ao reaproximar a Dança do Ventre de cabaré americano a 

suas origens e filosofias mais antigas, o estilo apresenta clara reação ao 

orientalismo moderno, embora não o rejeite completamente conforme 

esclarece Burnam: 

 

A estética intencionalmente modesta e “tribal” do ATS®, a 

ênfase na comunidade, a retórica contra as imagens de beleza 

da mídia e a intenção de Carolena por trás do nome 

FatChanceBellyDance® apontam o desejo de Carolena e da 

comunidade ATS® em manipular a representação sexualizada 

de dança do ventre. No entanto, essas manobras não se 

preocupam em desafiar a estrutura orientalista que acompanha 

a dança do ventre e, em muitos casos a reifica, convidando a 

um olhar orientalista que se maravilha com o ideal da 

sociedade feminina tribal vagamente oriental que o ATS® faz 

referência. (2002, p. 93, tradução nossa)  

 

A primeira teoria de Gitlin leva em consideração que o Pós-Modernismo 

expressa e corresponde a cultura do capitalismo multinacional. O capital, uma 

abstração infinitamente transferível e mutável, destruiu a particularidade, a 

profundidade e subjetividade, substituindo o valor autêntico das coisas pelo 

valor de troca, o ter em detrimento do ser, estando a arte a expressar essa 

vasta unidade abstrata composta de fragmentos e repetições. Perde-se a 
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individualidade na medida em que surge uma sociedade que massifica através 

de imagens que, embora sedutoras, se mostram vazias. 

O computador é a máquina que caracteriza este período e que estimula 

a reprodução, atributo inerente à arte pós-moderna. No que concerne ao Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre, observamos que a reprodução de 

movimentos até o seu completo domínio lhe é fundamental, embora seja uma 

metodologia bastante comum no estudo das danças em geral. No entanto, 

observamos que o seu repertório de passos é pequeno quando comparado a 

outros estilos, sendo a repetição constante deste vocabulário algo que também 

o caracteriza.20 Ademais, é através desse sistema de repetição do mesmo 

vocabulário e utilização das mesmas senhas para a transição dos passos 

conhecida por todos os membros que é possível a improvisação sincronizada 

de bailarinos ao redor do mundo. Embora essa repetição constante uniformize 

os movimentos a ponto de construir uma linguagem não verbal universal de 

dança cujos membros sejam dela fluentes, segundo Carolena Nericcio essa é 

uma questão controversa que costuma agradar ou desagradar as pessoas com 

a mesma intensidade. Não obstante a execução do movimento sempre da 

mesma maneira possa ser considerado algo positivo, pois implica uma espécie 

de regramento fundamental à repetição do movimento, por outro lado, pode 

muito bem ser considerado limitante, uma vez que, segundo ela “essas 

pessoas provavelmente devem ser boas solistas porque estão dispostas a se 

mover em direções diferentes, estão criando constantemente. Isso é ótimo, 

mas outra pessoa não conseguirá seguir isso improvisadamente.” 

(DJOUMAHNA, 2003, p. 16, tradução nossa) 

Através da repetição é possível criar uma tal memória muscular que 

quando um dançarino reconhece um gesto ou movimento, ele terá a certeza de 

estar executando da mesma forma que todos os demais, tendo liberdade para 

pensar no movimento que virá a seguir e improvisar. A esse respeito Carolena 

esclarece que: 

 

                                                 
20 O vocabulário do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre será abordado com maior 
profundidade no Capítulo III, “Unidade Dentro da Diversidade: Códigos e Convenções do Estilo 
Tribal Americano”, do presente trabalho. 
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O que fizemos foi diluir o movimento da dança do ventre de 

cabaré e torná-lo mais claro e repetitivo. Algumas pessoas vêm 

às minhas aulas e ficam entediados em fazer a mesma coisa 

semana após semana, várias e várias vezes. Para essas 

pessoas há todo um novo mundo lá fora, mas para pessoas 

como eu que precisam do movimento repetitivo para construir 

qualidade muscular, elas podem contar com isso! 

(DJOUMAHNA, 2003, p. 16, tradução nossa) 

 

Gitlin também argumenta que o esquadrinhamento minuncioso pelo 

passado, outra qualidade pós-moderna, acontece porque não existe mais uma 

continuidade histórica, uma vez que fora substituída pela revolução 

permanente que é o capitalismo. Dentro dessa lógica de historicidade, embora 

o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre seja uma criação norte- 

americana, nutriu-se de danças antigas do Oriente Médio para transforma-se 

em algo novo. 

O autor faz ainda uma consideração interessante acerca da 

“justaposição”, uma das características mais marcantes e que definem 

culturalmente a América, estando intrinsecamente relacionada com as obras 

pós-modernas. Segundo o autor, a justaposição tem a ver com o processo de 

intensa migração permitido no país, principalmente depois da Proclamação da 

Emancipação e seu consequente crescimento em grande parte do final do 

século XIX que uniu duas realidades e culturas originalmente diversas. Para 

ele, é tão latente a presença da justaposição na cultura americana que ela se 

faz representar nos shoppings centers, nas cidades como Las Vegas, nas 

galerias de arte, nos mercados, na desordem urbana, na abundância de 

signos, na diversidade e pluralidade. Concorda ainda com uma declaração 

escrita por Randolph Bourne em 1916 que diz não haver uma cultura distinta 

nos Estados Unidos, mas uma federação de culturas diversas. (GITLIN, 1980, 

p. 76, tradução nossa) 

Assim, para Gitlin, os Estados Unidos são por definição um mito central 

homogeneizador, uma cultura imigrante perene e cheia de estrangeiros com 

pontos de vista singulares. Dentro desse contexto, talvez nos seja possível 
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entender o surgimento de um estilo de dança que tem na pluralidade a sua 

maior característica e cuja organização pouco a pouco se construiu a partir das 

inúmeras impressões e experiências de mulheres cujas famílias migraram para 

os Estados Unidos. 

O autor também considera importante a proliferação dos meios de 

comunicação em massa que difundiam informações com facilidade e rapidez, 

amalgamando uma sociedade plural e permitindo a troca de conhecimento. 

Essa era do vídeo foi muito importante, por exemplo, para os estudos de Jamila 

Salimpour, que, como analisaremos no Capítulo IV, “As Três Mulheres 

Representantes do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre”, é uma das 

figuras centrais no que concerne às origens do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre. Em seu discurso apresentado na Conferência Internacional 

em Dança do Oriente Médio, realizada na Califórnia em 1997, Jamila ressalta 

que o crescimento de sua própria filha Suhaila Salimpour, também dançarina, 

coincidiu com a era do vídeo: “assim, pelo preço da locação de um vídeo, era 

possível se transportar para os grandes clubes e hotéis do Oriente Médio, 

assistindo em primeira mão as últimas tendências e movimentos. Os 

americanos agora poderiam tocar o Oriente Médio e não apenas fazer sua 

própria versão ou interpretação dessa dança”. (SALIMPOUR, 1997, p. 3, 

tradução nossa) A difusão praticamente instantânea de conhecimento através 

dos meios de comunicação estimulou um intercâmbio de informações de dança 

oriental que facilitou a criação do método desenvolvido por Jamila Salimpour e 

que seria a semente para o florescimento do Estilo Tribal Americano de Dança 

do Ventre. 

A segunda teoria chama atenção para a questão política e demarca os 

anos após 1960 como a principal ocorrência do Pós-Modernismo. (GITLIN, 

1989, p. 73, tradução nossa) Segundo o autor, ainda estamos vivendo o pós-

modernismo, um momento cultural incompleto que teve início com a visão 

alimentada por certos acontecimentos sombrios, como a Bomba Atômica, 

Guerra do Vietnã, drogas, além de um momento revolucionário marcado pela 

revolta dos jovens, ampliação de movimentos em prol dos direitos feministas e 

homossexuais, dentre outros.  
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Gitlin acredita que o afloramento cultural e a turbulência do século XX, 

particularmente a década de 60, fez desmoronar uma estrutura social e moral 

oscilante que se fundamentava em velhas certezas, como a crença universal 

da tríade baseada na família, ciência e Estado. A fé nesta ordem de progresso 

influenciada por tal trindade fazia supor que o mundo seguia uma sequência 

histórica com linearidade e clareza moral. No entanto, as rupturas e 

contradições culturais do período fizeram com que o Pós-Modernismo 

rejeitasse a ideia de continuidade e buscasse residir em algum lugar além da 

história.  

Nesse sentido, Bittar esclarece que a culminância de grande significação 

dessa inteira efervescência cultural, social e política assinalada por 

manifestações marcantes em todas as partes do mundo preparou o terreno 

para o advento de novas identidades: 

 

A sensação de crise, em amplas magnitudes e alcançando 

diversos aspectos da vida no século XX, estava sensivelmente 

presente nos anos 1960, momento em que diversos 

movimentos globais de protesto e revolta, caracteristicamente 

antimodernistas, eclodiam no sentido de identificar novas 

formas de combater a racionalidade brutalizante da vida sob os 

paradigmas modernos. (BITTAR, 2008, p. 57) 

 

Não foram poucos os movimentos sociais, econômicos e políticos que 

transformaram o modo de pensar e a cultura americana, cujos valores foram 

rapidamente disseminados por todo mundo devido a sua hegemonia 

econômica e tecnológica.  

Segundo Sally Banes, acontecimentos ocorridos especificamente nos 

Estados Unidos tornam a década de 1960 memorável para os historiadores 

políticos. Dentre estes, a autora cita o Tratado de proibição dos testes 

nucleares, a histórica marcha dos direitos civis sobre Washington e seu curso 

de não-violência, a ajuda dos Estados Unidos na derrubada do governo do 

Vietnã, visita do presidente Kennedy ao muro de Berlim, luta do movimento por 
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direitos iguais para os negros e homossexuais. A economia em expansão 

gerava uma preocupação com o patrocínio das artes pelo Estado que chegou a 

criar por parte do governo do presidente Kennedy, através de um programa de 

subsídio federal para as artes, uma comissão das artes nacionais resultando na 

Dotação Nacional para as Artes. E o que falar do crescente desenvolvimento 

de um mercado ávido em consumir arte? Além disso, os meios de comunicação 

de massa difundiam a cultura americana com rapidez e facilidade por todo o 

mundo. 

Além de todos esses desdobramentos não só políticos, podemos citar 

também os acontecimentos históricos que ocorreram em Nova York, no baixo 

Manhattan, mais especificamente no bairro conhecido como Greenwich Village, 

onde segundo a autora uma outra espécie de história e outra espécie de 

política estavam sendo feitas em 1963: 

  

Era esta uma história política que nada tinha a ver com 

estados, governos ou exércitos, ou com a resistência pública.  

Tinha a ver, em vez disso, com a arte e seu papel na vida 

americana. Por isso, não eram apenas os que faziam política, 

em Washington que estavam moldando a cultura americana do 

pós-guerra, mas também, e de maneira importante, grupos de 

indivíduos que expunham modelos de vida cotidiana a uma 

geração – afrouxando delicadamente a estrutura social e 

cultural, ao fundir vida pública e vida privada, o trabalho e a 

diversão, a arte e a experiência comum. (BANES, 1999, p. 13)  

 

Não podemos deixar de mencionar a importância desse bairro boêmio, 

pois foi nele que os artistas de vanguarda viveram e laboraram de forma a 

modelar completamente as discussões em torno da arte e cultura americanas. 

Essa geração emergente de artistas ganhou uma posição central nas artes 

graças a sua juventude e americanidade e foi em Greenwich Village que eles 

refizeram a história da vanguarda. Segundo Sally Banes, esses artistas 

estavam formando a base multifacetada de uma cultura alternativa que 

floresceria na contracultura do final da década de 1960, semearia os 
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movimentos de arte da década de 1970 e moldaria os debates sobre pós-

modernismo na década de 1980 e adiante. (BANES, 1999, p. 13, tradução 

nossa) 

Influenciados por um clima de otimismo que pairava nos Estados 

Unidos, o movimento que esses jovens forjaram através de sua arte e sua vida 

repercutiu em novas noções de comunidade, vida comum e democracia, 

levando a um novo olhar para o corpo e o papel das mulheres, por exemplo. 

Esses valores serviram de fundamento para o Estilo Tribal Americano de Dança 

do Ventre, enquanto reação a uma dança individual e competitiva, moldada 

predominantemente pelo e para o olhar masculino desde que os viajantes dos 

países imperialistas ocidentais registraram pela primeira vez seus relatos 

acerca da dança das mulheres egípcias na década de 1850. Desafiando essa 

tendência de objetificação das artistas de Dança do Ventre, os praticantes do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre tentaram destacar esse elemento 

pós-moderno de comunidade, enfatizando as experiências intersubjetivas dos 

dançarinos na improvisação em grupo em vez de priorizar a dança solo 

individual. 

Havia também um sentimento de nutrir-se do passado, mas sem libertar-

se do mesmo. Diferente da geração que os precedeu, a juventude do Village21 

logo percebeu que não seria possível romper completamente com o passado.  

Derrubando certas tensões entre arte de elite e popular, não buscaram negar 

os valores burgueses, já que também faziam parte de seu cotidiano, mas 

antes, procuraram democratizar e unir a vanguarda com a cultura popular. 

Assim, transformaram e transgrediram a cultura burguesa colocando lado a 

lado as plateias populares e de massa, difundindo valores como a participação, 

cooperação e acessibilidade.  

Até geograficamente, o Village sobressai-se com suas ruas sinuosas e 

quarteirões irregulares em meio ao plano quadriculado que foi imposto às ruas 

                                                 
21 Alguns dos ícones que frequentavam, socializavam e até mesmo moravam neste bairro 
mitificado histórica e culturalmente foram Andy Warhol, Yoko Ono, Brian de Palma, Yvonne 
Rainer, Marcel Duchamp, John Cage, dentre outros, grandes influenciadores e artistas 
emblemáticos do pós-modernismo. (BANES, 1999, p. 14) 
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de Nova York, como uma forma de protesto ao extermínio de seus morros 

naturais no início do século XIX. Sua própria não conformidade geográfica 

serve para demonstrar a sua singularidade cultural e resistência frente aos 

padrões. Ademais, nenhuma transgressão poderia ser mais emblemática do 

que a experimentada em sua própria instituição religiosa. Numa postura 

contrária à tradição, a Igreja Memorial Judson, localizada em Greenwich 

Village, chamava o seu ministro pelo prenome, ajudava artistas presos e 

mantinha dentre outras atividades um programa de reabilitação para viciados 

em drogas. 

Na Igreja Judson, conhecida por suas visões teológicas e políticas 

liberais também funcionava um teatro de poetas de vanguarda chamado de 

Judson Poets Theater, a galeria de arte Judson Art Gallery e um salão de 

debates radical politicamente. Também abrigou a Judson Dance Theater, um 

coletivo independente que amalgamou de forma lendária e interdisciplinar, 

dançarinos, músicos, compositores, escritores, cineastas e artistas visuais que 

se apresentaram na Igreja Memorial Judson pela primeira vez em 6 de Julho de 

1962 (Cf. ANDERSON, 1982, passim) 

A terceira teoria explica que o Pós-Modernismo remete a geração do 

jovem urbano e profissional22, que nasceu fruto do baby boom do final dos anos 

50 e início dos anos 60, deparando-se com uma cultura de massa americana, 

burocratizada, pós-industrial e suburbanizada. Gitlin tece considerações a esta 

classe de jovens acostumados com rápidas mudanças e descontinuidade, 

possuindo gosto, portanto, para uma bricolagem cultural e cujos costumes se 

inclinam mais para o libertário. 

Finalmente a quarta teoria parte do fato que o Pós-Modernismo é, 

especificamente, embora não exclusivamente, americano. Segundo o autor, o 

movimento não poderia ter se desenvolvido na Alemanha, por exemplo, já que 

este país no pós-guerra estava ocupado demais tentando reconstruir o 

                                                 
22 Essa denominação parte da tradução do termo Yuppy que significa young urban and 
professional, ou jovem urbano e profissional. Segundo Harvey, esse termo juntamente com 
“gentrificação” (referente ao surgimento da classe média) relaciona-se às descrições comuns 
da vida urbana e têm origem no discurso intitulado Soft City de Jonathan Raban sobre a vida 
de Londres no início dos anos 70 e publicado em 1974 com grande aceitação de público. 
(HARVEY, 1998, p. 15) 
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modernismo que fora suprimido. Já nas regiões da França onde foi 

desenvolvido, não houve os antagonismos ou rupturas com o Modernismo. 

Mas nos Estados Unidos a vanguarda artística, a fim de romper com a 

ortodoxia da Guerra Fria e a presunção patrocinada pelas empresas, se 

revoltou contra o Modernismo oficialmente consagrado do período pós-guerra e 

esmagou o que o autor chamou de o “ídolo” da Arte Moderna. (GITLIN, 1989, p. 

76, tradução nossa) 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DA DANÇA PÓS-MODERNA AMERICANA 

 

 

De acordo com a escritora Sally Banes o termo “pós-modernismo” teve 

um significado específico para a dança, assim como em outras artes, embora 

esee significado tenha sofrido alterações ao longo das últimas décadas. O 

termo começou designando uma geração emergente de novos coreógrafos 

conectados com o Judson Dance Theater muito embora não houvesse unidade 

estilística entre eles.23 

 Antes de tudo, o Judson Dance Theater se caracterizava por ser um 

coletivo e constituiu talvez o primeiro grupo de dança a considerar bailarino e 

criador a mesma pessoa, imprimindo a importância de um tema que até hoje é 

atual na dança: o bailarino-coreógrafo ou, o criador-intérprete. (RIBEIRO, 2011, 

p. 2) Funcionando como uma instituição de produção alternativa, sua natureza 

colaborativa foi uma investida na estrutura hierárquica inerente não apenas ao 

Balé acadêmico, mas mais diretamente, à comunidade da dança moderna 

americana.24    

Figura influente para todas as disciplinas artísticas que se seguiram no 

pós-modernismo, o compositor experimental John Cage possuía uma visão 

ampliada de música que também envolvia performance e teatro. Junto com o 

coreógrafo Merce Cunningham e o pintor Rauschenberg, esses três artistas 

colaboraram juntos no palco da dança e impactaram diretamente vários artistas 

mais jovens não só no campo da dança ou nas disciplinas específicas de cada 

artista, mas criaram como equipe um modelo de arte que previa a cooperação 

com outras formas de arte, característica seguida pela geração posterior de 

artistas pós-modernos. 

                                                 
23 A esse respeito Banes infere que “muito embora esses coreógrafos não representassem 
homogeneidade estilística, no entanto, eles estavam unidos num projeto antimodernista - qual 
seja, seu desejo de fazer danças que se distanciavam dos valores e práticas da dança 
moderna de Wigman, Graham, Humphrey, Limón e seguidores”. (BANES, 1994, p. 303, 
tradução nossa) 

24 A esse respeito Sally Banes descreve os integrantes da Judson Dance Theather como os 
primeiros profissionais da dança a serem chamados “pós-modernos” porque “viram como sua 
tarefa a purificação e o melhoramento da dança moderna”. (BANES, 1980, p. 15, tradução 
nossa) 
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Em 1960, John Cage convidou o compositor e acompanhador Robert 

Dunn, um de seus alunos, a ministrar um workshop experimental de 

composição para a dança no estúdio do coreógrafo Merce Cunningham. Foi a 

partir desse workshop, adaptado segundo os métodos de ensino permissivos 

de Cage, que proveio o Judson Dance Theater. No curso, os jovens dançarinos 

buscavam abordagens alternativas de composição em dança e encontraram 

um valioso estímulo no workshop ministrado por Dunn, que por sua vez, estava 

ansioso para encontrar espaço para experimentar novas ideias.  

Robert Dunn era compositor e não dançarino ou coreógrafo. Ele traduziu 

ideias das aulas de música experimental de John Cage, aplicando 

especialmente as técnicas de probabilidade no meio da dança. Tanto os 

métodos como a postura de Cage de que “tudo serve” transformaram as aulas 

de Dunn numa atmosfera permissiva, reforçada pelas inclinações dos alunos 

que estavam envolvidos no cenário artístico inovador de Greenwich Village.  

Neste workshop, que se tornou um campo de treinamento para a maioria 

dos principais coreógrafos do Pós-Modernismo, Dunn sugeriu aos seus alunos 

que transpusessem problemas e conceitos formais de composição musical em 

movimento, utilizando inclusive o uso de notações. Assim, ao invés de criar 

uma dança que iria imitar um dado estilo musical, a música geradora de uma 

peça coreográfica poderia até mesmo acabar não acompanhando a dança. 

(BANES, 1994, p. 314, tradução nossa) 

Outros questionamentos estéticos relacionados com a natureza e 

significação da dança e do movimento também emergiram, como por exemplo, 

a identidade de um trabalho em dança, a própria definição do que seria a 

dança e a natureza da técnica. No entanto, talvez o legado mais importante do 

Judson Dance Theater para a história da dança tenha sido a exploração 

intensiva e expansão de possibilidades para o método coreográfico.  

A matéria de 1982 do New York Times, escrita por Jack Anderson relata 

que a influência de Judson continua até hoje e muito se deve as investigações 

embora desordenadas, entusiásticas e fundamentais dos coreógrafos sobre a 

natureza e estrutura do movimento da dança. A esse respeito o autor 

esclarece: 
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Tomando emprestadas as ideias de Dunn (Robert), Merce 

Cunningham e Anna Halprin25, a inovadora e influente 

coreógrafa de São Francisco e, mais importante, seguindo seus 

próprios palpites criativos, os dançarinos de Judson 

experimentaram estruturas que variavam do mais inflexível à 

improvisação e incorporou muitos movimentos em 

composições. Para simplificar o resultado, pode-se dizer que 

esses coreógrafos tenderam a enfatizar a realidade física do 

aqui agora e a sustentar que qualquer tipo de movimento 

poderia servir como um movimento de dança. (ANDERSON, 

1982, p. 24, tradução nossa) 

 

Dentro do processo de se fazer dança, a busca pelo novo foi 

acompanhada de uma abordagem analítica em repúdio às fórmulas 

composicionais mais antigas, incentivando seus membros a experimentarem 

novas estruturas e dispositivos coreográficos que inspiraram as gerações 

seguintes. Ademais, a experimentação, uma das molas propulsoras do trabalho 

de seus membros, abriu um campo para uma forma de se pensar a dança que 

validava não somente qualquer corpo ou movimento, mas tornava qualquer 

método possível. (BANES, 1994, p. 211, tradução nossa) 

Os questionamentos relacionados à natureza e significação da dança e 

do movimento promoveram uma intensa exploração de possibilidades para o 

método coreográfico, dentre os quais se destacam os procedimentos baseados 

no acaso e probabilidade, inspirados em grande parte pelo coreógrafo Merce 

Cunningham que não só possuía grande parte de seus alunos frequentando o 

Judson Dance Theather, como também fornecia seu próprio estúdio para a 

realização das aulas.  

                                                 
25 No final da década de 50 a dançarina de San Francisco Anna Halprin conduziu uma série de 
experimentações  para explorar livremente as capacidades de seu próprio corpo, ela criou uma 
maneira sistemática de se movimentar usando consciência cinestésica. Enfatizando a 
associação livre de imagens mentais para estimular essas idéias de movimento e baseando-se 
em seu estudo cuidadoso da psicologia da Gestalt, cinesiologia e Anatomia, Halprin convidou 
artistas visuais, poetas, músicos arquitetos e também dançarinos para compartilhar o que ela 
chamava de “uma linguagem comum através de experiências de movimento.” (COE, 1985, p. 
179) 
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Utilizar o acaso ou exercícios de probabilidade se tornou um método 

coreográfico atraente porque permitia uma capacidade infinita de criação, além 

de exercer uma função psicológica muito grande no coreógrafo. Através do 

acaso o bailarino desiste de estar no controle, de utilizar sempre os mesmos 

movimentos ou os que lhe são mais convenientes, colocando-os numa maneira 

inesperada e que não seja óbvia. Esse método também permitia escolhas e 

dispositivos inovadores que não seriam permitidos anteriormente como, por 

exemplo, a repetição ou a quietude. (BANES, 1994, p. 214, tradução nossa) 

Empregado por muitos artistas visuais pós-modernos, a justaposição e 

colagem também influenciou muitos dançarinos em suas estruturas 

coreográficas. Não somente técnicas aleatórias, mas também outros 

mecanismos foram utilizados como método coreógrafico a partir dos 

experimentos das aulas de Robert Dunn e dos trabalhos da Judson Dance 

Theater como o desmembramento de movimentos, utilização de senhas ou 

deixas para designar movimentos, jogos de regras, instruções interligadas para 

um grupo, improvisação, dentre outros. 

Neste espírito de quebra de fronteiras tão em voga nos anos 60, ficava 

evidente a colaboração com outras formas de arte, levando a dança para lug, 

tradução nossa , tradução nossa ares inusitados como galerias de arte, praças 

e centro da cidade. A dança, em particular o corpo do artista, se tornou uma 

arena central de vanguarda não apenas para dançarinos treinados, mas 

também para artistas visuais, músicos, poetas, cineastas. 

Rompendo as fronteiras entre vida e obra, artista e espectador, a dança 

passa a receber inclusive não profissionais, abrindo as portas para todos os 

tipos de físico como visto na obra “We Shall Run’’ (1963) de Yvone Rainer cuja 

dança remete muito mais a uma visão utópica de comunidade democrática, do 

que um tipo particular de movimentação ou estrutura coreográfica. Essas 

danças redefiniram a visão de corpo que era considerado apto para a 

performance, libertando-o da imagem heroica e quase mitológica, símbolo 

imagético da dança moderna, como visto nas obras de Martha Graham e 

Limón, por exemplo. Reivindicava-se assim um novo corpo, um que fosse 

capaz de expandir-se, expressar-se e estivesse fervilhante de criatividade. 
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(BANES, 1994, p. 306, tradução nossa) 

Com uma postura completamente contrária à estética proclamada pela 

fase final já estabelecida da dança moderna em relação aos padrões de corpo 

para a dança, os membros do Judson validavam qualquer movimento e 

libertavam o corpo de qualquer homogeneização. Nesse sentido, Anderson 

esclarece que os coreógrafos do Judson celebravam a fisicalidade humana e 

toda sua liberdade ao emprestar à dança ideias de movimentos cuja inspiração 

partiam tanto de atividades atléticas quanto as que se relacionavam ao dia-a-

dia como caminhar e trabalhar: 

 

Embora tais atividades causassem surpresa, os trabalhos em 

que ocorreram não tinham intenção de causar 

sensacionalismo, mas tentam conscientizar tanto os bailarinos 

quanto o público de que o corpo é um corpo - que é carne, 

osso, músculo e nervo - e, além disso, que o corpo é bom e 

não é de forma alguma vergonhoso. (...) se alguém acredita 

que qualquer movimento pode servir como um movimento de 

dança, pelo menos teoricamente, o movimento mais 

extravagante pode ser tão válido quanto o mais comum e todos 

os tipos de movimento podem ser misturados (ANDERSON, 

1092, passim) 

 

O recorte político implícito nas reflexões ligadas, por exemplo, às 

questões posteriores a Segunda Guerra Mundial, bem como raciais e sociais 

também estava presente na dança dos anos 60. Essas danças falavam de 

liberdade e democracia, abraçando métodos de improvisação e coletividade. 

Ademais, neste momento pré-feminista, a performance da dança era um meio 

onde a mulher artista encontrava-se completamente empoderada, esculpindo 

um campo de trabalho e status que viria fazer parte das demandas feministas 

da década de 70. (BANES, 1994, p. 306, tradução nossa) 

Outro aspecto interessante que podemos analisar é o que diz respeito à 

transformação do papel da família e logo, do conceito de comunidade na 

sociedade americana do pós-guerra. Muito embora o mito puritano de 
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comunidade, baseado em valores familiares e religiosos estivesse imbricado 

nas raízes da sociedade americana e de todo seu contingente de imigrantes, 

esse modelo tradicional e paradisíaco começou a declinar no pós-guerra, 

embora ainda fizesse parte do imaginário popular e de correntes de cientistas 

políticos e sociais da época. (BANES, 1999, ps. 52 e 53, tradução nossa) 

No entanto, a suposta família feliz americana retratava a mulher como 

servidora de seu lar e a convertia numa trabalhadora doméstica não 

remunerada e em tempo integral, não condizendo com a felicidade familiar 

alardeada pelos meios de comunicação em massa. A década de 1950 foi o 

período em que mais mulheres norte-americanas de classe média estiveram 

casadas, mas proporcionalmente também aumentou o número de divórcios. 

Não só os jovens, mas as mulheres mais velhas estavam deixando suas 

famílias para viver de forma independente, diferente do que a suburbanização 

e a automação das famílias prometera no pós-guerra.   

Esse paradoxo demonstra a importância que a comunidade ainda 

detinha naquela época, mas ao mesmo tempo revela que o modelo 

apresentado não estava mais condizente com a conjuntura advinda das 

mudanças sociopolíticas que influíram diretamente tanto na economia como na 

demografia americanas. A vanguarda teve papel importante nesse processo ao 

propor imagens alternativas de comunidade que transformaram as relações de 

poder. A intimidade, outrora reduto exclusivo da família, passou a ser 

estimulada em outros territórios e da mesma forma a igualdade e liberação 

entre todos os membros da comunidade. A esse respeito Banes diz: 

 

O discurso de comunidade – o desejo de comunidade – é 

evidente em toda parte, nas obras de arte e instituições da 

vanguarda da década de 1960. Esse desejo, potencialmente 

nostálgico, assinala a filiação do grupo no projeto modernista 

de remediar a perda de integridade. Mas suas resoluções são 

frequentemente subversivas, propondo novos papéis e 

instituições sociais. (BANES, 1999, p. 54) 

 

  Podemos ter como exemplo, o modelo alternativo desenvolvido em 
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Greenwich Village, que se apresentou como comunidade democrática ao 

encorajar um intenso nível de engajamento na vida pública, na política e nas 

artes. Na Village, tomar parte fisicamente na vida do empreendimento coletivo 

era um anseio que significava agir como um corpo político, ou seja, não só 

criar, mas também fazer parte da comunidade ativamente. Assim, 

artisticamente, havia uma preocupação na construção de uma democracia 

participativa em todos os aspectos e isso foi refletido, por exemplo, no 

conteúdo político das obras, que podia ser mais ou menos explícito, mas 

sempre revelava aspectos polêmicos da sociedade, no próprio estilo da obra 

que estimulava o envolvimento direto dos espectadores e até mesmo na 

estruturação de apresentação dessas obras que primava pelo coletivo como 

por exemplo, a organização de festivais, antologias e feiras. (BANES, 1999, p. 

59) 

 Modelo dessa organização em comunidade na dança pode ser 

observada na Judson Dance Theater. Como vimos, essa instituição coletiva de 

coreógrafos livremente organizada incluía não só artistas da dança, mas de 

diversas outras linguagens. Enquanto comunidade, a Judson Dance Theater 

dividia todas as tarefas, desde fazer a publicidade e divulgação até mesmo os 

serviços técnicos como iluminação, sonoplastia. Todos os dezesseis concertos 

realizados pela cooperativa e as mais de duzentas danças que foram 

apresentadas na igreja ou não, mas com o nome de Judson Dance Theater, 

foram coletivamente produzidos, mesmo naqueles trabalhos em que se 

apresentava somente uma pessoa.  

 A necessidade de sentir-se em comunidade era um imperativo para 

esses artistas. E era esse sentimento coletivista que permitia o acesso não só 

de tantos e tão vários artistas como também de uma grande multiplicidade de 

métodos de composição, técnicas e perspectivas que não só enriquecia e 

revigorava o trabalho realizado pela instituição, como também assegurava a 

sua unidade dentro da pluralidade. 

 Essa atmosfera plural também trouxe importante contribuição no que diz 

respeito ao papel das mulheres dentro dessa comunidade de dança. As 

mulheres não só eram maioria numérica como também tinham o mesmo status 
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e exerciam os mesmos papéis de seus colegas homens. Essas mulheres 

artistas tomaram funções de direção e liderança, tanto quanto os homens, 

empoderando e legitimando o seu fazer artístico e influenciando as outras 

artistas das gerações seguintes.  
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3.2 INTERCESSÕES ENTRE O PÓS-MODERNISMO E O ESTILO 

TRIBAL AMERICANO DE DANÇA DO VENTRE 

 

 

 Após análise das características pós- modernas que influenciaram a 

dança a partir da década de 1960, seguiremos buscando conexões com o 

Estilo Tribal Americano cujo surgimento também ocorreu dentro deste contexto 

sócio- cultural. E dando continuidade ao tópico anterior, começaremos a partir 

da idéia de comunidade que fora adotada pelos coletivos de vanguarda como 

modelo alternativo de fruição e exercício de criatividade, liberdade e 

democracia, tornando-se um de seus aspectos mais fundamentais e 

simbólicos. 

Como visto, o coletivo coreográfico Judson Dance Theater, símbolo da 

dança pós-moderna, sempre buscou trabalhar de forma a encorajar os valores 

de comunidade, democracia e igualdade entre seus integrantes. Essa 

preocupação sempre presente nas obras deste grupo de dança pós- moderno 

é descrita por Sally Banes na obra “We Shall Run” (Nós correremos) da 

coreógrafa Yvonne Rainer da seguinte maneira: 

 

(…) 12 adultos em grupo – bailarinos e não bailarinos, em 

trajes de trabalho que vão de ternos a calças de moleton – 

correm disciplinadamente em platôs cambiantes, que os fazem 

agrupar-se e reagrupar-se por sete minutos, à música de 

Berlioz. Não há quaisquer líderes permanentes; em todo o 

tempo alguém parece encabeçar o grupo uma vez, e o plano 

mutável do assoalho garante que uma nova volta produzirá um 

novo líder – dessa vez, a partir da parte de trás do bando. E os 

líderes temporários às vezes são homens, às vezes mulheres; 

o grande grupo não é dividido em facções, mas 

harmoniosamente e, com uma expressão decidida, se divide 

constantemente em grupos casuais, depois se reúne. A 

imagem é de uma séria, e até heroica, coletividade igualitária. 

(BANES, 1999, p. 54) 
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Somente nesta breve descrição podemos sinalizar diversas 

características em comum, e em determinado momento do texto é possível até 

mesmo um leitor desavisado equivocar-se a ponto de entender a descrição 

como uma performance do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. Isso 

porque em ambos os casos, dentre outros motivos, existe uma organização em 

grupo, uma formação que prevê vários dançarinos juntos durante a 

apresentação, formando um coletivo. 

Não é muito comum apresentações solo dentro do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre, uma vez que uma de suas principais 

características reside na interação entre os dançarinos. Segundo Kajira 

Djoumahna, até as apresentações solo acontecem com pelo menos outro 

dançarino no palco e, mesmo nesse caso, não deve ser o foco da performance. 

Segundo ela, é o trabalho em grupo de duas ou mais pessoas na maior parte 

do show que o define como sendo “Tribal”. (DJOUMAHNA, 2003, p. i, tradução 

nossa) 

Embora o solo não seja comum, eventos com bailarinos convidados 

exemplificam ocasiões em que é possível presenciar solistas de Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre. Nessas apresentações, organiza-se um 

espaço para que esta principal atração possa fazer uma performance sozinha. 

Porém, mesmo nesses casos o solo é bastante incomum já que, não raro, os 

bailarinos convidados por vezes solicitam dançar com os organizadores, caso 

estejam familiarizados com a linguagem do Estilo. 

A existência do grupo é tão importante para o Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre que todo o seu sistema desenvolve-se a partir da 

improvisação coordenada em grupo que se dispõe em determinadas 

Formações pré-estabelecidas.26 Majoritariamente essa dança é concebida para 

que grupos de dançarinos consigam dançar de forma sincronizada e 

improvisadmente e para garantir esse processo uma série de convenções foi 

estabelecida. Embora a coreografia ensaiada possa existir, principalmente 

quando a performance é realizada em palcos tradicionais de grandes festivais, 

                                                 
26 O detalhamento acerca das Formações do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, será 
explicado no Capítulo III, “Unidade Dentro da Diversidade: Códigos e Convenções do Estilo 
Tribal Americano”, dessa pesquisa. 
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a estrutura da improvisação com as Formações é mantida, segundo Carolena 

Nericcio: 

“Mas foram dois ambientes, o palco e o café, que nos 

empurraram para as coreografias e a improvisação. Conosco, 

nossas coreografias baseiam-se em nosso estilo de improviso. 

(...) O modo como fazemos nossa coreografia baseia-se no que 

estaríamos fazendo se estivéssemos improvisando; as linhas 

de visão ainda são as mesmas, os ângulos ainda são os 

mesmos. A apresentação é uma espécie de improvisação 

formal." (DJOUMAHNA, 2003, p. 17, tradução nossa) 

 

As Formações agrupam conjuntos formados por duas, três, quatro ou 

mais pessoas e embora existam regras específicas que os ordenam garantindo 

o bom funcionamento da performance, o traço mais importante diz respeito ao 

relacionamento dos dançarinos com respeito mútuo, empatia e tolerância. 

Ademais, segundo Burnam “O sentimento de comunidade entre os dançarinos 

é fortalecido pela idéia geralmente aceita de que “qualquer um pode fazer isso”, 

independentemente da idade, tamanho do corpo ou sexo.” (BURNAM, 2012, p. 

91, tradução nossa) 

Retornando à análise de “We Shall Run”, também percebemos que 

numa apresentação do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre não há 

líderes permanentes, devendo haver o compartilhamento da liderança por parte 

de todos os membros do grupo. Dentro das formações, o líder é o membro que 

fica localizado à esquerda e à frente dos demais, direcionando os movimentos 

do Vocabulário que serão utilizados. Posicionado desta maneira, dentro de um 

ângulo de performance específico que esclareceremos mais à frente, todos os 

membros poderão acompanhá-lo através de seus movimentos claros e 

assertivos, suscitando a mesma expressão decidida de “We Shall Run”.  

Para um grupo de Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, a 

liderança além de ser um momento provisório, não representa plena vantagem 

para o líder já que o impede de manter contato visual com os demais membros. 

Por conta dessa desvantagem espacial, convencionou-se que cabe ao líder 

decidir os passos do repertório que serão utilizados durante o período que 
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estiver guiando o seu grupo, o qual deverá manter-se leal e corresponder aos 

movimentos que lhes são designados, bem como determinar o momento que 

sua liderança finaliza, encorajando a troca e dando voz à outro participante. 

Existe, portanto, um jogo recíproco que incentiva o espectador a ver as 

negociações intersubjetivas sendo travadas entre os dançarinos 

improvisadores que dançam em resposta uns aos outros. Quanto maior a 

habilidade do líder em antecipar as trocas sutis de movimento através de 

gestos claros e assertivos e quanto mais coesa for a resposta de seus 

seguidores, melhor o resultado da sincronia de grupo durante a performance. 

Assim, o compartilhamento da liderança dentro do sistema de improvisação 

coordenada destaca e conecta todos os membros igualitariamente, conferindo 

à apresentação uma experiência dinâmica e coletiva. A esse respeito Burnam 

considera: 

 

A atuação do Estilo Tribal Americano torna-se um esforço 

comunitário e um cenário de jogo entre identidades subjetivas 

para o objetivo coletivo da sincronicidade. A alegria que os 

dançarinos sentem ao manter a coreografia, apesar do 

constante risco de cair fora do uníssono, une a comunidade de 

uma forma que persiste fora do palco. (BURNAM, 2012, p. 93, 

tradução nossa) 

 

Outrossim, uma das formações mais interessantes do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre é conhecida como chorus [coro] e acontece 

geralmente quando há um número grande de dançarinos, a partir de 5 ou mais, 

possibilitando a disposição de uma parte deles em meia lua enquanto a outra 

parte se localiza em seu centro. Tanto o grupo disposto em meia lua como o 

grupo do centro (essa disposição no centro é conhecida como feature, aludindo 

a “destaque” em português) passa a ter lideranças próprias e a beleza da 

performance consiste na dinâmica de ter dois grupos trabalhando de forma 

independente um do outro, mas completamente interligada. Duetos, Trios e 

Quartetos emergem desse coro em meia lua que executa movimentos mais 

simples preocupando-se em não desviar a atenção do centro. Este, por sua 
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vez, executa um vocabulário mais impactante e é encorajado a todo o momento 

pela meia lua com zaghareets.27 Após realizar um conjunto de movimentos de 

curta duração o centro retorna à meia lua, cedendo lugar para outro conjunto 

de dançarinos que passam a ocupar o meio. Assim, existe uma alternância 

harmoniosa de liderança não só entre os membros que estão fazendo parte da 

meia lua e do centro, mas também entre os dois grupos entre si, dissolvendo 

qualquer possibilidade de cisão ou facção entre os integrantes, tal como 

observamos na obra pós-moderna de Yvonne Rainer. 

Sendo a organização em grupo um dos elementos que mais o define, 

podemos perceber uma constante na fala de Carolena Nericcio Bohlman, 

aclamada como a criadora do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre no 

que diz respeito à importância dada aos valores coletivos e de comunidade. 

Uma importante fonte de registro e pesquisa sobre essa dança é encontrada na 

série de vídeos “Tribal Basics” lançados por Carolena Nericcio Bohlman e seu 

grupo FatChanceBellyDance®  a partir de 1993, como sinalizamos no Capítulo 

anterior. Neste vasto e rico material, a fundadora buscou compilar grande parte 

das informações necessárias para o estudo do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre, servindo também como importante meio de divulgação em 

todo o mundo. Como nos é sensível perceber, embora muitas informações 

tenham sido acrescentadas ou modificadas desde o lançamento do primeiro 

volume, é inegável a importância desse material para seus estudantes e 

apreciadores. 

Na abertura do primeiro volume intitulado “Dance Fundamentals” 

[Fundamentos da Dança] lançado em 1999 como uma revisão do VHS lançado 

                                                 
27 O zaghareet é uma espécie de ululação vocal que remonta à Grécia antiga, onde a prática 
era chamada de ololuge, uma referência onomatopoética ao som. Apresentado em ambientes 
sociais comemorativos onde a música ao vivo e dança também estão presentes, o zaghareet 
também pode ocorrer em uma variedade de circunstâncias cotidianas, mas em quase todos os 
casos conota alegria.Os artistas geralmente fazem zaghareet para expressar sua emoção, 
deleite e /ou encorajamento para os outros presentes. A prática tende a ser contagiosa, pois 
depois de ouvir, outros tendem a se unir, mesmo sem saber de onde o som estar vindo já que a 
maioria dos praticantes cobre suas bocas com as mãos ou roupas (movimentar a língua nas 
laterais da boca ou nos dentes em rápida sucessão para produzir o som geralmente é 
considerado um gesto imoral e deseducado). Isso produz um efeito onipresente que tanto 
desloca o ouvinte quanto desenvolve a experiência compartilhada, e a coletividade do 
desempenho amplia seu poder afetivo. Para as mulheres do Oriente Médio representa ainda 
uma contradição a lógica orientalista, pois trabalha contra a imagem da mulher árabe oprimida 
e “silenciada”. (DRURY, 2013, p. 3, tradução nossa) 
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em 1993, Carolena comenta:  

 

Em 1993 nós lançamos o primeiro vídeo instrutivo focado em 

nossa versão do que seria a Dança do Ventre Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre. (...) Até hoje mantemos nossos 

olhos e ouvidos abertos e estamos sempre acrescentando ao 

nosso repertório. A Dança do Ventre Estilo Tribal é em grande 

parte improvisação usando passos simples e gestos de forma 

repetitiva, construída sobre a música e a interação entre os 

dançarinos. (TRIBAL BASICS: DANCE FUNDAMENTALS, 

1999, 01:15 min, tradução nossa) 

 

No volume seis desta mesma coleção, “Improvisational Choreography” 

[Coreografia Improvisada] Carolena reforça a necessidade de integrar o grupo 

com um objetivo comum e em cooperação até que os passos e movimentos se 

tornem tão fluidos que permitam a percepção do outro. Enquanto sistema de 

improvisação coordenada baseada em formações coletivas, a sincronização 

entre os membros do grupo se dá a partir de sua interação e cooperação com 

base num vocabulário comum, músicas simples e atenção mútua: 

 

O conceito de ATS é interpretado de forma diferente por todo o 

mundo, mas a idéia principal que sempre se repete é a de um 

grupo de dançarinos juntos, celebrando seus corpos e 

honrando a música através do movimento. Um de seus 

principais aspectos é a sincronia entre seus membros que 

parecem dançar com um só, embora mantenham suas 

características individuais ao mesmo tempo. Esta harmonia é 

alcançada a partir do estudo dos mesmo passos e movimentos, 

pela resposta conjunta a uma música já familiarizada e ao 

conhecimento prévio da individualidade entre os membros. 

(TRIBAL BASICS: IMRPOVISATIONAL CHOREOGRAPHY, 04:20 

min, tradução nossa) 

 

Democrática e plural, embora a dança pós-moderna não descartasse por 

completo a utilização de técnicas elaboradas a exemplo dos movimentos 
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cunninghamescos para citações de Balé, uma de suas principais características 

era a utilização dos gestos cotidianos e atividades ordinárias não estilizadas, 

com o objetivo de fugir do virtuosismo exagerado do modernismo e aproximá-la 

de todas as audiências possíveis. Banes esclarece que para essa geração, a 

exibição de corpos comuns e atos do dia-a-dia anuncia uma síntese de arte e 

vida diária, esferas que a cultura industrial havia separado. (BANES, 1999, p. 

100).  

No exemplo estudado de “We Shall Run” observa-se que a dança se 

perfaz no ato ordinário de correr. Há uma transformação da representação para 

perfomatização em que a corrida é a própria dança. Da mesma forma, o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre não raro utiliza movimentos simples 

baseados em gestos corriqueiros, como é o caso do “re-shanka” onde o 

dançarino simula torcer um lenço com as mãos e o “taxeem” que é descrito por 

Carolena como “um caminhar no mesmo lugar”28. Ela ainda acrescenta o uso 

de movimentos ordinários ao elencar as principais influências do estilo, sendo 

este um elemento importante para conectar a audiência sem descartar a 

possibilidade de agregar novos componentes ao repertório ao esclarecer que 

“(...) há também elementos do gesto cotidiano nos passos. O público 

geralmente se conecta inconscientemente por causa da familiaridade presente 

na memória muscular coletiva.” (TRIBAL BASICS: DANCE FUNDAMENTALS, 

1999, 02:20 min, tradução nossa) 

Como vimos, incentivados pelos ensinamentos de Robert Dunn, os 

membros do Judson Dance Theater utilizavam os mais diversos métodos 

coreográficos que variavam desde procedimentos ao acaso, utilização de 

roteiros, colagem, justaposição, uso de senhas, improvisação, repetição, jogos, 

dentre outros. O método coreográfico passou a ser visto com uma grande 

arena para a criatividade e se tornou mais importante muitas vezes do que a 

própria invenção do movimento. Essa diversidade de métodos tinha por 

finalidade gerar infinitas possibilidades de criação dentro de uma mesma 

performance, além de uma função psicológica importante já que fazia com que 

                                                 
28 Os movimentos “taxeem” e “re-shanka”, bem como todo o Vocabulário do Estilo Tribal 
Americano de Dança do Ventre será estudado no Capítulo III, “Unidade Dentro da Diversidade: 
Códigos e Convenções do Estilo Tribal Americano”, do presente trabalho. 
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o coreógrafo perdesse o controle em determinados momentos, posto que não 

haveria uma coreografia exata a ser seguida e sim fatores externos e 

imprevisíveis que influenciariam o resultado final da apresentação. Essa quebra 

de dominação e autoridade hierárquica foi um pensamento norteador dos 

artistas pós-modernos e junto com a liberdade de criação e experimentação 

foram elementos que influenciaram as gerações de coreógrafos seguintes.  

A improvisação, repetição e reprodução de movimentos, utilização de 

senhas, colagem com outras linguagens e técnicas foram métodos de criação 

coreográfica que se incorporaram ao Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre, conforme percebemos nas falas de Carolena Nericcio e nas 

apresentações do FatChanceBellyDance®. Numa correspondência pessoal de 

Taaj, editora da Revista Zaghareet! e diretora da trupe World Tribe, endereçada 

à Kajira em 1998 a editora e dançarina afirma que é o sistema de improvisação 

coordenada que torna o estilo de fato “tribal”. E para ocorrer a improvisação 

seria necessário a existência de um grupo, ou mais especificamente de uma 

tribo. O trecho abaixo realça a importância e funcionalidade do coletivo dentro 

do processo criativo da performance, que ocorre espontaneamente e de forma 

descentralizada, requerendo apenas o conhecimento prévio da linguagem 

comum do estilo entre todos os membros. 

 

(...) é preciso ter uma linguagem comum de passos de dança 

que todos os membros do grupo utilizem e dentro desses 

passos você poderá improvisar livremente. O que torna isso tão 

legal é que se dançarinos de outras áreas compartilharem essa 

linguagem comum, todos podem dançar juntos sem saber 

nenhuma coreografia. (DJOUMAHNA, 2003, p. 7, tradução 

nossa) 

 

Nesse trecho embora percebamos a improvisação como um dos fatores 

de similaridade com o método utilizado pelos coletivos pós-modernos também 

percebemos um contraste no que se relaciona ao uso de uma linguagem 

comum. Embora o Judson Dance Theater não apresentasse um repertório fixo 

de movimentos já que seus métodos variavam de procedimentos ao acaso à 
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improvisação, seu vocabulário envolvia desde movimentos ordinários e 

cotidianos à técnicas mais especializadas como Balé, atletismo e mesmo a 

dança moderna, em sintonia com o espírito democrático de pluralidade que se 

experimentava nos anos 60. No entanto, segundo Moura, “A partir da década 

de 70, as características predominantes da dança pós-moderna de 60, como o 

movimento não virtuoso, corpos comuns e a falta de um repertório fixo 

começaram a perder impacto.” (MOURA, 2005, p. 31) Alguns coreógrafos 

começaram a pesquisar e elaborar uma linguagem técnica mais refinada como 

é o caso de Twila Tharp cuja rigorosa estrutura coreográfica utilizava um 

vernáculo de dança próprio. (BANES, 1999, p. 296) 

O sistema de improvisação coordenada do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre é descrito no já citado volume seis da série “Tribal Basics” 

[Tribal Básico], “Improvisational Choreography” [Coreografia Improvisada]. 

Dentre outras considerações importantes, Carolena explica que o caráter de 

improvisação originou-se por conta da impossibilidade de conhecer 

previamente o local da apresentação, que variava tanto em relação ao formato 

quanto à disposição do público. Era necessário assim, um sistema que 

mantivesse a sincronização do grupo independente das circunstâncias da 

performance e para isso  estabeleceu-se um vocabulário padrão de 

movimentos, executado repetidamente com as mesmas estilizações e códigos 

de transição, a utilização de músicas simples sem muitos efeitos e variações e 

a organização dos participantes em formações pré–estabelecidas que 

compartilhavam a liderança entre si. Esse sistema de improvisação funciona 

como uma linguagem universal entre os praticantes. Estando fluentes nessa 

língua, indivíduos que acabaram de se conhecer podem dançar juntos 

improvisadamente e em sincronia, sendo essa conexão não verbal de grupo 

um dos aspectos mais bonitos e característicos do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre.  

Para haver conexão é preciso ater-se profundamente ao grupo, pois 

somente se os membros estiverem interagindo e relacionando-se entre si 

perceberão as senhas sutis para as transições de passos e troca de liderança, 

por exemplo. No entanto, embora essa conexão parta primariamente de uma 
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experiência subjetiva entre os integrantes do grupo, em nenhum momento a 

apresentação deve intentar desprezar o público, já que sua performance 

também cumpre uma função de entretenimento. Assim, desenvolveu-se entre 

eles o uso da visão periférica possibilitando que seu olhar se mantenha 

acolhedor para a platéia sem perder o foco no grupo e na relação subjetiva que 

deve haver entre os membros. 

Finalmente, a música é um fator importante para a improvisação do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre que necessita de composições e 

contagens simples, geralmente folclóricas, ao invés de músicas orquestradas e 

muito complexas, o que dificultaria o processo do grupo durante o improviso. 

Diferente da primeira geração de pós-modernistas da década de 60 que 

desprezava completamente a ligação da música com a dança (não da 

colaboração musical com outros artistas), os quais consideravam elementos 

independentes, nos trabalhos dos coreógrafos pós-modernos da década de 80 

e no ATS® percebe-se uma relação de interdependência.29 O dançarino deve 

sentir e interpetar a música de tal forma que Carolena Nericcio chega a 

considerar a música como a ponte que conecta o dançarino à audiência. 

(BOHLMAN, ADAMS, 2014, p. 60, tradução nossa)  

A utilização de senhas durante o processo de criação não é algo inédito 

ao Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, sendo amplamente utilizada 

nos trabalhos de artistas pós- modernos como Ruth Emerson e Simone Forti 

que utilizavam os números não para fazer a contagem de seus movimentos 

dentro de uma estrutura numérica, mas para associar a certos movimentos ou 

ações (por exemplo o número 5 poderia significar colocar a cabeça para baixo, 

o número 3 poderia ser a senha para fechar as pernas, etc). (BANES, 1994, p. 

15, tradução nossa). 

A exploração de novos métodos coreográficos e o estímulo à liberdade 

                                                 
29 O retorno à musicalidade observado no trabalho dos coreógrafos pós-modernos da década 
de 80 é observado no trabalho colaborativo com compositores (um traço recorrente desde a 
década de 60), no uso da música gravada de todos os tipos (do rock and roll à música folclórica 
e de Bach à música padrão do Ballet) e até mesmo, seguindo Meredith Monk, na composição 
de suas próprias músicas (como Laura Dean e Diane Martel).  Essa conexão entre a música e 
o imaginário popular da dança aumentou a acessibilidade da dança pós-moderna para grandes 
audiências e o retorno à teatricalidade. (BANES, 1994, p. 336 e 337, tradução nossa).  
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de criação entre os grupos de dança foi um dos grandes legados do grupo 

Judson Dance Theater para as gerações seguintes, além de deixar a 

importante mensagem de que não só qualquer método seria permitido, mas 

também qualquer movimento e qualquer corpo.  Influenciados pelas idéias de 

John Cage de que tudo é possível esse grupo levou adiante as idéias das aulas 

de Robert Dunn e Merce Cunningham, estabelecendo igualdade e 

oportunidade para todos. Segundo Moura, “os executantes de uma dança 

poderiam ser bailarinos altamente preparados até pessoas não preparadas, ou 

seja, não havia hierarquia baseada em habilidades técnicas.” (2005, p. 21). O 

paradoxo do Estilo Tribal Americano em relação ao corpo reside no fato de que 

reagindo a noções de beleza convencionais, embora ele aceite qualquer corpo 

para a dança independente de idade, gênero, tamanho ou treinamento anterior, 

o seu modelo de dançar é entendido como belo, diferente do pós-modernismo 

onde a retórica do belo e do sublime não existem (BANES, 1999, p. 255). No 

entanto, essa fascinação pelo corpo natural e destreinado do dançarino 

evidenciada pelos coreógrafos pós-modernos da década de 60 é substituída 

pela noção de um corpo atlético e modelado, com a ascenção das academias e 

casas de spa dos anos 80.30 Dessa forma, para essa nova geração de 

dançarinos pós-modernos havia uma preocupação muito maior não só com o 

treinamento do corpo, mas também com a estética visual da dança. A esse 

respeito: 

 

Os coreógrafos vanguardias da década de 60 eram fascinados 

pelo corpo “natural” de dançarinos sem treinamento. Nos anos 

80 onde todos estavam correndo, nadando, ou levantando 

pesos, a idéia de um corpo ordinário havia mudado, a própria 

noção de corpo natural foi questionada, e mesmo danças 

sociais passaram a ser altamente coreografadas. Nos 

concertos para palco o treinamento técnico da dança atingiu 

níveis estratosféricos. Coreógrafos de todas as crenças 

                                                 
30 Em seu retorno ao virtuosismo técnico a dança-moderna da década de 80 passa a 
interessar-se pela estética do belo, demonstra um senso refinado de musicalidade além de 
utilizar um repertório fixo de movimento com técnicas variadas inclusive com a construção de 
companias permanentes. (BANES, 1994, p. 336, tradução nossa). 
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estéticas faziam esforços com super dançarinos treinados em 

diversas habilidades de performance (...). (BANES, 1994, p. 

296, tradução nossa) 

 

A diversidade que identifica o Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre como completamente democrático é percebida tanto nos valores de 

comunidade como nos grupos de mulheres com corpos completamente fora do 

padrão orientalista moldado pelo Ocidente.31 Carolena Nericcio, ela própria 

jovem, tatuada e homossexual tem uma postura completamente feminista ao 

colocar o nome de seu grupo FatChanceBellyDance® – significando nenhuma 

chance de fazer um show privado- como uma resposta a uma visão 

reducionista da Dança do Ventre enquanto satisfação do prazer pessoal da 

platéia ou indivíduo masculino. (DJOUMAHNA, 2003, p. 18, tradução nossa). 

Assim, percebemos o potencial transformador do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre ao desafiar noções convencionais de gênero, corpo e 

identidade, sendo uma estratégia de transgressão das normativas restritivas e 

limitações cotidianas da sociedade. Ao redefinir a imagem do seu dançarino, 

abrindo espaço para a diversidade, o estilo modifica e empodera não só o 

relacionamento do praticante com seu próprio corpo como também a visão do 

público em não negar a subjetividade de seus dançarinos.  

O FatChanceBellyDance® populariza e incentiva caminhos na cena da 

Dança do Ventre americana para grupos formados por mulheres com corpos 

diversos, modificados por tatuagens e piercings, fora dos padrões atléticos 

modernistas e dos grandes ícones orientalistas de Dança do Ventre cuja 

imagem é um legado do colonialismo e exploração orientalista de Hollywood.  

Ao democratizar o acesso, o Estlo Tribal Americano de Dança do Ventre tenta 

confrontar o quadro representativo sexualizante que tradicionalmente 

acompanhava a Dança do Ventre. Ao fazê-lo, o estilo aproxima não só um novo 

perfil de dançarinos cuja experiência transformadora lhes permitiu ter um 

relacionamento mais íntimo e fortalecido com seu próprio corpo e sua 

                                                 
31 Focados na idéia de comunidade, os grupos do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 
aceitam e acolhem abertamente os homens, embora grande parte da fala nesses grupos diga 
respeito ao empoderamento das mulheres e ao desafio de combater estereótipos da mídia não 
realista e sexualizada sobre os corpos das mulheres. (BURNAM, 2012, p. 90, tradução nossa) 
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comunidade como também suscita a percepção do público sobre a 

personalidade e presença desses dançarinos. 

Para os artistas pós- modernos o corpo real e não idealizado fora 

esquecido e sanitizado pela arte. O novo cânone corporal ditava um corpo 

individualista, privado e inatingível enquanto que os artistas pós- modernos 

buscavam um corpo efervescente, aberto ao mundo e permeável a novas 

possibilidades. Entendiam o corpo como símbolo profundamente político, 

elemento transgressor capaz de desafiar a representação clássica elitista e 

livre de qualquer repressão. Dessa forma redefiniram o corpo, libertando-o 

daquela imagem heróica e inflada das danças modernas e o abundaram de 

liberdade e experiência criativa. 

 

Até a dança, a arte do corpo, se empenhara no mascaramento 

da materialidade humana (...). Num período em que o corpo foi 

se tornando cada vez mais livre das restrições sociais em 

terrenos da cultura americana em geral, como a atividade 

sexual, a dança social e a moda, os artistas tomaram uma 

posição de vanguarda em acentuar a primazia da experiência 

corporal. (BANES, 1999, ps. 252 e 253) 

 

 Através do corpo era possível refletir e manifestar-se politicamente, 

tendo as danças pós- modernas um caráter contestador da realidade do Pós- 

Guerra. As danças Pós- Modernas falam muitas vezes de lutas contra o 

racismo, homofobia, perseguição às minorias e desigualdades, pregam a 

democracia e liberdade e abraçam métodos de improvisação e coletividade. 

Interligado ao aspecto de comunidade, o Pós- Modernismo ainda ofereceu 

através da dança um lugar de empoderamento para as mulheres, esculpindo 

um novo espaço de trabalho e um status para a artista mulher que prenunciou 

as demandas feministas dos anos setenta para as gerações seguintes. 

 

Dois aspectos de comunidade do Judson Dance Theater são 

notáveis: o primeiro é que, nele as mulheres não só tinham 

status equivalente ao dos homens, como eram maioria 
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dominante. (...) na comunidade construída em torno do Judson 

Dance Theater, as mulheres emergiram de suas fileiras de 

meramente amigas dos artistas para criar um espaço (que 

todos, tradicionalmente, consideravam território das mulheres) 

em que pudessem tomar a direção e ser artistas criativas, não 

de um modo proto- separatista, mas em concerto com seus 

colegas homens. (...) Era uma transformação importante pois, 

ao assumirem o papel de artistas sérias, essas bailarinas 

legitimaram as mulheres como artistas em outros campos, nas 

duas décadas seguintes. (BANES, 1999, ps. 101 e 102) 

 

O Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre é essencialmente 

feminista, pois acolhe grupos diversos de mulheres num mesmo coletivo, 

celebrando suas diferenças. Sem distinção de idade, tipo físico, raça e 

orientação sexual, celebra-se através da dança o empoderamento feminino. A 

postura régia de seus membros denota um ambiente de confiança e incentivo 

mútuos, onde a preocupação em agradar a audiência é acessória, apesar de 

não descaracterizar o seu entretenimento.  

As mulheres que o construíram eram elas próprias filhas de imigrantes, 

passaram por violência doméstica e se divorciaram, tinham espírito pioneiro e 

empreendedor (Jamila Salimpour divorciou-se e foi uma das primeiras 

mulheres em São Francisco a dirigir um Café Árabe), algumas eram 

homossexuais, tatuadas, alternativas e com o corpo fora da imagem orientalista 

exagerada que moldou a Dança do Ventre enquanto ferramenta de feminização 

imperialista para justificação da dominação colonial. 

 Praticamente todos os grupos de Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre que se formaram depois, se inspiraram na força e exemplo dessas 

mulheres para montar suas próprias comunidades e grupos, movidos por uma 

mesma linguagem e celebrando precipuamente mulheres trabalhando juntas 

em condição de igualdade, embora dançarinos homens não fossem excluídos. 

Semelhante aos artistas pós- modernos, na busca de garantias e direitos 

iguais, os grupos de ATS® não raro se apresentam em eventos engajados em 

movimentos políticos e sociais, de luta pelas mulheres e outras minorias. 
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Figura 7 – Apresentação do FatChanceBellyDance® em manifestação a favor do aborto
32

 

 

Confirmando ainda um padrão pós-modernista de dupla codificação, 

Carolena expande os espaços de apresentação de seu grupo, levando sua 

performance para eventos alternativos como feiras de tatuagens, feiras ao ar 

livre e praças. Essa diversidade em relação ao espaço da performance é um 

legado que vem desde sua professora Masha Archer que o adotou, por sua 

vez, de sua professora Jamila Salimpour.  

Como veremos no Capítulo IV, “As Três Mulheres Representantes do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre”, a primeira vez que Jamila 

Salimpour apresentou seu grupo Bal Anat foi inclusive numa feira ao ar livre. A 

partir dessa experiência e das implicações que ela suscitou, Jamila Salimpour 

foi creditada por ter lançado a semente para o que se configuraria anos mais 

tarde como o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, desenvolvido por 

Carolena Nericcio. 

 

                                                 
32

 FatChanceBellyDance® em 1989 apresenta em manifestaçãoa favor do aborto no Civic 
Center Plaza de São Francisco/ CA. A faixa do palco diz "Mantenham o aborto seguro, legal e 
acessível”. Foto disponibilizada por Carolena Nericcio para Kajira Djoumahna. (DJOUMAHNA, 
2003, p. 6, tradução nossa). 



77 

 

 

 

 

Figura 8 – Performance ao ar livre da Trupe de Dança Clássica de São Francisco
33

 

 

Não só os espaços alternativos serviram de palco para as performances 

do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, mas também Carolena transita 

pelo território da arte refinada apresentando-se em museus e galerias de arte, 

nos remetendo aí a dupla codificação pós- moderna abordada pelo crítico 

Charles Jencks, já mencionado no Capítulo II, “Cenário Americano Pós- 

Moderno”, deste trabalho. Como visto, esse crítico observa que a natureza 

deliberadamente híbrida da arte pós- moderna é capaz de combinar técnicas 

modernas com estilos tradicionais ou históricos, apelando tanto para um 

público de experts quanto para o público em geral.  

Em seu Livro, Kajira Djoumahna relata a experiência de frequentar o bar 

chamado DNA Lounge em São Franciso, em atividade até os dias de hoje, 

                                                 
33

 Performance de 1983 ao ar livre da “The San Francisco Classic Dance Troupe” [Trupe de 
Dança Clássica de São Francisco], dirigido por Masha Archer. No centro, Carolena Nericcio, 
aluna de Masha e integrante do grupo dirigido por ela. Disponível em 
<https://www.webstagram.one/media/BuOBz1vFhZo>. Acesso em 13/05/2019. 

https://www.webstagram.one/media/BuOBz1vFhZo
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conhecido por apresentar grandes shows de punk rock no início dos anos 80 e 

eventos de tatuagem. Não raro o  FatChanceBellyDance®  apresentava-se no 

DNA Lounge, sendo a única trupe na cidade apropriada para essa plateia 

alternativa. Ao mesmo tempo, também era possível ver o grupo na parte mais 

“culta” da cidade, entretendo o público em exposições de arte. (DJOUMAHNA, 

2003, p. 8, tradução nossa) 

 

 

Figura 9 - Performance do FatChanceBellyDance® em 1988 na Galeria de Arte Alligator
34

 

 

A colagem de estilos, técnicas e outras linguagens enquanto 

característica pós-moderna é também elemento que define e identifica o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre não só visualmente. Os coreógrafos pós-

modernos retiravam sua inspiração de fontes variadas, desde entretenimentos 

populares a eventos tradicionais, tanto da indústria fashion como do mundo das 

artes, dos sons do punk rock, new wave e do estilo de rua, misturavam gestos 

                                                 
34 FatChanceBellyDance® apresenta-se em 1988 em São Francisco na Galeria de Arte 
Alligator. (DJOUMAHNA, 2003, p. 8). No centro à direita Carolena Nericcio e à esquerda 
Paulette Rees- Denis, então sua aluna e integrante do grupo. 
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do cotidiano com técnicas mais elaboradas, faziam performances em que a 

dança, música e artes visuais estavam interligadas, dentre outras inúmeras 

justaposições. O Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre faz uso desse 

atributo não só na música utilizada e em seu dress code onde elementos 

étnicos estão presentes da cabeça aos pés dos seus dançarinos, mas em sua 

própria espinha dorsal sustentada por elementos de danças indianas, norte-

africanas e do Oriente Médio misturadas ao Flamenco espanhol e informações 

de corpo e mundo contemporâneos aos seus dançarinos. 

A própria utilização de elementos étnicos e tribais não é inédita ao estilo, 

pois até mesmo essa tendência já era observada em alguns artistas pós-

modernos. Nos chama atenção a obra de Molissa Fenley, coreógrafa 

americana que cresceu na Nigéria e que mistura memórias das danças rituais 

Africanas com gestos de danças sociais e tradicionais americanas. 

  

Em certo sentido uma forasteira para as duas culturas – uma 

mulher branca americana crescida na Nigéria, Fenley retornou 

aos Estados Unidos como uma jovem mulher que viveu através 

das tradições de dança teatrais e sociais dos anos 1950 e 1960 

nos Estados Unidos - ela possui certa objetividade sobre estilos 

de movimento que parecem libertá-la de convenções. Ela 

mistura uma sensibilidade da dança ritual Africana, na qual 

música, canção, movimento, e o simbolismo da expressão 

cultural estão intrinsecamente entrelaçados com a precisa 

consciência de sua herança como coreógrafa Americana. 

(BANES, 1994, p. 259, tradução nossa) 

 

 Diante do exposto acima é possível observar os diversos pontos de 

contato entre a dança Pós- Moderna e a Dança do Ventre Estilo Tribal 

Americano, até mesmo porque suas criadoras são contemporâneas ou viveram 

durante este momento histórico singular. Não é difícil inferir que todo esse 

contexto histórico efervescente exerceu influência fundamental para surgir nos 

Estados Unidos uma dança tão plural estilisticamente e tão atenta a conceitos 

de comunidade e democracia, focado em grupos de mulheres que se 
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empoderam mutuamente e transgridem barreiras sociais rigidamente impostas.   

Sendo uma nação fundada ela mesma por imigrantes, os Estados Unidos 

favoreceu o surgimento de uma dança que não só agregou valores de tribos 

antigas do Oriente Médio, mas os amalgamou com suas próprias experiências 

e sensibilidades artísticas contemporâneas. Não à toa, o seu florescimento 

acontece num momento de vanguardismo, desejo por mudanças e busca pela 

diversidade.  

Para fins didáticos, organizamos uma tabela ilustrativa que elenca os 

principais pontos de intercessão entre a dança que se desenvolveu 

principalmente na década de 60 durante a vanguarda da Dança Pós-Moderna 

nos Estados Unidos com o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. Nessa 

mesma tabela é possível perceber que os contrastes com esse período o 

aproximam singularmente da Dança Moderna do início do século XIX.  

 

 

Semelhanças entre o Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre e a 

Dança Pós-Moderna Americana: 

 

Contrastes entre o Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre e a 

Dança Pós-Moderna Americana: 

 

Preocupação com temas sociais, políticos 

e globais; 

Valorização da comunidade; 

Predileção pelo grupo em vez do solo; 

Aceitação de qualquer corpo; 

Apreço ao passado; 

Colagem; 

Justaposição; 

Repetição; 

 

Modo de dançar belo X Despreocupação com 

o belo e sublime; 

Vocabulário padrão X Repertório mutável; 

Figurino X Roupas do cotidiano; 

Musicalidade X Autonomia;  
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Improvisação; 

Utilização de senhas; 

Compartilhamento da liderança; 

Gestos baseados no cotidiano; 

Diversidade em relação ao espaço da 

performance; 

Diversidade em relação a orientação dos 

dançarinos no espaço da performance. 

 

Tabela 1 - Semelhanças e Contrastes entre o Estilo Tribal Americano de Dança do 
Ventre e a Dança Pós-Moderna Americana. 
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4. UNIDADE DENTRO DA DIVERSIDADE: CÓDIGOS E 

CONVENÇÕES DO ESTILO TRIBAL AMERICANO DE DANÇA DO 

VENTRE 

 

 

Após analisar o contexto histórico Pós - Moderno que exerceu grande 

influência em todas as gerações de artistas contemporâneos que se seguiram 

e observar as inúmeras similaridades com o Estilo Tribal Americano de Dança 

do Ventre, desde as suas noções iniciais, passaremos a tentar entender como 

e em que momento específico esse conjunto de informações e técnicas passou 

a ser visto como um estilo que, muito embora tenha sua profunda conexão com 

a dança do ventre de cabaré americano tendo mantido inclusive a familiaridade 

em sua denominação, possui sua própria autonomia. 

Como analisaremos no Capítulo IV, “As Três Mulheres Representantes 

do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre”, a primeira vez que se 

empregou o termo “tribal” na Dança do Ventre foi para remeter ao trabalho da 

bailarina Jamila Salimpour que já na década de 1950 desenvolvia um formato 

de apresentações de Dança do Ventre inovador com seu grupo de dança Bal 

Anat durante a Northern California Renaissance Pleasure Faire. O formato foi 

se desenvolvendo à medida que Jamila ia adquirindo mais conhecimento sobre 

a dança do Oriente Médio, sem descartar suas próprias experiências e 

habilidades artísticas.  

Tempos depois, sua aluna Masha Archer segue o formato de Jamila, 

mas de forma multidisciplinar acrescenta sua visão e habilidades enquanto 

artista visual, promovendo significativas modificações no figurino, no método de 

sincronização coreográfica e realçando uma filosofia de tribo que incentivava o 

empoderamento entre os membros do grupo. No entanto, nem Jamila 

Salimpour nem Masha Archer reivindicaram para si a criação de um novo estilo, 

nem o chamaram de “Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre”, pelo 

contrário continuavam denominando seus formatos simplesmente de Dança do 

Ventre. 

Carolena Nericcio começa a estudar com Masha a partir de 1974 
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fazendo parte da sua Trupe de Dança Clássica de São Francisco até sua 

dissolução em 1987. Somente a partir deste momento Carolena decide ensinar 

e apresentar com seu próprio grupo, o FatChanceBellyDance®. Baseando-se 

nas aulas de Masha, na abordagem de Jamila e em suas próprias idéias sobre 

o estilo que passa a incluir movimentos baseados também no Kathak indiano e 

Flamenco espanhol, Carolena começa a trabalhar no que se tornaria o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre tal qual o conhecemos atualmente. No 

entanto, nem mesmo Carolena tinha intenção inicial nem a visão de criar um 

novo estilo que “se separasse” da Dança do Ventre. Aberto a novas idéias, foi a 

partir das experimentações ao longo dos anos que seu grupo desenvolveu uma 

base forte que não apenas estrutura, mas individualiza um novo estilo de 

dança, mantendo-se ainda a flexibilidade para novas influências. É essa base 

desenvolvida experimentalmente por Carolena e seu grupo, formada por um 

conjunto de códigos e convenções próprios, além de uma filosofia de 

comunidade que dão forma e sedimentam o estilo que foi chamado finalmente 

por ela e seu grupo de Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre a partir da 

década de 1990. 

Ao entender o conjunto de notações e códigos que propiciaram a 

identificação do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre como uma forma 

de dança que tem características e significações independentes, proprias frente 

às danças que a influenciaram, acreditamos explorar e desenvolver 

consequências conceituais do campo de investigação inaugurado por Susan 

Leigh Foster, coreógrafa, dançarina e estudiosa da dança, cujo livro tomado 

como referência neste trabalho, “Reading Dancing: Bodies and Subjects in 

Contemporary American Dance’’ (1986) foi o primeiro a considerar a relevância 

da teoria pós-estruturalista para a pesquisa de dança, recebendo o Prêmio 

DeLaTorre Bueno. 

Segundo Foster, uma vez familiarizado com o movimento através do 

conhecimento de seus padrões de ritmo, esforço, e design visual, um 

observador é capaz de apreender os códigos e convenções coreográficas que 

dão significação à dança. Essas convenções situam a dança no mundo e entre 

as danças que a precederam. Elas também dão coerência interna e integridade 
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à dança. Quando essas convenções encontram-se situadas numa dança em 

particular, o observador é capaz de entender não só o que aquela dança 

representa, mas também como ela elabora seu sentido. (FOSTER, 1986, p. 59) 

O modelo apresentado por Foster aborda cinco categorias ou variáveis 

no interior de uma perspectica contemporânea: a moldura – o modo como a 

dança se distingue como um evento único; o modo de representação – a 

maneira como a dança se refere para o mundo; o estilo – a forma como a 

dança alcança uma identidade individual no mundo e em seu gênero, o 

vocabulário – as unidades básicas ou movimentos pelos quais a dança é feita e 

finalmente a sintaxe – as regras que governam a seleção e combinação de 

movimentos. (FOSTER, 1986, p. 59, tradução nossa) 

A partir destas variáveis e levando-se em consideração que o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre é uma criação contemporânea e 

ocidental recente, muito embora tenha mesclado elementos de danças étnico-

culturais ancestrais, analisaremos sua singularidade, coerência e estrutura que 

a transformam numa forma única de composição de dança. Susan Foster 

aplicou essas variáveis a projetos coreográficos de quatro artistas: Deborah 

Hay, George Balanchine, Martha Graham e Merce Cunningham, um grupo 

eclético de fazedores de dança cujos trabalhos são mais frequentemente 

associados a diferentes tradições e mesmo em diferentes momentos na história 

da dança, eles ainda assim apresentaram seu trabalho contemporaneamente. 

Segundo Foster, as danças de cada um deles exibem uma forma única, 

pois cada um explora uma concepção especial, tanto do movimento da dança, 

como do corpo dançante, e uma convicção singular sobre o propósito da arte. 

Além disso, a abordagem tomada por cada coreógrafo é consistente ao longo 

do todo; ou seja, a forma que a dança toma é consoante com o seu processo 

criativo, sua filosofia sobre treinamento e ensaios necessários para o 

desempenho da dança e a expectativa de cada um sobre a resposta dos 

espectadores. (FOSTER, 1986, p. 2, tradução nossa) 

É essa coerência interna e singularidade que Foster buscou demonstrar 

ao analisar o trabalho de cada coreógrafo, que intentaremos identificar no 

modelo apresentado pelo Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 



85 

 

 

 

demonstrando que embora ele mantenha-se atado à Dança do Ventre desde 

sua origem, possui particularidades que o tornam independente.  
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4.1 AS VARIÁVEIS DE SUSAN FOSTER E APLICAÇÃO NO ESTILO 

TRIBAL AMERICANO DE DANÇA DO VENTRE 

 

 

 Susan Foster inicia seu capítulo sobre a composição de danças falando 

acerca do observador, chamado também de “leitor” no sentido de que é o 

público que faz a leitura sobre uma dança que está sendo apresentada. 

Segundo ela, alfabetizar-se na dança começa no ato de ver, ouvir e sentir a 

forma como o corpo se movimenta. Ademais, o leitor deve aprender além de 

ver e sentir o ritmo em movimento, ele deve compreender a tridimensionalidade 

do corpo, perceber suas capacidades anatômicas e sua relação com a 

gravidade para identificar os gestos e formas feitas pelo corpo até mesmo para 

reidentificá-los quando forem executados por diferentes dançarinos. Um leitor 

da dança também deve ser capaz de traçar o caminho dos dançarinos de uma 

parte da performance para outra e entender características da dança a ponto 

de lembrá-las. Somente quando o leitor retém as impressões visuais e cinéticas 

da dança poderá notar suas similaridades, variações, contrastes, compreender 

os grandes padrões como as frases de movimento e suas partes e, finalmente, 

a dança como um todo. 

 Os leitores treinados em dança geralmente adquirem essa habilidade em 

classes específicas de dança, mas até mesmo um observador destreinado 

poderá aprender a observar um movimento a partir da leitura de seu próprio 

corpo e dos demais. A observação desta mecânica o ajudará a identificar e 

lembrar-se de noções como ritmo e esforço, além do design visual da 

performance. Essa leitura minuciosa o deixará familiarizado com o movimento, 

a ponto de conseguir apreender os códigos e convenções que definem e dão 

sentido a uma dança. 

 Dentro dessa perspectiva quais seriam as convenções do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre que o definem e o separam de outras danças, 

mais especificamente das danças que lhes são influência? O que faz um 

observador, dançarino ou não, identificar nesse estilo sua singularidade, a 

ponto de não confundi-lo com a Dança do Ventre ou Dança Indiana, por 
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exemplo? Quais os códigos que foram sedimentados ao longo das 

experimentações realizadas por Carolena Nericcio e seu grupo 

FatChanceBellyDance® que moldou a sua linguagem a ponto de gerar seu 

reconhecimento como algo passível de características completamente 

próprias? A partir da identificação no Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre das cinco categorias elencadas por Susan Foster, quais sejam, a 

moldura, vocabulário, modos de representação, estilo e sintaxe, intentaremos 

esclarecer as questões suscitadas acima. 

 

 

4.1.1 Primeira Variável: Moldura 

 

 A moldura ou “frame” para Susan Foster é a maneira como a dança se 

diferencia das demais, tornando-se um evento único. O observador começa a 

fazer essa interpretação a partir do anúncio do evento que estar por vir e ele 

pode encontrar tais informações em panfletos, jornais, revistas, convites, rádio, 

televisão, pela internet, dentre outros meios de comunicação. Através desses 

informativos o observador vai colhendo informações importantes que o 

ajudarão a entender melhor não só a proposta do evento, mas o teor da dança 

em si. Além das informações básicas como local, data e horário, outros 

elementos podem fazer com que o observador emita certo juízo de valor que o 

ajudará a entender se se trata de eventos mais intimistas ou de grande porte, 

se é uma produção mais profissional ou independente e até mesmo o tipo de 

dança que será apresentado, dentre outros. 

 Alguns eventos contam ainda com uma programação ou panfleto 

entregue à plateia durante o espetáculo, contendo o seu roteiro e informações 

adicionais que o esclarecem.  

 

Os programas frequentemente oferecem a interpretação do 

coreógrafo sobre a peça e ajuda a situar a dança dentro de sua 

tradição. Eles também podem conter informações adicionais 

sobre as carreiras dos coreógrafos, dançarinos e 

colaboradores, fonte de recursos e as circunstâncias favoráveis 
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que permitiram a realização do espetáculo. O concerto pode 

ser uma parte de uma série de concertos selecionados e 

financiados por um único patrocinador ou organizador, ou pode 

ser resultado da iniciativa individual de um coreógrafo. Pode se 

reportar por uma questão particular social ou política ou 

simplesmente acontecer como uma oferta cultural de uma 

determinada temporada. (FOSTER, 1986, p. 62, tradução 

nossa) 

   

No Capítulo III, “Unidade dentro da Diversidade: Códigos e Convenções 

do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre”, estudaremos que no final da 

década de 1960 os panfletos que divulgavam as apresentações realizadas por 

Jamila Salimpour e seu grupo Bal Anat na Northern California Renaissance 

Pleasure Faire identificavam a dança como sendo de “muitas tribos”, levando a 

própria Jamila a entender que talvez a futura denominação do estilo tenha 

surgido a partir desta moldura, importante elemento que identificava sua dança 

para o público que a assistia. (SALIMPOUR, 1999, tradução nossa) 

 Também se considera moldura o espaço onde as danças serão 

apresentadas. A dança pode ser realizada ao ar livre ou no teatro sendo que 

neste, ainda pode se organizar de maneira completamente diferente 

dependendo do posicionamento da platéia. A realização da dança em feiras, 

galerias de arte, convenções, pode denotar, por exemplo, sua intenção e teor 

político. Pode haver um cenário majestoso que indique a suntuosidade de uma 

produção ou sua ausência por motivos financeiros ou proposital à idéia da 

performance.  Todos esses elementos externos que qualificam, esclarecem e 

caracterizam a performance fazem parte de sua moldura.  

As apresentações do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre não 

raro acontecem em ambientes diversificados, fora de teatros ou auditórios, 

denotando sua própria natureza alternativa. No entanto, enquanto 

entretenimento artístico também se manifesta em grandes teatros e palcos 

convencionais, a exemplo de inúmeros festivais que celebram o estilo ao redor 

do mundo. Foi inclusive a partir dessa natureza diversa dos locais de 

apresentação que surgiu a necessidade de desenvolver, como veremos mais à 
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frente, o método de improvisação coordenada, que sincronizava os dançarinos 

independente das mudanças intempestivas no que concernia ao espaço da 

performance. 

 As entradas e finalizações são elementos internos que guiam o 

observador através da dança e também funcionam como moldura da 

performance, ajudando a estabelecer muitas vezes uma comunicação direta e 

moldar as primeiras impressões da plateia. Carolena faz uma importante 

observação sobre esta moldura e sua influência sobre o público durante uma 

performance de Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre:  

 

Este assunto tem muitas facetas, mas para simplificar vamos 

analisar dois pontos: a primeira coisa que absolutamente 

precisa acontecer é ter a atenção da plateia e a segunda é 

mantê-la. Uma entrada poderosa pode ser rápida e explosiva 

ou lenta e misteriosa. O número de abertura é usualmente 

rápido e explosivo, chama a atenção da plateia e anuncia que 

você será o artista que irá entretê-los, exigindo sua completa 

atenção. Mas com esse comando vem a responsabilidade, 

você agora será responsável por cativar a plateia. (TRIBAL 

BASICS: IMPROVISATIONAL CHOREOGRAPHY, 05:15 min, 

tradução nossa)  

 

Outro importante elemento de moldura numa dança é o figurino que 

identifica visualmente não só o dançarino, mas traz importante informação 

sobre o estilo de dança que será apresentado, tornando-o distinto de outros 

eventos mundanos. O traje utilizado é o traço mais visualmente óbvio que 

separa o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre dos demais gêneros de 

Dança do Ventre, pois não representa nenhum país em particular e período de 

tempo, consubstanciando-se numa criação contemporânea americana. O 

figurino eclético traz elementos que evocam suas muitas influências, além de 

ter um caráter folclórico e teatral. No Capítulo III, “Unidade dentro da 

Diversidade: Códigos e Convenções do Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre”, além de apresentar uma descrição minunciosa do figurino, 
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explicaremos que a grande responsável por essa renovação total do dress 

code do que era apresentado como Dança do Ventre até então foi Masha 

Archer.  Ao incorporar sua visão de artista plástica às apresentações dessa 

dança, ela causou uma profunda renovação do figurino sendo a grande 

influência mais tarde de Carolena Nericcio que incorporou mais tarde a maior 

parte de suas idéias ao Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. 

Diferente da Dança do Ventre tradicional, conhecida como “cabaré” nos 

Estados Unidos, o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre utiliza muitas 

camadas de tecido com várias saias por cima de calças pantalonas que 

cobrem as pernas das bailarinas totalmente. Na parte superior utilizam um choli 

indiano e por cima dele um sutiã com diversos adornos de metal. Tecidos e 

artigos antigos e naturais são os que mais caracterizam o traje, bem como a 

utilização de joalheria étnica de áreas rurais da Índia, Paquistão e Afeganistão. 

(DJOUMAHNA, 1999, tradução nossa) Os trajes costumam ser bem coloridos e 

chamativos. Na cabeça os bailarinos utilizam turbantes adornados com jóias de 

metal ou o “hair Garden” [cabelo jardim] ou “head gardem” [cabeça jardim] um 

penteado chamativo que envolve o uso de várias flores. No quadril utilizam 

xales com longas franjas ou pompons, que servem para potencializar o 

desenho dos movimentos nos quadris. 

Acerca do figurino do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre que o 

individualiza do Dança do Ventre Haynes-Clark, infere: 

 

“Baseado na performance de improvisação em grupo, o Estilo 

Tribal Americano oferece uma estética alternativa ao traje 

chamativo e brilhante típico do dançarino de cabaré solo. 

Dançarinos do Estilo Tribal Americano gravitam em direção a 

trajes de múltiplas camadas, turbantes e muitas jóias pesadas.” 

(HAYNES-CLARK, 2010, p. 55, tradução nossa) 

 

 

4.1.2 Segunda Variável: Vocabulário 

 

O vocabulário de uma dança diz respeito às unidades básicas e 
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singulares de movimento que a constituem, sendo o que mais comumente 

denominamos de “passos”. No entanto, o vocabulário pode ser gerado não 

somente através de passos já pré-estabelecidos e organizados como também 

por certos princípios que orientam a sua criação. 

Segundo Foster, tendo o observador chegado a uma determinada dança 

a partir de suas convenções de moldura e entendido a forma como ela se 

refere ao mundo, ele poderá focar agora em sua organização estrutural. E tal 

organização se elabora através dessas unidades básicas de passos e da forma 

como se conectam, resultando finalmente, numa determinada dança.  

Embora essa abordagem estruturalista não foque em elementos 

importantes como o fluxo, continuidade e dinamismo da dança, ao analisá-la 

em partes menores é possível inferir não somente o vocabulário de passos que 

fora retirado do léxico, mas também os códigos que servem para regulamentar 

o uso de partes específicas do corpo, a sequência de movimentos, e a 

orientação dos dançarinos no espaço da performance.  

Para ilustrar a importância do estudo do vocabulário na identificação de 

uma dança, Foster cita os exemplos das danças como o Balé clássico e o 

square dancing [quadrilha]35. O Balé possui um léxico determinado e conhecido 

de mais ou menos duzentos movimentos, com uma nomenclatura de passos 

que os identifica e diferencia de tal forma que mesmo havendo variação entre 

as inúmeras escolas existentes, seus praticantes conseguem reconhecer o 

estilo e concordar com sua execução. E essa consistência em relação ao léxico 

é garantida tanto pela nomenclatura dos passos, documentada inclusive por 

diversos dicionários, como também pelo ensino de seus princípios e repetição 

de sua técnica nas aulas específicas de Balé. Ademais, é através da 

observância ao léxico constituinte de determinada dança que um observador 

poderá reconhecer não somente o vocabulário ali representado, mas também 

                                                 
35 Assim como outras danças o square dancing, um tipo de quadrilha norte- americana, 
também possui seu próprio vocabulário e foi experimentado por Carolena Nericcio ainda na 
infância conforme seu artigo “Red, White and Blue”, publicado em 2009 em seu blog pessoal. 
Através desse artigo Carolena cita o trabalho em equipe, as instruções dadas pelo interlocutor, 
figurino, dentre outras, como características que a encantaram, demonstrando como sua 
própria experiência pessoal influenciou na criação, anos mais tarde, de um estilo que reside na 
cooperação entre seus membros. 
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suas possíveis inovações ou modificações. (FOSTER, 1986, p.88 e 90, 

tradução nossa) 

Ao afirmar que o vocabulário diz respeito às unidades menores e 

singulares que constituem uma dança é possível entender que ele pode ser 

formado não somente pelo movimento em si, mas também pelo princípio que 

orienta a sua criação. Tal é o caso da corrente tradicional da Dança Moderna 

que baseia seu vocabulário em determinados princípios capazes de gerar seus 

próprios passos.  A esse respeito, duas grandes referências da tradição 

moderna, Martha Graham e Doris Humphrey conceberam um léxico cuja 

técnica partia dos princípios elementares do movimento. Enquanto aquela 

acentuava o papel da respiração, realçando os princípios da contração e 

relaxamento, Doris Humphrey norteava seu sistema a partir do equilíbrio, 

sendo a queda e a recuperação a chave do desenvolvimento de seu 

vocabulário. (CAMINADA, 1999, p. 225) 

Tomando como base o método estruturalista abordado por Susan Foster, 

é possível inferir que o léxico do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

baseia-se na influência de movimentos da Dança do Ventre tradicional, das 

Danças Indiana e Flamenca, além das informações de corpo e mundo 

contemporâneas de Carolena Nericcio e seu grupo FatChanceBellyDance®. Ao 

mesmo tempo, o sistema do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre utiliza 

um vocabulário padronizado e pré-estabelecido de movimentos, senhas e 

formações que possibilitam aos dançarinos improvisarem juntos seguindo os 

princípios da comunicação não verbal. (BOHLMAN, 2010, tradução nossa)  

O vocabulário tradicional do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

atualmente está registrado na série de Dvds didáticos “Tribal Basics” lançada a 

partir de 1999, nos Estados Unidos.  

O repertório básico é dividido em Clássico, que inclui todos os passos 

apresentados nos volumes um “Dance Fundamentals” [Fundamentos da 

Dança] e quatro “Embellishments and Variations” [Embelezamentos e 

Variações] e Moderno, que inclui o repertório de passos dos volumes sete 

“Creative Steps and Combinations” [Passos Criativos e Combinações], oito 

“Floorwork” [Trabalho de Chão] e nove “Anatomy of a Step” [Anatomia de um 
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Passo]. 

O repertório Clássico representa o alicerce no qual os demais 

movimentos do repertório Moderno foram construídos, pois nele residem os 

movimentos fundamentais do estilo. A partir da observância do repertório 

Clássico e dos princípios norteadores do estilo, é possível criar não apenas 

variações, mas passos completamente novos, dando origem a dialetos inteiros 

de movimento. O repertório Moderno é assim garantido pela própria solidez do 

estilo, muito bem sedimentado por uma base definida de movimentos e 

princípios que o orientam. E quais seriam os princípios identificadores do Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre, capazes de promover não só o 

reconhecimento imediato dessa linguagem de dança, como também permitir a 

contribuição de novas criações e dialetos igualmente abrangidos pelo estilo? 

A postura dos bailarinos sempre apresentada de forma régia e com uma 

expressão vivaz do corpo é determinada por um característico ângulo de 

performance. Elemento norteador indubitável do estilo, o ângulo de 

performance permite a comunicação entre os demais membros do grupo, 

sendo um veículo fundamental para a dança.  

O ângulo de performance é obtido quando o bailarino imagina-se dentro 

de um quadrado desenhado no chão, conhecido no meio como a sua “caixa de 

dança”. Ele deverá alinhar na diagonal esquerda da frente de seu quadrado os 

dois pés confortavelmente próximos, os joelhos relaxados acompanhando o 

posicionamento natural dos pés e o quadril que é deve estar mantido num 

encaixe equilibrado com a coluna através da contração suave do abdômen 

inferior e relaxamento dos glúteos. Alinhado mais à frente do quadrado o 

bailarino deve posicionar a parte superior de seu corpo, como que em direção 

ao público, embora possa acontecer de alinhar-se também com a parte inferior 

em alguns momentos. Os ombros se colocam para trás e para baixo sem 

rigidez, eleva-se a caixa torácica e as escápulas se unem suavemente 

produzindo uma amplitude do torso que, similar a uma tela em branco, recebe 

a pintura dos movimentos dançantes. A cabeça estará sempre erguida, com o 

queixo paralelo ao solo e um ar suave e gracioso embeleza o rosto sem tirar o 

foco da dança em si. 
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Figura 10 – Representação da caixa de dança de uma dançarina em ângulo de performance
36

 

 

Numa alusão às bailarinas da Broadway, o estilo chama ainda de “Show 

Girl Posture” [Postura da Garota do Show] o posicionamento do bailarino em 

ângulo de performance, porém com o pé direito apoiado no metatarso ou meia 

ponta. É o posicionamento inicial, por exemplo, do movimento conhecido como 

“Hip Bump” que estudaremos logo à frente. 

Emoldurando o quadro, os braços podem figurar em seis posições 

básicas, descritas e ilustradas abaixo: 

Posição baixa: Mantem as mãos alinhadas na lateral do quadril com intenção 

de levar os cotovelos para frente. 

 

 

Figura 11 - Posição baixa de braços. Foto de Bia Vasconcelos. 

                                                 
36

 Representação da dançarina em ângulo de performance em sua "dance box" ou caixa de 

dança. Os pés e quadril são levados para a diagonal esquerda da caixa enquanto o tronco é 
mantido para frente. Disponível em <https://www.instagram.com/p/BxzuUD8lSjK/>. Acesso em 
23/05/2019. 
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Posição média: Braços na altura dos ombros com intenção de levar os 

cotovelos para cima. 

 

 

Figura 12 - Posição média de braços. Foto de Bia Vasconcelos. 

 

Posição alta: Braços bem erguidos em cima da cabeça com intenção de levar 

os cotovelos para trás e sem esconder o rosto quando de perfil. 

 

Figura 33 - Posição alta de braços. Foto de Foto de Bia Vasconcelos. 
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Moldura esquerda: Se apresenta quando o braço esquerdo está erguido um 

pouco acima da linha do ombro e posicionado mais para dentro do corpo, 

mantendo a palma da mão esquerda para fora e o braço direito em baixo com a 

mão direita na linha do quadril.  

 

 

Figura 14 - Moldura esquerda de braços. Foto de Bia Vasconcelos. 

 

Braços em primeira posição: Alinha-se braço esquerdo em cima e direito na 

linha do ombro direito. 

 

 

Figura 15 – Braços em primeira posição. Foto de Bia Vasconcelos. 
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Braços em segunda posição: Braços mais fechados que na posição um, 

mantém-se o braço direito em cima e o esquerdo na altura do ombro esquerdo. 

 

 

Figura 16 – Braços em segunda posição. Foto de Bia Vasconcelos. 

 

Assim, podemos considerar a postura como elemento caracterizador 

fundamental do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre uma vez que o 

ângulo de performance não só alinha o bailarino, conferindo-lhe a moldura 

corporal característica do estilo, cria uma perspectiva estratégica durante as 

formações que permite a todos os membros seguir a liderança com clareza, ao 

mesmo tempo que os mantém de frente para o público favorecendo o 

entretenimento. Esta disposição será observada em todos os movimentos do 

vocabulário quando o estudarmos mais adiante. 

As Formações são também elementos definidores do estilo, pois são os 

grupamentos pré-estabelecidos que garantem aos dançarinos dançarem 

juntos, além de conferir beleza e dinamismo para a performance. De forma 

geral, as formações organizam os bailarinos em duetos, trios, quartetos, coro e 

roda. Como já falado anteriormente, somente em casos muito pontuais existem 

solos de dançarinos e mesmo nesses casos eles também são acompanhados 

pelos demais membros geralmente posicionados em coro. 

Dentro desse sistema de Formações, os membros são dispostos entre 

líder e seguidores, havendo um compartilhamento constante da liderança entre 
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eles. O líder é o membro que estará sempre posicionado à esquerda dos 

demais e terá o papel de guiar todo o grupo durante o período que estiver na 

liderança. A liderança nada tem a ver em ser o melhor bailarino do grupo, ou o 

mais experiente, por exemplo. Sendo na verdade a posição de maior 

desvantagem, o líder não consegue ver o que acontece com os demais 

membros às suas costas e deve estar consciente durante todo o tempo para 

guiar com clareza e manter assertividade nos gestos. Os seguidores 

posicionados à direita do líder, já familiarizados com o vocabulário e senhas de 

mudança dos passos, seguem os comandos de maneira tão uniforme que aos 

olhos do público a apresentação parece inteiramente coreografada. 

Assim como o ângulo de performance, as formações são importantes 

para manter o fluxo de dança durante a improvisação, já que permite a ampla 

visualização do líder entre todos os seguidores. A uniformidade pretendida 

durante as formações é similar a um bando de aves voando cuja unidade é 

mantida coesa independente da mudança de direção do grupo. É por isso que 

o termo bando de aves ou “flock of birds” [bando de aves] popularizou-se no 

meio tribal e é também um dos princípios que lhe confere imensa identidade. 

Independente da direção, todo o grupo se moverá uniformemente observando-

se o líder que sempre estará posicionando à esquerda dos demais e por isso 

mesmo, visto e seguido por todos mantendo a sincronia e coesão coletiva. 

As formações também podem variar dentro de uma mesma performance 

tornando a apresentação muito rica coreograficamente. Da mesma forma, a 

troca de liderança dentro das formações confere dinamismo e alegria para a 

dança, democratizando a performance e enfatizando uma atmosfera de tribo 

não só para quem dança, mas também para quem assiste.  

O dueto é a formação na qual dois bailarinos dançam juntos havendo um 

líder e um seguidor que se alternam continuamente. Posicionados no centro do 

palco, o líder estará à esquerda e à frente do seguidor, este localizado à direita 

do líder e atrás mais ou menos na distância de um braço. Há momentos em 

que o seguidor fica bem mais próximo do líder dando uma idéia de “sombra” e 

sendo um elemento coreográfico muito bonito. Outro elemento coreográfico e 

uma variação interessante para esta formação de dueto é chamada de “facing” 
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(encarar) e acontece quando o líder se coloca de frente para o seguidor 

suscitando várias combinações criativas de movimentos que estudaremos na 

seção do vocabulário.  

 

   

Figura 17 - Formação em Dueto
37

.  

 

 

Figura 18 - “Facing” (as dançarinas se colocam de frente uma para a outra) num Dueto
38

 

                                                 
37

 Dançarinas Isabel de Lorenzo e Illham no evento Belly Fusions em 2015 na França. Fotos de 
K. Limmany 
38 Dançarinas Isabel de Lorenzo e Illham no evento Belly Fusions em 2015 na França. Fotos 
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Se adicionarmos mais um membro ao dueto chegaremos na formação 

de trio onde o terceiro membro estará posicionado ao centro e um pouco atrás 

do segundo membro gerando uma espécie de triângulo. Uma variação 

interessante e bastante utilizada do trio é a diagonal que se forma quando o 

segundo membro se desloca posicionando-se no centro de uma diagonal 

formada pelo líder e terceiro membro. Como se deve imaginar, o líder não 

saberá que há uma diagonal atrás de si até ficar de costas em algum 

movimento. São as pequenas surpresas do improviso que tornam a dança tão 

especial e desafiadora para seus participantes.  

 

 

Figura 19 - Formação em trio
39

 

 

Figura 20 - Trio numa diagonal
40

 

                                                                                                                                               
de K. Limmany. 
39 FatChanceBellyDance® no evento Tribal Fest, na Califórnia (EUA) em 2013. Foto de Lee 
Corkett. 
40 FatChanceBellyDance® no evento Tribal Fest, na Califórnia (EUA) em 2013. Foto de Lee 
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Outra variação do trio é o triângulo invertido que surge quando os 

membros executam um “Fade”. Fade é o termo utilizado quando o líder se 

desloca proposital e gradualmente para trás, com um gesto bastante largo e 

assertivo, levando com ele também o segundo membro. Dessa maneira o 

terceiro membro se desloca para frente e se torna o que chamamos de líder 

temporário. Este novo líder pode desfazer a liderança dirigindo-se novamente 

para trás e retornando para sua posição originária ou fazer um “pivot” (giro) e 

formar uma roda, dando a oportunidade de qualquer membro se torna líder. 

 

 

Figura 21 - Triângulo invertido após as dançarinas executarem um “fade”
41

 

 

Para que o Fade aconteça, a senha deverá ser dada pelo líder que 

deverá sair do seu ângulo de performance e manter-se o mais de frente 

possível para o público. A partir daí ele dará um passo bastante amplo para trás 

juntamente com o segundo membro. O terceiro membro dará da mesma forma 

passos largos para frente até assumir a liderança temporária. Para facilitar a 

                                                                                                                                               
Corkett. 

41
 FatChanceBellyDance® no evento Tribal Fest, na Califórnia (EUA) em 2013. Foto de Lee 

Corkett. 
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visualização do segundo membro, que agora está à direita do líder, o líder 

temporário deverá executar todos os movimentos de frente para o público, 

mantendo-se totalmente de frente para a sua caixa de dança. Quando os 

bailarinos estiverem executando os movimentos “Bodywave” e “Arabic” 

(movimentos de ondulação que são mais bem visualizados em ângulo de 

performance), a entrada ou saída no Fade se fará de perfil e não de frente e da 

mesma forma o líder temporário permanecerá em ângulo de performance e não 

de frente para sua caixa de dança. Essas são as únicas exceções, pois em 

todos os demais casos o posicionamento do líder temporário bem como a 

senha para entrar no Fade ou sair dele, é colocar-se totalmente de frente. Essa 

troca gradual de posicionamento é um recurso coreográfico muito interessante.  

Ao adicionar um quarto membro ao trio chegaremos a formação de um 

quarteto. Seguindo a lógica das formações, o quarto membro estará localizado 

mais atrás do terceiro membro e à sua direita.  Bem posicionados numa 

formação de quarteto, os quatro membros devem alinhar-se em duas linhas 

diagonais e paralelas entre si. Essa disposição acaba por gerar uma variação 

chamada de “dueling duets” (duetos duelantes) onde forma-se dois duetos 

dentro do quarteto, um artifício que confere complexidade e beleza para a 

performance.  

 

Figura 22 - Formação de um quarteto
42

 

                                                 
42

 BlueDiamondsBellyDance, grupo de alunas do FatChanceBellyDance® no evento Rakkasah 
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No quarteto também é possível utilizar o Fade que segue todas as 

regras elencadas acima quando da explicação do Fade no trio. A variação 

oriunda do Fade com quatro membros é chamada de quarteto invertido onde o 

líder e o segundo membro vão para trás e o terceiro e quarto membros se 

posicionam na frente. No quarteto invertido o terceiro membro dá origem ao 

líder temporário e como já descrito no caso do trio, ele poderá mudar a 

liderança retornando novamente para trás agrupando os membros na 

organização inicial ou formar uma roda dando oportunidade a qualquer outro 

membro de ocupar a liderança. O recurso do Fade acontece apenas para as 

formações de trio e quarteto.  

 

 

Figura 23 - Quarteto executando um “dueling duets” 
43

 

 

Como já analisamos no Capítulo II, “Cenário Americano Pós- Moderno”, 

o chorus [coro] é outra formação bastante interessante no Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre e consiste numa meia lua de dançarinos 

posicionados logo atrás do centro do palco que incentiva a performance de 

outro grupo de dançarinos localizado à sua frente e ao centro do palco. O coro 

                                                                                                                                               
West em 2015. Foto de John Amdahl. 
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 FatChanceBellyDance® no evento Tribal Fest, na Califórnia (EUA) em 2013. Foto de Lee 

Corkett. 
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utiliza movimentos mais simples do vocabulário e sem muitas variações, sendo 

sua principal função fornecer suporte aos bailarinos que se encontram no 

centro à frente. Assim, os bailarinos que estão no centro são evidenciados pelo 

Coro e podem se dispor em duetos, trios, quartetos e ocasionalmente permite-

se até mesmo solistas. Como sempre salientamos, o solista cumpre uma 

função mais artística e não de superioridade em relação ao demais. No coro 

ocorrem duas lideranças: em relação aos dançarinos que estão dispostos 

emmmeia lua, a liderança fica a cargo do primeiro bailarino posicionado mais à 

esquerda e em relação ao grupo do centro a liderança segue o regramento 

básico das formações em dueto, trio ou quarteto, ou seja, o líder estará à frente 

e à esquerda de seus seguidores. 

 

 

Figura 24 - Um dueto dança em meio ao coro
44

 

 

E finalmente a última formação do Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre é a que organiza os membros em Roda. Essa formação é 

extremamente significativa para o estilo uma vez que dentro da roda não existe 

líderes e todos podem partilhar a liderança igualmente. Qualquer membro 
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 BlueDiamondsBellyDance, grupo de alunas do FatChanceBellyDance® no evento Rakkasah 

West em 2015. Foto de John Amdahl. 
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poderá suscitar um movimento do vocabulário que será seguido pelos demais 

com facilidade já que dentro desta formação todos os membros podem manter 

o contato visual entre si.   

Embora a roda também seja uma formação importante que inclusive 

evidencia os valores de coletividade e equidade dentro da tribo, um de seus 

papéis mais significativos é o de favorecer as trocas de liderança que 

acontecem nos duetos, trios e quartetos.  Estando dentro de uma dessas 

formações, o líder poderá executar algum movimento em que ao virar de 

costas permaneça nessa posição e aguarde o retorno dos demais. Neste 

momento forma-se uma roda em que todos os membros irão manter contato 

visual. Como exemplo, dentro de uma formação em trio, com uma música 

lenta, o líder poderá puxar um “pivot” (giro gradual em torno de seu próprio 

eixo) e parar na metade do giro até ficar de frente para todos os demais 

membros formando uma roda. Com a extinção da liderança provocada pelo 

surgimento da roda, os membros irão caminhar geralmente no sentido horário e 

manter o contato visual entre si auxiliados por sua visão periférica.  Imaginando 

a roda como um relógio, um novo líder surgirá quando esse membro sair da 

posição das seis horas, cancelar o contato visual com os demais e se dirigir 

assertivamente para a posição de liderança.  

 

 

Figura 25 - Troca de liderança de um trio através da roda
45
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 FatChanceBellyDance® no evento Tribal Fest em 2008. Foto de SooozhyQ. 
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Importante observação é que estando dispostos em roda, os membros 

sempre irão se deslocar no sentido horário, com exceção de alguns 

movimentos dentro do vocabulário. Os passos que fazem a roda deslocar-se 

para o sentido anti-horário são os rápidos “choo choo”, “sevilhana” e o lento 

“barrel turn”. Todos eles serão descritos logo em seguida. 

Como visto, o sistema de formações é elemento dos mais importantes 

dentro do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, pois é a partir dele que 

se desenvolvem outros princípios fundamentais que o identificam e o norteiam 

como a improvisação coordenada que além do vocabulário, utiliza senhas 

(gestos específicos de movimento que indicam a variação) para a transição 

entre os passos. 

Já citado anteriormente, o figurino ricamente adornado e pesado do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre se configura como moldura do 

estilo e é o seu princípio estético mais característico. Além do traje rico e 

pesado, a organização dos grupos em determinadas formações de conjunto, os 

conceitos de improvisação coordenada por senhas e liderança compartilhada 

entre os membros que permite a sua comunicação e conexão, tudo isso 

aplicado a um núcleo de passos que bebem do padrão da Dança do Ventre, 

dança indiana e flamenca são o núcleo que identifica o estilo. Toda essa base 

alicerça não só o vocabulário padrão do formato criado por Carolena para o 

seu grupo FatChanceBellyDance® que como já vimos, está dividido 

didaticamente em Clássico e Moderno, como também a criação de quaisquer 

outros dialetos pelos praticantes do estilo.  

Interligando todos esses princípios há ainda o que diz respeito à filosofia 

de grupo, de coletividade e irmandade. Esses valores são materializados na 

meditação em movimento conhecida como “moving meditation” e foi inspirada 

nas aulas que Carolena fez de Dança Clássica Indiana por um curto período de 

tempo. É uma homenagem à Dança Clássica da índia e não significa uma 

oração nem tem nenhum aspecto religioso. (BOHLMAN, ADAMS, 2014, p. 15, 

tradução nossa) A série de gestos envolvida nessa meditação em movimento 

simboliza a gratidão e o reconhecimento dos praticantes do estilo pelos 

                                                                                                                                               
 



107 

 

 

 

elementos que tornaram possível o seu desenvolvimento e realça uma 

deferência respeitosa e igualitária a todos os membros do grupo, ao professor 

ou professores, aos ancestrais, ao espaço da performance, à música ou aos 

músicos e ao público que porventura esteja presente. 

A meditação em movimento também encoraja e apoia o próprio bailarino, 

que semelhante a uma flor de lótus poderá errar, se recolher em seu frio e 

lama, mas logo em seguida poderá brilhar e se abrir novamente através de sua 

própria evolução na dança. Geralmente essa série de gestos reverenciais é 

realizada no início e/ou final de cada aula ou apresentação, sendo também um 

importante elemento caracterizador do estilo. 

 

 

Figura 26 - FatChanceBellyDance® durante o "moving meditation". Foto de Raymond Van 

Tassel. 

 

Como se pode observar, a interação entre os membros é por assim 

dizer, característica nuclear do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre e 

dela também surgem experiências de erro e acerto que culminam em 

adaptações naturais às necessidades dos grupos que dançam juntos 

regularmente. Guiados por sua própria visão de arte e através de seu processo 

criativo, os grupos podem beber do repertório tradicional, sua estética e 

filosofia, para adicionar suas versões individuais, dando origem a um dialeto 

com sua própria assinatura e ainda assim fazer parte da família do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre. 

Carolena Nericcio, norteada por seu pensamento progressista e pela 
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própria natureza plural do estilo que absorve e transforma informações a partir 

da vivência e experiência dos que dele praticam, não só permitiu significativas 

inclusões de movimento ao repertório Moderno em 2010, através do seu nono 

DVD “Anatomia de um Passo”, em que grupos convidados do estilo 

incorporaram seus dialetos ao repertório do sistema tradicional como também 

especificou o processo de criação para novos movimentos dentro da lógica do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. Com esse trabalho fica claro que 

os grupos que o estudam e praticam poderão criar seu próprio dialeto e ainda 

assim estarem sob a nomenclatura do Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre. Para tanto, não só o processo de criação dessas variações, como 

também a própria variação deve estar baseada pelo repertório Clássico, 

apresentado nos DVDs de volumes um e quatro e norteada pelos princípios 

que regem o estilo. 

Na época de seu lançamento, a decisão de permitir a criação de novos 

dialetos pelos grupos praticantes do estilo não agradou uma grande parte da 

comunidade tribal que temia por uma possível perda de estabilidade que um 

vocabulário rígido garantia. Para boa parte desse grupo, permitir mudanças 

dentro do vocabulário terminaria por desfazê-lo em sua essência, uma vez que 

uma infinidade de possibilidades possivelmente o diluiria. No entanto, Carolena 

apenas validou o que na prática já estava acontecendo desde os anos 90 

dentro do “cenário tribal” e formaliza que embora dialetos possam ser criados, 

eles devem se basear nos princípios que se estendem à estética, técnica e 

filosofia que regem o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. (BOHLMAN, 

2010, tradução nossa). Tal fundamento coaduna-se intrinsecamente com a 

idéia de Foster ao admitir que não somente um vocabulário pré-definido, mas 

também o estabelecimento de certos princípios não só garante a solidez 

estilística do movimento, capazes de identificá-lo não obstante as suas 

modificações, como também possibilita e justifica tais essas variações.  

Interessante observar, todavia, que com a criação de novas variações 

fora do vocabulário Clássico e Moderno, não será possível a fluidez entre 

bailarinos do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre que nunca se viram 

antes, ao contrário do que se espera quando se utiliza o vocabulário comum, 
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popular a todos os seus praticantes. Se bailarinos de trupes diferentes optarem 

pela utilização de seus dialetos, eles não só deverão discutir suas versões 

antes como provavelmente permanecerão conscientes durante toda a 

apresentação, não havendo um verdadeiro fluxo entre eles. Carolena define 

fluxo dentro da perspectiva do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, 

como o ato de se estar dançando no subconsciente divino, um estado que é 

alcançado quando os bailarinos possuem a mesma memória muscular dos 

passos, interpretam a música da mesma forma e têm um nível de habilidade 

similar ao executar os movimentos dentro das formações de dueto, trio e 

quarteto. (BOHLMAN, 2010) 

Além da série de DVDs didáticos que é a principal fonte de informação 

sobre o vocabulário do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre devido a 

sua rápida propagação e do livro “American Tribal Style Classic Volume 1” 

[Estilo Tribal Americano Clássico Volume 1], Carolena e membros de seu grupo 

FatChanceBellyDance® oferecem aulas presenciais em seu próprio estúdio 

localizado em São Francisco na Califórnia, mantém aulas on-line através de 

seu site oficial “www.fcbd.com” e também viajam pelo mundo ministrando aulas 

e cursos de formação. Ela desenvolveu programas especiais de treinamento 

para estudantes que também gostariam de lecionar o estilo no seu formato 

tradicional ou apenas se aprofundar ainda mais a partir de uma imersão direta 

com a criadora do estilo.  

Atualmente os principais programas de estudo são o General Skills 

[Habilidades Gerais] que envolve o estudo de todo o repertório Clássico e 

Moderno e Teacher Training [Treinamento de Professor] cuja meta é formar 

professores comprometidos com o ensino padrão do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre e torná-los Brother ou Sister Studios [Irmãos ou Irmãs de 

Estúdio]. Ser um Irmão de Estúdio significa assumir o compromisso de 

apresentar e lecionar o ATS nos mesmos moldes e parâmetros desenvolvidos 

pelo FatChanceBellyDance® com precisão e fidelidade e assim gerar a 

possibilidade de um aluno poder frequentar qualquer Irmão de Estúdio do 

mundo e receber a mesma informação e qualidade de instrução. Cabe salientar 

que mesmo os Irmãos de Estúdio são livres para criar seus próprios dialetos e 
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ensiná-los, desde que esclareçam as variações para seus alunos. 

 

 

Figura 27 - Carta de boas vindas ao se tornar uma irmã de estúdio do FatChanceBellyDance®. 

Arquivo pessoal de minha certificação em 2015. 

 

Todo o vocabulário é dividido em três níveis de dificuldade que se torna 

mais complexo à medida que o aluno vai evoluindo em técnica e conhecimento 

sobre o estilo. Um novo formato de nivelamento foi sugerido em 2015 pela 

própria Carolena Nericcio, embora o antigo formato ainda possa ser utilizado 

pelas diversas escolas que lecionam o estilo. Esse novo formato toma como 

base o nivelamento dos passos a partir da simplicidade e complexidade dos 

mesmos, em vez de seguir a cronologia dos DVDs lançados a partir de 1999. 

Em seu blog pessoal, Carolena comenta: 

 

Se você seguiu a publicação dos DVDs, sabe que algumas das 

etapas mais recentes são bem simples, enquanto algumas das 

etapas originais são complexas. Nós nivelamos isso com o 

novo formato colocando as etapas mais simples em Nível 1 e 2 

com opções de bônus e colocamos as etapas mais complexas 
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em Nível 3, com opções de bônus também. (BOHLMAN, 2015, 

tradução nossa) 

 

Didaticamente, podemos observar algumas características importantes 

acerca da disposição desse vocabulário, criado por Carolena Nericcio, 

juntamente com sua trupe FatChanceBellyDance®. O vocabulário está 

organizado em duas grandes categorias de movimentos: lentos e rápidos. De 

forma geral, os movimentos lentos não possuem contagem, são guiados 

através da melodia musical e livre interpretação do líder durante as formações 

da performance. Os movimentos lentos possuem seis famílias principais: 

Taxeem, Bodywave, Turns [Viradas], Floorwork [Trabalho no Chão], 

Embellishments [Embelezamentos] e Complex Steps [Passos Complexos].  

Os movimentos rápidos, por sua vez, obedecem a uma contagem 

rítmica, são sempre acompanhados pelo toque dos snujs46 e giram em torno de 

quatro famílias principais: Arabic, Shimmy, Egyptian e Pivot Bump/ Choo Choo. 

O repertório rápido é sempre “marchando” e cada pisada dada no chão conta 

um tempo. A contagem correta por todos os membros é a chave para que haja 

um improviso coordenado havendo o padrão de que a contagem sempre 

começa no tempo um, com o pé direito. Dependendo da duração do movimento 

e da quantidade de repetições executada pelos membros, a contagem pode ser 

do um ao oito, do um ao dezesseis e até mesmo do um ao trinta e dois. No 

entanto, a contagem normalmente é feita do um a oito, depende da duração do 

passo e de quantas vezes você o repetir. 

Marcar corretamente o tempo “um” é fundamental, pois esse é o 

momento de induzir qualquer tipo de variação dentro do mesmo movimento e 

também o de se fazer a transição para outro passo. O tempo “um” também é o 

tempo em que se gira, se desloca e onde há a troca de posição de braço 

                                                 
46 Snujs são pequenos címbalos de metal utilizados como instrumentos de percussão que 
acompanham a improvisação em grupo sendo a “longa”, “military” [militar], “baladi” e 
“alternating rhythms” [ritmos alternados] os quatro padrões principais de toques no Estilo Tribal 
Americano de Dança do Ventre. A utilização de snujs por dançarinas tem origem incerta e 
bastante antiga. Há diversas esculturas gregas que os representam como o “Sátiro com 
címbalos de dedo e kroupezion” do século I A.D. e atualmente em exibição na Galeria Nacional 
de Arte Antiga do Palácio Corsini, em Roma. Os snujs foram largamente retratados nas pinturas 
orientalistas de artistas europeus do século XIX como a obra “La danza de Almeh de Jean-Léon 
Gérôme de 1863”. 
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dentro do mesmo movimento. Assim, finalizando o passo no oitavo tempo, será 

no tempo “um” o momento de o pé direito pisar no chão.  

As famílias principais de movimentos sejam eles lentos ou rápidos estão 

ainda subdivididas por numerosas variações. No contexto do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre entede-se como “variação” uma adição de 

movimento de pés ou braços aos passos básicos sem alterar seu formato 

original. Assim, por exemplo, dizemos que a família do Taxeem possui quatro 

variações que são o Walking Taxeem [Taxeem caminhando], Reverse Taxeem 

[Taxeem Invertido], Taxeem with Levels [Taxeem com Camadas] e Reverse 

Taxeem with Levels [Taxeem Invertido com Camadas]. 

Intentamos fazer neste momento um levantamento tanto do Vocabulário 

Clássico do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, que é a base para 

todos os demais e deve ser observado inclusive quando da criação de novos 

dialetos quanto do vocabulário Moderno.  Partindo da abordagem estruturalista 

de Susan Foster, utilizaremos uma metodologia descritiva para explicar toda a 

família de cada unidade básica do repertório. Os movimentos serão 

organizados entre lentos e rápidos, havendo ainda a indicação do nível de 

dificuldade de sua execução e sua localização através dos DVDs didáticos. 

Toda essa exposição será referenciada pelo ensinamento presencial que 

tive em 2015 com Carolena Nericcio durante o Treinamento para Professor 

realizado em São Paulo, pela coleção completa de DVDs disponíveis do 

FatChanceBellyDance®, pelas classes On-Line oferecidas através da 

plataforma PowHow e pelo livro Tribal Basics de Carolena Nericcio. Norteando 

a explicação dos movimentos, fotografias de minha autoria auxiliarão no 

entendimento e enriquecerão o trabalho visualmente. 

Importante ratificação é a consideração de que o Estilo Tribal Americano 

de Dança do Ventre tem como característica essencial a interação coletiva e, 

portanto, esse material, sozinho, não tem intenção de servir de fonte exclusiva 

para o aprendizado. É altamente recomendado que o neófito interessado em 

aprender essa dança procure uma escola ou instrutor familiarizado com o estilo 

que o auxilie com fidelidade ao formato e segurança na prática corporal. 

Quando possível também é de extrema validade e relevância que o estudante 
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dance na companhia de outros parceiros para entender na prática não só sua 

filosofia e estética, mas também todo o seu inteligente sistema de improvisação 

em grupo. 

Analisaremos a partir de agora e individualmente, todas as unidades que 

fazem parte do Vocabulário Clássico e Moderno do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre a partir de sua classificação nas categorias de passos lentos 

ou rápidos. Todos os movimentos são realizados dentro de uma postura e 

colocação de braços específicos, já comentados previamente, observando-se 

ainda os princípios que regem sua construção.  

 

 

4.1.2.1 Movimentos Lentos: 

 

1. Embellishments [Embelezamentos] 

Os Embelezamentos são movimentos adicionais que funcionam como uma 

espécie de ornamento aos passos básicos. Embora na maioria das vezes 

estejam acompanhando acessoriamente outros movimentos, não raro eles 

também são executados sozinhos, como um movimento principal47. Os 

embelezamentos, como o próprio nome sugere, são movimentos que nascem 

com o propósito de serem belos, exóticos e exigem destreza em sua execução. 

Segundo o Fluxograma do Vocabulário de ATS® desenvolvido pelo Project 

Shimmy em 2012, os Embelezamentos são os gestos de mãos como o Hand 

Floreo [Floreio de Mão], Arm Undulations [Ondulações de Braços] e Head 

Slides [Lateralizações de Cabeça].  

 

1.1. Head Slides [Lateralizações de Cabeça] 

No ATS® o movimento conhecido como Head Slides consiste em 

deslizar a cabeça de um lado para o outro, mantendo o queixo paralelo ao solo. 

Segundo Carolena, foi um movimento inspirado nas danças da Índia e consiste 

                                                 
47

 Nesse sentido, Carolena infere que os embelezamentos são adições periféricas, como os 
gestos de mãos e flutters [vibrações] que podem melhorar os movimentos ou serem 
executados por conta própria. (TRIBAL BASICS VOLUME 4: EMBELLISHMENTS AND 
VARIATIONS, 2010, 1:05 min, tradução nossa) 
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numa técnica de isolamento envolvendo a musculatura do pescoço. (TRIBAL 

BASICS VOLUME 4: EMBELLISHMENTS AND VARIATIONS, 2010, 8:08 min, 

tradução nossa) 

Estando na postura básica, com os ombros para trás e para baixo, o 

bailarino deve tentar levar a orelha direita para o lado direito e a esquerda para 

o lado esquerdo mantendo o movimento da cabeça sem inclinação vertical. É 

um movimento pequeno, sem grandes amplitudes laterais, mas de uma grande 

dramaticidade quando em cena.  

 

 

Figura 28 – Head Slides. Deslize apenas a cabeça para o lado direito e esquerdo, mantendo o 

queixo paralelo ao solo. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

 As posições de braço para este movimento são a média e moldura 

esquerda e, similar ao Ribcage Rotation [Rotação da Caixa Toráxica], devem se 

manter neutras para enfatizar o movimento da cabeça, não havendo, por 

exemplo, muitas execuções do Hand Floreo. Uma sequência que combina 

muito bem com Head Slides é executar logo em seguida o Ribcage Rotation. 

Uma excelente estratégia para aprender a executar o movimento é 

utilizar a posição média, imaginando que há uma linha que liga uma mão à 

outra. Essa linha servirá como referência para isolar e lateralizar o movimento 

da cabeça. Além disso, manter os braços nessa posição ajuda a conter a 

interferência do trapézio e a elevação dos ombros. Este movimento está 

classificado como de nível dois e é encontrado no DVD volume quatro. 
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1.1.1. Head Slides with Levels [Lateralizações da Cabeça com Variação de 

Altura] 

“Levels” dentro do contexto de movimentos do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre significa agachar-se com elegância, sendo um adorno tanto 

para os movimentos lentos como, por exemplo, o Taxeem e Reverse Taxeem 

[Taxeem Reverso], como também para os rápidos como o Stationary Shimmy 

[Shimmy Estacionário]. Através desse artifício, o dançario poderá executar o 

movimento variando sua altitude, desnivelando-se em relação à sua altura. O 

conceito de Levels deve ser iniciado nas aulas de nível dois e a sua explicação 

encontra-se no DVD volume quatro. Durante as aulas de nível três deve-se 

passar ao seu treinamento completo, com a execução do agachamento total. 

Esse estudo está presente no DVD volume nove “Anatomy of a Step” 

[Anatomia de um Passo]. 

 Para realizar esse agachamento o dançarino pode permanecer com os pés 

no chão e começar a flexionar os joelhos descendo até o seu limite. No 

entanto, para alcançar uma maior amplitude ao descer, ele poderá se apoiar no 

metatarso, retirando o calcanhar do chão e variando muito mais a altura. Em 

todo caso, deve-se manter as costas alinhadas e o tronco erguido. A amplitude 

da descida deve, sobretudo, respeitar os limites do corpo do dançarino e é algo 

a ser definido com os demais membros do grupo antes da apresentação. 

Dessa forma, o movimento Head Slides with Levels consiste em 

executar o movimento lateral da cabeça enquanto o bailarino varia a sua altura, 

descendo elegantemente. 

A explicação acerca do conceito de Levels introduz também o de 

“Layering”. Esse é um mecanismo de dispor camadas de movimento em 

sobreposição à outra. Carolena entende como Layering, por exemplo, a 

combinação dos Embelezamentos junto aos movimentos, a adição de Levels a 

qualquer movimento e também cita como exemplos a adição de braços ao 

Taxeem, o uso do Head Slide enquanto se faz o Flutter, a adição do Arabic 

enquanto se faz o Shimmy, dentre outras combinações. (TRIBAL BASICS 

VOLUME 4: EMBELLISHMENTS AND VARIATIONS, 2010, tradução nossa)  

Todos os movimentos serão examinados posteriormente. 

 

1.2. Hand Floreo [Florir de Mão]
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 O Hand Floreo é um passo lento de Embelezamento, de nível um e 

encontrado no DVD volume quatro, tanto na sua primeira versão “Advanced 

Workshop” [Oficina Avançada] do início dos anos 90, quanto na versão de 2010 

“Embellishments and Variations” [Embelezamentos e Variações]. Como vimos, 

os passos de embelezamento são aqueles que incrementam outros 

movimentos conferindo-lhes um adorno. 

Inspirado no movimento articulado de mãos chamado “Floreo” [florir, 

florescer] da Dança Flamenca, o versátil Hand Floreo é mais utilizado para 

acompanhar os passos do repertório lento, embora também exista em algumas 

movimentações rápidas. Segundo Carolena Nericcio o Hand Floreo adorna 

caracteristicamente os passos Taxeem, Ribcage Rotation, Bodywave, Circle 

Step e também acompanha o Propeller Turn e Corkscrew Turn, sendo também 

uma opção de uso para o “Bellyroll”, “Flutters” e alguns passos do repertório 

rápido. (TRIBAL BASICS VOLUME 4: EMBELLISHMENTS AND VARIATIONS, 

2010, 2:40 min, tradução nossa) Combinado com outros movimentos, também 

aqui vemos o Hand Floreo servindo como Layering. 

O movimento em si é um gesto contínuo e fluido de mãos, similar a 

pegar uma pequena xícara com os dedos polegar e médio e invertê-la, 

retornando em seguida para sua posição inicial.  

 

 

Figura 29 – Hand Floreo praticado dentro da modlura esquerda de braços. Foto de Beatriz 
Vasconcelos. 

 



117 

 

Uma boa opção de treino é executar o Hand Floreo com a moldura 

esquerda de braços. Para treinar as duas mãos simultaneamente, as posições 

média e alta de braços são eficazes, devendo-se tomar cuidado para que o 

braço direito não bloqueie a visão do corpo, quando em ângulo de 

performance. Também é possível executar um círculo viajando com os braços 

ao redor do corpo enquanto se executa os Floreios de Mãos. Finalmente, o 

movimento é interessante na posição dois de braços, já que na posição um o 

braço direito esconderia o corpo quando em ângulo de performance. 

O movimento de mãos pode ser invertido, mudando-se a direção de sua 

trajetória para servir de Embelezamento para os movimentos lentos Reverse 

Taxeem e o Wrap Around Turn. 

 

1.3. Arm Undulations [Ondulações de Braço] 

Representando força e graciosidade, os braços ondulantes são sempre 

executados na posição média ou alta, nunca descendo abaixo do nível da caixa 

torácica. A elegância deste movimento lento, de nível um e também encontrado 

no DVD de volume um é evidenciada quando todos os membros executam o 

gesto da mesma maneira, resultante do fiel acompanhamento do líder por 

todos os seguidores. Seu uso é bastante comum durante o deslocamento em 

roda para a troca de liderança, exigindo-se bastante habilidade e concentração 

para manter a sintonia do movimento entre todos os membros. 

Mantendo sempre uma curvatura suave, o braço faz uma rotação para 

frente do ombro e se eleva retornando para baixo como se fosse guiado pelo 

cotovelo. O movimento característico é influenciado pela colocação das 

escápulas para baixo ao levantar o braço, fazendo com que o ombro não se 

eleve. Este movimento possui um ótimo efeito visual, similar a um fluxo de 

energia que se move continuamente da ponta do dedo de um braço até 

alcançar sua extremidade oposta, indo e voltando ininterruptamente. 

O Arm Undulation é também considerado um passo de Embelezamento já 

que em geral serve para adornar o Taxeem. Para sincronizar esses dois 

movimentos, uma boa sugestão de treino é imaginar uma linha imaginária que 

liga cada cotovelo à lateral do quadril: quando o cotovelo se coloca para cima 

guia também seu respectivo lado do quadril para cima e ao se projetar para 

baixo impulsiona também o quadril a descer. Essa sincronia perfeita entre o 
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movimento dos braços e do quadril é bastante eficiente numa formação em 

grupo pois auxilia também na sincronia do quadril entre todos os membros pelo 

simples acompanhamento dos braços do líder. 

 

 

Figura 30 – Arm Undulation executado junto ao Taxeem. Deve haver sincronia entre o 
movimento de braços e quadril. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

 

2. Taxeem:  

Dentro do repertório lento o Taxeem é o movimento mais básico, é 

categorizado como nível um e está inserido no volume um “Dance 

Fundamentals” da série de DVDS “Tribal Basics” relançado em 1999.  

Estando dentro da postura básica do estilo, o Taxeem é semelhante a 

um número oito que viaja lateralmente através do quadril pela simples e 

contínua transferência de peso ocasionada pela alternância da flexão dos 

joelhos. 

Na Dança do Ventre ele é conhecido como “Oito para Cima”, porém no 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre ele é executado com os pés 

completamente no chão e possui um peso muito maior para baixo. Carolena 

descreve esse movimento como um caminhar sem sair do lugar (os 

calcanhares se mantém no chão) e define como chave o exagero da 

transferência de peso pareada com a contração simultânea dos oblíquos desse 

mesmo lado. Embora seja natural mover-se um pouco, a caixa torácica não 

desce, mantendo-se elevada durante toda a ação da parte inferior do corpo. 

(TRIBAL BASICS: DANCE FUNDAMENTALS, 1999, tradução nossa) 
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As opções de braço em geral são três: podem ficar ambos alinhados no 

quadril (posição baixa de braços), podem ficar na moldura esquerda enquanto 

a mão esquerda faz um “Hand Floreo” e também com os braços na posição 

média ou alta enquanto realizam simultaneamente o Arm Undulations. 

Como vimos, nos dois últimos casos acontece um Layering já que existe 

a combinação do Taxeem com dois outros movimentos distintos. Ao executar o 

Hand Floreo e Arm Undulation o movimento das mãos e braços 

respectivamente imita a trajetória do quadril fazendo com que os seguidores 

consigam sincronizar o Taxeem apenas ao olhar a mão esquerda ou os braços 

do líder. Assim, a partir do conceito de Layering, enquanto se realiza o Taxeem, 

também posso adicionar o Hand Floreo ou o Arm Undulations, conectando-os 

através do movimento. 

 

 

Figura 31 – Taxeem realizado com os braços na posição baixa. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

2.1. Reverse Taxeem [Taxeem Reverso]: 

A primeira variação que apresentaremos do Taxeem é o Reverse 

Taxeem [Taxeem Invertido], considerado um movimento de nível dois e 

encontrado no DVD “Tribal Basics” volume quatro. Enquanto que o Taxeem é 

semelhante a um número oito executado de baixo para cima, o Reverse 

Taxeem inverte o sentido do movimento ao projetar o quadril de cima para 

baixo. 

Existe uma movimentação específica dos braços que também acontece 

em coordenação com o quadril, possuindo uma amplitude muito maior já que 

começa com os braços mais altos que no Taxeem e descem até a linha média 
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dos ombros. Quando o braço desce, a mão também é flexionada para baixo 

enfatizando o movimento do quadril que também está viajando para baixo. É 

possível também utilizar a moldura esquerda de braço enquanto se executa o 

Reverse Taxeem. Nesse caso haverá o Embelezamento do Hand Floreo, 

porém realizado também no sentido reverso. 

A caixa toráxica deve permanecer bem posicionada e mantida para 

cima, isolando o Reverse Taxeem no quadril. Assim como na Taxeem, o quadril 

não deve torcer para frente e para trás, mas apenas lateralizar.  

 

2.2. Taxeem e Reverse Taxeem with Levels [Taxeem e Taxeem Reverso em 

Camadas]: 

Tanto o Taxeem quanto o Reverse Taxeem podem ser executados 

enquanto se utiliza “Levels” [Camadas], isto é, o movimento é feito com a 

mudança de altura do bailarino. Como vimos, o dançarino pode ficar na meia 

ponta e descer gradualmente até próximo ao solo ou simplesmente manter os 

pés no chão e flexionar os joelhos, descendo até seu limite e retornando logo 

após à sua posição inicial. 

 

2.3. Walking Taxeem [Taxeem Caminhando]: 

A última variação do Taxeem é o Walking Taxeem [Taxeem caminhando] 

também considerado um movimento de nível dois e encontrado no DVD de 

volume sete “Creative Steps and Combinations” [Passos Criativos e 

Combinações] fazendo parte assim, do Vocabulário Moderno. Como a própria 

terminologia sugere, o Walking Taxeem é um passo de deslocamento e 

consiste na execução de vários conjuntos de Taxeem enquanto o bailarino se 

locomove. Em geral, os passos são dados de forma longa e para cada passo 

acontece um Taxeem e meio ou dois Taxeems e meio. Os seguidores 

acompanham o líder através de sua movimentação do torso e dos braços que 

imitam o mesmo desenho do quadril já que seria impossível visualizar os pés 

por conta do traje que os esconde. 

 

3. Bodywave [Corpo Ondulante | Ondulação de Corpo] 

Bodywave é um movimento lento, de nível um e demonstrado no DVD 

volume um, “Dance Fundamentals”. Como a tradução do nome sugere, o 
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Bodywave é uma ondulação longa e contínua que percorre toda a coluna, 

desenrolando-se dos ombros até os quadris. Embora não tenha uma contagem 

rítmica por se tratar de um movimento do repertório lento, esta ondulação 

percorre com a mesma intensidade cinco etapas: peito, ombros, cintura, quadril 

e retorno para o centro. 

Para executar a ondulação através da coluna, interessante artifício é o 

bailarino imaginar uma parede atrás de si e nela encostar primeiramente os 

ombros, a caixa torácica, a cintura e finalmente o quadril, como se cada 

vértebra pudesse tocar a parede. A cabeça permanece neutra sem elevar ou 

descer o queixo. 

Durante o Bodywave os braços podem ficar na posição baixa, na 

posição dois ou moldura esquerda. Nos dois últimos casos receberá o 

Embelezamento do Hand Floreo que servirá também para auxiliar na harmonia 

de todos os integrantes em relação ao líder já que a mão segue a mesma 

movimentação do corpo. Em sincronia, a mão é colocada para dentro quando a 

caixa torácica se eleva e para fora quando o quadril é liberado. 

O Bodywave possui duas variações Clássicas que estão presentes no 

DVD volume quatro, a saber, o Deep Bodywave [Profunda Onda de Corpo] e 

sua execução em Levels [Camadas] e duas variações Modernas apresentadas 

no DVD volume sete que são o Layback [Deitado | Cambrê] e Walking 

Bodywave [Onda de Corpo Caminhando]. 

 

 

 

Figura 32 – Execução do Bodywave dentro da posição dois de braços. Foto de Beatriz 

Vasconcelos. 

 

3.1. Deep Bodywave [Ondulação de Corpo Profunda] 
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Presente no DVD volume um, o Deep Bodywave é um movimento de 

ondulação mais profunda e marcante para trás.  Partindo do Bodywave normal, 

a senha para entrar no Deep Bodywave é projetar a caixa torácica para frente 

com bastante evidência e logo após executar a ondulação acentuando-a para 

trás e sem desnivelar a cabeça que permanece alinhada e paralela ao solo. 

Uma senha grande significa uma maior profundidade de ondulação, no entanto 

a amplitude do movimento é escolhida pelo próprio dançarino, não devendo 

forçar além de seus limites. 

 

 

 

Figura 33 – Deep Bodywave dentro da posição dois de braços. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

Apenas a parte superior do corpo é afetada por esta variação já que a 

parte inferior permanece com uma ondulação bastante sutil e sem apresentar 

nenhuma pressão na lombar. Os braços podem ocupar as mesmas posições 

que o movimento original.  

 

3.2. Bodywave with Levels: 

O Bodywave também pode ser executado através dos Levels, que como 

já vimos significa a mudança de altura provocada pela flexão dos joelhos. 

Como vimos, a descida será mais ampla se os pés estiverem apoiados no 

metatarso facilitando a execução do movimento até próximo do chão. Quando 

os pés ficam apoiados completamente no chão a amplitude da descida é 

menor. 

 

3.3. Walking Bodywave: 
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O Walking Bodywave segue as mesmas informações do já visto Walking 

Taxeem. Isso significa dizer que vários conjuntos de movimento (um e meio ou 

dois e meio, no mínimo) são executados ao longo de cada passo produzindo 

um deslocamento gradual e contínuo. Como os pés não podem ser vistos pelos 

demais membros, o líder é seguido através da visualização de seu torso ou dos 

vários conjuntos de Hand Floreo que acontecem quando os braços estão na 

posição dois ou na moldura esquerda. Esse é um movimento de nível dois. 

 

3.4. Layback: 

Layback é a última variação do Bodywave e é considerado um 

movimento de nível três que exige do bailarino força e flexibilidade. Consiste 

numa descida acentuada para trás, semelhante a um cambré, mantendo a 

cabeça neutra e em alinhamento com a coluna. Os braços mantêm-se durante 

toda sua execução na posição dois ou fazem uma sequência de movimento 

que consiste nas seguintes etapas: inicia-se a descida do Layback na posição 

dois de braços e ao chegar no máximo da amplitude do cambré (quando as 

costas ficam horizontalmente em relação ao solo) eleva-se o braço esquerdo 

para cima e o direito para baixo (até a linha do quadril), por fora do corpo. Em 

seguida e ainda com as costas paralelas ao solo invertem-se os braços pelo 

centro do corpo, colocando o direito para cima e o esquerdo para baixo (na 

linha do quadril). Por fim retorna-se à posição vertical trazendo o braço 

esquerdo para cima (pelo centro do corpo) e finalizando ambos em posição 

alta. Por ser um movimento extenuante, os membros do grupo geralmente 

deliberam com antecedência sobre a viabilidade de sua execução  durante a 

performance.  
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Figura 34 – No Layback, as costas devem ficar paralelas ao solo. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

4. Turns [Giros] 

 

4.1. Propeller [Hélice] 

Inspirado na Dança Flamenca, de nível um e presente no DVD volume 

quatro, o Propeller Turn inicia-se em ângulo de performance com o quadril em 

direção à diagonal esquerda, ombros e parte superior do corpo em direção a 

frente da caixa de dança. Para melhor compreensão do movimento, segue 

abaixo as fases ilustradas de sua execução: 

(1) A preparação para esse movimento inicia com os dois braços em posição 

alta mãos acima da cabeça; 

(2) em seguida o braço direito desce até a linha do ombro e retorna novamente 

para cima; 

(3 e 4) agora o braço esquerdo desce até a linha do ombro enquanto o direito 

permanece elevado, retornando logo em seguida para cima; 

(5) Para executar o giro, o braço direito desce novamente para a linha do 

ombro e uma movimentação para cima do pulso indica que o giro virá logo a 

seguir.  

(6,7 e 8) durante o giro o braço direito desce até a linha do quadril e é mantido 

próximo ao centro do corpo. Ao retornar do giro o pé direito finaliza pisando na 

frente e os braços se abrem emoldurando o corpo na posição dois. 
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Figura 35 – Fases do Propeller Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

O Propeller pode ganhar ou não o Embelezamento do Hand Floreo. 

Caso o dançarino opte por utilizar esse adorno, ele deve executar dez 

conjuntos de Hand Floreo nesta ordem: dois ao descer o braço direito e dois ao 

subi-lo, dois ao descer o braço esquerdo e dois ao subi-lo e dois ao descer o 

braço direito novamente. 

4.2. Corkscrew [Saca Rolha] 

 Assim como o Propeller, o giro Corkscrew também possui inspiração 

Flamenca, inicia-se completamente em ângulo de performance e o pé direito 

posiciona-se à frente e perpendicular em relação ao esquerdo.  

Esse movimento tem as fases 1, 2, 3 e 4 iguais ao Propeller Turn. Segue 

agora as fases específicas do Corkscrew Turn: 

(5, 6 e 7) para executar o giro, os dois braços descem até a linha do ombro 

com cotovelos para cima e mãos espalmadas (moldura média), subindo 

novamente até os pulsos se unirem acima da cabeça. 

(8, 9 e 10) o giro acontece descendo os braços pelo centro do corpo, da 

cabeça até a linha baixa do quadril com o pulso direito cruzado à frente do 
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esquerdo; 

(11 e 12) finaliza-se o giro colocando o pé direito em evidência à frente do 

esquerdo e emoldurando o corpo novamente com os braços se elevando à 

posição alta. 

 

 

Figura 36 – Fases do Corkscrew Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

O Propeller e o Corkscrew são giros no sentido anti-horário e em ambos 

os casos os braços se mantém bem próximos ao corpo durante a volta. 

Também o Corkscrew poderá ser executado sem nenhum adorno de mãos ou 

ser embelezado pelo Hand Floreo. Nesse caso se executam 8 conjuntos de 

Hand Floreo: dois ao descer o braço direito e dois ao subi-lo, dois ao descer o 

braço esquerdo e dois ao subi-lo. Ambos os movimentos são encontrados no 

DVD volume quatro e possuem nível um. 

 

4.3. Reverse Turn [Giro Reverso] 

O Reverse Turn é um acompanhante do Propeller e Corkscrew, 

possuindo a mesma angulação de corpo e colocação do pé direito em frente e 

perpendicular em relação ao esquerdo. No entanto ele é assim chamado 

porque o giro ocorre no sentido horário - pela lateral direita e atrás - ao invés de 
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acontecer no sentido anti-horário - pela frente e à esquerda - como os outros 

dois. 

As fases de execução do Reverse Turn são os seguintes: 

(1 e 2) Estando em ângulo de performance, com os braços na posição alta, a 

senha para o movimento é executar um Hand Floreo bastante evidente com as 

mãos em cima e em seguida levar o braço direito para trás da lateral direita do 

quadril também utilizando um Hand Floreo. Ao mesmo tempo a perna direita é 

colocada atrás da esquerda (pode ser na meia ponta ou não) enquanto se olha 

por cima do ombro direito; 

(3) O próximo movimento é o giro que acontece com os pés no chão, mantendo 

o braço direito em baixo e o esquerdo em cima; 

(4 e 5) Após o giro, os braços se direcionam ao centro do corpo até a linha dos 

ombros e depois se dividem para a posição dois: braço direito em cima e o 

esquerdo na horizontal. Finaliza-se com um forte ângulo de performance e o pé 

direito na frente do esquerdo. 

 

 

Figura 37 – Fases do ReverseTurn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

São realizados cinco conjuntos de Hand Floreo na seguinte ordem: um 

gesto ao iniciar o movimento com os dois braços em posição alta, um ao 

descer o braço direito para trás da lateral direita do quadril, um enquanto o giro 

acontece, um ao levar os dois braços para o centro do corpo na linha dos 

ombros e outro ao finalizar o movimento na posição dois de braços. Como em 

todos os giros anteriores, durante a rotação os braços se mantém próximos ao 

corpo. Finalmente, o Reverse Turn é encontrado no DVD volume sete e é 

listado como sendo de nível um. 

1 2 3 4 5 
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4.4. Barrel Turn [Giro do Barril] 

O Barrel Turn também é outro giro de inspiração Flamenca cujo giro 

simula passar por cima de um barril que esta posicionado ao meio das 

costas.As fases do movimento são as seguintes:  

(1) A preparação para o movimento começa com os dois braços acima da 

cabeça, em posição alta; 

(2) A iniciação do movimento que também funciona como a própria senha é o 

movimento do braço direito arqueando para baixo enquanto o pé direito cruza o 

esquerdo. A parte superior do corpo segue o movimento do giro, os cotovelos 

se mantem elevados mesmo com a mudança de braços e os olhos 

acompanham todas as etapas do movimento, mantendo-se paralelos à caixa 

torácica; 

(3) Ao girar para encontrar o fundo da sala, o braço direito sobe até se 

encontrar com o esquerdo novamente. Este é o barril em que a caixa torácica 

se encontra acima, então a mantenha elevada. O olhar nessa etapa 

acompanha o movimento de subida do braço direito que está voltado para a 

lateral esquerda da sala e logo depois volta-se para cima quando os braços se 

unem em posição alta e o torso se eleva; 

(4 e 5) Finalmente o braço esquerdo desce com suavidade enquanto o pé 

direito dá o passo para retornar para frente. Ao retornar para frente os dois 

braços retornam para a moldura alta. Mais uma vez a cabeça acompanha o 

movimento do braço esquerdo se posicionando para baixo na lateral esquerda 

da sala;  

(6, 7, 8 e 9) A finalização é feita com o braço direito descendo pela frente do 

corpo e depois subindo pela lateral direita enquanto se realiza Hand Floreos. O 

olhar se mantem para frente nesse momento.  
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Figura 38 – Fases do BarrelTurn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

O olhar acompanha todas as etapas do movimento ajudando a manter a 

caixa torácica para cima e criando uma linha interessante de movimento  para 

o público. 

Uma forma interessante de treino para manter os braços alinhados é 

encostar-se a uma parede mantendo os dedos sempre próximos a ela.  Esse 

artifício ajuda a manter as linhas altas dos cotovelos, a forma dos braços e a 

caixa torácica sempre elevada enquanto o giro acontece. 

O Barrel Turn tem sua didática explicitada no DVD volume sete e possui 

nível três. 

 

4.4.1. Passing Barrel | Barrel Turn Duet Pass 

Quando o Barrel Turn é executado numa Formação de Dueto poderá 

acontecer um “Passing”, movimento classificado como de nível três. O conceito 

de Passing é explicado detalhadamente no DVD volume nove por Carolena 

Nericcio e consiste na troca dinâmica de posições entre os membros do dueto 

podendo ocorrer em praticamente todos os movimentos, sejam lentos ou 
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rápidos.  

Estando posicionados um de frente para o outro e com a lateral do corpo 

voltada para o público, os componentes do Dueto executam um Barrel Turn 

regular, mas sem a finalização de braços. Imediatamente o Dueto fará um novo 

Barrel, dessa vez levando a perna direita para a lateral direita enquanto o braço 

direito desce e permanecerá no lugar, de costas, enquanto o braço esquerdo 

desce. O dueto que nessa fase estava de costas retornará para frente com 

uma nova pisada do pé direito para lateral direita enquanto o braço esquerdo 

regressa para cima.  Essa movimentação pode acontecer indeterminadamente, 

levando a uma trajetória no sentido anti-horário. Para encerrar essa dinâmica 

basta o Dueto executar a finalização de braços. 

Embora o movimento tradicional tenha apenas a metade de um giro para 

retornar à frente com o pé direito, enquanto o braço esquerdo sobe, 

dependendo do grau de torção do corpo os dançarinos podem adicionar um 

“Flourish” que é um giro completo ou um giro e meio. O movimento é 

enecerrado após execução da finalização dos braços. 

4.4.2. Barrel Turn Trio [Barrel Turn num Trio] 

A mesma lógica de movimentação explicada na Formação de Dueto 

poderá ocorrer quando existe um Trio ou Quarteto. Nesse caso o grupo formará 

um círculo que desloca-se em sentido anti-horário.  

Este é um dos casos em que a Formação de Roda irá girar no sentido 

anti-horário, já que observamos o deslocamento sempre no sentido horário 

dessa Formação. As outras exceções são o Choo Choo Shimmy e Sevilhana, 

movimentos que estudaremos mais para frente. 

 

4.5. Sahra Turn 

Esse é um movimento inspirado na canção Sahra do músico Cheb 

Khaled e é instruído no DVD volume sete, com nível de aula três. Ele consiste 

em quatro etapas para sua execução. As fases do movimento seguem abaixo: 

(1 e 2) Em ângulo de performance em posição alta de braços, o pé direito é 

colocado à frente e perpendicular ao esquerdo enquanto os dois braços são 

levados para lateral esquerda do quadril. O ângulo do ombro direito está 

posicionado para frente; 

(3, 4 e 5) A segunda fase consiste em girar no sentido horário levando o pé 
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direito para trás enquanto a mão direita se eleva espalmando o céu acima da 

cabeça e retorna para a lateral do quadril; 

(6 e 7) A terceira parte é um novo giro também em sentido horário para direita, 

porém o braço direito sobe acima da cabeça e depois abaixa para a linha da 

lateral direita do quadril enquanto a cabeça desce acompanhando a mão com o 

olhar. Ao descer o braço direito o esquerdo sobe simultaneamente para acima 

da cabeça e permanece elevado enquanto o giro acontece, retornando para a 

lateral esquerda do quadril; 

(8) A última etapa consiste em emoldurar o corpo com a movimentação do 

braço direito que sai da linha esquerda do quadril abaixo e sobe até a linha 

direita acima da cabeça perfazendo dois Hand Floreos.  

 

 

Figura 39 – Fases do Sahra Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

A movimentação de pés não é uma preocupação fundamental deste 

movimento desde que o corpo esteja alinhado nas demais posições 

supramencionadas. Isso significa que o dançarino poderá começar o giro com 

o pé direito ou esquerdo. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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4.5.1. Passing Sahra | Sahra Turn Duet Pass 

De nível três e apresentado no DVD volume nove por Carolena Nericcio, 

o “Sahra Turn Duet Pass” [Passar num Dueto com o Giro Sahra] é bastante 

dramático e exige um pouco mais de habilidade dos dançarinos.  

O Dueto deverá estar próximo e de frente um para o outro para executar 

a primeira e segunda parte do Sahra Turn que é feita sem mudança de lugar. 

Toda a passagem e troca de posições acontece na terceira etapa do 

movimento. Ao elevar o braço direito, a perna dá um grande passo para frente 

até que os dançarinos se encontrem de costas um para o outro, como se 

entrelaçassem. Um observador veria o dançarino da direita passando pela 

frente do dançarino da esquerda enquanto o pé direito de ambos os leva para 

frente. Nesta posição o braço direito desce até a linha baixa da lateral direita do 

quadril e o braço esquerdo sobe.  

Ao descer o braço esquerdo, os dançarinos devem retornar para a 

posição de origem, perfazendo uma trajetória no sentido horário. O pé 

esquerdo faz três quartos de giro até que o Dueto se encare novamente e 

retorne para a posição de origem. Finalmente há a quarta e última parte do 

movimento que é a finalização com os braços. 
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Figura 39.1 – Um dueto executando o Sahra Turn Duet Pass.
1
  

 

4.6. Wrap Around Turn [Giro Enrolar ao Redor] 

O Wrap Around Turn é uma adaptação de um movimento clássico da 

Dança Flamenca e está instruído no DVD volume sete com nível três.  Esse é 

um movimento que possui três fases. 

 

 

 

                                                 
1
 Disponível em <https://www.pinterest.ca/pin/413486809532995588/> Acesso em 18/05/2019. 

https://www.pinterest.ca/pin/413486809532995588/
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Figura 40 – Fases do Wrap Around Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

 (1) A primeira fase simula o gesto de apanhar algo com as mãos. Estando em 

ângulo de performance e em posição média de braços, o braço direito é levado 

para frente do corpo na linha dos ombros e o braço esquerdo é levado para 

trás da lateral do quadril esquerdo. As mãos executam um Hand Floreo com as 

palmas para dentro e depois para fora, similar a estar coletando algo e 

trazendo para si. O movimento de braços e mãos é simultâneo ao movimento 

do pé direito que cruza à frente do esquerdo. 

(2) A segunda etapa consiste em ficar de costas abrindo os dois braços na 

linha dos ombros e executando um Reverse Floreo com as mãos. O pé 

esquerdo pisará para a lateral esquerda com um ângulo de cento e oitenta 

graus levando o dançarino para trás. Nesta posição o pé esquerdo estará com 

o calcanhar fora do chão e o pé direito totalmente apoiado no chão. Os braços 

estarão na horizontal com os cotovelos elevados. O olhar estará direcionado 

para frente e para baixo, à frente do ombro esquerdo, mas sem descer a 

1 2 3 

4 5 6 
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cabeça. 

(3 a 6) A última parte consiste em levar os braços para a posição alta, ainda de 

costas e iniciar um giro e meio até retornar para frente. Durante o giro os 

braços descem pelo centro do corpo e com os pulsos próximos, mão direita à 

frente da esquerda. O movimento finaliza com uma postura dramática em 

ângulo de performance, com os braços retornando para a posição alta pelas 

laterais do corpo enquanto executam Hand Floreos ou não. 

 

 

 

Figura 40.1 – Colocação dos pés nas fases 2 e 3 do Wrap Around Turn. Foto de Beatriz 

Vasconcelos. 

 

4.6.1. Passing Wrap Around | Wrap Around Duet Pass 

Quando realizado numa Formação de Dueto, o Wrap Around Turn tem 

uma movimentação mais simples de pés, porém é igualmente complexo como 

o Sahra Turn. É um movimento instruído no DVD volume nove e possui nível 

três. 

Inicia-se com os dançarinos de frente um para o outro executando a 

primeira parte do movimento. Ao entrarem na segunda etapa os dançarinos 

estarão de costas um para o outro e neste momento olharão por cima de seu 

ombro esquerdo utilizando a visão periférica para visualizar a elevação de 

braços do parceiro. 

A troca de posição ocorrerá durante o giro iniciando quatro contagens 

com o pé esquerdo, direito, esquerdo novamente e finalizando com o direito já 

de frente para o parceiro. O sentido do giro de cada dançarino quanto do 
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sentido da trajetória de troca entre eles será o anti-horário. 

 

4.6.2. Wrap Around Drop 

Este é um movimento do dialeto desenvolvido por Megha Gavin e sua 

Compania de Dança Devyani que acabou sendo incorporado ao DVD volume 

nove e ao Repertório Moderno do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. 

Ele toma como base o movimento tradicional do Wrap Around Turn e o 

Floorwork, que são os movimentos do estilo desenvolvidos no solo. Como 

veremos mais à frente, os movimentos realizados no chão precisam ser 

combinados previamente por todo o grupo, antes da improvisação da 

performance. Da mesma forma, para realizar o Wrap Around Drop, todos os 

membros devem ter ciência que irão executá-lo em determinado momento da 

apresentação. 

(1) A primeira parte do movimento consiste em levar a perna direita para frente 

e flexionar o joelho até que a perna esquerda encoste ao chão. Enquanto isso, 

o braço direito é levado para frente e o esquerdo para trás da lateral esquerda 

do quadril, como na primeira etapa do movimento tradicional do Wrap Around 

Turn. 

(2, 3) Ao abrir os braços para a posição média enquanto as mãos fazem o 

Reverse Floreo, o dançarino ficará de costas para o espaço da performance 

trocando a posição de pernas já que a direita agora estará ao chão e a 

esquerda que estará flexionada em noventa graus à frente. Esse movimento 

ocorre em sentido anti-horário, para a lateral esquerda. Estando nessa nova 

posição os braços sobem até a posição alta, conforme a sequência natural do 

Wrap Around Turn. 

 

 

 

Figura 40.2 –Wrap Around Drop. Foto de Beatriz Vasconcelos. 
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(4) A última parte do movimento permanece a mesma e consiste em fazer o 

giro enquanto os braços descem por dentro do corpo, mão direita à frente da 

esquerda. No entanto ao mesmo tempo em que os braços descem o dançarino 

deverá ergue-se e executar o giro e meio já de pé.  

Esse movimento tem um grande efeito visual se realizado em roda por 

um Trio ou Quarteto. O Wrap Around Drop está listado como sendo de nível 

três. 

 

4.7. Pulse Turn 

O Pulse Turn surge como um dialeto criado pela Sister Studio Devi 

Mamak e sua Compania Ghawazi Caravan e foi incorporado ao Repertório 

Moderno do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. Ele também está 

instruído no DVD volume nove e possui nível dois, não sendo um movimento 

que envolva grande complexidade em sua execução, porém agrega beleza e 

grande efeito visual à apresentação. Ele é um movimento bastante utilizado em 

conjunto com o Reverse Turn. 

As fases do Pulse Turn estão descritas abaixo: 

(1) Em ângulo de performance os dois braços são levados para cima até a 

posição alta. 

(2) Estando acima da cabeça as mãos fazem um movimento pulsante para fora 

levando os braços pela lateral do corpo até a linha do quadril; 

(3) Mantendo as mãos nessa linha baixa, a mão direita na posição de quatro 

horas de um relógio e a esquerda na posição das oito horas, o dançarino 

executará um giro completo para a esquerda, no sentido anti-horário. 

(4 a 7) Ao retornar para a posição inicial o braço direito cruza à frente da 

esquerda e são levados para cima, pelo centro do corpo, até se posicionarem 

acima da cabeça. 

Na fase 5, quando os braços alcançarem a linha dos ombros é 

importante manter um bom espaço entre os cotovelos à cabeça, enquanto as 

mãos passam pela frente do rosto. 
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Figura 41 – Fases do Pulse Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

5. Complex Steps [Passos Complexos] 

Os passos complexos são assim chamados porque exigem habilidade e 

atenção do dançarino para executá-los. Embora nem todos sejam listados 

como nível três, o dançarino precisará treinar bastante para ser bem sucedido. 

 

5.1. Flutters [Vibrações]: 

Resultado do relaxamento da musculatura abdominal e da manipulação do 

diagragma, o Flutter é um movimento vibratório visível na parte superior do 

abdômen. Exótico, exige grande habilidade do praticante. Sua explicação 

encontra-se no DVD volume quatro e é listado como sendo de nível três. 

Assim como as ondulações abdominais, essa movimentação trêmula que 

acontece no diafragma é bastante apreciada pelo público e dançarinos em 

geral. Sobre sua execução, Carolena explica que o que parece ser uma 

contração muscular intensa, na verdade é um vácuo gerado a partir da 

1 2 3 

4 5 6 7 
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retenção da respiração e ativação do diafragma que se expande e relaxa em 

grande velocidade. (TRIBAL BASICS VOLUME 4: EMBELLISHMENTS AND 

VARIATIONS, 2010, tradução nossa) 

 

 

 

Figura 42 – Para realizar o Flutter é necessário uma retração firme e estável do abdômen. Foto 

de Beatriz Vasconcelos. 

 

Considerando a função do Layering, o Flutter pode acontecer enquanto se 

executa o Head Slide, o Belly Roll ou Taxeem, adicionando grande efeito visual 

ao movimento. 

 

5.2. Belly Roll 

O Belly Roll é um movimento de ondulação como o Bodywave, no 

entanto, enquanto este utiliza a coluna para criar um movimento ondulatório 

que se inicia nos ombros e finaliza nos quadris, o Belly Roll utiliza apenas a 

musculatura abdominal sem a influência da coluna ou quadril. 

Carolena o instrui no DVD volume um e esclarece que é o resultado da 

contração em sequência das três seções da musculatura do reto abdominal, o 

músculo que se localiza em três pares por toda a frente e ao centro do 

abdômen. Essa contração também é auxiliada pelos oblíquos. 
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Figura 43 – A alternância entre a contração e expansão da parte superior e inferior do 

abdômen durante a realização do Belly Roll. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Esse rolamento do abdômen pode acontecer verticalmente de cima para 

baixo ou de baixo para cima. Essa expansão da caixa torácica também causa a 

expansão do diafragma dando uma qualidade em três dimensões ao 

movimento. O Belly Roll possui nível três. 

 

5.3. Ribcage Rotation [Rotação da Caixa Torácica] 

No DVD volume quatro, o movimento de nível dois instruído sob a 

nomenclatura de “Ribcage Rotation” descreve a rotação vertical da caixa 

torácica em sentido anti-horário. O dançarino deve manter a postura correta e o 

quadril sem movimentação durante a execução da rotação da caixa torácica. 

Quanto maior o tempo de prática, maior será a amplitude e fluidez do 

movimento. 

Com os braços em posição baixa, média ou em moldura esquerda, 

deve-se mover a caixa torácica o mais distante possível para a lateral direita, 

para cima, para a lateral esquerda e para baixo perfazendo uma trajetória 

contínua e circular, unindo esses quatro pontos. 
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Figura 44 – Fases do Ribcage Rotation. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Em posição de moldura esquerda o braço esquerdo será emoldurado 

por um gracioso e longo Hand Floreo que acompanhará a movimentação 

circular da caixa torácica. A palma da mão estará para frente quando a 

trajetória do circulo estiver em cima e para dentro quando a trajetória do círculo 

estiver passando por baixo. 

 

5.3.1. Ribcage Rotation Levels 

O Ribcage Rotation pode ser executado com variação de altura através 

do uso de Levels. Seguindo o que foi explicado acerca desse tema, o 

dançarino pode descer através da flexão dos joelhos com os pés no chão ou 

apoiado pelo metatarso. Neste caso haverá uma amplitude maior de descida já 

que descer com os pés cravados no chão não possibilita um grande 

agachamento. 

 

5.4. Torso Rotation (Torso Twist) 

Carolena descreve esse movimento como uma flor plantada em um vaso 

e exposta a uma brisa suave. “A parte inferior de seu corpo é o vaso que está 

aterrado e sustenta a parte superior do corpo, ele não se move com a brisa. 

Seu torso é a haste da planta e seus braços são as folhas.” (BOHLMAN, 

ADAMS, 2010, p. 40) 

O Torso Twist é como o nome sugere uma rotação da parte superior do 

corpo ao redor de seu centro que inclui a caixa torácica e os braços, pois o 

movimento completo é acompanhado pelo Arm Undulation. Para melhor 

compreendê-lo podemos segmentar a movimentação do torso e dos braços 
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nas fases descritas brevemente abaixo:  

(1 e 2) Estando o tronco na posição neutra, a rotação acontece da frente para a 

lateral esquerda enquanto o braço esquerdo se eleva; 

(3) O deslocamento segue da lateral esquerda para trás enquanto o braço 

esquerdo desce; 

(4) Estando atrás com a caixa torácica elevada e ombros para trás, desloca-se 

pela lateral direita. O braço direito então se eleva; 

(5) Ao percorrer pelo lado direito toda a trajetória, retorna-se para frente ao 

mesmo tempo em que o braço direito desce. 

Na primeira parte do movimento observamos que o torso é levado 

ligeiramente para frente do centro do corpo e depois torce lateralmente para o 

lado esquerdo. O torso realmente sai de seu centro quando é projetado 

suavemente para frente e para o lado esquerdo. O corpo se encontra assim, à 

esquerda de seu centro. Na segunda parte do movimento o torso é levado para 

trás do centro do corpo e este é o momento em que os braços encontram-se na 

mesma linha.  

Ao deslizar para a direita na terceira parte do movimento o torso 

reproduz o mesmo que ocorreu com a lateral esquerda desta vez para o lado 

direito. Na finalização do deslocamento pela lateral direita observa-se que o 

tronco está torcido para diagonal direita da frente, já que vem acompanhando o 

desenho natural da trajetória circular. Então ao retornar do movimento lateral 

direito, o torso é projetado suavemente para frente e regressa novamente para 

trás ao centro do corpo. Em todas as fases do movimento a cabeça e os 

ombros se mantem alinhados paralelamente ao chão, eles não devem balançar 

verticalmente. No entanto isso não enrijece a movimentação da cabeça que 

acompanha organicamente a movimentação do torso. 

O Torso Twist está instruído no DVD volume quatro e possui nível um. 
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Figura 45 – Fases do Torso Twist. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

5.4.1. Torso Twist with ½ Turn e Torso Twist with 3 Point Turn [Torção de Torso 

com metade de Giro e Torção de Torso com três Pontos de Giro] 

Assim como o Circle Step [Passo do Círculo] que será estudado logo a 

seguir, o Torso Twist pode fazer deslocamentos de cento e oitenta graus 

conhecido como Torso Twist with ½ Turn [Torção de Torso com metade de Giro] 

ou de cento e vinte graus conhecido como Torso Twist with 3 Point Turn [Torção 

de Torso com três Pontos de Giro]. No entanto, enquanto o Circle Step executa 

duas ou três voltas para a direita, no sentido horário, o Torso Twist executa 

duas ou três voltas para a esquerda havendo uma transferência de peso 

proporcional e simultânea ao deslocamento do movimento.  

O deslocamentpo em giro do Torso Twist começa em ângulo de 

performance, transferindo o peso para o pé esquerdo enquanto que o direito é 

1 2 3 

4 5 
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colocado de forma perpendicular ao esquerdo na posição de “T Step” já que os 

pés fazem um formato da letra “T” maiúscula.  

 

 

 

Figura 45.1 – T Step. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Tranfere-se o peso para o pé direito enquanto o torso e braços movem-

se pela esquerda para iniciar o giro. O pé esquerdo é trazido para encontrar 

com o direito. Os pés finalizam antes de o torso completar o giro. 

Apontam-se os dedos do pé direito para o local onde se quer finalizar o 

movimento. Ao se executar um deslocamento de cento e oitenta graus o 

movimento finaliza de costas em relação ao ponto de partida e numa trajetória 

de um terço de giro, finaliza-se de costas para a diagonal esquerda de trás. 

Não existe uma senha específica para iniciar os giros, o grupo apenas 

seguirá a movimentação do líder através da técnica do “flock of birds” que, 

como vimos, simula um bando de aves seguindo a trajetória da ave que ocupa 

as extremidades. Como no Circle Step, também executa-se tantos terços ou 

metades de giro quantos forem necessários para o retorno à frente. 

Classificados como nível dois, ambos os movimentos estão instruídos no DVD 

volume quatro. 

 

5.4.2. Passing Torso Twist 

Num dueto os dançarinos podem trocar de lugar enquanto executam o 

Torso Twist através do Passing, como já vimos em diversos outros movimentos. 

Manter o contato visual é importante em todas as etapas para que o movimento 

flua de forma harmônica entre os participantes. 

Estando de frente para o parceiro e tendo como referência a caixa de 

dança de cada um, realiza-se um Torso Twist no lugar. Para iniciar o Passing o 
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dançarino deve dar um grande passo com o pé direito para a sua diagonal 

direita da frente enquanto contorna e assume o lugar do parceiro. O pé 

esquerdo é deslizado para trás e depois o direito novamente dá um passo para 

a direita alinhando-se com o esquerdo para que os dançarinos consigam 

finalizar completamente opostos entre si. 

Os movimentos de Passing são instruídos no DVD volume nove por 

Carolena Nericcio e possuem nível três. 

5.5. Circle Step [Passo do Círculo] 

Instruídos no DVD volume quatro e de nível um, o Circle Step e Torso 

Twist são muito parecidos, sendo interessante estudá-los conjuntamente. 

Ambos os movimentos desenham um círculo horizontal ao redor do centro do 

corpo, isolando-o em parte superior e inferior. Enquanto que o Circle Step 

utiliza os quadris para realizar a trajetória, o Torso Twist utiliza a parte superior 

do corpo incluindo a caixa torácica e braços.  

No Circle Step o quadril sai do centro por trás, viaja pela lateral 

esquerda, passa pela frente, desce pela lateral direita e retorna pelo centro 

passando por trás. 
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Figura 46 – O Circle Step realizado em sincronia com o Hand Floreo. Foto de Beatriz 

Vasconcelos. 

 

Manter o posicionamento estável da cabeça é importante já que seu 

nivelamento faz com que todo o corpo permaneça em equilíbrio. A posição de 

braços para executar esse movimento é a moldura esquerda, ou seja, braço 

esquerdo estendido na linha do ombro, cotovelo elevado e palma da mão para 

frente. O braço direito permance na posição baixa com as mãos alinhadas na 

lateral direita do quadril e cotovelo arqueado com o oblíquo esquerdo e 

intencionado ser levado para frente. 

O Circle Step é ainda embelezado por um longo Hand Floreo que 

acompanha simultaneamente a movimentação do círculo de quadril. A 

finalização do Hand Floreo proporciona um aspecto visual muito interessante e 

dramático ao Circle Step como se o movimento total fosse realizado com 

diferenças de tempo entre as etapas. Embora as etapas aconteçam 

simultaneamente, percebemos inicialmente a execução dos pés, depois o giro 

de quadril e finalmente a finalização com um longo Hand Floreo. 

 

5.5.1. Circle Step with ½ Turn e Circle Step with 3 Point Turn [Passo do Círculo 

com metade de Giro e Passo do Círculo com Três Pontos de Giro] 

Existe ainda os movimentos de nível dois Circle Step with ½ Turn [Passo 

do Círculo com metade de Giro] e Circle Step with 3 Point Turn [Passo do 

Círculo com Três Pontos de Giro] sendo possível executá-lo deslocando-se em 

um terço de giro ou metade de um giro, neste caso realizando uma trajetória de 
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cento e oitenta graus. 

Em ângulo de performance, transfere-se o peso para o pé direito e o pé 

esquerdo é colocado perpendicular ao direito. Os dedos do pé esquerdo ficam 

exatamente na direção em que se terminará o deslocamento, definindo a 

angulação do deslocamento. Transfira o peso para o pé esquerdo ao mesmo 

tempo que o quadril é levado para a esquerda iniciando o giro. O calcanhar 

direito é trazido para encontrar o esquerdo. Nota-se que o trabalho de pés 

termina enquanto o movimento de quadril ainda permanece no giro.  

Carolena explica no DVD volume quatro que deve-se finalizar de frente 

para a diagonal direita de trás se o giro escolhido foi o de um terço ou finalizar 

a cento e oitenta graus do início do movimento se o deslocamento pretendido 

foi de uma metade de giro. Repete-se em terços ou metades de giro até o 

retorno total à frente. Tais movimentos possuem nível dois. 

 

5.6. Camel Walk [Caminhada do Camelo] 

Como qualquer movimento lento, o Camel Walk não possui contagem. 

Esse movimento de nível dois deve ser executado de forma fluida e contínua, 

ao sabor da música e de acordo à livre interpretação do dançarino líder. Porém, 

para melhor compreendê-lo o movimento pode ser segmentado em quatro 

partes conforme ensinamento de Carolena Nericcio no DVD volume quatro. 

Esse é um movimento que também pode ser executado com duas variações de 

braços diversas: braços duplos ou com apenas um braço. Na quinta semana da 

aula de Nível um, disponibilizada on-line via Plataforma Pow How, Carolena os 

designa como Camel Walk Double Arms [Braços Duplos] e Camel Walk Single 

Arm [Um Braço]. 

Vejamos inicialmente o Camel Walk com os braços duplos. Em ângulo 

de performance o pé direito em meia ponta dará um passo para frente mas 

sem sair do lugar. Esse movimento com o pé direito fará com que o esquerdo 

também fique em meia ponta além de projetar o torso e o quadril para frente 

alinhando-os com a ponta do pé. Ao iniciar o primeiro passo com o pé direito, o 

braço direito desce com a mão como se pressionando uma massa de ar para 

baixo enquanto o braço esquerdo é levado para cima com a mão relaxada. Os 

braços nesse momento se movem muito próximo do corpo.  

A segunda etapa do movimento consiste em flexionar a perna direita 
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mantendo o pé ainda apoiado pelo metatarso e deslizar o pé esquerdo 

suavemente para o lado e atrás buscando equilíbrio. Ao flexionar a perna 

direita a mão direita é levada para cima enquanto a esquerda empurra para 

baixo acompanhando a mesma linha da perna esquerda esticada. Os braços 

estão nessa etapa mais afastados do corpo do que em relação à primeira 

etapa. 

Na terceira fase o pé esquerdo é trazido novamente para junto do direito 

e ambos estão em meia ponta. O braço direito desce e o esquerdo sobe de 

forma um pouco mais afastada do corpo. Somente na quarta e última etapa o 

pé esquerdo apóia-se totalmente no chão sofrendo a transferência de peso 

enquanto que o pé direito permanece com o calcanhar elevado. Aqui os dois 

braços se alinham na altura dos ombros e acontece um Torso Twist finalizando 

o movimento. 

Com os braços duplos o olhar é direcionado completamente para frente 

em todas as etapas ou para a ponta dos dedos da mão direita na primeira 

etapa, da esquerda na segunda etapa, direita novamente na terceira e para 

frente na última etapa. A cabeça deve-se manter nivelada e sem inclinações 

verticais, mantendo-se estável como se equilibrasse um copo de água. 

 

 

 

Figura 47 – A segunda fase do Camel Walk Double Arms. Foto de Kryslion Pisowicz. 
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O Camel Walk Single Arm utiliza apenas o braço esquerdo que 

permanece elevado, com o cotovelo levantado na altura do ombro e a palma da 

mão para frente. A moldura esquerda de braço permanecerá fixa durante todas 

as etapas do Camel Walk. O olhar estará para frente na primeira etapa, em 

direção acima do pulso esquerdo na segunda e terceira etapa e para frente 

novamente na última. Ao final dessa variação será utilizado o Bodywave em 

vez do dramático Torso Twist trazendo o corpo de trás para o centro sutilmente. 

5.6.1. Passing Camel [Camelo Passando] 

O Passing no Camel Walk pode acontecer em Duetos ou Trios. Para o 

Dueto basta simplesmente passar pela frente ou por trás do parceiro utilizando 

a perna direita e pressionando o braço direito para baixo e o esquerdo para 

cima. Ainda com o peso no pé direito, estica-se a perna esquerda ao executar a 

segunda fase do movimento com o braço esquerdo descendo e elevando-se o 

direito. Os bailarinos se afastam e se encaram na terceira e quarta etapas do 

movimento, finalizando com o Torso Twist regular. Esse é um movimento de 

nível três e instruído no DVD volume nove. 

 

 

 

Figura 48 – Passing Camel: o Camel Walk realizado num dueto.
2 

                                                 
2
 Disponível em < https://www.pinterest.ca/pin/737253401480795870/> Acesso em 18/05/2019. 

https://www.pinterest.ca/pin/413486809532995588/
https://www.pinterest.ca/pin/413486809532995588/
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5.6.2. Camel Walk Trio [Caminhada do Camelo em Trio] 

Como já observamos anteriormente numa Roda não há liderança e os 

participantes mantém contato visual entre si. Quando o Trio se torna uma Roda 

o dançarino que ocupava a posição de liderança pode optar por passar no meio 

dos demais membros. O movimento finaliza novamente retornando-se para a 

Formação natural do triângulo. Conforme instruído no DVD nove, Carolena 

ainda cita uma versão alternativa para a realização do Camel Walk dentro da 

Formação de um Trio. Nessa versão, os participantes podem determinar um 

Fade e não uma Roda após finalização do Passing. 

 

5.7. Strong Arm 

Esse movimento de nível três utiliza a denominação de “Braços Fortes” 

porque faz alusão à postura de braços do Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre cuja influência Flamenca se torna aparente. Criado pela Sister Studio 

Jennifer Nolan da Compania de Dança Tamarind, o Strong Arms possui ainda 

algumas outras variações que estudaremos a seguir. 

 

 

 

Figura 49 – Fases do Strong Arms. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

(1, 2 e 3) Estando em ângulo de performance com os braços na posição alta 

leva-se o braço direito para frente na altura do ombro direito e depois para trás 

na linha da lateral direita do quadril. Ao mesmo tempo o pé direito viaja para 

frente como se no horário das doze horas de um relógio e depois para trás 

como se no horário das sete horas, atrás do pé esquerdo. Conforme Jennifer 

1 2 3 4 5 6 7 
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explica no DVD volume nove, deve haver uma conexão entre o braço direito e 

a perna direita e ademais, a cabeça deve direcionar-se para a lateral esquerda 

assim que o braço direito é levado para a lateral do quadril. 

(4, 5, 6 e 7) A próxima etapa do movimento é levar o braço direito para 

encontrar com o esquerdo e executar um Reverse Floreo e outro quando o 

braço esquerdo desce, passa pela frente do quadril e sobre pelo centro do 

corpo, retornando-se para o ângulo de performance. 

A senha deste movimento consiste no próprio gesto inicial de levar o braço 

direito para frente e depois para a linha direita do quadril.  

 

5.7.1. Strong Arm Variation 2 [2ª Variação dos Braços Fortes] 

No movimento anterior, percebe-se que a senha consiste no próprio 

movimento inicial de levar o braço direito para frente e depois para trás da linha 

direita de trás do quadril. O que define a execução dessa 2ª variação é 

justamente uma senha inicial diferente como veremos a seguir: 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 
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Figura 50 – Fases da 2ª Variação do Strong Arms. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

(1, 2 e 3) Para se executar a 2ª Variação do Strong Arms, a senha será descer 

o braço esquerdo para a linha do ombro e retornar para a posição alta. 

(4 e 5) Repete-se a mesma sequência de gestos do Strong Arms básico: leva-

se o braço direito para frente na altura do ombro direito e depois para trás na 

linha da lateral direita do quadril. Ao mesmo tempo o pé direito viaja para frente 

como se no horário das doze horas de um relógio e depois para trás como se 

no horário das sete horas, atrás do pé esquerdo. 

(6 e 7) A próxima etapa do movimento é levar o braço direito para encontrar 

com o esquerdo e executar um Reverse Floreo e outro quando o braço 

esquerdo descer. 

(8 e 9) Nesta variação, porém, haverá um giro para a direita quando o braço 

esquerdo descer após o primeiro Reverse Floreo. Se iniciará também um giro 

no sentido horário cuja finalização será concomitante com o retorno do braço 

esquerdo para a posição alta inicial. 

 

5.7.2. Strong Arm Variation 3 [3ª Variação dos Braços Fortes] 

Jennifer Nolan sugere a 3ª Variação do Strong Arms para músicas lentas 

mais dramáticas (TRIBAL BASICS VOLUME 9: ANATOMY OF A STEP, 2012) 

As fases dessa variação seguem abaixo: 

(1, 2 e 3) Estando em moldura alta, a senha consiste em levar os dois braços 

para baixo na linha dos ombros e retornar para a moldura alta; 

(4 a 9) Executa-se o Strong Arms até a etapa em que o braço esquerdo é 

levado para baixo e fica na linha da frente do quadril; 

(10) A partir deste momento o braço direito descerá em arco pela lateral 

externa do corpo enquanto a perna direita cruza na frente da esquerda; 

(11 e 12) Executa-se um giro completo para a esquerda, no sentido anti-

horário, até o retorno completo para o ângulo de performance, mantendo os 

braços na posição alta ao finalizar o movimento. 

Esse giro final, similar a um mergulho, é bastante familiar ao giro do 

Barrel Turn, já analisado anteriormente. Cumpre lembrar que durante o giro os 

braços devem se manter fortes e elegantes resguardando a sua curvatura. 
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Figura 51 – Fases da 3ª Variação do Strong Arms. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

5.7.3. Strong Arm Slow Diagonal Fade  

Ao invés de um passo, o Strong Arm Slow Diagonal Fade é uma Formação 

utilizada para montar uma Diagonal com três participantes de forma bastante 

lenta. A senha acontece quando a líder muda o plano da frente para a lateral 

esquerda, indo com um passo longo e dramático para trás com o pé esquerdo 

e passando o braço direito pela frente do corpo ao mesmo tempo que olha por 

cima do ombro direito. Esse movimento é exatamente como um Fade. O 

terceiro membro ao invés de ir para trás levará o pé direito para frente para 

formar uma linha diagonal. Estando na diagonal o braço direito alinha-se em 

posição alta juntamente com o esquerdo. 

Em diagonal os dançarinos se posicionarão em ângulo de performance que 

os manterá próximos. Nesta formação é possível executar qualquer movimento 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 
12 11 10 
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lento, porém exemplos como o Camel Walk, Barrel Turn, Torso Twist e 

Laybacks serão bastante eficientes visualmente. 

Na próxima fase a líder inicia um novo Fade indo novamente para trás 

enquanto que o dançarino do meio vai para frente mais uma vez. Aqui forma-se 

um triângulo invertido em que o líder temporário poderá optar por retornar a 

diagonal ou executar um Fade completo até o retorno total da Formação em 

Trio. 

 

5.8. Medusa  

Devi Mamak, diretora da Ghawazi Caravan e Sister Studio da Austrália 

desenvolveu com sua trupe o movimento chamado Medusa que possui duas 

variações: a variação ATS® e a variação Indiana. As duas variações 

encontram-se no DVD volume nove. A variação ATS® possui nível dois e a 

Indiana possui nível três. 

 

5.8.1. Medusa ATS® Variation [Medusa Variação ATS®] 

 

As fases deste movimento seguem ilustradas abaixo: 

(1) A variação ATS® inicia com os braços em moldura alta; 

(2) Em seguida o pé direito vai para trás do esquerdo e apóia-se pelo 

metatarso enquanto os joelhos flexionam suavemente e os braços descem: o 

direito por trás e o esquerdo pela frente da cabeça com as mãos fazendo Hand 

Floreo. Essa movimentação específica de braços funciona como a própria 

senha para o movimento. 

(3 e 4) Nesta mesma posição de pés o braço direito sairá de trás da cabeça até 

que as mãos se encontrem na frente. Juntas as mãos viajam para a lateral 

esquerda e depois para a direita com os ombros para baixo e cotovelos 

elevados. Ao levar os braços para a esquerda a palma da mão esquerda está 

para dentro e a palma da mão direita está para fora como se segurassem uma 

bola, devendo-se incorporar certa resistência entre aos braços e mãos como se 

a empurrasse contra alguma coisa. Ao levar a bola imaginária para a direita 

deve-se impor a mesma resistência, mas dessa vez trazendo-a para si. A mão 

direita faz um sutil Hand Floreo ao passar pelo centro do corpo e sua palma é 

virada para fora e a esquerda permanece para dentro. A cabeça acompanha a 
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trajetória dos braços indo para a esquerda e depois para a direita. 

 

 

 

Figura 52 – Fases da Variação ATS® do Medusa. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

(5) Uma vez que os dois braços estejam na lateral direita, o braço esquerdo é 

colocado acima da cabeça enquanto executa-se Hand Floreo e o braço direito 

é mantido na lateral direita na linha dos ombros. A cabeça é colocada para 

frente nesta etapa emoldurada pelos braços. 

(5 e 6) A próxima etapa é iniciada com um giro completo para a esquerda cuja 

senha é dada com a elevação do pulso direito. Durante o giro a palma direita é 

colocada para baixo. Para que o giro aconteça o pé direito que estava atrás 

retorna cruzando à frente do esquerdo numa trajetória anti-horária. Há uma 

distância da mão direita do quadril, similar a estar segurando uma cesta. 

(7, 8 e 9) Retornando à posição inicial os braços se encontram no centro do 

corpo até que o direito suba e o esquerdo desça e finalize na moldura dois. As 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 
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mãos executam Hand Floreo durante a finalização do movimento de braços. O 

peso nesta fase encontra-se no pé esquerdo que fica atrás do direito e há uma 

inclinação no quadril esquerdo como se sentássemos sobre ele. 

 

5.8.2.  Medusa Indian Variation [Medusa Variação Indiana] 

 

 

 

 

Figura 53 – Fases da Variação Indiana do Medusa. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

  

(1) O movimento se inicia em moldura alta. 

(2, 3 e 4) Na variação Indiana desse movimento a senha consiste em olhar 

para a esquerda assim que os dois braços descem: o esquerdo à frente e o 

direito atrás da cabeça indo continuamente para a lateral esquerda e depois 

para a direita. 

(5) Uma vez que os dois braços estejam na lateral direita, o braço direito estica 

e a mão direita faz um Reverse Floreo trazendo a palma para dentro e os 

dedos esticados para cima simulando um espelho. 

(6 e 7) O dedo médio da mão esquerda toca o meio da testa como se 

colocasse um bindi indiano e depois o braço é levado para cima da cabeça. 

(8 e 9) Após a colocação do bindi imaginário, o pulso direito sinaliza o giro e a 

rotação ocorre no sentido anti-horário. O braço direito permanece para baixo 

1 2 3 4 5

 
 3 
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como se segurasse um cesto, como na variação ATS®. 

(9) A finalização acontece com o braço esquerdo para baixo, a mão na linha do 

quadril com o cotovelo para cima e a mão direita com o dedo indicador na linha 

da mandíbula, tocando-a levemente, mantendo o cotovelo elevado. 

Toda a movimentação de pés é igual a variação explicada anteriormente. 

Esse é um movimento listado como nível três. 

 

5.9. The Rainbow [O Arco-íris] 

Também idealizado pela Ghawazi Caravan, Devi Mamak explica esse 

movimento de nível dois também no DVD volume nove. Segundo Devi, esse 

movimento lento é bem dramático e incorpora transferências de peso 

interessantes. Possui oito Hand Floreos e se encaixa muito bem com o Wrap 

Around Turn. (TRIBAL BASICS VOLUME 9: ANATOMY OF A STEP, 2012) 

 

 

  

Figura 54 – Execução do Rainbow. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

(1, 2, 3 e 4) Em ângulo de performance, com a perna direita à frente e com o 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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peso na perna esquerda projetando o quadril esquerdo como se sentasse, 

realiza-se quatro Hand Floreos enquanto o braço direito viaja da esquerda para 

a direita. É essa movimentação dramática do braço similar ao arco de um arco-

iris que se configura como a senha do movimento e também o define, sendo 

sua característica mais peculiar. É importante não cobrir o rosto em nenhuma 

das fases do movimento. 

A sequência de Hand Floreo acontece com a mão direita na lateral 

esquerda, com a mão direita acima do topo da cabeça, com a mão direita em 

cima e na lateral direita da cabeça e finalmente na lateral direita na altura do 

ombro. A cabeça é colocada para lateral esquerda no primeiro Hand Floreo e 

em seguida retorna para frente durante a execução do segundo, terceiro e 

quarto Hand Floreo. 

(5, 6, 7 e 8) Troca-se o pé esquerdo para frente transferindo o peso para a 

perna direita enquanto o braço esquerdo vai para frente do corpo e alinha-se 

com o direito que está lateralizado para a direita. Ao trocar de lado a cabeça 

olha para o lado direito no quinto Hand Floreo e retorna para frente durante a 

realização do sexto, sétimo e oitavo Hand Floreos que viajam da direita para a 

esquerda. Os braços finalizam em posição média e com o pé direito retornando 

para frente.  

 

5.10. Loco Camel 

Com uma nítida influência Flamenca, também faz parte  do dialeto criado 

por Devi Mamak e sua companhia que fora incorporado ao Vocabulário 

Moderno do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. Ele possui nível dois e 

é instruído no DVD volume nove. 

(1) Partindo da moldura alta de braços, na primeira etapa flexiona-se a perna 

direita e a perna esquerda é esticada para diagonal atrás sem nenhum peso 

sobre ela, similar à segunda parte original do Camel Walk. O braço direito é 

posicionado acima da cabeça e o esquerdo desce combinando com a forma da 

perna esquerda que está esticada. Os cotovelos estão elevados e executa-se 

Hand Floreo durante esse posicionamento de braços. 

(2) O braço direito então desce pelo centro do corpo com a mão direita indo em 

direção à lateral esquerda do quadril enquanto o braço esquerdo sobe. Essa 

movimentação marca a segunda fase do movimento. Também executa-se 
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Hand Floreo para chegar a essa posição de braços. O torso torce para a 

esquerda mas o quadril e joelhos permanecem de frente. 

(3 a 6) Na terceira parte o pé esquerdo é trazido novamente e cruza à frente do 

direito executando um giro completo para a direita. Finaliza-se o movimento 

com o braço direito sendo trazido para cima. 

Esse movimento é uma excelente combinação com o Camel Walk original 

ou Barrel Turn. 

 

 

 

Figura 55 – Execução do Loco Camel.Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

6. Floor Work [Trabalho de chão | Movimentos no solo] 

Dentro do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, Floor Work é todo 

movimento que acontece no chão. Os movimentos que estudaremos a seguir 

estão instruídos por Carolena Nericcio no DVD volume oito Floor Work: working 

with bones and muscles [Movimentos no solo: trabalhando com ossos e 

2 1 3 

4 5 6 
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músculos] e possuem nível três. 

Segundo Carolena, esses passos exigem o conhecimento prévio dos 

movimentos anteriores. Para executá-los é importante ter a habilidade de 

flexionar os joelhos num ângulo que exceda os quarenta e cinco graus e 

permanecer sobre os joelhos por alguns minutos, erguendo-se graciosamente 

em seguida. Ela ainda adverte que embora os movimentos no palco pareçam 

fluir com completa leveza, eles exigem flexibilidade da coluna e grande suporte 

da musculatura abdominal. Ao levar em consideração que o formato dos ossos 

de cada ser humano influi diretamente sobre sua flexibilidade a autora explica a 

importância de conhecer os próprios limites e não forçar o corpo 

excessivamente. 

Percebemos não só nesse material, mas em todos os outros uma nítida 

preocupação com a saúde física do praticante do estilo, encorajando-o a 

praticar os movimentos com grande cautela e observância de suas próprias 

limitações. A partir do reconhecimento dessas limitações que variam de pessoa 

para pessoa, diversas ferramentas são dadas a fim de melhorar o 

condicionamento e flexibilidade do dançarino, melhorando sua prática e 

resguardando seu bem estar. Pensando nesse aspecto a parte introdutória 

deste DVD é dedicada a uma sequência de YOGA ministrada pela instrutora 

certificada Anitta Lawani, membro do FatChanceBellyDance®. 

 

6.1. Propeller Turn & Drop to the Floor [Giro Hélice e Descida ao Chão] 

O primeiro movimento que inicia a sequência de Floor Work é o Propeller 

Turn que dessa vez terá uma fase que desce ao chão.  

Realiza-se todas as etapas do Propeller Turn regularmente. No entanto, ao 

finalizar o giro, em vez de colocar-se em ângulo de performance, o dançarino 

deverá avançar para frente com a perna direita e flexioná-la num ângulo de 

noventa graus com o joelho esquerdo tocando ao chão. Logo em seguida o 

joelho da perna direita também encontra o chão e o bailarino ficará totalmente 

ajoelhado. O braço direito se eleva acima da cabeça e o esquerdo é colocado à 

frente do corpo na descida. Deve-se ter cuidado para que o torso não 

despenque por cima dos joelhos. Na imagem abaixo, observa-se o 

posicionamento do corpo após a descida. Para melhor esclarecimento, a 

imagem da direita foi tirada de frente e a da esquerda foi tirada de lado: 
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Figura 56 – Descida ao solo após execução do Propeller Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Nesta posição o dançarino estará apto para executar Taxeem, 

Bodywave, Torso Twist, Head Slide e qualquer outro movimento da parte 

superior do corpo. No caso do Taxeem deve-se aproximar os glúteos dos 

calcanhares, como se tentasse sentar sobre eles e executar o movimento 

horizontalmente. Também é possível executar um Bodywave com maior 

nclinação para trás utilizando a musculatura abdominal preocupando-se em 

não tencionar o pescoço para frente nas descidas. 

 

 

 

Figura 57 – Execução do Taxeem no solo. Foto de Beatriz Vasconcelos. 
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Figura 58 – Execução do Bodywave no solo. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Para levantar, os dois braços sobem em posição alta, a perna direita 

novamente avança para frente ficando em ângulo de noventa graus com o solo 

e com um impulso o bailarino deverá se erguer colocando o pé direito na linha 

de trás onde se encontra o esquerdo. O braço direito viaja lateralmente de cima 

para baixo e retorna para cima pelo centro do corpo. 

 

 

 

Figura 59 – O retorno à posição de pé. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

6.2. Berber Walk e Mermaid Turn [Caminhada Berbere e Giro da Sereia] 
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O Berber Walk inicia-se após a série de movimentos que inclui o 

Propeller Turn & Drop to the Floor completo. Ao chegar na etapa em que o 

dançarino encontra-se de joelhos, posicionado com os dois braços acima da 

cabeça, ele deverá avançar novamente para frente com a perna direita em 

ângulo de noventa graus e gentilmente descer o joelho até que encontre o 

chão. O braço direito acompanha o movimento descendo lateralmente e 

subindo pelo centro do corpo até formar a moldura alta em cima. Repete-se o 

mesmo movimento com o lado esquerdo. O deslocamento acontece para frente 

com os joelhos alternando-se no chão e mantendo-se o tronco sempre elevado. 

 

 

 

Figura 60 – Berber Walk. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Para inverter a direção do deslocamento utiliza-se o Mermaid Turn. Este 

movimento recebe esta nomenclatura porque os pés se manterão unidos 

durante o giro simulando uma cauda de sereia. Ao completar todo o 
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deslocamento com o Berber Walk, os braços se manterão acima da cabeça e o 

dançarino sentará para a lateral direita. As pernas se esticarão um pouco mais 

para a lateral esquerda a fim de que ele possa retornar para a posição de 

joelhos enquanto modifica seu corpo para a direção oposta do deslocamento 

inicial. 

 

 

 

Figura 61 – Mermaid Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Para se reeguer o bailarino fará o mesmo processo de finalização do 

Propeller Turn & Drop to the Floor. Um longo avanço para frente com a perna 

direita e o braço direito viajando lateralmente para baixo e subindo pelo centro 

ajuda a impulsionar o retorno para cima, em que o pé direito é levado para a 

linha de trás encontrando-se com o esquerdo. 

 

6.3. The Zipper [O Zíper]: 

Esse movimento utiliza a musculatura do abdômen para que o 

dançarino, estando de joelhos, desça até o solo e depois retorne à posição 

vertical. Após utilizar o Propeller Turn para descer de joelhos até o chão, eles 

devem se afastar para que o tronco possa descer. O uso das calças 

pantalonas, parte integrante do figurino do Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre ajuda os joelhos a deslizarem. 

A descida deve acontecer com o restante do corpo dentro da postura 

regular, ou seja, cabeça erguida e sem cair para trás, ombros para baixo e 

caixa torácica para cima. Deve-se contrair a musculatura abdominal e manter 

os joelhos juntos. Os braços são mantidos próximos ao corpo e os quadris 
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pairam sobre o solo, sem encostar nele. 

Estando em posição alta, o movimento dos braços podem simular um 

empurrão para baixo enquanto o tronco desce, retornando para posição alta ao 

se levantar conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

Figura 62 – Realização do Zipper com os braços descendo e retornando pelo centro. Foto de 

Beatriz Vasconcelos. 

 

 Ou, partindo também da posição alta, executar a primeira posição de 

braços, unir o esquerdo na linha do direito em seguida e perfazer um semi–

círculo da direita para a lateral esquerda enquanto o tronco desce para trás e 

depois retorna para cima. 

 

 

 

Figura 63 – Realização do Zipper com os braços realizando um semi-círculo para baixo. Foto 

de Beatriz Vasconcelos. 

 

6.4. Layback to Standing Drop  

Esse movimento simula uma queda enquanto o bailarino ainda se 

encontra com as costas paralelas ao solo (num cambré) e, por isso, é 
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considerado o movimento mais difícil dentro do contexto do Floor Work. Para 

executá-lo é necessário afastar um pouco os pés, levando-se em consideração 

que deve haver um espaço para que o tronco possa cair por entre as pernas. 

Um bom truque é executar um Torso Twist enquanto as pernas são afastadas 

delicadamente. 

Estando com as pernas posicionadas inicia-se uma descida com o 

tronco indo para trás e sem levar o quadril para frente. O dançarino deve estar 

apto a cair para trás horizontalmente antes de começar a aproximar o tronco do 

solo. Será a flexão dos joelhos que fará com o que o dançarino aproxime seu 

tronco do chão. Embora o quadril se aproxime bastante, ele não chega a 

encostar no chão, permanece sempre suspenso. 

Estando com as costas no solo, o dançarino possui as opções de 

executar uma ondulação e subir novamente utilizando a técnica do Zipper ou 

encostar os ombros no chão enquanto o abdômen faz Bellyrolls ou as mãos 

executam Hand Floreos. 

 

 

 

 

Figura 63 – Realização do Layback to Standing Drop.Foto de Beatriz Vasconcelos. 
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4.1.2.1 Movimentos Rápidos 

 

1. Egyptian [Egípcio]: 

O Egyptian é um movimento do repertório rápido, de nível um e presente no 

volume um. Esse movimento básico deu origem a diversas variações e 

dialetos, presentes ao longo dos DVDS quatro, sete e nove, a saber, o 

“Egyptian Half Turn” [Egípcio Meia Volta], “Egyptian Full Turn” [Egípcio Volta 

Completa], “Egyptian Half Turn Spins” [Egípcio Meia Volta com Giros], “Triple 

Egyptian” [Egípcio Triplo], “Triple Egyptian Full Turn” [Egípcio Triplo Volta 

Completa], “Sevillana” [Sevilhana], “Sevillana In a Circle” [Sevilhana no 

Círculo], “Sevillana Duet” [Dueto Sevillana], “Spins” [Giros] e “Partner Spins” 

[Giros com Parceiro]. Há ainda o Triangle Step [Passo de Triângulo] que não é 

uma variação direta do movimento, mas de acordo ao Fluxograma do 

Vocabulário de ATS® desenvolvido pelo Project Shimmy em 2012 pode ser 

estudado também dentro da família do Egyptian. 

O Egyptian básico é um movimento de quatro tempos que trabalha a parte 

superior e inferior do corpo com bastante energia. Na parte inferior do corpo há 

uma grande torção de quadril que tem origem numa colocação singular dos pés 

e joelhos. Numa imagem hipotética em que o bailarino se encontra em cima de 

um relógio, na contagem um e dois ele deverá colocar o pé direito na posição 

de duas horas e trazê-lo para as doze horas. Esse pequeno deslocamento com 

o pé interliga toda a extensão da perna provocando a torção do lado direito do 

quadril. Na contagem três e quatro o bailarino colocará seu pé esquerdo na 

posição das dez horas e o trará para as doze horas gerando a torção do lado 

esquerdo de seu quadril. Este movimento é repetido de forma alternada e 

constante, criando uma torção extravagante que evidencia toda a beleza e 

força dos quadris.  

Trabalhando em oposição à torção do quadril, os braços se mantêm numa 

posição alta e evidenciam o ângulo em diagonal do corpo do bailarino. Isso 

significa dizer que quando o pé direito é colocado à frente na posição das duas 

horas, o braço direito é ligeiramente puxado para trás criando uma linha 

diagonal entre o braço direito que está atrás e o quadril direito que está torcido 

para frente.  O mesmo acontece no lado oposto onde o braço esquerdo é 

puxado para trás enquanto o quadril esquerdo torce para frente. Têm-se assim, 
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pelo trabalho dinâmico e em conjunto da parte superior e inferior do corpo um 

movimento bastante querido por toda comunidade do Estilo Tribal Americano 

de Dança do Ventre. 

 

 

 

Figura 64 – Posicionamento do corpo durante a execução do Egyptian. Foto de Beatriz 

Vasconcelos. 

 

1.1. Egyptian Half Turn e Egyptian Half Turn Spins [Egípcio Meio Volta e 

Egípcio Meia Volta com Giros] 

A primeira variação do Egyptian é a sua meia volta conhecida como 

Egyptian Half Turn. Movimento de nível um, ele está presente no DVD volume 

quatro. 

 

 

Figura 65 – Acentuar a torção é a senha do Egyptian Half Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 
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O Egyptian Half Turn nada mais é do que a execução de um Egyptian de 

frente e outro Egyptian de costas, mantendo voltas que sempre acontecem na 

contagem três e quatro e sempre no sentido ante- horário. Uma vez estando 

nesse movimento os membros devem continuar ininterruptamente, somente 

saindo do Egyptian Half Turn somente quando o líder puxar outro movimento 

completamente diferente.  A senha para o Egyptian Half Turn é uma torção 

mais acentuada do torso e braços do líder que guiará os demais membros na 

execução ininterrupta dessa divertida variação. 

Estando dentro da realização do Egyptian Half Turn, a colocação do braço 

em posição média representa uma senha para executar os Spins, como 

veremos mais adiante. Porém os Giros não acontecerão imediatamente após a 

colocação de braços em posição média. Antes, o dançarino deverá completar a 

meia volta de costas e somente após retornar para frente deverá executar os 

quatro conjuntos de Giros. 

 

1.2. Egyptian Full Turn [Egípcio Volta Completa] 

Estando dentro do Egyptian Half Turn, a repetição da mesma senha gera o 

Egyptian Full Turn, sua variação de trezentos e sessenta graus e não cento e 

oitenta como no caso do Egyptian Half Turn. Essa variação encontra-se no 

DVD volume sete e é um movimento de nível dois. 

 

1.3. Spins [Giros] 

Spins são os movimentos rápidos de giro dentro do Estilo Tribal Americano 

de Dança do Ventre. Possui nível de dificuldade três, está presente no DVD 

volume sete e é geralmente executado em conjunto de quatro giros, numa 

contagem de oito tempos e dentro da frase musical. Importante observar que é 

possível executar maiores quantidades de Spins para conectar com a música e 

normalmente há um acordo prévio com os demais membros do grupo. 

Spins podem vir após a execução do Egyptian básico ou Egyptian Half 

Turn. A senha para ambos os casos é a colocação do braço em posição média 

durante a execução do Egyptian ou Egyptian Half Turn, significando que os 

Spins acontecerão logo em seguida. Nem sempre após a senha virá um Spin 

imediatamente, pois é possível repetir um Egyptian com a colocação dos 

braços original para correção do tempo dos giros dentro da frase musical. 
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Importante observar também que como vimos, estando no Egyptian Half Turn, 

após a senha para os Spins, deve-se completar o movimento de costas para 

somente após iniciar a sequência de giros. 

Algumas características importantes do movimento e que garantem 

também a sua execução correta são a colocação de braços sempre na posição 

média ou posição dois, o posicionamento da cabeça e a direção do olhar do 

bailarino permanecem na diagonal direita em relação à caixa de dança do 

bailarino e a colocação do pé direito fica em meia ponta e direciona-se para a 

diagonal direita e depois diagonal esquerda enquanto o pé esquerdo sem estar 

na meia ponta promove a rotação sem sair do lugar. 

 

 

 

Figura 66 – Acima: senha para executar os Spins. Abaixo: Spins na posição dois de braço. 

Foto de Beatriz Vasconcelos. 
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1.3.1. Partner Spins [Giros com Parceiro]. 

 

Os podem ser executados em dupla e são chamados de Partner Spins. 

Estando de frente para o parceiro utiliza-se o Pivot Bump para entrar na frase 

musical e alcançar os Spins que podem ser executados ou não em conjunto de 

quatro, já que se trata de um passo casual que depende do contato visual e 

sintonia com o outro membro. Após o Egyptian, entra-se no Pivot Bumb girando 

duas vezes no sentido anti-horário ora com o braço na posição um e logo 

depois na posição dois. O parceiro será o ponto de referência e é isso que 

alinhará os corpos e cabeças, mantendo a conexão durante o movimento de 

Spins. 

 

1.4. Triple Egyptian e Triple Egyptian Full Turn [Egípcio Triplo e Egípcio Triplo 

Volta Completa] 

O Triple Egyptian é uma variação de nível dois, presente no DVD de volume 

nove e faz parte do dialeto do grupo Tamarind, dirigido pela Sister Studio 

Jennifer Nolan. O movimento básico permanece o mesmo, mas gira no sentido 

anti-horário em torno dos três lados da sala até retornar para frente. A 

sequência em que se deve girar o Triple Egyptian é lateral esquerda da sala, 

atrás, lateral direita e retorno para frente. 

 

 

 

Figura 67 – Senha para o Triple Egyptian. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

A senha para este passo é virar a cabeça para o lado direito (como que se 
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olha por cima do ombro direito) na contagem um. A menos que uma nova 

senha seja dada, o Triple Egyptian não deve ser repetido. Uma variação mais 

avançada, no entanto, permite que haja um Egyptian Full Turn ou até mesmo 

um Spin após sua finalização. 

 

 

 

Figura 68 – Direções do Triple Egyptian. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

1.5. Egyptian Sevillana [Egípcio Sevilhana] 

Egyptian Sevillana é uma variação de nível três, presente no DVD volume 

nove e que faz parte do dialeto criado pela australiana e Sister Studio Devi 

Mamak, diretora do grupo Ghawazi Caravan [Caravana Ghawazi] como já 

vimos anteriormente. 

Estando no Egyptian básico, essa variação promove um giro no eixo e em 

sentido horário com uma colocação de braços similar ao Flamenco. Essa 

colocação parte dos dois braços juntos em direção à lateral esquerda do 

quadril, eleva-se o direito durante o giro e finaliza-se em moldura alta. 
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Figura 69 – Colocação de braços no Egyptian Sevillana. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

1.5.1. Egyptian Sevillana In a Circle [Egípcio Sevilhana num Círculo] 

O Egyptian Sevillana pode ser ainda executado num círculo com mais de 

três membros sendo chamado de Egyptian Sevillana In a Circle [Egyptian 

Sevilhana num Círculo] ou Egyptian Sevillana Turning the Wheel [Egyptian 

Sevilhana Virando a Roda]. Esse é um dos casos em que a formação em roda 

não gira no sentido horário, mas no sentido anti-horário. Na contagem seis o pé 

direito abre para a lateral direita juntamente com a elevação do braço direito. 

 

1.5.2. Egyptian Sevillana Duet [Egípcio Sevilhana num Dueto] 

Como a tradução do nome sugere, o Egyptian Sevillana Duet é realizado 

em dupla e com essa variação os dois membros trocam de posição 

simultaneamente em sentido horário, durante a execução do movimento. Na 

contagem seis o braço direito passa pela cintura do parceiro, retornando logo 

após para a posição alta de braços. 

A senha para o Egyptian Sevillana é a colocação dos dois braços na linha 

do quadril esquerdo enquanto o pé esquerdo vai para trás durante a contagem 

quatro. 

 

1.6. Triangle Step [Passo do Triângulo] 

O Triangle Step é considerado de nível três e encontra-se no DVD volume 

nove com instrução de Devi Mamak. É um movimento de oito tempos em que 

os pés direito e esquerdo se alternam durante toda a sua execução. 

 

 

 

Figura 70 – Posicionamento do corpo durante o Triangle Step. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

1 2 3 4 
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(1) Na contagem um leve o pé direito pra frente em direção à diagonal 

esquerda da sala. As duas mãos são colocadas na altura do quadril, a direita 

na frente do quadril esquerdo e a mão esquerda para trás do quadril enquanto 

executam um Hand Floreo 

(2) Nas contagens dois e três pise para trás e retorne ao centro. As duas mãos 

são colocadas na lateral do quadril. 

(3) Na contagem quatro pise com o pé esquerdo para a diagonal direita da 

sala. As duas mãos são colocadas na altura do quadril, a esquerda na frente do 

quadril direito e a mão direia para trás do quadril enquanto executam um Hand 

Floreo 

(4) Nas contagens cinco e seis pise para trás e retorne ao centro. As duas 

mãos são colocadas na lateral do quadril. 

  Finalmente nas contagens sete e oito faça um giro completo para a 

esquerda enquanto os braços sobem lateralmente e externamente ao corpo até 

finalizar em moldura alta.  

 

1.6.1. Triangle Step In a Circle [Passo do Triângulo num Círculo] 

Dentro de uma Formação em Roda os dançarinos podem executar o 

Triangle Step deslocando a roda no sentido horário. Nessa Formação a 

execução do movimento apresenta um aspecto visual muito bonito e dramático. 

 

2. Arabic [Árabe] 

O Arabic é a versão rápida do Bodywave e é realizado em meia ponta com 

o pé direito ligeiramente à frente do esquerdo. É um passo de dois tempos, de 

nível um e presente no DVD volume um. 
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Figura 71 – Senha para iniciar o Arabic. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

A senha para entrar no Arabic básico é um movimento de braços que 

consiste em colocar as duas mãos para baixo e em seguida ir para a posição 

alta de braços que podem ficar na posição média, alta ou dois. 

Existem muitas variações do Arabic que são o “Wet Dog” [Cachorro 

Molhado], “Water Pot” [Pote de Àgua], “Arabic Orbit” [Órbita], “Arabic Shimmy” 

[Shimmy Arábe], “Arabic Shimmy With Arms and Turn’’ [Shimmy Arábe com 

Braços e Giro], “Arabic Shimmy With Arms and Turn Duet Combo” [Shimmy 

Arábe com Braços e Giros no Dueto], “Arabic Shimmy With Arms and Turn In a 

Circle” [Shimmy Arábe com Braços e Giros no Círculo], “Arabic Shimmy With 

Arms and Turn In a Fade” [Shimmy Arábe com Braços e Giros no Fade], 

“Arabic with Double Turn” [Árabe com Volta Dupla], “Arabic 1, 2, 3” [Árabe 1, 2, 

3], “Arabic 1, 2, 3 With ½ Turn” [Árabe 1, 2, 3 com Meia Volta], “Rush Hour: 

Arabic 1, 2, 3 In Duelin Duet Formation” [Hora do Rush: Árabe 1, 2, 3 na 

Formação de Duetos Duelantes], “Arabic Do Si Do”, “Arabic Hip Twist” [Árabe 

Torção de Quadril], “Arabic Hip Twist With ½ Turn” [Árabe Torção de Quadril 

com Meio Giro], “Arabic Hip Twist With Flourish” [Árabe Torção de Quadril com 

Floreio], “Arabic Hip Twist In a Fade” [Árabe Torção de Quadril no Fade], 

“Alabama Twister” [Twister Alabama], Dragonfly [Libélula], Dragonfly with ¼ 

Turn [Libélula com Um Quarto de Giro], Dragonfly in a Fade [Libélula num 

Fade] e Dragonfly in a Circle [Libélula num Círculo]. 

 

2.1. Wet Dog [Cachorro Molhado] 

O Wet Dog é uma variação de nível três, presente no DVD de volume sete 



176 

 

que pode ser utilizado para deslocamento de pequenas distâncias para frente e 

para trás. Recebe esse nome peculiar e divertido porque é similar ao 

movimento que um cachorro molhado faz ao se sacudir do focinho até o rabo. 

O Wet Dogé realizado em quatro tempos, enquanto se caminha para trás ou 

para frente alternando o pé direito e esquerdo no chão. Enquanto isso, também 

se executa uma vibração chamado de Shimmy que se desloca dos ombros até 

o quadril. 

O movimento de Shimmy que acontece nos ombros é fruto de uma 

movimentação alternada para frente e para trás dos mesmos. Isso quer dizer 

que quando o ombro direito estiver na frente o esquerdo estará atrás e vice 

versa. A postura de braços é um pouco mais relaxada que a posição média, ou 

seja, os braços estão um pouco mais abaixo do que a linha dos ombros. Como 

veremos mais adiante, o posicionamento de braços é o mesmo que o da 

primeira parte do Shoulder Shimmy Hip Drop Combo e também do Ghawazee 

Shimmy Combo. 

 

 

Figura 72 – Wet Dog: movimento ocorre de cima para baixo. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

2.2. Water Pot [Pote de Água] 

Movimento de nível três e presente no DVD de volume sete, o Water Pot foi 

desenvolvido por Megha Gavin, diretora da Deviany Dance Company 

[Compania de Dança Deviany] e uma das principais colaboradoras do 

FatChanceBellyDance® que em conjunto formam o Tribal Pura International 

[Tribal Pura Internacional]. Megha inspirou-se nesse passo a partir de sua 

experiência em oficinas de Dança Folclórica Egípcia e Dança Folclórica do 

Rajastão. O nome desse passo refere-se ao formato dos braços durante a 
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execução do movimento, similar a carregar um vaso ou pote de água na 

cabeça. 

(1 a 5) Estando no Arabic e com os braços em postura alta, a senha para o 

Water Pot é colocar o braço direito na linha do ombro na contagem um e dois, 

em seguida retorná-lo para a postura alta na contagem três e quatro. Em 

seguida na contagem cinco e seis, o braço direito desce por dentro do corpo 

até a linha da lateral do quadril direito e na contagem sete e oito o braço 

esquerdo faz o mesmo em direção a lateral esquerda do quadril. 

(6 a 8) O movimento de fato acontece quando se gira no eixo em quatro 

tempos para o sentido horário com o pé direito no chão e à frente e o pé 

esquerdo na meia ponta. Em seguida faz-se o mesmo para o lado oposto, 

invertendo-se a posição de pés e levando os braços por dentro do corpo na 

intenção de elevar um vaso de água acima da cabeça nas contagens cinco, 

seis, sete, oito. Repete-se essa sequência no mínimo duas vezes até sair para 

outro passo ou dar uma nova senha para refazê-lo novamente. 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 



178 

 

Figura 73 – Posicionamento de braços do Water Pot. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

2.3. Arabic Orbit [Órbita Árabe] 

O Arabic Orbit é uma variação de nível três, presente no DVD sete, que 

envolve dois que dançam ao longo de um giro. A proximidade entre os 

membros e o posicionamento de braços na altura dos ombros sugere que 

orbitam no espaço um do outro. Saindo do Arabic, o líder dará um passo para 

trás com os braços na posição média e olhará por cima de seu ombro direito 

sinalizando a intenção de executar o Arabic Orbit ao parceiro que irá ao seu 

encontro com um passo para frente. Após se encontram, mantendo os braços 

na posição média é feita um volta completa de trezentos e sessenta graus e ao 

final ambos colocam os braços na posição alta. Neste momento o dueto vira de 

costas no sentido horário, retornam à posição média de braços e tem-se neste 

momento um novo líder. Faz-se novamente uma volta de trezentos e sessenta 

graus, elevam-se os braços para a posição alta e o dueto retorna para frente na 

posição inicial. 

 

 

 

Figura 74 – Um dueto executando o Arabic Orbit. Foto de Taboo Media. 

 

Embora o mais comum seja a realização do Arabic Orbit num Dueto, é 

também possível fazer com mais membros. 

 

2.4. Arabic Shimmy [Shimmy Árabe] 

O Arabic Shimmy é uma variação de dois tempos, de nível dois e presente 
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no DVD quatro. Ele é considerado um verdadeiro “Layering” [Camada], pois 

consiste em executar o Shimmy concomitante ao movimento formal do Arabic, 

mantendo a meia ponta e o pé direito liderando na frente do esquerdo. A senha 

do Arabic Shimmy é a mesma do Arabic básico com a colocação dos dois 

braços para baixo como se as mãos estivessem empurrando o solo e subindo 

logo em seguida. 

O Arabic Shimmy pode ser executado através de combinações de passos, 

chamados de “combos”. O primeiro combo do Arabic Shimmy conhecido pela 

sigla ASWAAT é o Arabic Shimmy With Arms and Turn, movimento de nível 

dois presente no DVD volume sete. Há ainda os combos que possibilitam sua 

realização dentro da formação em Roda, com o artifício do Fade e dentro de 

um Dueto. Esses combos estão presentes no DVD volume sete e são de nível 

três, exceto o combo no Dueto que é um dialeto presente no DVD volume 

nove.  

 

2.4.1. Arabic Shimmy With Arms and Turn [Shimmy Arábe com Braços e Giro] 

(1 e 2) Estando dentro do Arabic Shimmy regular e com os braços na posição 

alta, a senha para o bailarino executar o ASWAAT é virar o corpo 

completamente para o lado direito trazendo o braço direito para frente e ao 

centro do corpo na contagem 1 e 2. 

(3) Na contagem 3 e 4 retorna-se ao centro com os braços em moldura alta. 

(4) Repete-se o mesmo para o lado esquerdo: o corpo vira para o lado 

esquerdo enquanto o braço esquerdo desce lateralmente para baixo e retorna 

para cima pelo centro. Essa é a contagem 5 e 6. 

(5) Finalmente nas contagens 7 e 8, o dançarino retorna para o centro com os 

braços em moldura alta. 

 É importante observar o posicionamento das pernas: Elas se alternam 

em direita e esquerda até o final do movimento embora a perna direita 

permaneça na frente da esquerda todo o tempo, mesmo quando o corpo está 

virado para o lado esquerdo.  

 O dançarino pode escolher permanecer executando essa movimentação 

quantas vezes julgar necessário ou partir para um giro cuja explicação virá a 

seguir. 
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Figura 75 – Fases do Arabic Shimmy with Arms. O dançarino pode permanecer nesse 

movimento ou executar um giro no próprio eixo. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

(1, 2) Para executar o giro de forma eficiente não se exige que o bailarino nas 

contagens um e dois vire totalmente para o lado direito. Assim, durante a senha 

para a execução do giro nas contagens um e dois o dançarino posiciona-se 

quase que de frente para o público descendo braço direito como de costume e 

retornando para a moldura alta nas contagens três e quatro. 

(3, 4, 5) Na contagem cinco, seis, sete e oito o giro acontece no eixo no sentido 

horário mantendo-se o braço esquerdo mais próximo do corpo. A mão direita 

sai da lateral esquerda do quadril e viaja para cima enquanto o braço sobe 

lateralmente e próximo ao corpo. 

Faz-se apenas um giro, caso o dançarino queira executar outro giro é 

necessário também dar uma nova senha. 

 

 

 

Figura 76 – Fases do Arabic Shimmy with Arms and Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

2.4.2. Arabic Shimmy With Arms and Turn In a Fade [Shimmy Arábe com 

Braços e Giros no Fade] 

Quando o ASWAAT é feito com três ou quatro membros é possível executá-

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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lo num Fade sendo chamado de Arabic Shimmy With Arms and Turn In a Fade.  

Estando dentro do movimento e numa formação de quarteto, por exemplo, 

o líder dará um passo para trás na contagem um, dois, três e quatro levando 

consigo o segundo membro, enquanto que o terceiro e quarto membros se 

deslocam para frente. A formação temporária se mantém na contagem restante 

de cinco, seis, sete e oito. 

Imediatamente retorna-se a posição originária com uma nova contagem, 

indo o líder e o segundo membro para frente e o terceiro e quarto membros 

para trás durante as contagens um, dois, três e quatro e executando o restante 

do movimento na contagem final. 

Esse é um passo de nível dois que se encontra no DVD volume sete. 

 

2.4.3. Arabic Shimmy With Arms and Turn In a Circle [Shimmy Arábe com 

Braços e Giros no Círculo] 

Seguindo a sequência do Fade surge o combo de nível dois e presente no 

DVD volume sete, Arabic Shimmy With Arms and Turn In a Circle. Dentro do 

Fade, o líder ao retornar do Fade ou até mesmo o líder temporário poderá virar 

de costas rapidamente para o grupo formando um círculo na contagem um, 

dois, três e quatro e todo grupo fará o giro fora de seu eixo, no sentido horário 

e com o braço esquerdo em movimento. A roda pode girar livremente até que 

qualquer membro assuma novamente a liderança do trio ou quarteto. 

 

2.4.4. Arabic Shimmy With Arms and Turn Duet Combo [Shimmy Arábe com 

Braços e Giros no Dueto] 

De nível três, o Arabic Shimmy With Arms and Turn Duet Combo é a sua 

realização com uma dupla de bailarinos e consiste na troca dinâmica de 

posições perfazendo o sentido horário dentro de uma caixa ou quadrado 

imaginário. Esse movimento encontra-se no DVD volume nove e foi 

desenvolvido por Megha Gavin e sua Devyani Dance Company. 

Enquanto que o Arabic Shimmy with Arms é utilizado para o deslocamento 

na contagem um, dois, três e quatro, o giro (Turn) é realizado no lugar nas 

contagens cinco, seis, sete e oito. Para executar este movimento contemplado 

no DVD de volume nove, é necessário estar dentro do movimento Arabic 

Shimmy with Arms and Turn e a partir de sua segunda repetição é possível 
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realizar o combo.  

 

2.4.5. Dragonfly [Libélula] 

Finalmente, o Dragonfly é a realização do Arabic Shimmy com um 

padrão de braços bastante peculiar durante oito tempos. Ele foi desenvolvido 

pelo grupo Tamarind, dirigido por Jennifer Nolan, está instruído no DVD volume 

nove e possui nível dois. O Dragonfly pode ser realizado em um quarto de giro, 

dentro do Fade e também na formação de Roda durante um círculo. 

(1, 2) Estando dentro do Arabic Shimmy, (3,4) na contagem um e dois o braço 

direito desce até a linda do ombro, seguido pelo braço esquerdo na contagem 

três e quatro. 

(5, 6) Na contagem cinco e seis o braço direito eleva-se com a palma da mão 

apontada para cima e depois o braço esquerdo na finalização da contagem 

sete e oito. Essa elevação de braços é diferente da posição alta já que os 

cotovelos ficam mais na direção dos ombros e o antebraço vetoriza-se para 

cima. Esse passo é bastante gracioso e deve buscar um alinhamento forte e 

elegante de braços. 

(7, 8) Virando para a lateral esquerda da sala, nas contagens nove e dez, o 

braço direito desce até a linda do ombro, seguido pelo braço esquerdo nas 

contagens onze e doze. 

(9, 10) Virando para o fundo da sala, nas contagens treze  e catorze, o braço 

direito desce até a linda do ombro, seguido pelo braço esquerdo nas contagens 

quinze e dezesseis. 

(11, 12) Virando para a lateral direita da sala, nas contagens dezessete e 

dezoito, o braço direito desce até a linda do ombro, seguido pelo braço 

esquerdo nas contagens dezenove e vinte. 

(13, 14) Retornando para frente da sala, nas contagens vinte um e vinte dois, o 

braço direito desce até a linda do ombro, seguido pelo braço esquerdo nas 

contagens vinte três e vinte quatro. 
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Figura 77 – A trajetória do Dragonfly é anti-horária. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

2.4.5.1. Dragonfly with ¼ Turn [Libélula com Um Quarto de Giro] 

Dragonfly with ¼ Turn percorre no sentido horário a lateral esquerda com os 

braços das contagens um, dois, três e quatro, o fundo com os braços das 

contagens cinco, seis, sete e oito, a lateral direita com os braços das contagens 

um, dois, três e quatro e finaliza de frente com os braços das contagens cinco, 

seis, sete e oito. 

 

2.4.5.2. Dragonfly in a Fade [Libélula num Fade] 

Dragonfly in Fade realiza a primeira transição com os braços na contagem 

um, dois, três e quatro e com os bailarinos deslocando-se bem de perfil. 

Permanecem de costas para realizar a contagem cinco, seis, sete e oito. 

Fazem novamente a transição numa nova contagem de um, dois, três e quatro 

e retornam para as posições iniciais na contagem cinco, seis, sete e oito.  

 

2.4.5.3. Dragonfly in a Circle [Libélula num Círculo] 

Dragonfly in a Circle realiza um movimento completo de Dragonfly em roda, 

deslocando-se sentido horário e girando nas contagens cinco, seis, sete e oito 

similar ao Arabic Shimmy with Arms and Turn In a Circle. 

 

1 2 

 

3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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2.5. Arabic with Double Turn [Árabe com Volta Dupla] 

O Arabic with Double Turn é um movimento de dezesseis tempos, de nível 

dois, presente no DVD volume nove e criado pelo grupo Ghawazi Caravan de 

Devi Mamak. Este movimento incorpora dois Spins ao movimento tradicional do 

Arabic. 

 

 

Figura 78 – Senha do Arabic with Double Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Perfazendo dois Arabics nas contagens um, dois, três e quatro com braços 

altos, a senha é dada ao descer os braços para a posição média na contagem 

cinco e seis e elevar para a posição alta na contagem sete e oito. Logo em 

seguida há dois Spins com braços obrigatoriamente na posição dois nas 

contagens nove, dez, onze e doze, seguindo com a finalização com mais duas 

execuções de Arabic elevando-se os braços nas contagens treze, catorze, 

quinze e dezesseis. 

 

2.6. Arabic 1, 2, 3 [Árabe Um, Dois, Três] 

O movimento conhecido como Arabic 1, 2, 3 é um movimento de nível três 

e presente no DVD volume 4. Ele consiste em realizar dois Arabics básicos 

para frente (1, 2) e um no lugar (3 a 8). 

No lugar, o bailarino irá projetar o torso três vezes para baixo enquanto 

flexiona os joelhos para diminuir a altura (3 a 8) e em seguida retornará para 

aposição inicial (9). 

É essa movimentação tripla do torso que identifica e dá nome ao 

movimento. O Arabic 1, 2, 3 é realizado com os braços em posição alta, média 

ou na posição dois. 
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Figura 79 – Fases do Arabic 1, 2, 3. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

2.7. Arabic 1, 2, 3 With ½ Turn [Árabe 1, 2, 3 com Meia Volta] 

O Arabic 1, 2, 3 with ½ Turn é realizado em direção às laterais esquerda e 

direita do bailarino durante a metade de um giro no sentido anti-horário. A 

senha para iniciar sua execução é posicionar o corpo lateralmente para parede 

esquerda de sua caixa de dança e dar continuidade a outra parte da volta que 

acontecerá em direção a lateral direita. 

 

2.8. Rush Hour: Arabic 1, 2, 3 In Duelin Duet Formation [Hora do Rush: 

Árabe 1, 2, 3 na Formação de Duetos Duelantes] 

Membros do FatChanceBellyDance® criaram ainda uma variação de nível 

três, encontrada no DVD volume nove que permite a realização do Arabic 1, 2, 

3 dentro do Dueling Duets, num conceito que é chamado de Rush Hour. Este é 

um movimento que usa o Arabic 1,2,3 para o deslocamento dentro da formação 

do Dueling Duets promovendo a troca de posição entre os membros num 

tráfego enérgico. Esse movimento consiste ainda numa exceção à regra de 

liderança já que foge da norma de que os seguidores sempre devem seguir o 

líder de seu lado da formação. 

 

2.9. Arabic Do Si Do 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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Arabic Do Si Do é um movimento longo, de trinta e dois tempos e realizado 

de forma geral na formação de Dueto, mas poderá ser executado num Quarteto 

ou durante um Dueling Duets.  De nível três, também está presente no DVD 

volume nove. O Arabic Do Si Do promove um efeito visual muito bonito na 

apresentação, pois é bastante dinâmico. 

Durante a execução do Arabic, haverá uma troca constante de posição 

entre os membros até o retorno para a posição original. Essa troca de posições 

envolve uma volta completa em torno dos participantes e até mesmo um giro 

dinâmico que permite a sua execução de frente para o público e também de 

costas para ele. 

 

2.10. Arabic Hip Twist [Árabe Torção de Quadril] 

O Arabic Hip Twist é uma das variações mais conhecidas do Arabic básico 

e é um movimento de nível dois e presente no DVD volume quatro. Ele também 

pode ser realizado com um meio giro e com um Flourish. Com o Flourish ele 

ainda poderá ser executado num Fade com três ou quatro membros e poderá 

também se tornar o Alabama Twister.  

Para realizar o movimento de quatro tempos conhecido como Arabic Hip 

Twist é preciso realizar um movimento Arabic básico para frente e depois pisar 

para o lado direito com o pé direito, transferindo logo em seguida o peso para a 

esquerda e finalizando o movimento. Os braços se encontram na posição 

média e há um pequeno floreio de mãos que acompanha todo o movimento. 

 

 

 

Figura 80 – Posicionamento do corpo no Arabic Hip Twist. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

2.10.1. Arabic Hip Twist With ½ Turn [Árabe Torção de Quadril com Meio 

Giro] 
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Arabic Hip Twist with ½ Turn é o nome que recebe este movimento 

executado em duas meias voltas, no sentido anti-horário. A primeira volta de 

cento e oitenta graus vai em direção à lateral esquerda e a segunda direciona-

se à lateral direita da caixa de dança do dançarino, não necessariamente em 

direção as diagonais da sala. A senha é projetar o corpo que estava em ângulo 

de performance, para a lateral esquerda da caixa de dança. 

 

 

 

Figura 80.1 – Posicionamento do corpo no Arabic Hip Twist with ½ Turn. Foto de Beatriz 

Vasconcelos. 

 

 

2.10.2. Arabic Hip Twist With Flourish [Árabe Torção de Quadril com 

Floreio] 

Arabic Hip Twist with Flourish é a variação que inclui um giro rápido 

conhecido como Flourish após a execução do Arabic Hip Twist também de 

quatro contagens. Estando no movimento Arabic Hip Twist, o líder deverá 

sinalizar o Flourish para os seguidores ao olhar por cima de seu ombro direito 

(1, 2). O Flourish é realizado elevando-se os braços para a posição alta 

enquanto o giro acontece no sentido anti-horário (3, 4). Este movimento é 

considerado de nível dois e encontrado no DVD volume sete. 
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Figura 81 – Posicionamento do corpo no Arabic Hip Twist with Flourish. Foto de Beatriz 

Vasconcelos. 

 

2.10.3. Arabic Hip Twist In a Fade [Árabe Torção de Quadril no Fade] 

Arabic Hip Twist with Flourish In a Fade é realizado apenas nas formações 

de trio e quarteto. O movimento para estudo também pode ser encontrado no 

DVD volume nove e é considerado de nível dois. Ele é realizado no lugar e em 

sua segunda repetição o líder dará um longo passo para trás iniciando a troca 

de posições. A torção de quadril e o giro conhecido como Flourish sempre será 

feito quando os membros já estiverem no lugar de chegada, enquanto que o 

Arabic será executado durante as transições para o deslocamento. 

 

2.10.4. Alabama Twister [Torção Alabama] 

A variação de nível três conhecida como Alabama Twister foi desenvolvida 

pela Ghawazi Caravan e está presente no DVD volume nove.  Consiste na 

junção dos movimentos Arabic Hip Twist with ½ Turn e Arabic Hip Twist with 

Flourish. Estando dentro do Arabic Hip Twist with ½ Turn, a lider dará uma 

senha olhando por cima de seu ombro direito sinalizando o Flourish que virá a 

seguir. Após o Flourish retorna-se para frente e para repeti-lo deve-se iniciar 

toda a sequência partindo do Arabic Hip Twist, senha para o Arabic Hip Twist 

with ½ Turn e estando na lateral esquerda dar finalmente uma nova senha para 

o Arabic Hip Twist with Flourish criando assim o Alabama Twister. 

 

3. Pivot Bump | Choo Choo 

O Pivot Bump e o Choo Choo são na verdade o mesmo passo. No entanto, 

enquanto que o Pivot Bump é realizado no lugar, o Choo Choo se desloca para 

a direita. Este, quando realizado na formação de Roda, faz com que a mesma 
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gire no sentido anti-horário, se constituindo em uma de suas exceções. O 

movimento é realizado com o pé esquerdo no chão e o direito apoiado no 

metatarso. Consiste em acentuar o quadril direito para cima e possui uma única 

contagem, geralmente trabalhado num conjunto de quatro contagens. 

 

 

 

Figura 82 – Pivot Bump na posição 1 e 2 de braços. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

O giro no sentido anti-horário do Pivot Bump geralmente é realizado com 

uma transição de braços que flui da posição um para a posição dois. O Choo 

Choo também pode ser utilizado para viajar para frente utilizando-se a posição 

um de braços. Ambos os passos são considerados de nível um e estão 

localizados no DVD volume um.  

As variações do Pivot Bump/ Choo Cho são: “Choo Choo with Arch Arms” 

[Choo Choo com Braços em Arco], “Choo Choo with Arch Arms Trio Combo” 

[Choo Choo com Braços em Arco em Formação de Trio], “Single Bump” [Bump 

Único], “Single Bump with ½ Turn” [Bump único com Meio Giro], “Double Bump” 

[Bump Duplo], “Reach and Sit” [Alcançar e Sentar], “Up 2 Down 3” [Dois para 

Cima e Três para Baixo], “Double Back” [Duplo para Trás], “Passing Double 

Back” [Duplo para Trás durante o Passing], “Double Back with ½ Turn” [Duplo 

para Trás com Meio Giro], “Chico 4 Corners” [Pequeno Quatro Diagonais], 

“Chico 4 Corners Passing” [Pequeno Quatro Diagonais durante o Passing], 

“Chico 4 Corners Circle Up” [Pequeno Quatro Diagonais num Círculo], 

“Roundhouse” [Casa Arredondada/Cela], “Resham- Ka”, “Resham- Ka with 

Pivot [Resham-Ka com Pivot], “Resham- Ka with Spins” [Resham-Ka com 
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Giros] e “Push Forward and Back” [Empurrar para Frente e para Trás]. 

 

3.1. Choo Choo with Arch Arms [Choo Choo com Braços em Arco] 

 O Choo Choo with Arch Arms é um movimento de nível dois e sua 

instrução encontra-se no DVD volume quatro. Estando no Choo Choo, vira-se o 

corpo lateralmente e caminha-se para frente mantendo o olhar nesta direção e 

com os braços na posição um conforme figura abaixo: 

 

 

 

Figura 82.1 – Choo Choo with Arch Arms. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Logo após, o braço esquerdo desce até que ele se encontre com o direito 

na linha dos ombros e executa-se um “Pivot”, um giro no eixo no sentido anti-

horário, com os dois braços sendo levados para baixo até a linha da lateral 

esquerda do quadril. 

Para finalizar o movimento, retornam-se o braço direito para a linha do 

ombro e o braço esquerdo para acima da cabeça, novamente para a posição 

um. Como este passo é utilizado para deslocar para frente, o retorno para trás 

geralmente é feito com outros movimentos do Vocabulário, como o Egyptian 

básico ou Wet Dog, já estudados anteriormente. 

 

3.2. Choo Choo with Arch Arms Trio Combo [Choo Choo com Braços em 

Arco em Formação de Trio] 
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Numa formação de Trio existe uma variação de nível três, bastante 

elaborada deste passo. O Choo Choo Arc Arms Combo foi desenvolvido pela 

Devyani Dance Company e está presente no DVD volume nove. Para iniciar o 

combo, a líder fará um Choo Choo with Arch Arms finalizando-o numa roda. O 

movimento é repetido para aproximar todo o grupo para o centro. Uma nova 

sequência é feita dessa vez para alterar a posição de todos os membros: o 

líder segue adiante através da diagonal entre os dois outros membros, o 

segundo e terceiros membros seguem adiante, mas dessa vez o terceiro 

membro andará se deslocará um pouco mais para assumir a posição do líder 

anterior. 

Finalmente há a última parte da sequência em que o segundo membro 

originário se posicionará no vértice da frente do triângulo e se deslocará para 

trás, passando por entre os demais componentes. Estes se deslocarão para 

frente retornando para a formação regular do Trio. 

 

3.3. Single Bump [Bump Único] 

Como o próprio nome sugere, o Single Bump consiste em elevar o quadril 

uma única vez enquanto o pé direito alterna-se na frente e atrás. 

Os braços são colocados na posição média sendo que o braço direito é 

levado com um pouco mais de intensidade para trás quando o pé direito é 

colocado na frente. 

Esse movimento pode ser executado com um giro gradual, acompanhando 

o ritmo da música ou com um meio giro e nesse caso temos o Single Bump 

with ½ Turn, movimento de nível um e encontrado no DVD volume quatro. 
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Figura 83 – Single Bump. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

3.3.1. Single Bump with ½ Turn [Bump único com Meio Giro] 

De nível dois, o Single Bump ½ Turn é realizado no sentido anti-horário em 

direção a diagonal esquerda da frente e diagonal direita de trás do bailarino. 

Observando a música, o líder deverá acentuar o posicionamento da cabeça, 

peito e quadril para a diagonal esquerda da frente iniciando o movimento e 

finalizando com 16 contagens, perfazendo oito movimentos completos. 

 

 

 

Figura 84 – Single Bump with ½ Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

3.4. Double Bump [Bump Duplo] 

Double Bump designa um movimento duplo de quadril para cima quando o 

pé direito se posiciona ora na frente e ora atrás. Na primeira parte do 

movimento, quando o pé direito estiver à frente os braços estarão similares à 

posição dois mantendo o braço direito ativo.  

Na segunda parte, estando o pé direito atrás os braços estarão similares à 

posição um. Também é possível executar um giro gradual com este movimento. 

Encontra-se no DVD volume quatro e é considerado de nível um. 
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Figura 85 – Posicionamento do corpo na segunda parte do Double Bump. Foto de Beatriz 

Vasconcelos. 

 

3.5. Reach and Sit [Alcançar e Sentar] 

Reach and Sit faz alusão a dois gestos cotidianos, o de tentar alcançar algo 

com dois braços e o de sentar numa cadeira, por isso seu nome. Este 

movimento tem sua instrução demonstrada no DVD volume quatro e possui 

nível de dificuldade um. Estando em ângulo de performance, a primeira parte 

do movimento consiste em levar o quadril direito para cima enquanto os dois 

braços em posição média são levados para trás na contagem um. Na segunda 

parte do movimento o quadril é colocado para baixo e os braços retornam para 

a posição média na contagem dois. A posição de braços é similar ao de segurar 

um bastão e levá-lo para trás e para frente. É realizado com um giro gradual no 

sentido anti-horário. 

 

3.6. Up 2 Down 3 [Dois para Cima e Três para Baixo] 

Também encontrado no DVD volume quatro e com nível dois, o Up 2 Down 

3 era também conhecido como “Forward, Forward, Drop, Drop, Drop” [Frente, 

Frente, Desce, Desce, Desce]. Como sua nomenclatura sugere, consiste em 

levar o quadril direito para cima duas vezes e depois três vezes para baixo. O 

pé direito permanece apoiado pelo metatarso durante todo o movimento, assim 

como todos os movimentos variantes do Pivot Bump/ Choo Choo. Os braços se 

alinham em posição média e o movimento poderá ser executado também em 

giro gradual. 
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3.7. Double Back [Duplo para Trás] 

Double Back é um movimento criado pela Devyani Dance Company e está 

presente no DVD volume sete. Os pés e quadril seguem o mesmo padrão 

vigorosos de movimento, contrastando com linhas de braços suaves e 

graciosos. É realizado em oito tempos para que haja a movimentação dos dois 

lados do corpo. 

 

 

 

Figura 86 – Double Back. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Nas duas primeiras contagens o pé direito e esquerdo se alternam em meia 

ponta, enquanto que na terceira contagem o pé direito retorna ao chão para 

que haja no quarto tempo o movimento de quadril no lugar. Toda a 

movimentação é repetida dessa vez começando o pé esquerdo. Nas duas 

primeiras contagens o quadril é lançado para frente estando os pés na meia 

ponta, na terceira contagem o quadril é empurrado para cima em direção a 

diagonal de trás enquanto o pé é colocado no chão novamente.  

Em relação ao posicionamento da parte superior do corpo, o braço direito 

viaja para cima e para trás da cabeça e o esquerdo desce até a altura do 

ombro nas primeiras quatro contagens. Os cotovelos permanecem sempre 

altos criando uma moldura elegante da parte superior do corpo. Na segunda 

parte do movimento que começa com o pé esquerdo, o braço esquerdo viaja 

para cima em direção a lateral da cabeça enquanto que o direito desce à altura 

do ombro retornando para a posição horizontal inicial. 

 

3.7.1. Double Back with ½ Turn [Duplo para Trás com Meio Giro] 
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Double Back ½ Turn é também encontrado no DVD volume sete e possui 

nível três. É um passo dramático onde se executa uma meia volta durante o 

Double Back, por isso recebe este nome. Para fazer o movimento apenas gire 

em cima do pé direito nas duas primeiras contagens e permaneça nesta 

posição até finalizar a contagem. Para retornar para frente o pé direito 

novamente é utilizado para completar o retorno da volta para frente. 

 

 

 

Figura 87 – Double Back with ½ Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

3.7.2. Passing Double Back [Duplo para Trás durante o Passing] 

Outra variação do Double Back é realizada na Formação de Dueto e 

chama-se Passing Double Back. Estando no Double Back ½ Turn, o líder se 

manterá de frente para seu parceiro e concluirá o Double Back encarando-o. O 

próximo movimento que acontece na contagem um, dois, três, quatro será o de 

troca, realizado em sentido horário com o líder passando pela frente do 

parceiro. O restante do movimento que acontece na contagem cinco, seis, sete 

e oito é realizado no lugar, já com as novas posições. Uma nova passagem é 

realizada retornando-se para os lugares de origens e assim por diante. O 

Passing finaliza quando o membro que ocupa a posição de líder troca de 

movimento, encerrando a dinâmica.  

 

3.8. Chico 4 Corners [Pequeno Quatro Diagonais] 

De nível um e encontrado no DVD volume sete, o Chico 4 Corners é uma 

variação que alterna sua direção para as quatro diagonais começando pela 

direita frente, direita atrás, esquerda atrás e esquerda frente enquanto se 

realiza os movimentos de quadril. 

É realizado com os pés no chão e não na meia ponta. Sua senha é a 
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colocação do corpo de forma inequívoca para a diagonal direita frente. O rosto, 

braços e quadril devem se alinhar com todas as diagonais à medida que o 

movimento se perfaz. 

(1) Na contagem um e dois o quadril é levado pra cima duas vezes para 

diagonal direita frente com o braço direito na horizontal e o esquerdo acima da 

cabeça. 

(2) Em seguida realiza-se um quarto de giro e o quadril vai em direção à 

diagonal direita de trás com o braço esquerdo na horizontal e o direito acima da 

cabeça. Aqui a contagem é três e quatro. 

(3) Nas contagens cinco e seis vai-se em direção à diagonal esquerda de trás 

com a mesma movimentação de quadril e o braço direito retorna para a 

horizontal e o esquerdo acima da cabeça. 

(4) O quadril faz mais duas movimentações em direção à diagonal esquerda da 

frente e o braço esquerdo fica na horizontal e o direito acima da cabeça nas 

contagens sete e oito. 

Há uma alternância de braços em cada quarto de giro e o movimento é 

repetido duas vezes até completar dezesseis contagens. 

 

 

 

Figura 88 – Fases do Chico 4 Corners. Foto de Beatriz Vasconcelos 

 

3.8.1. Chico 4 Corners Passing [Pequeno Quatro Diagonais durante o Passing] 

O Passing Chico é uma variação que poderá ocorrer nas Formações de 

Dueto ou Rush Hour. Durante o Dueto a senha é aproximar-se do parceiro na 

segunda série de oito contagens. Há duas maneiras de executar esse 

movimento. A primeira é fazer uma contagem completa de dezesseis 

contagens de frente para o público, mas nas últimas quatro contagens o líder 
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permanecerá de frente para o seguidor. Uma nova sequência de dezesseis 

contagens recomeça enquanto os membros estão de frente um para o outro e 

nas contagens nove e dez eles se aproximam e permanecem próximos até 

finalizar essa contagem de dezesseis tempos indicando que a próxima etapa 

será o Passing. Uma nova contagem de dezesseis tempos se inicia e dessa 

vez os parceiros executam as passagens. Quando estão de costas um para o 

outro os passos são longos (o que ocorre Nas contagens um, dois, cinco e 

seis) e são pequenos os passos quando estão cara a cara (o que ocorre no 

três, quatro, sete e oito) e repetindo-se essa regra nas contagens seguintes até 

finalmente completar a última sequência de dezesseis.  

É possível executar este movimento com apenas dois conjuntos de 

dezesseis tempos ao invés de três conjuntos, como visto anteriormente. Essa é 

uma versão que ocorre quando o dueto já se encontra de frente um para o 

outro, sem a necessidade de fazer dezesseis contagens de frente para o 

público. Essa versão mais rápida consiste em fazer dezesseis contagens do 

Chico de frente para o parceiro, realizar a senha nas contagens nove e dez 

como anteriormente explicado e realizar as passagens na segunda sequência 

de dezesseis tempos. Esse é um movimento de nível três e instruído no DVD 

volume nove. 

 

3.8.2. Chico 4 Corners Circle Up [Pequeno Quatro Diagonais num Círculo] 

Chico Circle Up Combo é um movimento criado pela Devyani Dance 

Company e está no DVD volume nove e possui nível três. Embora possa ser 

executado em Formações de Trio ou Quarteto, esse combo é mais utilizado em 

Trios incluindo a Diagonal. 

Inicia-se três conjuntos do Chico 4 Corners de frente para o público. A 

senha para esta variação acontece no terceiro conjunto quando o líder ao 

iniciar uma nova série, se posiciona de frente para o grupo nas contagens vinte 

e três e vinte e quatro. Nos oito tempos finais todo o grupo se direciona para o 

centro da roda e executa o movimento. 

Em Diagonal com o objetivo de gerar uma Formação Circular, quando o 

líder iniciar uma terceira contagem de Chico 4 Corners, o segundo membro 

move-se para a direita na primeira contagem, o terceiro membro se posiciona 

para a esquerda na segunda contagem e organiza seu corpo para ficar de 
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frente para o centro e o líder posiciona-se de frente para o grupo na última 

contagem. Estando todos de frente para o círculo, a última sequência é fazer o 

movimento nesta formação de roda. O líder deverá desfazer o Combo com 

outro movimento do repertório e de acordo com a faixa musical. 

 

3.9. Roundhouse [Casa Arredondada/Cela] 

Roundhouse também é um movimento criado pelo grupo Tamarind de 

Jennifer Nolan, s encontra no DVD volume nove e possui nível dois. 

Utilizando a mesma contagem e direções do Chico 4 Corners, diferencia-se 

apenas com a movimentação de braços que desenham um grande círculo em 

sentido horário na frente do corpo. Completo o movimento possui dezesseis 

contagens uma vez que são realizados dois conjuntos de movimentos 

seguidamente. 

 

 

 

Figura 89 – Fases do Houndhouse. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

O quadril realiza um ¾ Shimmy com a metade de sua velocidade normal e 

não Hip Bump. Isso acontece porque o movimento do quadril deve ser 

cadenciado para facilitar a movimentação circular dos braços. 

 

3.10. Resham-Ka 
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Resham-Ka é um movimento de nível dois, com oito contagens e instruído 

no DVD volume sete. Também criado por Megha Gavin, é baseado no estilo 

folclórico de dança do Rajastão. 

O movimento consiste num deslocamento para frente como no Choo Choo, 

porém o padrão de braços e mãos simula um movimento cotidiano similar ao 

de executar uma torção de um tecido. 

Desloca-se para frente durante oito contagens, realizando-se oito 

movimentos de torção com as mãos enquanto os braços se deslocam de baixo 

para cima. Para equilibrar a amplitude do movimento, na contagem um os 

braços estão alinhados em baixo na linha do quadril (1), na contagem quatro os 

braços devem estar alinhados na linha do ombro (2) e na contagem oito devem 

estar mais alto, em cima da cabeça (3). 

Para retornar para trás utiliza-se outro movimento do Vocabulário sendo 

mais comum o Egyptian ou Wet Dog, similar ao processo de retorno para trás 

que ocorre com o Choo Choo with Arc Arms. 

  

 

 

Figura 90 – Re-Shamka. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

3.10.1. Resham- Ka with Pivot e Resham- Ka with Spins [Resham-Ka 

com Pivot e Resham-Ka com Giros] 

Resham-Ka with Pivot consiste em fazer o movimento girando 

gradualmente para a esquerda, perfazendo um “Pivot”, enquanto executa-se o 

movimento de oito tempos. 

O FatChanceBellyDance® criou ainda uma variação interessante do 

Resham-Ka ao incorporar os Spins em sua finalização gerando o Resham-Ka 

Spin. Consiste em fazer um Resham-Ka with Pivot e logo em seguida quatro 
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Spins. 

Pode ser executado de frente para o público ou de frente para o (s) membro 

(s) do grupo. Este movimento possui nível três e esta presente no DVD volume 

nove. 

 

3.11. Push Forward and Back [Empurrar para Frente e para Trás] 

Push Forward and Back também é uma variação que faz parte da família do 

Pivot Bump e foi criado pela Ghawazi Caravan, estando presente no DVD 

volume nove e possui nível dois. 

Com dezesseis tempos, ele consiste em fazer um Single Bump com a 

metade do tempo e outo Single Bump na velocide normal. Executa-se essa 

primeira sequência de oito tempos com o corpo de frente para a lateral 

esquerda e braços na posição um e o restante da sequência consiste em fazer 

com o corpo de frente para a lateral direita e braços na posição dois. 

A troca de um lado para o outro é feita na contagem sete e se estabiliza na 

contagem oito iniciando para o outro lado. 

 

 

 

Figura 91 – Mudança de direção do Push Forward and Back. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

É executado ou de frente para o público ou de frente para o (s) parceiro (s). 

A senha para o movimento é a angulação do corpo que deve estar de frente 

para a lateral esquerda com os braços na posição um. 

 

3.11.1. Push Forward and Back Duet [Empurrar para Frente e para Trás 

num Dueto] 

O Push Forward and Back pode ser executado num Dueto ou numa 

formação de três ou mais parceiros. Push Forward and Back Duet é a variação 
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que envolve dois membros que se encontram um de frente para o outro. Uma 

característica notável é o braço que fica na horizontal direciona-se para a 

cintura do parceiro, dando uma sensação de acolhimento típico de um abraço. 

 

3.11.2. The Flower 

The Flower é a variação do Push Forward and Back que envolve três ou 

mais membros. Nesse caso os membros direcionam os braços que estão na 

horizontal para o centro do círculo. O movimento não provoca um 

deslocamento significativo, apenas faz o grupo viajar da direita para esquerda 

enquanto todos permanecem com os braços sempre apontados para o centro. 

Essa movimentação cria uma imagem como se fosse uma grande flor e por 

isso seu nome. 

 

4. Shimmy:  

É o mais básico dos movimentos rápidos e foi pensado como um 

deslocamento similar ao andar cotidiano. Versátil, esse movimento leva o 

bailarino para frente, para trás, para os lados, além de perfazer círculos e 

“Pivots”. 

O shimmy é um passo de duas contagens sendo que cada contagem ou 

“batida” é segmentada em quatro notas de um quarto. É possível fazer o 

shimmy simplesmente andando sobre a batida adicionando uma movimentação 

exagerada ao passo. Ao analisar o movimento enquanto há uma locomoção, 

percebe-se que o peso está na perna que sustenta o corpo e a outra apenas 

segue o passo. Em grande velocidade esse balanço parece aleatório, mas ao 

analisá-lo com calma observa-se que o quadril sobe, desce, sobe e vai para um 

lado e sobe, desce, sobe e vai para o outro lado (Figura). 

Segundo Carolena Nericcio, o objetivo desse passo é exibir o balanço 

natural dos quadris da mulher. Cada passo do shimmy contém quatro notas de 

um quarto e embora a quarta nota pareça invisível é ela que garante a troca de 

peso de uma perna para outra.  

Ademais, como vimos, todo passo do repertório rápido é acompanhado 

pelos snujs e há uma interessante análise deste movimento com o toque desse 

pequeno instrumento metálico: O padrão direita, esquerda, direita dos snujs 

marca o movimento do shimmy de quadril. Quando o snuj é tocado pela mão 
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direita, o quadril direito se levanta, pela mão esquerda o quadril direito se 

abaixa, pela mão direita de novo, o quadril direito se levanta e na pausa o peso 

é trocado. 

O shimmy pode ser feito com os pés no chão ou na meia ponta. Para ir 

para trás não precisa mudar nada, apenas a direção da jornada. O pé da frente 

ainda carrega o peso e move em cima, em baixo e em cima até mudar para o 

lado oposto. 

 

 

Figura 92 – Shimmy realizado com braços na posição média. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

A família do Shimmy é composta por diversas variações que são as 

seguintes: Turkish Shimmy (Shimmy Turco), Turkish Shimmy with Arms 

(Shimmy Turco com Braços), Turkish Shimmy with ½ Turn (Shimmy Turco com 

Meio Giro), Turkish Shimmy with ¼ Turn (Shimmy Turco com um quarto de 

Giro), Turkish Shimmy with ¼ Turn In a Fade (Shimmy Turco com um quarto de 

Giro num Fade), Turkish Shimmy with Arms and ½ Turn (Shimmy Turco com 

Braços e meio Giro), Turkish Shimmy with Arms and ½ Turn In a Circle 

(Shimmy Turco com Braços e meio Giro num Círculo), Turkish Shimmy Cross 

Over (Shimmy Turco Cross Over), Passing Turkish Shimmy (Shimmy Turco 

Passando), Shoulder Shimmy Hip Drop Combo (Combinação com Shimmy de 

Ombro e Quebra de Quadril), Shoulder Shimmy Hip Drop Combo with Level 

Change (Combinação com Shimmy de Ombro e Quebra de Quadril numa 
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mudança de Altura), Shoulder Shimmy Hip Drop Combo with ½ Turn 

(Combinação com Shimmy de Ombro e Quebra de Quadril com Meio Giro), 

Sunanda, Sunanda Duet Combo (Combinação Sunanda num Dueto), Box Step 

(Passo da Caixa), Box Step with Turn (Passo da Caixa com Giro), Ghawazee 

Shimmy Combo (Combinação Ghawazee e Shimmy). 

O Shimmy é ainda classificado como um movimento de nível um e sua 

instrução apresenta-se no DVD de volume um. 

 

4.1. Turkish Shimmy [Shimmy Turco] 

O Turkish Shimmy é um movimento de nível dois, encontrado no DVD 

volume quatro e possui quatro contagens. Este movimento tira todo o proveito 

do ângulo de performance e é extremamente importante que o bailarino tenha 

consciência de sua postura durante todas as fases de sua execução. Isso 

significa que os pés e quadris estarão sempre para a diagonal esquerda frente 

da caixa de dança do bailarino e o tronco e braços em posição média estarão 

direcionados para frente desta caixa de dança. Essa angulação deve se manter 

inclusive durante os giros. 

É o resultado da execução do Shimmy colocando o pé direito na frente e 

atrás, mantendo o esquerdo no lugar. Existe uma constante transferência de 

peso que perpassa a frente com o pé direito, segue para o meio com o pé 

esquerdo, vai para trás com o pé direito e para o meio novamente com o pé 

esquerdo. 

Enquanto o pé direito se locomove para frente e para trás, os braços 

servem para equilibrar o corpo mantendo os cotovelos elevados. Quando a 

perna direita passa pela frente, os braços em posição média se dirigem para 

direita atrás e quando o peso começa a mudar para a esquerda os braços 

retornam de volta para o centro (Figura 93). 

Assim como o Reach and Sit, o braço simula segurar um bastão levando-o 

para direita e logo em seguida trazê-lo para o centro. Deve-se tomar cuidado 

para não levar os braços para direita e esquerda pois na verdade os braços 

vão para a direita na contagem um, dois e retornam para o centro e não para a 

esquerda na contagem três, quatro. 
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Figura 93 – Turkish Shimmy. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

4.1.1. Turkish Shimmy with ½ Turn [Shimmy Turco com Meio Giro] 

Turkish Shimmy ½ Turn é o movimento que realiza voltas de cento e oitenta 

graus no próprio eixo e em sentido anti-horário, por isso o nome aduz a uma 

metade de giro ou volta. Também se encontra no volume sete e possui nível. 

Estando no Turkish Shimmy a senha acontece na contagem três e consiste em 

olhar para a lateral esquerda avisando aos seguidores a intenção do giro. Esse 

é um movimento natural do corpo, é instintivo olhar para a direção em que se 

quer seguir.  

Inicia-se a meia volta posicionando o quadril para a diagonal esquerda trás 

e os ombros, braços e tronco para a lateral esquerda da caixa de dança do 

bailarino nas contagens um e dois, logo depois o quadril é projetado para a 

diagonal direita da frente com os ombros e braços paralelos a lateral direita da 

caixa nas contagens três e quatro. O shimmy acontece todo o tempo, inclusive 

durante os giros, demandando grande habilidade. O Turkish Shimmy ½ Turn 

poderá ser repetido quantas vezes o líder desejar e para sair do movimento 

basta entrar em outro passo com uma movimentação de braços diferente. É 

importante que o líder tenha em mente qual será o próximo movimento 

enquanto realiza a última volta em vez de deixar para pensar na nova 

combinação ao finalizá-la. Dessa forma haverá uma maior assertividade de 

liderança e uma melhor leitura de movimento pelos seguidores. 

 

4.1.2. Turkish Shimmy with ¼ Turn [Shimmy Turco com um quarto de Giro] 

Turkish Shimmy ¼ Turn é o movimento que realiza voltas de noventa graus 

no próprio eixo e em sentido anti-horário, sendo esta realização de um quarto 
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de giro que denomina esse passo. Também se encontra no volume sete e 

possui nível. O quadril irá deslocar-se nas seguintes etapas: diagonal esquerda 

atrás, diagonal direita atrás, diagonal direita frente e retornará para a diagonal 

esquerda frente finalizando o movimento. Os braços por sua vez são colocados 

para cima, para a posição média, para cima e finalizam na posição média. 

Assim como no ½ Turn, todos os giros acontecem na contagem três bem como 

a senha. Porém a diferença da senha do ¼ Turn é a colocação dos braços para 

cima em vez de estarem na posição média, havendo também um olhar sutil e 

espontâneo que acompanha a linha de braços ao subir. Para finalizar esse 

movimento há duas possibilidades: encerrando a última série com os ombros 

de frente para caixa de dança ao terminar a quarta série do movimento ou 

encerrando com os ombros de frente para a lateral direita puxando 

imediatamente um novo movimento de frente para a caixa de dança. 

 

4.1.3. Turkish Shimmy with Arms [Shimmy Turco com Braços] e Turkish 

Shimmy with Arms and ½ Turn [Shimmy Turco com Braços e meio Giro] 

Turkish Shimmy with Arms é a variação encontrada no DVD volume sete 

cuja senha consiste em levar os braços para cima em quatro contagens (1, 2). 

Na próxima contagem de quatro tempos, o braço direito viaja lateralmente no 

sentido de cima para baixo retornando para a posição alta pelo centro e 

cuidando para não cobrir o rosto e; logo em seguida, o braço esquerdo viaja 

lateralmente mantendo apenas o plano frontal (o braço esquerdo não vai para 

trás por conta do ângulo de performance) e retorna pelo centro passando pela 

lateral esquerda do rosto, sem cobri-lo, também em quatro contagens (3, 4, 5, 

6). Este movimento pode ser repetido diversas vezes a critério do líder. 

No entanto, se o líder virar os braços para a diagonal esquerda da frente na 

contagem três significa que ele iniciará uma meia volta de giro havendo aí o 

movimento de nível dois: Turkish Shimmy with Arms and ½ Turn (7, 8, 9, 10). 
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Figura 94 – Turkish Shimmy with Arms and Turn. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

É muito importante observar que tanto no ½ Turn quanto no ¼ Turn, os 

ombros se posicionam para as laterais da caixa de dança, enquanto que no 

Turkish Shimmy with Arms and Turn eles se posicionarão para as diagonais, 

respectivamente a diagonal esquerda frente e a direita atrás. Esse movimento 

é conhecido no meio com a sigla TSWAAT e está presente no DVD volume 

sete. 

 

4.1.4. Turkish Shimmy with Arms and ½ Turn In a Circle [Shimmy Turco com 

Braços e meio Giro num Círculo)] 

Para realizar o TSWAAT num círculo ou Turkish Shimmy with Arms and ½ 

Turn In a Circle é necessário que o líder permaneça de frente para o grupo na 

última volta do Turkish Shimmy with Arms and ½ Turn. Isso indicará a 

combinação do círculo que consiste em fazer na primeira contagem de quatro, 

dois giros no sentido anti-horário com a trajetória regular do braço direito e a 

segunda contagem de quatro é executada no lugar (ou com um pequeno 

deslocamento para a esquerda) com o braço esquerdo seguindo sua trajetória 

regular. 

Essa combinação fará a roda se deslocar para a esquerda, no sentido 

horário até que algum membro gire para fora da roda e assuma a liderança 

1 2 3 4 5 6 

10 7 8 9 
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novamente. A combinação finaliza já na formação de frente para o público na 

segunda contagem de quatro tempos com o braço esquerdo completando sua 

jornada. Está presente no DVD volume sete e também é uma combinação de 

nível dois. 

 

4.1.5. Turkish Shimmy with ¼ Turn In a Fade [Shimmy Turco com um quarto de 

Giro num Fade] 

Para grupos de três ou quatro bailarinos é possível fazer um Fade com o 

Turkish Shimmy with ¼ Turn. O Turkish Shimmy with ¼ Turn in a Fade é um 

movimento de nível três, encontra-se no DVD volume nove e foi desenvolvido 

pelo grupo Devyani Dance Company. Para inicia-lo basta estar no Turkish 

Shimmy básico e iniciar o ¼ Turn dessa vez com a líder dando um passo longo 

para trás na primeira contagem de quatro e levando os braços para cima como 

de praxe na execução do movimento. Na segunda contagem de quatro, o 

grupo executa o movimento dentro da nova Formação com os braços na 

posição média e de costas para o público. Na terceira contagem de quatro, 

também com os braços elevando-se há a trajetória de retorno do Fade com o 

líder voltando para frente. Finalmente a última contagem de quatro é feita já na 

Formação regular e de frente para o público. 

 

4.1.6. Passing Turkish Shimmy ou Turkish Duet Pass [Shimmy Turco Passando 

ou Passagem com Shimmy num Dueto] 

Uma das variações do Turkish Shimmy que acontece numa Formação em 

Dueto chama-se Turkish Duet Pass, instruído no DVD volume nove. Como 

vimos, o Passing sempre acontece quando há uma troca de posição 

envolvendo um Dueto. 

A passagem entre os membros poderá acontecer de frente ou de costas 

para o parceiro. A senha para “passar” de frente ou de costas é manter ou não 

o contato visual, respectivamente. Por exemplo, olhar para o ombro do parceiro 

indica que a passagem será de costas, enquanto que olhar no olho do outro 

significa passar de frente. 

O dueto pode optar por fazer um Turkish Duet Passing trocando as 

posições e um Turkish Shimmy básico no lugar já com as posições trocadas, 

repetir o Passing e com isso uma nova troca, fazer outro Turkish Shimmy no 
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lugar e assim por diante. Ou então, numa versão mais ousada, o Dueto pode 

executar o Passing continuamente, sem pausas no lugar. 

 

4.1.7. Turkish Shimmy Cross Over [Shimmy Turco Cross Over] 

A outra variação do Turkish Shimmy numa Formação de Dueto é o Turkish 

Shimmy Cross Over desenvolvida por Devyani Dance Company, presente no 

DVD volume nove e com nível de dificuldade três. 

Turkish Shimmy Cross Over é uma combinação de dezesseis tempos e 

começa com o os membros do Dueto já de frente um para o outro. A primeira 

série do Turkish Shimmy já é em si a senha para esse movimento. Após 

realizá-la, cada bailarino passa de costas pela lateral direita do parceiro com os 

braços elevados (os braços perfazem a movimentação tradicional, porém como 

os bailarinos ficam muito próximos, os braços sobem e logo em seguida 

retornam a movimentação tradicional na posição horizontal média). A segunda 

contagem de oito tempos recomeça com os braços se elevando e 

permanecendo em posição alta nos primeiros quatro tempos e finaliza 

perfazendo dois giros trocando de lugar com o braço direito cumprindo sua 

trajetória nos quatro tempos finais. 

 

4.2. Shoulder Shimmy Hip Drop Combo [Combinação com Shimmy de 

Ombro e Quebra de Quadril] 

Shoulder Shimmy Hip Drop Combo está presente no DVD volume quarto e 

possui nível dois. Esse movimento serve para evidenciar duas partes distintas 

do corpo do bailarino: o torso através de um tremido efusivo nos ombros e o 

quadril através de sua movimentação vertical com acentuação para baixo. É 

um movimento de inspiração folclórica e é bastante robusto. 

A movimentação dos ombros acontece na primeira parte do movimento e é 

realizada em oito tempos, realmente evidenciando a parte superior do bailarino. 

O bailarino embora se encontre em ângulo de performance dará um passo para 

frente com o pé direito mantendo o peso do corpo em sua perna direita. Os 

braços estarão um pouco mais baixos do que a altura média e mais relaxados 

para permitir a execução do movimento vibratório, um pouco abaixo da linha 

dos ombros, com as mãos voltadas para frente e os ombros se alternarão de 

forma arqueada para frente e para trás enquanto se executa o shimmy de 
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ombro.  

A movimentação de cada ombro é alternada e similar a um pequeno arco 

que faz com que um ombro suba em direção à orelha e desça para frente, suba 

em direção à orelha e desça para trás enquanto o outro ombro faz o inverso. A 

sequência em oito tempos será com o ombro direito arqueando para frente e 

ombro esquerdo arqueando para trás no um, três, cinco, sete e ombro direito 

arqueando para trás e ombro esquerdo arqueando para frente no dois, quatro, 

seis e oito. 

Além desse arco alternando, o ombro direito ainda fará um pequeno 

percurso de ir para frente, para trás e para frente e depois para trás, para frente 

e para trás enquanto que o ombro esquerdo vai para trás, para frente e para 

trás e depois para frente, para trás e para frente. A rapidez de execução deste 

movimento reverbera num tremido e por isso é chamado de “Shimmy de 

Ombro”. 

A segunda parte do movimento concentra-se nos quadris e os braços se 

moldam para enfatizá-lo. O quadril direito irá fazer oito movimentações verticais 

com o acento para baixo enquanto os braços descem em quatro tempos com 

as mãos agora de costas e se escondem atrás do quadril e depois retornam 

para a altura média também em quatro tempos. É comum finalizar o movimento 

subindo o braço até a posição alta. Em relação à transferência de peso na 

parte inferior, o peso agora passa para a perna que está atrás, nesse caso a 

esquerda e a perna direita retorna para dentro. 

 

4.2.3. Shoulder Shimmy Hip Drop Combo with Level Change [Combinação com 

Shimmy de Ombro e Quebra de Quadril numa mudança de Altura] e Shoulder 

Shimmy Hip Drop Combo with ½ Turn [Combinação com Shimmy de Ombro e 

Quebra de Quadril com Meio Giro] 

O Combo Shoulder Shimmy Hip Drop pode ser executado através de um 

Level e também com uma meia volta gerando respectivamente o Shoulder 

Shimmy Hip Drop Combo with Level Change e Shoulder Shimmy Hip Drop 

Combo with ½ Turn. 

Se eu inicio a contagem um com o pé direito na meia ponta, significa que 

nessas quatro primeiras contagens o movimento de Shoulder Shimmy é 

realizado em baixo flexionando-se os joelhos, retornando para a altura normal 
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nas quatro contagens finais. O Hip Drop será feito normalmente, sem variação 

de altura. 

 

4.3. Ghawazee Shimmy Combo [Combinação com Ghawazee e Shimmy] 

Também de inspiração folclórica o Ghawazee Shimmy Combo é utilizado 

muitas vezes junto ao Shoulder Shimmy Hip Drop Combo já que ambos são 

movimentos bastante vigorosos, com um visual que realmente remete às 

dançarinas ciganas que se instalaram no Egito. Como traço característico as 

Ghawazee apresentavam uma dança alegre, espontânea e assinalada por 

movimentos amplos, marcações de quadril, batidas de pés, dentre outros. Esse 

movimento de nível dois é apresentado no DVD volume sete. 

O Ghawazee Shimmy Combo é realizado fora do ângulo de performance, 

ou seja, com o bailarino totalmente de frente para sua caixa de dança ou para 

público e com os braços em posição média. Porém, exatamente como no 

Shoulder Shimmy Hip Drop Combo e Wet Dog, os braços estão um pouco mais 

abaixo que a linha de ombros. Os pés se encontram um pouco mais afastados 

do que na posição padrão do ATS® e se apoiam por completo no chão, não há 

meia ponta. 

 O Combo consiste em executar oito contagens do Ghawazee Shimmy 

completamente de frente (1, 2), dezesseis contagens fazendo voltas de um 

quarto, oito contagens novamente de frente e dezesseis contagens fazendo 

meias voltas. Quando de frente se executam em geral oito contagens, no 

entanto, dependendo da frase musical de uma melodia folclórica, talvez seja 

necessário executar mais do que oito contagens, mas essa é uma exceção à 

regra do Combo no ATS®. 

Nas dezesseis contagens que envolvem um quarto de giro, o corpo se 

coloca de forma perpendicular em direção às quatro laterais da sala 

começando pela frente, lateral esquerda, fundo e lateral direita, em sentido 

anti-horário (3, 4, 5, 6). Essa sequência é repetida duas vezes até completar as 

dezesseis contagens. 

Após repetir mais uma contagem de oito tempos de frente, finaliza-se o 

combo com dezesseis contagens agora em direção às diagonais esquerda 

frente e direita atrás, usando a referência da sala. Essa marcação para as 

diagonais deve ser bastante incisiva.  
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Figura 95 – Ghawazee Shimmy Combo. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

O Combo Ghawazee quando executado num Fade com três ou quatro 

membros é bastante criativo. O líder iniciará a primeira parte do movimento que 

consiste na primeira contagem de oito e na primeira contagem de dezesseis e 

iniciará o Fade indo para trás com o Arabic executado bem lateralizado. A partir 

de agora o líder temporário executará a segunda parte do movimento que 

abrange a segunda contagem de oito tempos e a segunda contagem de 

dezesseis tempos, finalizando o Fade com seu retorno à Formação original 

com o mesmo movimento de passagem utilizado pelo líder original. 

 

4.4. Sunanda 

Encontramos a explicação do Sunanda no DVD volume sete e possui 

nível dois. Assim como o Resham-Ka, possui inspiração nas danças folclóricas 

do Rajastão e recebe esse nome em homenagem ao professor indiano que 

ensinou esse movimento para Megha Gavin e Carolena.  

 O Sunanda possui dezesseis tempos e a constante desse movimento é 

realizar um Shimmy nos quadris mantendo o pé direito à frente do esquerdo e 

alternando o peso para o direito, esquerdo, direito, esquerdo, durante os 

dezesseis tempos. Deve-se observar principalmente a marcação do pé direito 

na contagem nove, pois é o momento de troca de direção da lateral esquerda 

para a direita e isso costuma gerar dúvidas entre os praticantes. 

O movimento é realizado em direção à lateral esquerda da caixa de 

dança do bailarino nas contagens um e dois (1), de frente para a caixa de 

dança do bailarino nas contagens três e quatro (2), repete novamente para a 

lateral esquerda no cinco e seis (1) e volta para frente no sete e oito (2). Esse 

1 2 3 4 5 6 
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retorno para frente também irá iniciar a mesma sequência agora para a lateral 

direita da caixa de dança nas contagens um e dois (3), de frente para a caixa 

de dança do bailarino nas contagens três e quatro (4), repete novamente para 

a lateral direita no cinco e seis (3) e volta para frente no sete e oito (4).  

Os braços são trazidos para frente do corpo na altura do ombro nas 

contagens um e dois (1), no três e quatro o braço direito se eleva emoldurando 

o rosto (2) , no cinco e seis o braço direito desce à linha do esquerdo (1) e no 

sete e oito o braço direito se eleva novamente (2). Repete-se o mesmo para o 

lado esquerdo dessa vez com o braço esquerdo emoldurando o rosto nas 

contagens onze, doze e quinze e dezesseis (3, 4). Em relação aos braços, 

Mega Ghavin assim comenta sobre o Sunanda, ao explicá-lo em vídeo: 

(TRIBAL BASICS VOLUME 7: CREATIVE STEPS AND COMBINATIONS) 

 

O aspecto poderoso desse passo é o modo como 

primeiramente o braço direito e depois o esquerdo formam um 

arco sobre a cabeça, emoldurando o rosto enquanto o corpo 

vai de um lado para o outro. 

 

 

 

Figura 96 – Sunanda. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

4.4.1. Sunanda Duet Combo [Combinação Sunanda num Dueto] 

 Devyani Dance Company desenvolveu uma variação especial de trinta e 

dois tempos quando o Sunanda é realizado dentro da formação do Dueto. Esse 

movimento é encontrado no DVD volume nove e possui nível três. 

 Estando um membro de frente para o outro, a senha para esse passo é 

a quebra do contato visual e o início de uma volta completa passando pela 

lateral direita do parceiro utilizando o Arabic em oito tempos. Os braços se 
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mantém em posição alta. 

A segunda contagem também de oito tempos dá origem a uma nova 

volta com Arabic mas dessa vez utilizando a senha de braços específica do 

Arabic que é levar o braços para baixo em quatro tempos e novamente para 

cima nos quatro tempos finais da série. A finalização dessa sequência se dá 

com um membro de frente para o público e de costas para o parceiro e o outro 

membro de frente para o fundo do palco e de costas para o parceiro. 

A terceira e quarta contagem deste combo possui cada uma dezesseis 

tempos e consiste na execução regular de dois conjuntos completos de 

Sunanda. 

Ao finalizar a quarta e última série de dezesseis tempos, cada membro 

dará um passo para direita utilizando o Arabic, fazendo um círculo grande e se 

posicionando de frente para o parceiro novamente. 

 A beleza do movimento reside de fato na terceira e quarta contagem em 

que o Sunanda é realizado dando um efeito interessante na movimentação 

assimétrica de braços. E é essa disposição criativa do Dueto, com um membro 

de costas para o outro, que dá um efeito todo especial à essa combinação. 

 

4.5. Box Step e Box Step with Turn [Passo da Caixa e Passo da Caixa com 

Giro] 

Box Step é um movimento criado pela Ghawazi Caravan, está presente no 

DVD volume nove e possui nível um. É um movimento de oito tempos 

utilizando o ¾ Shimmy na metade de sua velocidade enquanto se desloca para 

frente e para trás perfazendo a trajetória de uma caixa com os pés e por isso 

seu nome. 

Na contagem um e dois o pé direito viaja para a diagonal direita frente, na 

contagem três e quatro o pé esquerdo é levado para a diagonal esquerda da 

frente. Na contagem cinco e seis o pé direito é colocado na diagonal direita de 

trás e na contagem sete e oito o pé esquerdo finaliza na diagonal esquerda de 

trás. Todo o movimento é realizado com o bailarino de frente para a caixa de 

dança com a posição média de braços, porém como a colocação dos pés é 

bastante incisiva para as diagonais, seu corpo também sofrerá essa inclinação 

para as diagonais. A senha é esta angulação específica do corpo mantendo o 

¾ Shimmy nos quadris. 
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Figura 97 – Box Step. Foto de Beatriz Vasconcelos. 

 

Se na contagem cinco e seis o líder elevar os braços para a posição alta, 

significa que ele criou uma senha para o Box Step with Turn e que haverá um 

giro na contagem sete e oito. Assim, na contagem seguinte acontece um giro 

no sentido horário, para a direita ainda com os braços elevados. Após o giro os 

braços retornam imediatamente para a posição média. 

Tendo finalmente explicitado todo o Vocabulário do Estilo Tribal Americano 

de Dança do Ventre, segue abaixo três tabelas que demonstram de forma 

suscinta todo o conteúdo apresentado na programação de aulas em nível um 

dois e três. Para melhor esclarecimento os movimentos são subdividos nas 

categorias principais de Lentos ou Rápidos, havendo ainda a indicação de 

onde encontrar suas instruções na série de DVDs lançado por Carolena 

Nericcio e seu grupo FatchanceBellydance®. 

 

Nível 1 do vocabulário FatChanceBellyDance® 

 

 

DVD 1 

 

 

DVD 4 

 

 

 

 

DVD 7 

DVD 9 

Movimentos Lentos Movimentos Rápidos 

Taxeem Egyptian 

Arm Undulation Arabic 

Bodywave Pivot Bump/ Choo Choo 

Hand Floreo Single Bump 

Torso Twist Double Bump 

Circle Step Reach and Sit 

Propeller Turn  

Corkscrew Turn  

Reverse Turn Chico Four Corners 

- Box Step  
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Tabela 2 - Nível 1 do vocabulário FatChanceBellyDance®. 

 

Nível 2 do vocabulário FatChanceBellyDance® 

 

 

DVD 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD 7 

 

 

 

 

 

 

 

DVD 9 

 

 

Movimentos Lentos Movimentos Rápidos 

Camel Walk Turkish Shimmy 

Ribcage Rotation TSWAAT 

Reverse Taxeem Arabic Hip Twist and ½ Turn 

Head Slides Single Bump ½ Turn 

Torso Twist with ½ Turn e 3 

Point Turn 

Choo Choo Arc Arms 

Circle Step with ½ Turn e 3 

Point Turn 

Up 2 Down 3 

 Arabic Shimmy 

 Soulder Shimmy Hip Drop 

Combo 

 ASWAAT | Fade | In  a Circle 

- Ghawazee Shimmy Combo  

 Sunanda 

 Resham-Ka 

 Egyptian Full Turn 

 TSWAAT | Circle 

Pulse Turn Arabic Hip Twist Flourish | 

Fade | Circle 

The Rainbow Push Forward and Back 

Loco Camel  Arabic with Double Turn 

Medusa Roundhouse 

 Triple Egyptian 

 Dragonfly 

 

Tabela 3 - Nível 2 do vocabulário FatChanceBellyDance®. 

 

Nível 3 do vocabulário FatChanceBellyDance® 

 

 

DVD 4 

 

DVD 7 

Movimentos Lentos Movimentos Rápidos 

Bellyroll Arabic 1, 2, 3 

Flutters  

Wrap Around Turn Water Pot 
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DVD 8 

 

DVD 9 

 

 

 

 

 

 

Barrel Turn Arabic Orbit 

Sahra Turn Wet Dog 

Layback Double Back ½ Turn 

 Spins 

Floorwork 

Medusa 2 Turkish Shimmy Cross Over 

Strong Arm Alabama Twist 

Wrap Around Drop Triangle Step  

Passing Camel Turkish Shimmy ¼ Turn Fade 

Passing Sahra Egyptian Sevillana 

Passing Wrap Around Turn Resham-Ka Spin 

Passing Barrel Turn Arabic Do Si Do 

Passing Torso Twist Dueling Duet | Rush Hour 

 Passing Chico 

 Passing Turkish 

 Chico Circle Up 

 Choo Choo Arc Arm Combo 

 Sunanda Duet 

 ASWAAT Duet 

 

Tabela 4 - Nível 3 do vocabulário FatChanceBellyDance®. 
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4.1.3 Terceira Variável: Modos de Representação 

 

 Como o próprio nome sugere, Modo de Representação é a variável 

assinalada por Susan Foster que diz respeito ao modo como a dança 

representa o mundo. Para compreender de forma mais aprofundada essa 

referência da dança aos eventos mundanos, a autora identificou a semelhança 

(resemblance), imitação (imitation), replicação (replication) e reflexão 

(reflection) como os quatro métodos distintos de representação análogos às 

figuras de linguagem metáfora, metonímia, sinédoque e ironia. “Eu descobri 

que essas alegorias são uma poderosa ferramenta analítica para entender 

tanto a relação do coreógrafo com o corpo e a dança quanto a relação da 

dança com o mundo e seus espectadores”. (FOSTER, 1986, p. 235, tradução 

nossa) 

Ora, entendendo que o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

funciona como um sistema que favorece a comunicação entre seus membros, 

a abordagem de Susan Foster envolvendo as figuras de linguagem se 

apresenta com acentuada relevância para compreender como tal dança faz 

referência ao mundo e qual o seu sentido a partir dessa organização. Assim, 

podemos inferir muitas características essenciais ao estilo se decodificarmos 

os significados por trás de cada movimento utilizando os Modos de 

Representação propostos pela autora. 

Para esse intuito, duas tarefas se apresentam como essenciais para a 

construção do sentido de uma determinada dança: a do coreógrafo ou 

dançarino e a do observador. Enquanto que o papel do coreógrafo é traduzir os 

eventos mundanos em movimento, utilizando a dança de forma semelhante a 

esses acontecimentos, o papel do observador neste caso é achar no 

movimento o seu significado alegórico. 

Para a compreensão do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

essa função de “coreógrafo” pode ser entendia de forma abrangente para 

incluir também o membro que ocupa a posição de liderança durante a 

apresentação. Cabe ao líder, como já vimos, não só guiar o restante do grupo 

com clareza e assertividade dentro da improvisação coordenada, mas também 
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o papel de interpretar a música de acordo à sua sensibilidade artística. A 

liderança compartilhada permite que todos do grupo executem também essa 

função, gerando uma dança diversa a cada apresentação. Têm-se assim, 

olhares diferentes dentro da mesma melodia, mas que produzem significados 

que se harmonizam e se conectam. 

 

 

4.1.3.1 Semelhança 

 

 Gramaticalmente, a metáfora é a translação do sentido próprio de uma 

palavra para outro, por analogia ou semelhança. Consiste assim, em usar uma 

palavra pela outra por força de uma comparação mental. Com a metáfora, 

buscam-se semelhanças, analogias, características comuns entre os seres 

postos numa relação comparativa. (BEZERRA, 2015, p. 750) Análogo à 

metáfora, o modo de representação denominado “semelhança” por Foster, 

sugere que as qualidades das coisas que existem no mundo sejam traduzidas 

em movimento de dança com características similares. 

 O Moving Meditation [Meditação em Movimento], ato de agradecimento 

do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre já estudado anteriormente, 

apresenta durante sua execução um movimento de mãos semelhante a uma 

flor de lótus. Esse movimento faz referência a um gesto de mãos ou “mudra” da 

Dança Indiana conhecido como “alapadma”, que em sânscrito significa 

desabrochar de uma flor de lótus.  

    

Figura 98 - Semelhança existente entre o mudra indiano conhecido como “alapadma” e a flor 
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de lótus

1
.  

 

Ao observar esse gesto de mãos com os dedos esticados e abertos, 

percebemos que existe uma semelhança não só com o próprio desenho e 

forma da flor, como também intenciona representar o seu movimento diário de 

imergir-se na lama durante a noite e emergir à superfície novamente todas as 

manhãs. Essa representação traz uma profunda reflexão sobre o papel do 

dançarino do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, o de empoderar-se 

ultrapassando as barreiras dos padrões sociais, aceitar-se mesmo em meio a 

seus próprios erros, a busca constante pela evolução e desenvolvimento 

pessoal. Enquanto criadora desta sequência de movimento, Carolena assim 

discorre acerca da metáfora com a flor de lótus: 

 

O significado do gesto de mãos que representa a flor de lótus é 

que nós tocamos o sombrio, sujo e lugares assustadores, mas 

sempre florescemos nos dias brilhantes. Em outras palavras, 

não se preocupe em cometer erros porque tudo isso faz parte 

do processo de aprender a dançar. (BOHLMAN, ADAMS, 2014, 

p. 16, tradução nossa) 

 

O bando de aves ou “flock of birds” [bando de aves], sistema que 

harmoniza todos os dançarinos dentro das Formações específicas do Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre representa não só visualmente um grupo 

de aves movendo-se uniformemente como também a unanimidade do grupo 

em seguir solidariamente quem se encontra em posição de maior 

desvantagem, ou seja, a ponta da formação. Esse sistema garante inclusive 

um menor esforço das aves que vem atrás, pois a resistência do ar sobre elas 

já está reduzida. A mudança de liderança é assim necessária para a saúde de 

todos os integrantes garantindo que todo o bando chegue ao seu destino final 

com segurança. 

 

                                                 
1
 Ilustração de Keerthana disponível em <https://deskgram.net/explore/tags/alapadma> e foto 

disponível em <https://espacopurusha.weebly.com/blog/alapadma-mudra>. Acesso em 
23/04/2019. 

https://deskgram.net/explore/tags/alapadma
https://espacopurusha.weebly.com/blog/alapadma-mudra
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Figura 99 - Semelhança entre um bando de aves e as formações do Estilo Tribal Americano
2
.  

 

Metaforicamente, o “flock of birds” [bando de aves] dentro do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre funciona como um exercício diário de importar-

se com o outro, de colocar-se em igualdade com seu parceiro ou parceiros de 

dança. Ao mesmo tempo em que o dançarino é estimulado a sair do ninho e 

guiar seus companheiros da melhor forma possível para que todo o grupo 

chegue em segurança ao final da apresentação, ele também deverá apoiar e 

seguir solidariamente o parceiro que estiver ocupando a posição de liderança. 

E sentir o corpo do outro, esperar pelo outro e entregar-se pelo outro é talvez 

uma das lições mais difíceis, mas também mais proveitosas e eficazes para o 

desenvolvimento do grupo como um só. Essa forma de pensar o Estilo não só 

se torna extraordinária no que concerne a harmonia gerada dentro das 

Formações como cria ou intenta proporcionar uma atmosfera respeitosa e não 

competitiva entre os dançarinos. 

Do exposto, compreendemos que uma dança pode representar certo 

atributo ou qualidade e assemelhá-lo em movimento. No entanto nem sempre 

essa semelhança poderá ser completamente precisa, podendo sugerir 

interpretações diversas para cada observador. Assim, à medida que a dança se 

desenrola o observador poderá deduzir o fiel significado do objeto representado 

pelo movimento ou apenas apreender algum ou alguns de seus aspectos. 

No caso desse movimento de mãos executado no Moving Meditation do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, por exemplo, um observador não 

familiarizado com o estilo poderia interpretá-lo como o crepúsculo do sol em 

                                                 
2
 Foto à esquerda disponível em <https://www.megacurioso.com.br/ciencia/106841-por-que-

alguns-passaros-voam-em-formacao-como-um-grande-v.htm>. Foto à direita de Raniero Gelli. 

https://www.megacurioso.com.br/ciencia/106841-por-que-alguns-passaros-voam-em-formacao-como-um-grande-v.htm
https://www.megacurioso.com.br/ciencia/106841-por-que-alguns-passaros-voam-em-formacao-como-um-grande-v.htm
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meio a uma noite escura ou ainda como o nascimento e morte de algum ser, 

significados que se assemelham a uma flor que se desenvolve de maneira bela 

e auspiciosa em meio à adversidade. 

 

 

4.1.3.2 Imitação 

 

Uma dança representa algo por Imitação toda vez que produz uma 

versão bastante próxima da entidade representada, deixando pouco ou quase 

nenhum espaço para interpretações por parte do observador que poderá 

inclusive avaliar o seu nível de fidelidade. Há um cuidado especial em todos os 

aspectos do movimento para que ele reproduza fielmente o que se quer 

representar, incluindo seus aspectos visuais, espaciais e temporais. Chega-se 

até mesmo a ser caricato o movimento que imita o objeto representado, tudo 

para colaborar com a interpretação correta de quem o executa e o observa.  

Nos Balés românticos do século XIX, por exemplo, esse é um modo de 

representação de dança bastante evidente. Contando com todo o artifício 

externo de figurino e cenário, não só a caracterização dos personagens e 

enredo são encorpados de significação, como também o próprio movimento. 

Em “O Lago dos Cisnes”, a dedução dos movimentos dos cisnes é evidente 

não só pela movimentação ondulatória de braços que simula 

esquematicamente o bater de asas das aves, mas também pela própria 

vestimenta das bailarinas, ornadas de plumas e tecidos esvoaçantes. O lago e 

a floresta representados pelo cenário também criam uma atmosfera inequívoca 

que ajudam o observador a apreender o que o movimento dos bailarinos estar 

a sugerir. 

 Assim como os demais modos de representação, Susan Foster também 

faz uma associação linguística ao conectar a Imitação do movimento à figura 

de linguagem conhecida como “metonímia”. Diferente da metáfora em que a 

relação de semelhança é estabelecida a partir da sensibilidade do observador, 

na metonímia há pouco espaço para especulações já que é bastante evidente 

a relação de proximidade e contiguidade entre a unidade referenciada e o 
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referente. 3  

Uma forma metonímica da dança melhora, como substitui, o 

mundo ao qual ela se refere. O corpo substitui o sujeito, 

oferecendo a melhor versão do assunto. O coreógrafo decide 

como transformar o mundo na imagem da dança, assim como 

os espectadores devem discernir e avaliar as seleções feitas 

pelo coreógrafo e a perfeição técnica dos resultados. 

(FOSTER, 1986, p. 235, tradução nossa) 

 

No que concerne ao Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, não 

percebemos uma preocupação grandiosa em imitar perfeitamente algum 

símbolo ou imagem a ponto de suscitar profundas modificações em seu padrão 

de figurino ou uma necessidade de confeccionar um cenário específico para 

cada apresentação. No entanto, há movimentos que se aproximam tão 

inequivocadamente de suas referências que recebem inclusive a sua mesma 

denominação. Encontramos por exemplo no “Wet Dog” e “Water Pot” gestos 

que abrem pouquíssimo espaço para dúvida sobre sua significação e que 

foram diretamente influenciados pelos objetos aos quais representam.  

Como a tradução do nome sugere o Wet Dog [Cachorro Molhado] utiliza 

a vibração corporal conhecida como Shimmy para imitar o gesto que um 

cachorro molhado faz ao se secar, sacudindo-se vigorosamente do focinho até 

sua cauda. Por sua vez, o Water Pot [Vaso de Água] imita a forma de um pote 

ou cesto de água que é levado à cabeça pelo dançarino, deixando muito clara 

a sua representação através do gesto de braços. Mesmo um observador que 

não conheça o estilo profundamente poderá inferir que o dançarino de fato 

imita algo que se sacode talvez não necessariamente um cachorro, mas ainda 

assim algo que representa esse tipo de movimento. Da mesma forma poderá 

notar a referência de algo que é carregado por sobre a cabeça, podendo ser 

um pote ou um vaso, ou até mesmo um cesto. 

 

 

                                                 
3 Existe uma tal proximidade de idéias na metonímia que termina por haver uma completa 
translação de significados. (BECHARA, 2009, p. 329) 
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4.1.3.3 Replicação 

 

Com a replicação do movimento, a dança se torna uma voz sobre 

questões essenciais que se materializa através do corpo que as representa. 

Aqui o coreógrafo deve transformar uma experiência pessoal numa condição 

universal, e o observador deve da mesma forma, encontrar um significado 

pessoal numa declaração universal. (FOSTER, 1986, p. 235, tradução nossa) 

Essa relação que extende a significação de algo individual a uma 

condição comum a qualquer pessoa ou que da mesma forma reduz uma 

experiência coletiva a um processo pessoal, Foster associa diretamente com a 

figura de linguagem “sinédoque”, considerada um caso especial de metonímia. 

Com a sinédoque existe uma relação de extensão em que um termo de 

extensão menor substitui outro com extensão maior, ou seja, a parte pelo todo, 

ou vice-versa, o todo pela parte.  

Vista como um sistema esquemático entre relações, a dança aqui não 

pretende representar fielmente a questão a que faz referência, dando margem 

a diversas interpretações para o observador assim como a semelhança. 

Porém, em oposição a esta, não apenas uma qualidade é selecionada e 

representada, mas toda a relação que existir a partir dela. 

Contextualizando dessa maneira a replicação, podemos destacar que a 

presença de mais de um indivíduo nas Formações em grupo do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre favorece a uma representação de comunidade 

e tribo, aspectos importantes dentro de sua filosofia que o conectam ao Pós-

Modernismo diretamente. Como já visto, estando os dançarinos em Roda, por 

exemplo, significa que há uma neutralização de liderança, ou seja, todos são 

livres para escolher estar numa condição de seguidor ou liderar num momento 

futuro. Não há momento de maior integração dentro do Estilo Tribal Americano 

de Dança do Ventre, pois universalmente a roda sugere uma relação de 

unidade e não de individualidade, de centralização de interesses num único 

objetivo ao mesmo tempo em que proporciona a inclusão de todos 

igualitariamente. 

Também já analisada, a Formação em Coro também pressupõe um 
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grupo de dançarinos apresentando no centro e sendo evidenciados pelos 

demais membros que se colocam ao fundo. A parte que se encontra ao centro 

nada mais é do que uma extensão do todo que a representa, não um lugar de 

favorecimento em detrimento dos demais. Durante o desenvolvimento dessa 

apresentação apreendemos uma clara relação de troca e tolerância, uma 

alternância justa entre os membros que ora promovem o entretenimento 

principal e ora estarão ao fundo apoaiando o centro. 

Essa sensação de pertencimento a um grupo, de comunhão e cuidado 

pelos demais é uma condição estimulada pelos praticantes do estilo, 

fundamentando também o princípio coletivo que o rege, baseado na “tribo”. As 

apresentações em grupo replicam, portanto, uma relação de alteridade ao 

reforçar a interação e percepção do outro, valorizando e harmonizando as 

diferenças individuais existentes. 

 

 

4.1.3.4 Reflexão 

 

Uma representação reflexiva, diferente dos modos anteriores, faz 

referência exclusiva à performance do movimento e a fisicalidade do corpo, 

aludindo apenas tangencialmente a outros eventos no mundo. Segundo Foster, 

esse modo de representação apenas espelha a atividade de mover-se sem 

grandes preocupações em fazer referência a alguma coisa. Aqui os dançarinos 

estão tão absorvidos na tarefa de executar o movimento que apenas 

ocasionalmente se aproximam de qualidades que suscitem alguma referência 

ao observador, não havendo apoio do desenvolvimento geral da dança nessa 

tarefa. 

Além dessa ênfase na fisicalidade do movimento, há pouco a 

ser dito sobre o modo de representação reflexiva. As danças 

que operam nesse modo elaboram seu próprio mundo de 

referências, concentrando-se em seu próprio movimento 

(FOSTER, 1896, p. 76, tradução nossa) 

 

Dentro do quadro geral das figuras de linguagem existem as que são 
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chamadas de figuras do pensamento, pois se processam no âmbito da idéia 

que se quer transmitir. São processos de expressão do pensamento, os quais 

introduzem idéia diferente da que realmente a palavra exprime. (BEZERRA, 

2015, p. 755) Dentro das figuras de pensamento destaca-se a “ironia”, figura 

que se relaciona com o modo de representação reflexão que por ora é 

estudado. 

A ironia ocorre quando expressa um significado diretamente oposto 

àquele aparente e através deste modo de representação a dança se torna 

apenas outra das muitas atividades que compõem o mundo. Concentrando-se 

nas articulações físicas do corpo, o coreógrafo poderá até expressar algum 

conteúdo dramático através da dança, mas será apenas mais uma mensagem 

que o espectador poderá escolher na busca de procurar e produzir significado 

para as danças já que a preocupação fundamental é apenas a execução do 

próprio movimento. (FOSTER, 1986, p. 235, tradução nossa) 

Essa representação alinha-se com a ironia justamente porque não fazem 

referência óbvia a nenhuma situação no mundo, eles apenas refletem o ato de 

mover-se, não contribuindo diretamente com o enredo da dança. 

Com o desenvolvimento de uma dança, vários modos de representação 

ou até mesmo os quatro podem aparecer à medida que a apresentação evolui.  

Embora isso ocorra com frequência, geralmente um modo de representação se 

tornará mais evidente sinalizando uma experiência mundana que será crucial 

para o significado da dança. 

Fora do contexto que replica as relações de interação e afeto que unem 

uma comunidade ou tribo, muitos dos movimentos isolados do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre apenas refletem a mecânica de mover-se de 

forma bela, consciente e técnica. Quando observados de forma isolada, muitos 

movimentos do repertório não possuem qualquer significação aparente, 

preocupando-se antes com a beleza de linhas e o uso dos grupamentos 

musculares corretos. Esses movimentos relacionam-se apenas com eles 

mesmos, seguindo um padrão de organização mecânica de movimento que 

favorece unicamente a sua execução. 

O que falar então dos movimentos categorizados como os “Trabalhos de 
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Chão” ou “Floorwork”? Como vimos essa categoria de movimentos de nível 

três, envolve um profundo conhecimento técnico, treinamento adequado e 

conhecimento de seu próprio físico por parte do dançarino. Um observador que 

não esteja familiarizado com o estilo poderá até tentar significar tais 

movimentos de alguma maneira, mas logo perceberá que é um campo que 

explora em grande parte as habilidades físicas, conhecimento técnico e 

destreza dos envolvidos. 

Compreendemos assim que uma apresentação do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre evoca significações diversas para o observador 

e para o dançarino que o executa, sendo tais essas significações ocorrências 

que legitimam e caracterizam sua existência enquanto evento independente no 

mundo. 

A ocorrência dos diversos modos de representação aqui estudados 

numa única apresentação flui para o entendimento de que as referências a que 

fazem alusão são nada mais, nada menos, do que estratégias que acessam o 

potencial transformador e transgressivo do Estilo. As referências desse 

complexo heterogêneo de práticas direcionam a um lugar de construção 

coletiva, de desenvolvimento pessoal e quebra de barreiras de gênero e etnia, 

ampliando através de sua prática o senso de si para além dos limites da 

imposição social e gerando uma comunidade intersubjetiva. 

 

 

4.1.4 Quarta Variável: Estilo 

 

Enquanto que o Vocabulário estabelece limites estruturais sobre o 

número e os tipos de movimentos numa dança, determinando sua distinção, o 

Estilo é a variável que o permeia por inteiro, conferindo-lhe identidade 

individual e cultural. Esse termo é aplicado de diversas formas para identificar, 

por exemplo, o estilo pessoal de um determinado dançarino, de um 

determinado passo de dança, o estilo de um coreógrafo e até mesmo de 

tradições de dança.  
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O estilo conta ao espectador sobre as preocupações dos 

dançarinos e coreógrafos e sobre o lugar da dança no mundo. 

A partir das suposições culturais mais fundamentais sobre o 

sujeito e o corpo, o estilo impregna uma dança com sua 

identidade particular, de modo que os estilos, mesmo quando 

descritos como mecânicos, cinéticos ou frios, parecem ao 

observador pessoal e familiar. (FOSTER, 1986, p. 88, tradução 

nossa) 

 

Da mesma forma, enquanto que os Modos de Representação alertam o 

observador para um quadro amplo de significação do mundo, o estilo na dança 

esclarece esse quadro, acrescentando referências à identidade cultural. 

Concebido desta maneira, o Estilo resulta de três conjuntos relacionados de 

convenções coreográficas: a qualidade com a qual o movimento é executado, o 

uso característico de partes do corpo e a orientação do dançarino no espaço da 

performance. (FOSTER, 1986, p. 77 e 91, tradução nossa) 

Ao explorarmos a qualidade do movimento, notamos que a autora, 

baseando-se nas discussões de Roland Barthes e Michel Foucault, a define 

como a textura ou esforço encontrado no movimento enquanto ele é 

executado, deduzindo ainda a facilidade de sua apreensão ao se observar dois 

dançarinos diferentes executando o mesmo movimento. 

O trabalho de investigação de um dos principais teóricos do movimento 

moderno, o coreógrafo Rudolf von Laban, oferece uma sistematização 

compreensiva acerca da qualidade do movimento.4 Para Laban a qualidade é 

entendida como um esforço em movimento cujos componentes ou fatores 

básicos (espaço, tempo, peso e fluxo) possuem gradações que variam. 

Laban postula ainda que combinações específicas de dois ou três 

fatores oferecem uma textura ou esforço ao movimento, fazendo 

correspondência ainda a estados ou impulsos de movimento. Ou seja, a 

                                                 
4 A esse respeito, Denise Siqueira infere que Laban elaborou um sistema de análise da 
movimentação humana, aplicável à dança, à terapia, à interpretação e a qualquer outra 
atividade que inclua movimentos. (...) Ao final de seu trabalho, (Laban) criou um esquema das 
várias qualidades do movimento, um código (sistema de notação) que atende a várias 
linguagens expressivas. (SIQUEIRA, 2006). 
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qualidade do movimento está associada a atributos da personalidade como, 

por exemplo, certas combinações de peso e fluxo indicam estados oníricos, 

enquanto combinações de espaço e tempo podem mostrar que a pessoa está 

engajada em pensamentos conscientes e práticos. (FOSTER, 1986, p. 78) 

Acerca do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre podemos notar 

uma profunda preocupação com a qualidade do movimento, notadamente na 

dicotomia entre tensão e liberação que existe durante a execução do 

vocabulário. Esse foi um ponto relevante registrado pela Sister Studio Devi 

Mamak durante sua passagem no Brasil.5 Devi evidenciou em sua aula a 

importância de buscar essas duas qualidades de movimento que oscilam entre 

a força e suavidade (peso), resistência e liberação (fluxo). Essa dinâmica foi 

demonstrada em diversos movimentos de seu dialeto, particularmente durante 

a execução do passo conhecido como “Medusa” em suas variações ATS® e 

Indiana. 

De forma geral, a bailarina explicou que há duas etapas desta 

movimentação que devem ser executadas com uma qualidade de liberação e 

suavizamento, a saber, o momento em que as mãos chegam ao centro do 

corpo após serem levadas para a alateral esquerda, antecedendo a ida para a 

lateral direita e o giro em sentido anti-horário. Todas as demais etapas são 

executadas com grande resistência muscular (fluxo controlado) imprimindo um 

ar escultural, cadenciado e mítico a cada pose (forma). 

 Por certo, é também essa resistência muscular impregnada na execução 

de seus movimentos, que torna o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

tão atraente e distinto, por exemplo, da Dança do Ventre. Embora esteja 

fundado nela, conseguimos notar sua independência e individualidade, mesmo 

reconhecendo a sua notória familiaridade. 

Além da qualidade do movimento, o Estilo também resulta do uso 

característico das partes do corpo a partir de suas várias associações 

simbólicas. Os estilos de Isadora Duncan e Martha Graham, por exemplo, 

revolucionaram o mundo da dança uma vez que a primeira apresentou o plexo 

                                                 
5 Devi Mamak esteve no Brasil ministrando Workshops nos dias 27 e 30 de Abril de 2019 
durante o 4º Congresso Tribal Sul-Americano organizado por Rebeca Piñero em São Paulo/ 
SP, evento que é considerado o maior evento de Dança Tribal da América Latina. 



229 

 

solar como uma fonte de movimento independente e motivadora e a segunda 

passou a introduzir o isolamento da parte inferior do abdomen e da pelve, 

diferente dos Balés do século XIX que mantinham o torso fixo. À época que 

essas mulheres começaram a coreografar e assim o é até os dias atuais, 

certos movimentos e gestos estavam ligados a códigos e convenções culturais 

que associavam a movimentação do baixo ventre aos instintos e desejos 

sexuais, a cabeça simbolizava o intelecto e a racionalidade e o peito significava 

emoções e sentimentos. 

Dentro do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre se pode 

evidenciar uma característica importantíssima a partir do posicionamento da 

parte inferior do corpo do dançarino. O enraizamento ou aterramento do 

bailarino a partir de seu peso conectado ao chão, a articulação do centro de 

seu corpo, bem como o movimento sequencial e holístico de cada parte são 

particularidades que não só o definem, mas corporificam todo o Estilo Tribal.   

Mesmo nos movimentos em que os pés estão apoiados pelo metatarso, 

nota-se uma contração no baixo ventre que mantém o dançarino ligado ao 

chão todo o tempo. Importante registrar que esse apoio pelo metatarso não 

chega a ser um releve ou uma meia ponta altíssima, por exemplo, como se 

exige no Balé. 

O posicionamento dos joelhos também é outro fator que propicia essa 

condição de enraizamento do bailarino. Nota-se que no Estilo Tribal os joelhos 

estão sempre semi-flexionados e relaxados, permitindo a livre mobilidade da 

pélvis, garantindo suavidade e controle nos giros e paradas, além de grande 

estabilização de sua altura evitando oscilações. 

O controle muscular e isométrico de todas as partes do corpo, além do 

equilíbrio entre os conceitos de esforço e relaxamento proporcionam esse traço 

característico de enraizamento, aterramento e controle tão presente no Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre. 

Em adição ao que se entende por Estilo, Foster também sinaliza a 

importância de determinado uso do espaço da performance. Segundo a autora, 

o posicionamento dentro do espaço produz tanto significado quanto o próprio 

posicionamento das partes do corpo. Dito isso, ela observa que o movimento 
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no centro do espaço possui mais relevância do que o movimento na periferia e 

da mesma forma, o movimento que ocorre no ar, como um salto ou elevação, 

ou aquele gesto em direção ao espaço superior é geralmente associado ao 

abstrato, ao puro, ao celestial ou ao ideal, enquanto o movimento que ocorre 

ou orienta-se para o chão evoca uma existência mais primitiva ou terrena. 

(FOSTER, 1986, p.85, tradução nossa) 

De fato, por conta da disposição espacial da performance, um dos 

elementos que confere identidade ao Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre foi desenvolvido. Como estudamos, uma característica Pós-Moderna 

comum a esta linguagem é a diversidade em relação ao espaço da 

performance que variava desde casas noturnas, feiras, restaurantes e praças 

ao ar livre, não se limitando ao Teatro. Por conta dessa variedade em relação 

ao local das apresentações surgiu a necessidade de padronizar um sistema de 

improvisação que permitisse aos bailarinos dançarem juntos independente da 

disposição do espaço, o qual muitas vezes só tomavam conhecimento nos 

momentos que antecediam a performance. A esse respeito, Carolena comenta: 

 

Nós nos encontramos usando coreografia improvisada por 

padrão. Os espaços que somos convidados a dançar são 

geralmente de forma irregular, com o público não só na frente, 

mas em ambos os lados ou ao nosso redor. As condições do 

palco variam e temos que ser capazes de fazer mudanças 

imediatas se o ambiente exigir isso. Então, na maioria das 

vezes, a menos que trabalhássemos em um teatro, nos 

desenvolvíamos à medida que avançávamos ou discutíamos 

as opções logo antes do show, quando podíamos sentir o 

espaço. (TRIBAL BASICS: IMPROVISATIONAL 

CHOREOGRAPHY, 15:30 min, tradução nossa) 

 

Quando em cena, Carolena observa que tanto o solista quanto o grupo 

como um todo deve estar atento a alguns elementos, sendo o mais óbvio os 

demais dançarinos e a música e o menos óbvio, o público e o centro do palco. 

Geralmente suas dançarinas se centralizam sem considerar de fato o que 
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estão fazendo, mas para ter sucesso na improvisação, cada dançarino deve 

notar mentalmente o centro do palco e como isso irá afetar as formações. Por 

exemplo, uma solista usará o centro do palco por quase oitenta ou noventa por 

cento do tempo e, havendo uma marca no centro, aí ela permanecerá. Num 

dueto, por outro lado, nenhuma das dançarinas ficará exatamente no centro, 

em vez disso, ficarão do lado uma da outra e dançarão ao redor do centro. Um 

trio se colocará ao redor desta marca central, mantendo o terceiro membro em 

sua direção, porém um pouco mais atrás. Se o trio formar uma diagonal, o 

membro do meio se colocará em cima do centro, com a líder na frente e o 

último membro atrás. No entanto, apesar de todas essas considerações 

Carolena informa que o centro do placo não é um elemento significativo a se 

considerar, durante a composição coreográfica do seu estilo. 

A constante troca de liderança também faz com que não haja um 

dançarino principal, colocando o mesmo grau de importância em todos os 

membros que devem ser vistos como um grupo em sua totalidade. Mesmo 

quando na Formação em Coro, os bailarinos que ficam na meia lua devem 

encorajar os que estão à frente, posto que logo em seguida haverá uma 

mudança de posição, oxigenando a performance e demonstrando não haver 

predileção entre um e outro grupo por conta do local onde estão na 

performance. 

 

4.1.5 Quinta Variável: Sintaxe 

 

O conceito gramatical de sintaxe abrange o processo de descrição e 

análise da relação entre as palavras na organização das frases, ou seja, dos 

enunciados. O autor da Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal 

Cegalla esclarece que as palavras, tanto na expressão escrita como na oral, 

são reunidas e ordenadas em frases. Através da frase é que se alcança o 

objetivo do discurso, ou seja, da atividade linguística: a comunicação com o 

ouvinte ou o leitor. (CEGALLA, 2010, p. 269) 

Na sua busca por determinar um método de análise que identifique a 

significação coreográfica e integridade de uma dança, Susan Foster faz um 
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paralelo com o conceito gramatical e aponta como a quinta e última variável a 

Sintaxe. Ela considera como princípios sintáticos aqueles elementos que dão 

coerência interna a dança ao selecionar e combinar um movimento ao outro. 

(FOSTER, 1986, p. 92, tradução nossa) De fato, para que uma dança possa se 

estabelecer como um enunciado, vários conjuntos de movimentos precisam se 

conectar através de determinado padrão, regra ou princípio, tal quais as 

unidades significativas numa frase. 

Assim, simplificando uma analogia entre sintaxe e uma determinada 

dança, poderíamos pensar que a sintaxe seria a coluna dorsal da coreografia, 

ou seja, a estrutura em torno da qual se organizam os demais componentes 

que formam o todo. Linguisticamente, essa responsabilidade pelos elos e 

encadeamentos caberia à sintaxe. 

Representando as escolhas sintáticas que enunciam uma dança, Foster 

aborda os termos gregos da mimesis, pathos e parataxis a fim de demonstrar 

como a combinação e execução dos movimentos interferem na formulação e 

conteúdo da dança. Esclarece ainda que os três princípios podem estar 

trabalhando numa mesma dança em tempos diferentes ou, como os Modos de 

Representação, princípios diferentes podem operar simultaneamente em níveis 

das frases, seção ou da dança como um todo. 

O princípio de mimesis6 vai operar através da repetição e recorrência do 

movimento e também quando ele acompanha a estrutura musical elegida para 

determinada dança. Assim, existe mímesis quando se repete um movimento 

que acabou de ser executado ou quando um determinado movimento se torna 

recorrente em outro momento da dança. Em ambos os casos um enunciado se 

formará visto que as unidades de determinado vocabulário de dança 

                                                 
6 O conceito grego de mímesis remonta aos escritos antigos de Platão e Aristóteles. Segundo 
Lígia Militz da Costa em “A Poética de Aristóteles - Mímese e verossimilhança” enquanto 
aquele a compreendeu como um tipo de produtividade que não criava objetos originais, mas 
apenas cópias distintas do que seria a verdadeira realidade, este enalteceu o valor da arte 
justamente pela autonomia do processo mimético face à verdade preestabelecida. Com 
Aristóteles a arte passou a ter uma concepção estética, não significando mais “imitação” do 
mundo exterior, mas fornecendo possíveis interpretações do real, sendo a representação do 
que “poderia ser”. Assim, o conceito aristotélico de mímesis não significa mera imitação ou 
reprodução da realidade, mas uma representação presidida pelo critério fundamental da 
verossimilhança que resulta de um processo específico de construção a partir de determinadas 
regras e visando a determinados efeitos. (COSTA, 1992. p. 6, p. 53) 
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conseguiram se conectar a ponto de formar uma sequência de movimentos. 

Em relação à recorrência, Foster infere ainda que este processo é muito 

comum e de fácil observação, oferecendo tanto coerência como complexidade 

à dança já que, através dele, movimentos previamente associados a um 

dançarino ou vistos num contexto específico anteriormente poderão retornar 

num novo contexto dando-lhe significado adicional. 

Também é um traço mimético entendido pela autora, a reprodução da 

estrutura musical ou da estrutura narrativa das notas do programa pelo 

movimento. Foster exemplifica essa escolha sintática na obra de Balanchine, já 

que suas danças frequentemente se baseiam nas características estruturais 

equivalentes da música que as acompanha, favorecendo o design das frases e 

movimentos individuais, a localização espacial dos dançarinos e a 

orquestração, assim considerada a disposição dos solos, duetos e frases de 

pequenos e grandes grupos. (FOSTER, 1986, p. 93, tradução nossa) 

Já quando os movimentos de dança são baseados num tema ou assunto 

específico, em vez da música, por exemplo, chega-se ao princípio sintético 

pathos7. Diferente de visualizar a estrutura da música através do movimento, a 

principal preocupação aqui é apreender os aspectos emocionais e sentimentos 

humanos.  

É a partir do entrelaçamento de sentimentos que o observador será 

guiado através de uma lógica que conduz ao desenvolvimento da dança. Como 

exemplo, a autora cita a obra de Martha Graham ao assinalar que seus 

personagens podem partir do ciúme para a raiva e culminar no desespero, 

seguindo uma lógica não só compreensível, mas também previsível. (FOSTER, 

1986, p. 93, tradução nossa) 

                                                 
7 O vocábulo pathos vem do grego phatos, com o significado de sentimento, de sofrimento. 
Desenvolvido por Aristóteles, sua abordagem se faz presente no estudo da Retórica e diz 
respeito a um conjunto de Treze paixões e seus respectivos contrários - ira (orgḗ), calma 
(praótēs), amizade (philía) e inimizade (éktra), temor (phóbos), confiança (thársos), vergonha 
(aiskhynē) e desvergonha (anaiskhyntía), amabilidade ou favor (kháris), piedade (éleos), 
indignação (némesis), inveja (zḗlos), emulação (khataphónēsis) - sobre o qual o orador 
aristotélico deverá ter conhecimento para estimular e controlar as emoções do público pelo 
raciocínio que desenvolve com eles. Nesse sentido explica Nascimento “Aristóteles criou o que 
podemos chamar de um manual capaz de elencar todos os passos para se atingir a persuasão 
diante de um determinado público. Mas, para tal objetivo, é necessário possuir provas (pístis). 
Para adquiri-las, podemos utilizar o caráter moral (éthos) do orador, as disposições criadas por 
ele nos ouvintes (páthos) e o domínio que ele possui sobre o lógos.” (NASCIMENTO, 2015).  
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Parataxis se constitui no terceiro e último princípio sintático abordado por 

Foster e inclui diversos procedimentos de sequenciamento de movimentos que 

vão desde técnicas aleatórias8, conversão de equações matemáticas e 

estruturas de jogos em modelos para seqüências de dança
9
, até variações nas 

propriedades espaciais ou temporais dos movimentos. Esses procedimentos 

tem em comum uma abordagem estereotipada de organização de movimento. 

Semelhante ao princípio da mimesis, a parataxis envolve propriedades de 

movimento facilmente identificáveis (forma, uso de partes do corpo, ritmo, etc), 

em vez de sentimentos ou imagens menos tangíveis associados a ele, como no 

caso do pathos. 

Segundo a autora, a variação nas propriedades de tensão, espaço ou 

tempo dos movimentos ou frases é o método paratático que mais prevalece. Ao 

fornecer ao observador a oportunidade de identificar semelhanças e contrastes 

entre os movimentos, as variações colaboram de forma substancial com a 

consistência interna e integridade da dança. 

Através desse procedimento, um mesmo movimento pode ser executado 

com uma amplitude maior ou menor, mais rápido ou devagar, com bastante 

intensidade ou de forma suave. Esse mesmo movimento pode ainda variar se 

executado por um conjunto de dançarinos ou por um solista, ou se executado 

por outra parte do corpo (por exemplo, a execução de um círculo feita pelo 

braço e depois pela perna). As variações não tem limite de criatividade e 

podem envolver a realização do movimento com modificações de altura, com a 

inserção de camadas, de forma reversa, dentre outras mudanças que 

provocam alterações na forma e dinâmica do movimento.  

Esse é o conceito de Foster, acerca da sintaxe enquanto variável que 

define os caminhos utilizados pelo coreógrafo para combinar as unidades 

menores do vocabulário, gerando frases de movimento que culminam numa 

                                                 
8 Talvez um dos maiores expoentes na utilização de técnicas de acaso e procedimentos 
aleatórios seja o coreógrafo Merce Cunningham que, como já vimos no Capítulo II, “Cenário 
Americano Pós- Moderno”, organizava movimentos predeterminados aleatoriamente no espaço 
além de definir aleatoriamente sua duração. (FOSTER, 1986, p. 95, tradução nossa) 

9 Foster cita como exemplos os coreógrafos Trisha Brown, Lucinda Childs, Yvonne Rainer, 
David Gordon, Steve Paxton, dentre outros que algumas vezes adaptavam as instruções de 
vários jogos para determinar a ordem de movimento e a estrutura da dança como um todo. 
(FOSTER, 1986, p. 95, tradução nossa) 
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dança passível de significações. No entanto, qual seria o método sintático 

utilizado por Carolena Nericcio e seu grupo FatChanceBellyDance® para unir 

os movimentos do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, gerando assim 

um enunciado corporificado em dança, permitindo sua ampla comunicação? 

Ora entendemos que o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

desenvolve-se dentro de um sistema de improvisação coordenada baseda em 

formações pré- estabelecidas que garantem a troca de liderança. A sua sintaxe 

realiza-se através de um conjunto de códigos que indica aos membros do 

grupo qual movimento do vocabulário virá a seguir, seguindo um mecanismo 

específico de transições. 

Compreendida como uma escolha espontânea por um vocabulário 

particular que orienta a performance, a improvisação enfatiza não só a 

liberdade de escolha do coreógrafo dentro deste vocabulário, como também a 

possibilidade de usar qualquer princípio sintático durante a performance. 

(FOSTER, 1986, p. 95) Assim, estando em curso a improvisação, as peças de 

um vocabulário pré-existente são escolhidas livremente pelos dançarinos 

fazendo com que a performance flua naturalmente e em consonância com a 

música. Em tempo, mesmo a observância aos códigos e regras que organizam 

o sistema, o caráter espontâneo do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

não só prevalece como também é garantido. 

A improvisação difere, portanto dos procedimentos paratáticos 

aleatórios, que retiram do coreógrafo a decisão que correlaciona os resultados 

das operações casuais às opções específicas de movimento, deixando todo o 

processo nas mãos do acaso. Além disso, diferente da improvisação cuja 

performance acontece ao sabor do momento, as operações aleatórias 

geralmente são realizadas previamente à performance, fixando a coreografia 

antes de ser executada. (FOSTER, 1986, p. 95, tradução nossa) No Estilo 

Tribal Americano, mesmo a discussão prévia pelos participantes acerca de 

quais passos ou dispositivos coreográficos serão utilizados, não descaracteriza 

seu traço de improvisação, visto que em geral não há uma coreografia pré-

estabelecida ou ensaiada a ser reproduzida durante a performance.  

Especificamente no estudo do Estilo Tribal Americano de Dança do 
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Ventre, os códigos e regras que ligam um movimento a outro possibilitando a 

livre comunicação entre os membros do grupo durante a improvisação são 

denominados por Carolena Nericcio de “cues” e “transitions”, traduzidos 

respectivamente por “senhas” e “transições”. A explicação sobre esse sistema é 

dada diretamente por ela e encontra-se instruído no volume cinco “Cues and 

Transitions” da série de DVDS “Tribal Basics”. 

Acerca dos princípios sintáticos que governam o Estilo, Carolena analisa 

neste DVD que antes de tudo que o sucesso desse sistema depende do uso 

comum do vocabulário por todos os membros do grupo e que o estudo das 

mesmas linhas e características de cada movimento não deve ser convertido 

num esforço para eliminar a individualidade de cada integrante. Antes, deverá 

possibilitar a utilização da música da mesma maneira por todos os membros 

além de favorecer a compreensão e comunicação durante a improvisação. 

(TRIBAL BASICS: CUES AND TRANSITIONS, 03:20 min, tradução nossa) 

Outras abordagens são também importantes para viabilizar a sintaxe do 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre e relacionam-se em torno do 

desenvolvimento da visão periférica e ângulo de performance dos dançarinos 

envolvidos. Como já estudamos, não só o posicionamento do dançarino dentro 

das formações, como também a visualização de todos os membros dentro 

delas garante a comunicação e sincronia de movimentos durante a 

improvisação. 

 A visão periférica deve ser entendida como a capacidade de manter o 

olhar sempre para frente e ainda assim conseguir enxergar ao redor sem 

mover a cabeça ou esforçar os olhos demais. Usando sua visão periférica, o 

campo do dançarino se amplia de forma a manter tanto a conexão com os 

demais membros do grupo como com a platéia. Sendo um traço do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre a performatividade, o público não deve 

perceber que existe uma improvisação já que a performance deve ocorrer de 

forma fluida, com todos os dançarinos em uníssono e isso se dá em grande 

parte devido ao sucesso entre as transições de frases e movimentos.  

Baseando-nos na abordagem sintática de Susan Foster, existem quatro 

formas de se combinar os movimentos dentro do Estilo Tribal Americano de 
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Dança do Ventre. Esclarecidos por Carolena Nericcio, esses quatro tipos de 

transição variam de acordo a categoria do movimento e estão descritos a 

seguir: 

 

 

4.1.5.1 Transição entre Movimentos Lentos: 

 

Como vimos os movimentos lentos não possuem batidas rítmicas ou 

contagem, recebendo essa denominação por serem executados de forma 

muito lenta, ao sabor da melodia e de acordo à livre interpretação criativa do 

líder. Para combinar um movimento lento é necessário observar em que ponto 

ele atinge o seu próprio centro, pois será neste ponto que haverá a transição 

para outro passo. Carolena ensina que o centro é momentâneo e perceptível 

unicamente pelo dançarino e seus parceiros de dança que permanecem 

sincronizados por moverem-se quase que gradualmente em relação ao ritmo 

lento da música. Como exemplos ela menciona que a centralização do Taxeem 

e Arm Undulation acontece toda vez que se completa uma volta. Da mesma 

forma, o Bodywave centraliza depois que a ondulação se completa e antes da 

próxima onda começar. O Ribcage Rotation centraliza após uma volta completa 

e o Torso Twist centraliza depois que a parte superior do corpo retorna da órbita 

e descansa momentaneamente. Os embelezamentos como o Bellyroll, Head 

Slides, Hand Floreo e Flutters são movimentos isolados e possuem seu próprio 

centro, podendo se intercalar mantendo o mesmo procedimento de 

centralização. Já a transição após o Circle Step, Camel Walk, Propeller Turn, 

Corkscrew e demais giros lentos acontece quando a sequência de movimentos 

é completada. 

Importante observar que a transição entre os movimentos lentos não 

exige senhas baseadas em gestos específicos, sendo suficiente o mecanismo 

de trocar o movimento após o anterior finalizar no centro. Já que não existe 

contagem específica nem uma quantidade de repetições estabelecida para 

cada movimento, a transição terá um melhor resultado quando os dançarinos 

estiverem em consonância com a música, funcionando as nuances da frase 
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musical como um tipo de código que antecipa novas ligações de movimento. 

Manter o mesmo ritmo e interpretar a música da mesma forma e ao mesmo 

tempo é, portanto, fundamental para que variações do ritmo ou intensidade 

musical sejam sentidas por todo o grupo, antecipando a vinda de uma possível 

transição. Ademais, um gesto enfático e claro no início da transição por parte 

do líder é de extrema importância para que os demais seguidores 

acompanhem a mudança com efetividade. Mais uma vez a conexão e 

integração do grupo enquanto elemento definidor do Estilo funciona além de 

tudo, como um elo que possibilita a sintaxe entre os movimentos. 

 

 

4.1.5.2 Transição entre Movimentos Rápidos: 

 

Os movimentos rápidos são sempre rítmicos, possuindo contagem 

determinada. Por conta dessa contagem, a transição entre os movimentos 

rápidos seguirá a lógica da centralização do movimento, além de acrescentar a 

observância à contagem e uma colocação específica dos pés no início e 

finalização da frase musical. Ficou definido assim que havendo o 

reconhecimento do fluxo musical, uma nova transição se iniciará sempre com o 

pé direito na primeira batida da frase da música.  

Como a colocação dos pés influi diretamente numa boa transição, é 

necessário considerar as diferentes formas de psocionamento dos pés dentro 

do vocabulário rápido. Carolena descreve e exemplifica os três 

posicionamentos básicos de pés da seguinte forma: similar a uma meia ponta 

em ambos os pés que se encontram paralelos e apoiados sobre o metatarso 

para a execução dos shimmies, com 90% do peso no pé esquerdo que está 

apoiado no chão e 10% no direito que está apoiado no metatarso para a 

execução do Egyptian, Pivot Bump, Choo cHoo e finalmente com os dois pés 

sobre o metatarso, porém o pé direito se coloca à frente do esquerdo para 

executar, por exemplo, o Arabic e suas variações. 

Reconhecer e entender a contagem de cada movimento rápido também 

é necessário para a fluidez entre as combinações de movimento. Se o passo 
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por exemplo, finaliza após duas contagens como o Basic Arabic ou Basic 

Shimmie, o pé esquerdo finalizará na contagem dois deixando o pé direito livre 

para pisar na contagem um. Se o passo finaliza após quatro contagens como o 

Egyptian, Arabic Hip Twist e Turkish Shimmy, o pé esquerdo finaliza no quatro, 

deixando o direito livre para a contagem um. Mas se o passo possui oito 

contagens como o Arabic Drop, o pé esquerdo finaliza no oito, deixando o 

direito livre para pisar no um e assim sucessivamente. Finalmente, para 

movimentos que possuem apenas uma contagem como o Basic Pivot Bump ou 

Basic Choo Choo, eles serão repetidos e contados como se tivessem quatro 

contagens. 

Por fim, existem gestos específicos que equivalem a senhas dentro do 

Repertório que servem para indicar o próximo movimento, ligando um passo no 

outro. Todas essas senhas já foram sinalizadas na secão pertinente ao 

Vocabulário. 

 

 

4.1.5.3 Transição de um Movimento Lento para um Movimento 

Rápido: 

 

 Para fazer a sintaxe de um movimento lento para um movimento rápido 

utiliza-se a mesma lógica que guia a transição dos movimentos lentos e rápidos 

entre si. Dessa forma, deve-se finalizar o ultimo movimento lento em seu centro 

para preparar a colocação do pé direito na primeira batida da frase musical que 

acompanhará o movimento rápido. Obviamente essa transição deverá ter o 

suporte musical para dar sentido à dança. 

 

 

4.1.5.4 Transição de um Movimento Rápido para um Movimento 

Lento: 

 

 Para combinar um movimento rápido em um movimento do repertório 

lento também é necessário observar as regras de finalização dos movimentos 
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rápidos e lentos descritos anteriormente. Assim, deve-se finalizar o movimento 

rápido com o pé esquerdo em sua última contagem e proceder à centralização  

do movimento lento. 

 Em relação à música, vimos que a mimesis é um procedimento sintático 

que promove a sincronia do movimento em relação à estrutura musical da 

apresentação. No Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, a música tem 

papel fundamental, funcionando segundo Carolena, como um veículo de 

conexão para o público. Desta forma, a performance deve ser desenvolvida de 

acordo a música escolhida para a apresentação e da mesma forma, não se 

deve executar o vocabulário lento em cima de uma música rápida nem se 

executar o vocabulário rápido em cima de uma música lenta.  

 Cumpre-nos salientar que todo o vocabulário rápido deve ser 

acompanhado pelo instrumento musical conhecido como snujs e tal é a 

preocupação em manter a concordância com a melodia que Carolena utiliza 

diferentes formas de tocá-lo, muito embora o toque padrão seja predominate 

nas apresentações do Estilo. 

 Finalmente, o próprio método de transições elencado por ela deve ser 

construído e sentido em cima da trama musical. Desta forma, a música 

desempenha diversas funções sintáticas ora promovendo a concordância e 

fluidez tanto entre os movimentos lentos e rápidos entre si, como quando se 

intercalam, ora destacando determinado passo que segue uma variação 

sobressalente da melodia, ora funcionando como um mecanismo de troca de 

formações e até mesmo servindo para sugerir a mudança por antecipação dos 

membros, dentre outras diversas formas sintáticas que dão forma e identidade 

a dança. 
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5. AS TRÊS MULHERES REPRESENTANTES DO ESTILO TRIBAL 

AMERICANO DE DANÇA DO VENTRE 

 

A construção do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre perpassa 

fundamentalmente a trajetória de vida e dança de três mulheres cujas visões e 

sensibilidades artísticas remodelaram a Dança do Ventre até então praticada 

no Ocidente fruto da antiga tradição orientalista desde o início do século XIX. 

Jamila Salimpour, Masha Archer e Carolena Nericcio compartilham juntas 

histórias que demonstram pioneirismo e inventividade em suas carreiras 

enquanto dançarinas, além de uma filosofia que coloca a mulher num local de 

relevância e transgressão das normas sociais que a subjuga e a objetifica. 

Pragmática, Jamila desenvolve pela primeira vez nos Estados Unidos um 

formato que facilitou a aprendizagem e possibilitou a difusão da Dança do 

Ventre que até aquele momento, sequer possuía um repertório com 

terminologia própria. Esse formato fora compilado em 1978 em seu manual 

intitulado “Danse Orientale”. Jamile também desenvolve uma forma de 

apresentação coletiva e comunitária que lançou um olhar para as danças 

antigas e folclóricas do Oriente Médio remodelando o entretenimento da Dança 

do Ventre que seria seguido pelas gerações de dançarinos seguintes. 

Masha Archer, aluna de Jamila, absorve seus ensinamentos e utiliza sua 

expertise em artes visuais para refletir suas impressões não só na estética 

como também na filosofia adotada pelas dançarinas ao se apresentar. Para 

Masha, o visual majestoso da dançarina deveria ser um reflexo de sua 

natureza virtuosa no palco. Assim, além de manter uma postura corporal régia, 

a dançarina também deveria manter com suas parceiras de dança uma relação 

de apoio e cordialidade inabaláveis.  

A abordagem coletiva empregada por Masha e seus esforços em manter 

suas dançarinas sempre em um local artisticamente privilegiado consubstancia-

se numa estratégia de desobjetificação da Dança do Ventre, transgredindo 

completamente a herança orientalista que lhe fora impregnada.  Através desse 

filtro, sua aluna Carolena Nericcio de forma completamente experimental 

desenvolve um sistema de improvisação coordenada com códigos e 
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convenções próprias que revoluciona o cenário da Dança do Ventre ao permitir 

que qualquer pessoa familiarizada com seus pressupostos possa interagir de 

forma sincronizada com um grupo sem necessidade de ensaio prévio.  

Através do minucioso sistema de improvisação coordenado organizado por 

Carolena, a própria dança se torna o desafio mais bem-sucedido frente ao 

olhar orientalista, patriarcal e voyeurista, pois através da dança e de sua 

significação o espectador é incentivado a ver as relações intersubjetivas que 

são travadas entre os dançarinos improvisadores que dialogam entre si durante 

a apresentação.  

Embora à Carolena Nericcio seja reconhecida a autoria, a influência de 

Jamila Salimpour e Masha Archer perfaz-se em todos os aspectos de sua 

criação, ligando-as inexoravelmente ao que se tornou atualmente o Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre.  

 

Através de Masha, Carolena conectou involuntariamente a 

linhagem do estilo teatral de Jamila na década de 1960 e 1970. 

Quando Carolena começou a ensinar seu próprio estilo, ela 

ensinou os movimentos fundamentais que aprendeu com 

Masha, que eram variantes do formato de Jamila e, como tal, a 

terminologia do movimento de compartilhamento. (BURNAM, 

2012, p. 91, tradução nossa) 
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Figura 100 – Masha Archer e Carolena Nericcio-Bohlman na década de 70 e em 2015

10
 

 

4.1. JAMILA SALIMPOUR 

 

As primeiras menções acerca da terminologia “tribal” para a Dança do 

Ventre surgiram na segunda metade do século XX, em São Francisco, na 

Califórnia, num momento contemporâneo de grande vanguardismo e 

celebração ao movimento nos Estados Unidos. O Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre, desenvolvido por Carolena Nericcio tal qual o conhecemos 

hoje tem suas raízes num estilo de movimento que variou da codificação de 

passos e estética “étnica” do grupo Bal Anat dirigido por Jamila Salimpour.  

Esse grupo seminal diferenciava-se do tradicional “oriental” ou cabaré que era 

apresentado nos Estados Unidos até então, inspirando nas gerações seguintes 

um desejo de comunidade e busca pelos aspectos mais ancestrais da dança. 

É importante considerar que durante o período compreendido entre o 

final dos anos 1950 e início dos anos 1960, restaurantes e casas noturnas com 

temas orientais chamados de “casbahs” tornaram a música ao vivo e Dança do 

Ventre muito populares nas cidades metropolitanas dos EUA. De Manhattan, o 

primeiro bairro a explorar essa agitação em seus bares do Oriente Médio e do 

Mediterrâneo, negócios semelhantes se espalharam por toda América a 

exemplo de Boston, Detroit, Los Angeles e São Francisco. Interessante pontuar 

que Manhattan também era o bairro que abrigava a ampla e tradicional área 

residencial chamada Greenwich Village reduto efervescente dos artistas que 

ajudaram a expandir a movimentação pós-moderna norte-americana, como 

vimos no Capítulo II, “Cenário Americano Pós- Moderno”, do presente trabalho.  

O crescimento da popularidade da Dança do Ventre nessa época se deu 

por uma série de fatores, dentre os quais podemos considerar o retorno dos 

                                                 
10

 Foto à esquerda disponibilizada por Larissa Archer no álbum Old School Belly Dance: SF 
Classic Dance Troupe [Dança do Ventre das Antigas: Trupe de Dança Clássica de São 
Francisco] de sua rede social Facebook em 2013 e retrata Carolena Nericcio enquanto 
integrante da Trupe de Dança Clássica de São Francisco, dirigida por Masha Archer. Disponível 
em <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153798704710154&set=a.101525553562 
15154&type=3&theater> Acesso em 15/02/2019. Na foto à direita Carolena e Masha se 
encontram em 2015 no evento ATS® Homecoming. Disponível em 
<https://www.pinterest.es/pin/21356920731307058>. Acesso em 18/03/2019

10
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153798704%20710154&set=a.10152555356215154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153798704%20710154&set=a.10152555356215154&type=3&theater


244 

 

soldados americanos após a Segunda Guerra Mundial cujo fascínio foi 

despertado ao visitar os cabarés orientais enquanto estavam no Egito a 

exemplo do Casino Opera House da atriz síria Badia Massabni, famoso por 

apresentar Tahia Carioca e Samia Gamal, ícones da dança egípcia e populares 

estrelas do cinema egípcio. (BURNAM, 2012, p. 53) A acessibilidade e rápida 

circulação de vídeos e imagens da pós-modernidade propicia por sua vez a 

chegada desse material áudio-visual egípcio em Hollywood. Desse intercâmbio 

surge uma imagem da Dança do Ventre cuja atração não só refletiu na 

sociedade de classe média americana como igualmente foi performatizada na 

dança não-cinematográfica das casas noturnas do Cairo. 

 

 

Figura 101 – A dançarina Tahia Carioca em filme de 1930
11

. 

 

O processo pós-moderno de justaposição enquanto resultado da intensa 

migração permitida nos Estados Unidos une culturas diversas e reflete-se no 

modo como os donos de restaurantes e casas noturnas, muitas vezes 

imigrantes de herança grega, síria ou libanesa, empregavam artistas não 

nativos, familiarizados muitas vezes apenas com essa dança híbrida das casas 

noturnas e os apresentava como autênticos dançarinos de dança tradicional 

                                                 
11

 Tahia utiliza um figurino tradicional feito de Assuit, um tecido de tule entrelaçado com 
pedaços de metal desenvolvido originalmente em Assuit, região do Egito durante a colonização 
Francesa e popularizado pelas imagens orientalistas desde o século XIX. Disponível em 
<https://br.pinterest.com/pin/120612096242902731/?lp=true>. Acesso em 18/04/2019. 
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numa estratégia empresarial para atrair clientes americanos. Não só a 

presença de dançarinas nesses restaurantes decorados com motivos 

Orientalistas serviu para popularizar a Dança do Ventre conhecida como de 

“cabaré egípcio”, como toda uma sorte de propagandas rechedas de elementos 

da cultura do Oriente Médio como pirâmides, camelos e oásis trabalharam. 

Toda essa propagandização do exotismo serviu para gerar no imaginário 

popular norte-americano um cenário misterioso, romântico e sensual do Oriente 

antigo. Buonaventura destaca que: 

 

O Orientalismo estava se infiltrando na consciência pública há 

vários anos. “Muitas casas ocidentais de classe média tinham 

seu canto árabe completo com palmeiras e tapetes persas; a 

moda por calças harém turcas ia e vinha; vários artistas 

experimentavam haxixe, encontrando uma fonte mais 

expansiva de inspiração do que a “embriaguez ignóbil e pesada 

do álcool” (...).” (BUONAVENTURA, 2010, p. 115, tradução 

nossa) 

 

Desses restaurantes muitos dançarinos famosos se destacaram, a 

exemplo de Serena Wilson, Jamela Omar, Nejla Ates, Morocco e Ibrahim 

Farrah na Costa Leste e Dahlena em Chicago. (BURNAM, 2010, p.57, tradução 

nossa) No entanto, é na Costa Oeste que surge uma ex-artista circense, de 

descendência Siciliana que mudaria o curso da Dança do Ventre americana 

para sempre. Através do levantamento da biografia de Jamila Salimpour, 

analisaremos como o curso de suas experiências cotidianas e artísticas a 

levaram ao desenvolvimento de um formato de dança cuja terminologia é 

amplamente utilizada não só nos Estados Unidos, mas na maior parte do 

mundo atualmente incluindo o Oriente Médio. Sua arte e visão inspirariam 

gerações de dançarinas do ventre americanas e vários subgêneros da dança 

que emergiriam nas próximas décadas. Por exemplo, em 1987, a primeira 

companhia de dança do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre formou-se 

sob a direção de Carolena Nericcio, que era aluna de Masha Archer, que por 

sua vez havia estudado com Jamila Salimpour (HAYNES-CLARK, 2010, p. 55, 
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tradução nossa) Examinaremos a sua biografia a partir da entrevista concedida 

à jornalista Shareen El Safy em 1994 para a Revista Habibi e de seu relato 

pessoal durante a Conferência Internacional de Dança do Oriente Médio de 

1997.  

Jamila Salimpour nasceu em Nova York em 1926, filha de pais 

imigrantes de Agrigento, na Sicília. Seu pai, militar a serviço da marinha 

siciliana no Egito, na Síria e na Tunísia, trouxe de volta relatos detalhados e 

gravações de música do Oriente Médio, entretendo mais tarde sua família com 

animadas interpretações de dançarinas orientais imitadas posteriormente pela 

pequena Jamila.  

Segundo Safy, desde seus primeiros anos, Jamila demonstrou uma 

queda pelo inusitado e dramático tendo ingressado no Circo dos Irmãos 

Ringling aos dezesseis anos em 1942, onde foi assistente do malabarista 

Massemiliano Truzzi. Além de treinar como amazona e trapezista com a 

famosa Trupe Justino Loyal, ela fazia apresentações diárias incluindo uma 

performance acrobática com cinco elefantes. (EL SAFY, 1994, tradução nossa) 
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Figura 102 - Jamila Salimpour em 1942 como dançarina do Circo dos Irmãos Rigling
12

. 

 

A saída do circo acontece em 1944 juntamente com sua mudança para 

Los Angeles e seu primeiro e brevíssimo casamento aos 18 anos. Nessa época 

ela também começou a trabalhar na joalheria Renoir, especializada em jóias de 

cobre de formas abstratas geométricas permanecendo lá até seus 26 anos de 

idade. Essa experiência seria aproveitada por ela mais tarde para criar os 

adereços corporais que seriam as marcas registradas de seus figurinos como o 

cinturão de correntes com moedas penduradas. 

Através do cinema, a dança oriental volta à vida de Jamila em 1947 que 

considera as grandes estrelas dos filmes da “Era de Ouro”, as dançarinas 

egípcias Samia Gamal, Tahia Carioca e Naima Akef suas primeiras 

professoras.13 Nessa época ela morava na casa de uma família Egípcia 

                                                 
12

 Disponível em https://br.pinterest.com/pin/337840409523393569/.> Acesso em 15/05/2019. 
13 As bailarinas orientais da “Era de Ouro” fazem parte de um legado que remonta ao Casino 
Opera House, da atriz síria Badia Masabni, inaugurado no Cairo em 1926. Masabni contratou 
dançarinas como Tahia Carioca e Samia Gamal que mais tarde se tornaram ícones da dança 
egípcia e populares estrelas do cinema egípcio. Dançarinas nesses filmes, como Samia Gamal 
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Armeniana tendo a proprietária, a Sra. Takorian, reconhecido sua habilidade 

inata com a dança, encorajando-a a dançar inclusive em festas de aniversário e 

outras cerimônias festivas na grande comunidade armênia expatriada em 

Fresno, na Califórnia. 

Assim, segundo Jamila, embora ela tenha iniciado sua carreira artística 

aos 16 anos de idade como dançarina e acrobata no Circo dos Irmãos Ringling, 

suas primeiras experiências pessoais de movimento vêm das descrições e 

relatos detalhados de seu pai, dos exemplos de filmes que assistia e das 

informações que recebera enquanto inquilina da Sra. Takorian. (SALIMPOUR, 

1997, tradução nossa) 

Aos 27 anos, Jamila casa-se novamente e juntamente com seu segundo 

marido chamado Satya, um dançarino indiano e também um grande jogador de 

xadrez, abre o café “The Nine Muses” [As Nove Musas]. Como o restaurante 

localizava-se em frente ao Colégio Municipal de Los Angeles, eles serviam 

especialidades indianas e sicilianas para os estudantes que passavam longas 

horas ali em competições populares de xadrez. 

A partir de seus estudos baseados apenas na observação da música e 

dança do Oriente Médio, começou a se apresentar em 1947 quando um antigo 

clube em Hollywood, “The Greek Village” [A Vila Grega], proporcionou a ela seu 

primeiro emprego regular como dançarina oriental. Com o surgimento do 

grande interesse dos americanos pela cena oriental, seja na música ou dança, 

as casas noturnas e restaurantes mediterrâneos e orientais se expandiram 

passando a importar muitos artistas do Oriente Médio. Com a explosão de 

bares e o sucesso deste negócio acontecendo, Jamila entrou em contato com 

uma grande variedade de técnicas ao assistir show após show, inúmeras 

dançarinas e artistas árabes. 

A contínua observação das performances possibilitou Jamila reconhecer 

                                                                                                                                               
e Tahia Carioca, apresentaram um estilo híbrido reinventado de dança do ventre fortemente 
influenciado pelas representações hollywoodianas do Oriente e depois apresentado aos 
turistas estrangeiros como o estilo local. Essa versão da dança também foi o que as dançarinas 
americanas observaram nas boates árabes americanas nos anos 1960: uma forma de dança 
mais sexualizada, romantizada e ocidentalizada, originária de uma história da influência 
colonial e pós-colonial do Ocidente no Oriente Médio e que foi exportada de volta para os EUA 
como uma tradição de dança autêntica. (HAYNES-CLARK, 2010, p. 47, tradução nossa) 
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uma vasta gama de movimentos os quais ela mentalmente decorava e 

adicionava ao seu próprio repertório. Mais tarde ela também passou a atuar em 

algumas dessas casas noturnas, reproduzindo os movimentos das dançarinas 

que observava, depois que elas deixavam a cidade. Com o tempo, sua 

especialidade se tornou a dança com os snujs, instrumento musical composto 

por pequenos címbalos de metal, tocados com os dedos médios e polegar em 

ambas as mãos. Jamila executava sua performance utilizando seu cinturão de 

moedas juntamente com os snujs, ambos como instrumentos de percussão, 

intercalando assim movimentos de vibração de quadril com os diversos ritmos 

que criava. Segundo ela: 

 

“Quando começamos a trabalhar com as dançarinas egípcias 

que vieram para a cidade - digamos, Siham, aquela que abriu o 

Fez14 - todos tentávamos dançar como ela o máximo que 

podíamos. Então havia Maya Medwar, é claro, e depois 

Zenouba… eu aprendi observando e tentando imitar… Mas 

quando essas pessoas não estavam lá, você tentava 

permanecer o mais próximo possível do estilo delas... você 

faria variações sobre o tema.” (EL SAFY, 1994, tradução nossa) 

 

Em 1958, após receber uma proposta de emprego para trabalhar numa 

próspera boate árabe chamada 12 Adler, Jamila, recentemente divorciada, se 

muda para São Francisco. Nessa casa noturna ela tem contato com dançarinas 

contratadas de diversos países do Oriente Médio aprendendo outros estilos e 

não só o Egípcio, predominante em Los Angeles. Ela ainda organiza a agenda 

de apresentações de várias dessas dançarinas como Cozette, Helena 

Kalianotes, Maya Medwar, Antoinette Awayshak, Aisha Ali e Marliza Pons, 

tornando-se amiga de algumas delas por toda sua vida.  

 

                                                 
14 Fez foi o primeiro clube noturno árabe inaugurado Vermont perto da Sunset Boulevard. 
Segundo Jamila Salimpour, até a abertura do Fez, Los Angeles nunca tinha ouvido música 
árabe autêntica ou visto a dança oriental pura. (SALIMPOUR, 1994, tradução nossa) 
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Figura 103 - Jamila apresenta-se em 1960 na casa noturna 12 Adler
15

 

 

Os donos da 12 Adler abrem mais tarde outra casa noturna chamada 

Bagdad Cabaret na Broadway, sendo adquirida mais tarde por Jamila que se 

torna a primeira proprietária mulher a possuir uma casa noturna oriental na 

Califórnia. Empreendedora, além de dançar, ela também era responsável pela 

contratação dos músicos e dançarinos convertendo o espaço num local famoso 

e disputado pelo público.  

Foi no Bagdad Cabaret que Jamila conheceu e se casou pela terceira 

vez com o percussionista persa Ardeshir Salimpour, pai de sua filha Suhaila. 

Ironicamente, sob ameaça de violência, o novo marido de Jamila proibiu-a de 

dançar em público. No entanto, não se rendendo à sua opressão, ela não 

interrompeu suas atividades com dança e começou a ensinar em tempo 

integral, desenvolvendo a partir daí um método utilizado pela maioria das 

                                                 
15

 Disponível em <https://i.pinimg.com/564x/18/52ca990574b078a312e3ee54325.jpg.> Acesso 
em 28/04/2019.  

 

https://i.pinimg.com/564x/18/52/61/185261aca990574b078a312e3ee54325.jpg
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gerações de dançarinos seguintes. 

  

Quando eu engravidei de Suhaila comecei a ensinar em tempo 

integral. Minha carreira de dançarina chegou ao fim no dia em 

que me casei com o pai de Suhaila. Ele me disse que quebraria 

minhas duas pernas se eu colocasse um pé no palco. 

Transformei um dos quartos de nosso apartamento em uma 

sala de aula e de costura. Não somente ensinava dança como 

também passei a desenhar e costurar figurinos. (SALIMPOUR, 

1997, p. 6, tradução nossa) 

 

 

Figura 104 - Jamila no Baghdad Cabaret em 1962. (SALIMPOUR, 1997, p. 2) 

 

Sem experiência em sala de aula, uma vez que não havia professores e 

escolas especializadas, Jamila começou a ensinar experimentalmente em 
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1952, primeiro em particular e depois em grupos, encontrando-se com seus 

alunos no salão do andar de cima do Restaurante Fez. Naquela época, ela 

ainda não possuía um vocabulário de dança, nem estava apta a responder 

muitas dúvidas que surgiam em suas aulas, apenas repetia a música enquanto 

seus alunos imitavam sua improvisação. 

 A partir da frequente observação das performances das dançarinas ao 

longo de suas experiências trabalhando e frequentando os restaurantes e 

casas noturnas orientais, Jamila percebeu que muitos movimentos eram 

similares ou se relacionavam de alguma forma. Ela mentalmente os catalogava 

e então os categorizava como sendo da mesma família, passando a incluir 

posteriormente em seu próprio formato de dança. Também observou que o 

mesmo movimento de dança modificava-se dependendo do país de origem ou 

estilo individual da bailarina que o executava. 

Com isso, surgiu uma terminologia de movimentos conhecida pelo meio 

da dança oriental até hoje, utilizada não só nos Estados Unidos e que muitas 

vezes sequer adotam o formato que Jamila começou a estabelecer há algumas 

décadas atrás. Como exemplo, cita-se um movimento que Jamila passou a 

ensinar com o nome de “maya” em homenagem a perfeita execução que 

observou em Maya Medwar e cujo passo se tornou extremamente popular na 

dança oriental. Outros exemplos são o “shimmy argelino” que recebeu este 

nome em homenagem a Fatima Ali, dançarina da Argélia, a “queda turca” 

fazendo referência a Tabora Najim, o “básico egípcio” que ela identificou como 

um movimento comum à maioria das bailarinas árabes e muitos outros 

movimentos que foram catalogados por Jamila à partir de suas observações 

naquela época. (SALIMPOUR, 1997, p. 7, tradução nossa) 

Esta organização inicial feita por Jamila, caracterizada como uma 

listagem detalhada dos movimentos e absorvida para seu formato foi 

importante para o período seguinte, uma vez que nas décadas de 60 e 70 

houve uma procura cada vez maior dos estudantes pela dança oriental que, por 

sua vez, também evoluiu. Inicialmente simples, a dança passou a utilizar 

composições musicais mais complexas, com muitas mudanças rítmicas e 

textura dramática sendo necessário ampliar o repertório de passos e criar 
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novas possibilidades a partir da variação dos movimentos originais. 

(SALIMPOUR, 1997, p. 9, tradução nossa) 

Jamila entendeu a importância de catalogar os passos devido a sua 

própria experiência pessoal. No início de sua carreira como professora, sem 

nenhuma vivência em sala de aula e nenhum material de apoio, não raro os 

alunos ficavam confusos com os movimentos que ela fazia, já que não era 

claro definir qual movimento era a base e qual movimento era sua 

sobreposição. No entanto, sistematizando-os como uma linguagem seria 

possível para o dançarino executar variações a partir do movimento original 

catalogado. Assim, o acúmulo de informações analisadas e documentadas por 

Jamila criou um vasto repertório onde seus alunos poderiam não só extrair e 

entender os passos básicos (não por imitação, mas por meio do entendimento 

consciente e da experiência pessoal dos mecanismos do corpo), como também 

os permitia criar por si mesmos, mantendo o formato original. Assim, à medida 

que os estudantes de Jamila cresciam exponencialmente, um alto grau de 

proficiência técnica estava surgindo, não surpreendentemente, nos mais 

dedicados. 

 

 

Figura 105 - Jamila Salimpour ensinando Dança do Ventre na década de 1970 com traje 



254 

 
completo em Assuit

16
 

 

Em 1967, já como uma professora de dança conhecida, Jamila esta 

prestes a participar de um evento que mudaria o cenário da dança oriental até 

então executada, para sempre. Neste ano, ela percebeu que muitos de seus 

alunos da turma de sábado não estavam comparecendo às aulas para se 

apresentar numa Feira chamada Northern California Renaissance Pleasure 

Faire, coordenada por Carol Le Fleur. Esta Feira funcionava como um enorme 

circo ao ar livre apresentando gastronomia e entretenimento típicos do século 

XVI, mas também admitindo quaisquer trajes de outros períodos. 

Muitas performances aconteciam espontaneamente nesta Feira e quem 

assumia o palco poderia ficar o tempo que bem entendesse. Por conta disso, 

os demais artistas (muitos destes, alunos de Jamila) também faziam suas 

performances ao longo do evento, atraindo público e causando 

congestionamento e tumulto. Como uma grande parte de seus alunos estava 

se apresentando no evento simultaneamente, a diretora do evento 

responsabilizou Jamila pela grande desordem e solicitou o controle da situação 

no próximo ano. A pedido da organizadora do evento, Jamila deveria compor 

um show em que todas as apresentações de dança oriental acontecessem no 

palco principal e limitado à trinta minutos. 

Utilizando muito de sua experiência e referências circenses Jamila 

denominou sua trupe de dança “Bal Anat”17 e adaptou um show de variedades 

em que eram representados diversos estilos de danças antigas a exemplo da 

Tunísia, Argélia, Marrocos, Índia, Turquia e Egito, para que fizesse sentido 

dentro da estética histórica da Feira.  Havia até mesmo uma dançarina “Ouled 

Nail” da Argélia, dançarinas “Kashlama” da Turquia, dança do pote da Tunísia, 

e muitas outras sendo que todas utilizavam vestuário típicos desses povos. Os 

                                                 
16

 Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/86623992807320807/>. Acesso 18/07/2018. 

 

17 O nome “Bal Anat” significa Dança da Deusa Mãe e parte de um desejo de Jamila que 
gostaria que “fosse quase uma cerimônia religiosa; Eu queria que fosse um ritual. Foi tão 
poderoso quando fizemos isso pela primeira vez porque ninguém esperava. É claro que os 
movimentos eram muito primitivos e estilizados.” Dessa forma Jamila tentava relacionar tudo à 
Deusa Mãe, associando a dança da cobra, “a uma sacerdotisa cretense que iria manter suas 
cobras no ar durante um ritual.” (EL SAFY, 1994) 

https://br.pinterest.com/pin/86623992807320807/
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componentes de sua trupe se organizavam em meia lua de modo que as 

apresentações individuais eram trazidas para o centro, cada uma com duração 

de três a cinco minutos. Mais tarde, esse desenho de apresentação em grupo 

passou a compor uma das principais formações do Estilo Tribal Americano, 

conhecido como “coro”. 

 

 

Figura 106 - Jamila Salimpour com sua trupe Bal Anat no início dos anos 70
18

 

  

Como a Feira não permitia equipamentos musicais eletrônicos para não 

comprometer sua autenticidade, Jamila precisou recorrer aos instrumentos 

árabes antigos, embora a existência de músicos nessa área fosse escassa. A 

música ao vivo era composta basicamente de instrumentos tradicionais de 

percussão, snujs e mizmar (uma espécie de flauta egípcia), muitas vezes 

executada por suas alunas, por ela mesma e alguns músicos que se juntavam 

ao grupo de tempo em tempo. Sua trupe também passou a utilizar o “zagareet”, 

uma ululação vocal que expressa exaltação para os povos do Oriente Médio.  

                                                 
18

 Disponível em https://www.flickr.com/photos/suhailabellydance/with/26564704530/. Acesso 
em 19/05/2019. 
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Além de bailarinos, havia mágicos e acrobatas egípcios, resultando 

numa dança completamente teatralizada. Jamila também permitia que homens 

dançassem a Dança do Ventre, tendo um de seus alunos, John Compton19 se 

tornando um dos grandes ícones na dança oriental norte-americana e grande 

influenciador para o público masculino. É também durante este período que há 

o surgimento, a partir da influência circense de Jamila, de variados tipos de 

dança a exemplo da dança com espada, dança com serpente, dança com 

máscara (simbolizando a própria Deusa Mãe que nomeava o grupo), bandeja e 

outras inúmeras alegorias que foram apresentadas de forma pioneira e se 

tornaram ícone da dança oriental, copiadas em todo mundo e anunciadas 

muitas vezes (seja por desconhecimento ou como parte de uma estratégia 

comercial) como elementos autênticos de dança oriental. 

 

 

Figura 107 – O grupo Bal Anat em performance com uma cobra
20

 

 

Embora parte do material tenha sido influenciado pela pesquisa contínua 

                                                 
19 John Compton foi um dos dançarinos de dança do ventre mais conhecido dos Estados 
Unidos. Ele é conhecido especialmente pelos trabalhos que desenvolveu enquanto co-diretor 
do grupo Hahbi ‘Ru e pela sua participação no grupo Bal Anat de Jamila Salimpour em que seu 
principal número era a dança da bandeja. Neste número John equilibrava uma bandeja cheia 
de copos enquanto dançava.  

20
 Dançarinas fazem performance com cobra, uma criação de Jamila Salimpour  para os shows 

do Bal Anat. Jamila se encontra ao fundo, à esquerda. Disponível em < 
http://www.gildedserpent.com/cms/2010/01/02/kamalainterc>. Acesso em 12/04/2019. 

http://www.gildedserpent.com/cms/2010/01/02/kamalainterviewsmish/#axzz34LlGBKFc
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de Jamila sobre a história da dança do Oriente Médio, muito do repertório foi 

fruto de sua completa liberdade criativa. Não raro, o público que assistia ao 

espetáculo tinha a sensação de ver uma idéia genuína, uma apresentação 

autêntica do Oriente Médio, quando de fato era um show ornado das criações 

de Jamila. Segundo a própria Jamila, ela nunca pretendeu sugerir que as 

performances de seu grupo retratavam que era feito tradicionalmente pelas 

dançarinas do Oriente Médio (SALIMPOUR, 1999, p. 18, tradução nossa) Em 

resposta à pergunta de Safy sobre o Bal Anat representar algum costume 

autêntico daquelas culturas envolvidas, ela responde categoricamente: 

 

“Absolutamente não! Esse foi o ponto de tudo... Era tudo uma 

loucura divertida. Não era para ser autêntico... Eu não queria 

que o show fosse a mesma coisa todo ano (...) Quando eu 

coloquei a espada na cabeça de Rhea [uma das dançarinas do 

grupo] foi tão simples. A platéia parou de respirar por seis finais 

de semana. Eu também fiquei fascinada assistindo a essas 

performances emocionantes (...) Mas a pequena dançarina de 

três anos [referindo-se à sua filha Suhaila] que foi ao centro do 

palco e realizou uma rotina completa, incluindo snujs, véu, 

trabalho no chão e solo de percussão foi mais memorável.” 

(SAFY, 1994, tradução nossa) 
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Figura 108 – O grupo Bal Anat em apresentação com espada
21

. 

 

Este formato acabou por ser imitado em todos os Estados Unidos, muito 

embora boa parte dos praticantes sequer soubessem de onde ele tinha 

surgido. O panfleto da trupe, um importante elemento da variável moldura de 

definição e significação informava ao público que seus integrantes procediam 

de muitas tribos, prenunciando a utilização da expressão “dança tribal”. 

(FOSTER, 1986, p. 59) Mais tarde, ela ouve as expressões “tribal da Costa 

Oeste”, “tribal da Costa Leste” e “Fantasia Tribal Americana”, sendo alusões de 

novos grupos que usavam o formato de Jamila, muito embora alguns sequer 

soubessem sua referência. 

Com a expansão de seu formato logo os alunos de Jamila passaram a 

criar suas próprias companhias de dança adotando suas características e as 

evoluindo. Quando perguntada sobre sua maior contribuição para a dança, 

Jamila responde: “Eu diria o método e a abordagem do ensino, porque como 

dançarina, eu era uma observadora e acumulava todos esses estilos 

diferentes.” (EL SAFY, 1994, tradução nossa) 

Além de conseguir organizar um repertório de movimentos que facilitou e 

                                                 
21

 A dança da espada em performance da dançarina Rhea. À esquerda, ao fundo, encontra-se 
Jamila e na extremidade direita, sua filha Suhaila. Disponível em 
<http://thebestofhabibi.com/vol-17-no-3-spring-1999/from-many-tribes/>. The Best of Habibi. 
Acesso em 18/04/2019. 

http://thebestofhabibi.com/vol-17-no-3-spring-1999/from-many-tribes/
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popularizou o ensino e o aprendizado da Dança do Ventre, ela também 

adaptou para um público e palco americanos um entretenimento de palco que 

era uma espécie de fusão étnica, traduzindo danças e culturas antigas do 

Oriente Médio. Muitas características do Estilo Tribal Americano de Dança do 

Ventre tem seus fundamentos não só no formato de aula e categorização de 

movimentos apresentado por Jamila como também e, fundamentalmente, da 

estética “tribal” de apresentação do grupo Bal Anat. Como ela mesmo cita “ Eu 

não faço objeção a nada que seja entretenimento. A tradição não é estática. 

Cada geração extrai do passado. Evoluindo das performances de salão e de 

rua, das casas noturnas e palcos de teatro, quer seja baladi, cabaré ou 

folclórico, a dança oriental irá permanecer.” (SALIMPOUR, 1999, tradução 

nossa) 

 

 

Figura 109 – Jamila Salimpour em ensaio fotográfico na década de 60
22

. 

 

                                                 
22

 Nesta foto (década de 60) de Philip Harland, Jamila Salimpour usa figurino de Bob Mackie. 

Jamila ensinou Dança do Ventre à esposa de Bob enquanto ele era lavador de pratos em seu 
restaurante “The Nine Muses”. Anos mais tarde Bob Mackie se tornou um grande ícone do 
mundo fashion americano. 
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4.2. MASHA ARCHER 

 

Embora Jamila Salimpour tenha começado a desenvolver as raízes 

dessa fusão eclética que se consolidou como Estilo Tribal Americano, ela 

nunca reivindicou sua autoria. Jamila nunca denominou seu formato de outra 

coisa que não Dança do Ventre (cabaré egípcio) conforme entrevista de sua 

filha Suhaila Salimpour concedida à Revista Jareeda em 1996: “A divisão toda 

na América entre os estilos “tribal” e “Dança do Ventre” é muito engraçada para 

mim. Minha mãe nunca ensinou diferenças. A trupe da minha mãe foi um pouco 

disso e um pouco daquilo. Muitos dos trajes e danças foram inspirados em 

imagens da National Geographic, mas nosso objetivo final sempre foi uma 

Dança do Ventre. Então, não era “estilo tribal”, foi mais uma tentativa de 

ensinar a um público durante trinta minutos acerca das danças do Oriente 

Médio, incluindo o estilo cabaré!” (DJOUMAHNA, 2003, p.1, tradução nossa) 

Kajira Djoumahna também contextualiza o fato de que durante este 

período o mundo, e especialmente São Francisco, estava no auge da 

experimentação, passando por um renascimento moderno. Como ela mesmo 

cita “Foi um tempo diferente de qualquer outro na história tanto em energia 

criativa como em expansão de horizontes. Adicione a isto o fato de Jamila ser 

uma excelente mulher de show, sabia entreter através de um palco, cativar a 

platéia, não restando dúvidas de que suas idéias foram um sucesso e 

continuam lendárias, mesmo depois de 30 anos.” (DJOUMAHNA, 2003, p.1, 

tradução nossa) 

 O próximo passo em direção ao que hoje interpretamos como Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre veio com uma das antigas discípulas de 

Jamila. Em 1970, valendo-se dos ensinamentos de sua professora, Masha 

Archer incorpora coreografias de improvisação coordenada e uma filosofia de 

comunidade a apoio entre as dançarinas, dentre outras características 

fundamentais que norteariam o futuro estilo. Uma vez que Masha e seu grupo 

não ensaiavam nenhuma coreografia, apenas combinavam os movimentos que 

aprendiam em sala de aula, suas apresentações eram completamente 

improvisadas em qualquer tempo e em qualquer lugar. Essa característica foi 
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se desenvolvendo com os ensinamentos de Masha até consolidar-se anos 

mais tarde com a sua aluna Carolena Nericcio e seu grupo 

FatChanceBellyDance®. (FOSTER, 1986, p. xviii) A trajetória dessa importante 

mulher será relatada a partir das informações contidas em grande parte no 

artigo “Grandmother of Tribal Style” [Avó do Estilo Tribal], que consiste numa 

entrevista concedida à Nadia Khastagir originalmente publicada em 2002 na 

revista Tribal Talk, Volume 5, e reproduzida depois no livro The Tribal Bible 

Exploring the Phenomenon that is American Tribal Style Bellydance, escrito por 

Kajira Djoumahna em 2003, o qual tivemos acesso para essa pesquisa. 

Masha, também conhecida como Maria Muchin-Archer, nasceu em Kiev, 

na Ucrânia, filha de Sophia e Mykola Muchin, ambos artistas e professores de 

pintura e escultura nos institutos de arte de Kiev e Kharkov. Depois de passar 

os anos do pós-guerra na Europa, eles emigraram para os Estados Unidos em 

1949 quando Masha era ainda criança.  

Ela estudou na Escola de Artes do Instituto Pratt em Nova York com 

especialização em pintura e design gráfico. Foi neste período que ela conheceu 

a Dança do Ventre e embora tivesse amado a dança achou que era executada 

de forma horrível. Ao mesmo tempo ela “conseguia perceber seu potencial em 

como poderia ser e o que poderia fazer.”. 

Mais tarde, ela trabalhou como restauradora e expositora no Museu 

Nacional do México, tendo se mudado para a Cidade do México. Retornando 

aos Estados Unidos em 1967, ela passa a residir em São Francisco estando 

envolvida com sua própria atividade de design de roupas. Nessa cidade ela 

permaneceria com seu marido, o fotógrafo Charles Archer (falecido em 1993) e 

suas duas filhas Larissa e Maya Archer até os dias de hoje. 

Foi somente quando se mudou para São Franciso e estando envolvida 

com sua própria atividade de design de roupas, que passou a frequentar aulas 

de Dança do Ventre. Ela se tornou aluna de Jamila Salimpour e até fez parte do 

grupo Bal Anat por um curto período de tempo, mas logo começou a ministrar 

suas próprias aulas e formar o seu próprio de dança chamado “The San 

Francisco Classic Dance Troupe” [Trupe de Dança Clássica de São Francisco]. 

Embora não tenha permanecido muito tempo com Jamila Salimpour sua 
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admiração por ela é profundamente celebrada ao defini-la como a dança em 

sua forma gloriosa: 

 

“(...) eu simplesmente a amei. Ela era o que aquelas 

dançarinas de Nova York não podiam ser, mas o que a dança 

poderia ser. Os movimentos que ela fazia talvez fossem muito 

parecidos, mas ninguém que eu tivesse visto tinha sua bela e 

majestosa autoridade régia. Eu comecei a estudar com ela. Ela 

foi a melhor professora que alguém poderia ter tido (...). 

(DJOUMAHNA, 2003, p. 11) 

 

 

Figura 110 - Jamila Salimpour em vestido feito por Masha Archer. Nesta foto Jamila aparece 
sentada numa cadeira também pintada por Masha. Foto de Charles Homer Archer. 
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Masha passou a abordar a Dança do Ventre que tinha aprendido com 

Jamila a partir de seu conhecimento e experiência em artes, desenvolvendo um 

visual próprio e trabalhando seus aspectos mais artísticos. A partir de um novo 

olhar sobre o corpo da dançarina, ela tentou enfatizar os aspectos que mais 

evidenciavam a dança, modificando completamente o dress code do que se 

conhecia até então como sendo oriental. Esse seria um campo que ela 

exploraria profundamente e isso significava não só eliminar velhas idéias como 

expadir as possibilidades de criação.  

 Assim ela criou trajes com camadas de têxteis excepcionais de todo o 

mundo, não só com influências egípcias como é o caso do tecido assuit, mas 

também incorporando itens que não costumavam ser associados à Dança do 

Ventre, como quimonos asiáticos, cholis indianos, xales flamencos e russos. A 

influência ocidental no figurino era tão evidente que seu marido Charles Archer 

costumava denominar seu estilo de "tunisiano parisiense". (BRICE, 2011) 

Buscando desobjetificar o corpo das dançarinas, ela passou a utilizar largas 

calças pantalonas que cobriam completamente suas pernas, por vezes ainda 

acrescentando várias saias por cima. Masha entendia que a essência dessa 

dança se concentrava no torso, utilizando-se as pernas apenas para criar os 

movimentos a partir da flexão dos joelhos e pernas, não havendo nenhuma 

necessidade de deixá-las à mostra. Por conta dessa opção ela chegou até 

mesmo a entrar em conflito com muitos proprietários de casas noturnas, pois 

de acordo com Masha: 

 

“(...) eles não queriam que as dançarinas se vestissem daquela 

forma. Eles queriam sapatos altos e pernas, tecidos abertos e 

transparentes, pernas de fora, e longos cabelos dourados. (...) 

Eu não poderia enviar minhas alunas a esses lugares onde 

eles não se importavam com a dança, eles só queriam ver as 

pernas.” (DJOUMAHNA, 2003, p. 12, tradução nossa) 

 

Para que o foco da apresentação estivesse sempre voltado para o 

movimento da dança, Masha também modificou o sutiã, outro elemento 

definidor do traje estilo cabaré. Para que a bailarina não ficasse tão descoberta 
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ela acrescentou um choli indiano por baixo do sutiã. O choli é uma espécie de 

blusa mais curta que embora cubra boa parte do torso, mantém o diafragma e 

as costas à mostra. Ele também serve para ajustar a parte de baixo do braço, 

encaixando bem o tríceps e permitindo liberdade de movimentação.  

 

 

Figura 111 - O choli indiano por baixo do sutiã era uma das inovações no traje de dança 
desenvolvido por Masha

23
.  

 

E, por fim, Masha passou a utilizar os turbantes, escondendo 

completamente os cabelos que em geral eram mantidos longos e soltos pelas 

dançarinas. Largamente utilizado como um símbolo de sedução na dança de 

cabaré, Masha retira a importância do cabelo e migra para o posicionamento 

da cabeça, passando o turbante a ser um importante recurso que lhe fornece 

alinhamento e visibilidade. Segundo ela “Existe algo sobre o turbante tão pleno. 

Ele dá alinhamento à sua cabeça. De todos os ângulos você consegue ver 

exatamente o posicionamento da cabeça. O turbante permite isso.” 

(Djoumahna, 2003, p. 13)  

A preocupação em manter a cabeça sempre em evidência sinaliza 

                                                 
23

 Nessa foto ela e sua Trupe de Dança Clássica dançam em frente ao City Hall 
[Prefeitura Municipal] de São Francisco. Foto de Charles H. Archer. 
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também a preferência do grupo em se apresentar improvisadamente. “Eu não 

queria que o cabelo descesse porque era fofo e sensual, mas também porque 

escondia o pescoço e o posicionamento da cabeça. Não importa quão oblíquo 

seja o ângulo, precisamos ser capazes de ler o gesto.” (DJOUMAHNA, 2003, p. 

13) O método de improvisação de Masha consistia em recombinar um pequeno 

vocabulário de passos aprendido em sala de aula de forma diferente em cada 

apresentação. Embora fosse bastante incipiente, já permitia que ela e seu 

grupo conseguissem se harmoniazar durante as improvisações. 

 

 

Figura 112 – Figurino completo desenvolvido por Masha Archer
24

. 

 

A sensibilidade artística de Masha a conduziu ainda numa mudança de 

perspectiva em relação às apresentações de grupo, gerando um tipo de 

                                                 
24

 Masha Archer vestida com seu figurino típico em pose inspirada nas esculturas romanas no 

Palácio de Belas Artes de São Francisco, Califórnia. Foto de Charles H. Archer. 



266 

 

filosofia baseda na inclusão e solidariedade entre as dançarinas. Como o 

principal reduto para elas naquela época consistia nos clubes e casas noturnas 

de São Francisco, era costume se apresentarem de forma a sugerir 

competitividade, como se estivessem se desafiando. 

Masha entendia que existia um padrão de falta de apoio nas 

apresentações entre as dançarinas o qual ela se recusava a seguir. Para ela 

não deveria haver um único momento de ausência de suporte para o dançarino 

por parte de seu grupo. Durante uma apresentação o público não deveria 

perceber que alguém de sua própria tribo não está prestando atenção na 

dançarina, pois lhe daria um sinal que poderiam fazer isso também. Então ela 

desenvolveu uma filosofia de apoio entre as dançarinas com o objetivo de 

eliminar qualquer sinal de competitividade entre elas, aumentando assim o 

poder de cada uma. Sendo um "apoio inabalável" umas com as outras no 

palco, todos os membros da tribo deveriam apresentar a solista como "a melhor 

coisa que a platéia poderia conseguir". Assim, ao invés de competir com a 

solista, as demais bailarinas deveriam lhe acolher e a lhe trair a atenção do 

público. 

 “Uma dançarina entrava e fazia alguma coisa e a próxima 

dançarina que chegava transmitia uma mensagem de que "Eu 

sou melhor que ela". Isto é exatamente o que não precisamos. 

Eu mudei isso. Eu gostaria de dizer à plateia ao aparecer cada 

dançarina que “nós, a tribo, estamos conversando”. (...) quando 

ela está lá com sua tribo ou com sua parceira - todos devem 

apresenta-la. Todos eles estão dizendo para a platéia "olhe 

para ela sem que sua atenção vacile por um segundo. Aprecie 

cada segundo que ela está na sua frente porque vai acabar 

logo.” (DJOUMAHNA, 2003, p. 11, tradução nossa) 
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Figura 113 – Formação em coro na apresentação da Trupe de Dança Clássica de São 

Francisco
25

 

 

A principal cena da Dança do Ventre naquela época, os restaurantes e 

casas noturnas árabes, estavam sempre associados ao entretenimento 

masculino e por conta disso Masha a avaliava como um ambiente hostil para 

as dançarinas, em que nada acrescia ao seu valor e apreciação. Devotada 

apenas à sua criação artística e a sua visão de manter a dançarina num local 

privilegiado artisticamente, ela manteve-se distante dessa grande cena. Masha 

desejava que esse estilo de dança pudesse reconhecido de fato pelas pessoas 

como um nível elevado de arte, ao invés de permanecer no reduto masculino 

dos bares. Por conta disso, ela levou suas apresentações para inaugurações 

de galerias de arte, desfiles, bibliotecas, para a prefeitura municipal de São 

Francisco, feiras de livros, sem descartar obviamente as apresentações ao ar 

livre, uma herança que preservou de sua professora Jamila Salimpour. Os anos 

70 e 80 marcam a fase que Sally Banes retrata como um retorno da dança pós-

moderna ao espetáculo, um período que se “caracterizou pela abundância, 

                                                 
25

 Legado do Bal Anat, Masha e seu grupo apresentam-se ao ar livre na formação em coro. É 
notável ainda a atmosfera de empoderamento e solidariedade mútua entre as dançarinas que 
incentivam a solista através dos zagareets. Tanto a formação quanto essa filosofia de apoio 
foram direcionados mais tarde por Carolena Nericcio na condução do Estilo Tribal Americano 
de Dança do Ventre. Foto de Charles H. Archer. 
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apropriação e teatricalidade”. (1994, p. 304, tradução nossa) Embora Jamila já 

apresentasse muitos aspectos teatrais, essas características de espetáculo e 

de expansão e aproximação de um público de massas quanto de um mais 

refinado culturalmente foram bastante percebidas dentro da abordagem de 

Masha. 

 

 

Figura 114 - Apresentação da Trupe de Dança Clássica de São Francisco numa biblioteca em 

1976. Foto de Russell Abraham. 

  

Essa ideia de manter a dançarina sempre num lugar de distinção a fez 

desconsiderar outro aspecto bastante aclamado no meio oriental: os 

movimentos realizados no chão. A sua própria composição de dança era 

desenvolvida para ser melhor apreciada à distância não concordando assim 

com os movimentos de chão cuja  melhor visualização exigia que o espectador 

se mantivesse acima da dançarina. Para ela, dançar no chão deixava as 

dançarinas numa situação de vulnerabilidade em relação à audiência, tirando 

completamente seu empoderamento. Ademais, apesar de achar bonito, Masha 

ainda considerava as movimentações no solo demasiadamente perigosas não 
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valendo a pena correr o risco de um dançarino se machucar. No artigo “A Brief 

on Masha Archer's Contributions to ATS” [Um Resumo das Contribuições de 

Masha Archer para o ATS] retirado em 2013 de um extinto grupo de discussão 

chamado 1970´s Bellydance [Dança do Ventre de 1970] da rede social 

Facebook, sua filha Larissa Archer comenta: 

 

“(...) ela queria levar [a dança do ventre] a um nível em que as 

pessoas a admitissem corretamente enquanto arte, ela achava 

que as mulheres não deveriam estar dançando no chão. Ela 

também não queria que suas dançarinas corressem o risco de 

se machucar, e sentiu que não poderia ensiná-las ou mesmo 

executar ela mesma de uma maneira que fosse perfeitamente 

segura.” (ARCHER,2013, tradução nossa) 

 

Em vez de apresentar para o público diversos estilos de Dança do 

Ventre preocupando-se em fazer diferenciações entre regiões, Masha preferiu 

uniformizar o seu estilo e identificá-lo como uma coisa só, Dança do Ventre. Ela 

não tinha a intenção de ser uma representação de qualquer grupo em particular 

(além do dela), importando mais o lado artístico do que a recriação de um 

grupo com aparência tradicional do Oriente Médio como o Bal Anat fazia. A sua 

abordagem estética ampliava-se também para além do figurino, se estendendo 

à música e movimentos que não eram somente árabes. 

Segundo Masha, havia uma preocupação das dançarinas da época em 

somente utilizar músicas árabes tocadas ao vivo para não desagradar essa 

comunidade, buscando sempre sua aceitação. Subvertendo essa tendência, 

ela optou por utilizar qualquer tipo de música, ao vivo ou não, incluindo as 

clássicas até as folclóricas do Leste Europeu, não se limitando às músicas do 

Oriente Médio, fazendo ainda sua própria coleção para dar aulas e se 

apresentar. Masha considerava que havia gravações demasiadamente 

extraordinárias para permanecer apenas com as músicas árabes e bandas ao 

vivo. Ela comenta que “Nós, mulheres americanas estamos em liberdade (...) 

para devotar atenção suficiente ao estudo dessa dança como qualquer outra 

forma de arte. Nós podemos estudá-la por tempo suficiente a ponto de mostrá-



270 

 

la de uma maneira elegante.” (DJOUMAHNA, 2003, p. 13, tradução nossa) 

Para Masha, o seu treinamento em arte havia criado a sua dança, pois 

foi durante os anos de desenho que ela conseguiu perceber o significado do 

gesto. Assim, a fim de satisfazer sua própria estética, Masha mantinha os 

elementos que gostava e os alterava da maneira que julgasse adequado, 

rompendo completamente com a tradição do que era apresentado, da qual se 

manteve afastada.  

Segundo ela sua maior contribuição foi ter ensinado que nada era mais 

bonito e digno do que a dançarina e que todos no palco devem ser para ela um 

suporte incansável e inabalável. Essa idéia de comunidade, lealdade e 

solidariedade entre mulheres foi trabalhada de forma tão intensa que seria 

herdada por Carolena Nericcio, sua aluna mais famosa e a responsável pela 

criação definitiva do Estilo Tribal Americano.  

Apesar de o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre utilizar 

movimentos no chão e ter um sistema de improvisação coordenada muito mais 

elaborado que o que fora desenvolvido por Masha e sua Trupe de Dança 

Clássica de São Francisco, a influência que ela exerceu no figurino, nas 

movimentações e na filosofia de grupo a tornam claramente um elo 

indissociável ao que o Carolena e o FatChanceBellydance® desenvolveram. 

Sobre sua professora na Entrevista “Ignorance is Bliss” [Ignorância é 

Benção] concedida a Kajira Djoumahna em 1996, Carolena assim a resume: 

 

“Algo que me ocorreu anos depois, era que Masha não era 

uma dançarina do ventre, mas uma artista. Uma artista visual. 

Ela tinha um toque de Midas quando se tratava de criar arte. 

Ela aconteceu na dança em um determinado ponto e decidiu 

dançar por um tempo. Mas o que ela fez com a dança foi 

incrível. Eu não acho que ela estava preocupada se algo era 

tradicional ou considerado apropriado culturalmente, ela 

apenas tinha sensibilidade para o bom gosto, sincronização, 

ritmo e sabia o que fazer.” (DJOUMAHNA, 2003, p. 15, 

tradução nossa) 
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Figura 115 – Cartaz das aulas de Masha Archer em São Francisco
26

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Arte original do cartaz de divulgação das aulas de Masha Archer em 1977, desenhado à mão 
por ela. Disponibilizada por sua filha Larissa Archer em sua rede social Facebook em Fevereiro 
de 2013. Disponível em <https://www.facebook.com/larissa.archer/media_set?set=a.10 
152555356215154&type=3> Acesso em 15/02/19 

https://www.facebook.com/larissa.archer/media_set?set=a.10152555356215154&type=3
https://www.facebook.com/larissa.archer/media_set?set=a.10152555356215154&type=3
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4.3 CAROLENA NERICCIO- BOHLMAN 

 

 

“Ela tinha apenas 14 anos. Ela era minha aluna mais jovem. Eu 

gostava de sua habilidade em projetar uma majestosa severidade, 

uma dignidade firme. Ela tinha isso enquanto dançava mesmo com 

14 anos de idade. Ela pegou as características mais importantes de 

minhas idéias na dança acerca da apresentação de uma dançarina.” 

(DJOUMAHNA, 2003, p. 11, tradução nossa) 

 

 Essa é a maneira como Masha Archer define sua aluna Carolena 

Nericcio Bohlman, quando a jovem iniciou seus estudos em Dança do Ventre 

em 1974 e passou a fazer parte da Trupe de Dança Clássica de São Francisco. 

Carolena encantou-se imediatamente por sua professora com quem 

permaneceu ligada por quase uma década, até Masha decidir encerrar sua 

carreira com a dança.  

 

 

Figura 116 – Trupe de Dança Clássica de São Francisco. Carolena encontra-se ao centro e 

Masha à esquerda. Foto de Charles H. Archer 
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Após a dissolução da Trupe de Dança Clássica de São Francisco, 

Carolena começou a ensinar em um pequeno estúdio no Ministério Noe Valley, 

em 1987, sendo que seu único objetivo era ensinar as pessoas a dançar para 

que ela pudesse ter parceiros de dança. Até então ela não tinha entrado em 

contato com nenhuma outra forma de dança tendo os ensinamentos de sua 

professora como sua única fonte de movimento.  

 

“Eu não tinha absolutamente razão nenhuma para questioná-la 

ou procurar outra coisa, então eu freqüentei suas aulas por 

duas ou três vezes por semana durante pelo menos sete anos. 

Eu dancei em sua trupe, e era muito próxima de sua família. Eu 

a absorvia porque estava obcecada com como ela era 

glamorosa deste modo realmente forte que ela é. Eu só queria 

seguir seus passos.” (DJOUMAHNA, 2003, p. 15, tradução 

nossa) 

 

O período em que Carolena começou a ensinar coincidiu com o 

movimento Modern Primitives27 que estava em evidência na Califórnia, 

difundindo tatuagens e modificações corporais primitivas. Sendo jovem e 

tatuada, Carolena e seu grupo passaram a se apresentar em shows e 

convenções de tatuagens, tornando-se conhecida e atraindo outras jovens que 

também tinha estilos de vida alternativos. Segundo ela, essas jovens se 

sentiam confortáveis em suas aulas, já que poderiam ter qualquer padrão de 

corpo, corte de cabelo, tatuagens e piercings e ao inés de serem examinadas 

por isso, seriam admiradas. (DJOUMAHNA, 2003, p. 15) Fruto de sua experiência 

com Masha, ela também acredita ter conseguido enraizar um conceito de 

empoderamento feminino em suas aulas que livrava as dançarinas do olhar 

objetificador masculino, e direcionava a energia e foco para elas mesmas e à 

                                                 
27 O termo Modern Primitive foi cunhado por Fakir Musafar, em 1967, para designar aqueles 
que mesmo pertencendo a sociedades ocidentais ‘complexas’ desenvolviam práticas de 
manipulações corporais próximas das de sociedade ditas ‘primitivas’. Ele denomina as pessoas 
que são “modernas primitivas” como sendo Todas as pessoas não tribais que reagem a uma 
urgência primal e que fazem alguma coisa com seu corpo” (MUSAFAR Apud LE BRETON, 
2003,p. 36), ou seja, pessoas ocidentais e urbanas que seguem um ‘chamado natural’ para 
modificar seus corpos. DOSSIN, RAMOS, 2008)   
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sua comunidade. (DJOUMAHNA, 2003, p. 19, tradução nossa) 

O nome de sua trupe de dança também surgiu ocasionalmente, sendo 

fruto de uma brincadeira rimada feita por Jim Murdoch, um amigo de Carolena 

que era palhaço e ator. O nome FatChanceBellyDance® foi uma resposta à 

pergunta frequente que elas ouviam sobre dançar para um homem de forma 

particular, para satisfazer o seu prazer pessoal. Para elas a resposta seria: 

“nenhuma chance” sendo este exatamente o significado de “fat chance” em 

português. Carolena conta que o primeiro grupo de dançarinas não achou 

elegante serem conhecidas através de um típico jargão jocoso. Acerca disso 

ela reflete “Mas eu sabia o que estava fazendo. Escolhi uma frase americana 

para uma trupe americana de estilo tribal que era simples e fácil de decorar.” 

(DJOUMAHNA, 2003, p. 19, tradução nossa) Percebemos nessa escolha de 

Carolena uma estratégia que desafiava a noção voyerista e sexualizada 

mantida pelo público masculino em relação à Dança do Ventre, sendo essa 

uma das características de seu estilo que é amplamente refletida na postura de 

independência e altivez que as dançarinas demonstram ao se apresentar.  

A influência acerca da postura da dançarina, sempre apresentada de 

forma régia e imponente, bem como a preocupação em suscitar um 

envolvimento entre os membros de sua comunidade de dança é um traço 

notável que herdou da filosofia mantida por Masha e de suas idéias de 

composição em dança. “Eu encorajo todas elas a se darem bem e conhecerem 

umas às outras.” Segundo Carolena conhecer as parceiras de dança realmente 

ajuda na hora da performance pois não se deve sobrecarregar uma dançarina 

que não esteja bem, oferecendo maiores responsabilidades, por outro lado, a 

quem se sente mais confiante. (DJOUMAHNA, 2003, p. 17, tradução nossa) 

Além dessa mentalidade de cooperação, as semelhanças com o estilo 

de Masha perfazem-se ainda no traje de dança desenvolvido pelo 

FatChanceBellyDance® para o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, 

bem como na escolha do método de improvisação para as apresentações. No 

que concerne ao figurino, Carolena comenta que ele evoluiu a partir da 

tentativa e erro entre suas dançarinas que costumavam compartilhar sempre 

idéias novas entre si. Ela comenta ainda que ao dançar com Masha, 
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originalmente, utilizavam-se calças pantalonas, mas sem a saia por cima, que é 

um traço que Carolena adaptou. Havia também o turbante e enfeites de 

cabeça, mas da mesma forma, ele foi modificado para se tornar muito maior e 

com muitos adornos pendurados. O sutiã por cima do choli, a grande 

quantidade de jóias e a predileção por peças originais do Oriente Médio 

também vieram da inspiração de Masha, no entanto não havia um cinturão no 

quadril, apenas os xales com muitas franjas. O cinturão por cima dos xales 

também foi uma idéia de seu grupo FatChanceBellyDance®, bem como a 

maquiagem facial representando tatuagens tribais e o uso de bindis28. 

(DJOUMAHNA, 2003, p. 21 e 22, tradução nossa) 

 

 

Figura 117 - Carolena Nericcio em figurino padrão de ATS®
29

 

 

                                                 
28 O termo “bindi” deriva da palavra sânscrita “bindu”, que significa gota ou partícula, sendo um 
dos adornos corporais que mais caracterizam a cultura indiana. Conhecidos internacionalmente 
como um ponto aplicado entre as sobrancelhas na testa, na tradição indiana está associado ao 
terceiro olho interior, responsável pela intuição ou intelecto. Segundo Shuvi Jha “Nos tempos 
modernos, no entanto, o simbolismo do bindi não é mais rigorosamente respeitado. Bindis 
agora vêm em todas as formas, tamanhos e cores e são amplamente utilizados como 
acessórios de beleza.” (JHA, 2018) 

29
 Nesta foto, Carolena apresenta-se no San Francisco Ethnic Dance Festival [Festival de 

Dança Étnica de São Francisco] em 2012. Foto de Bonnie Kamin. 



276 

 

O figurino ainda é composto por pompons invariavelmente presos aos 

xales de quadril e na cabeça, ao invés do turbante, muitas praticantes também 

optam por usar muitas flores que adornam os grandes coques, chamando esse 

penteado de “hair garden” [cabelo jardim] ou “head garden” [cabeça jardim]. Em 

relação às cores e texturas, há também uma alteração interessante que revela 

muito sobre o visual mais folclórico que Carolena quis empregar em contraste 

com o visual mais pictórico de Masha. A esse respeito afirma: 

 

Para ela [Masha Archer] as cores seriam mais pastéis, mais 

européias, como uma pintura de Alfonse Mucha, e para mim as 

cores seriam mais cruas e ousadas, com um visual mais 

folclórico e alegre. Eu adicionei meu toque pessoal e a minha 

inspiração, porém mantendo a estrutura básica do figurino, com 

mudanças das texturas dos tecidos e nas cores, passando dos 

pastéis e dos tons lavados para algo mais arrojado, natural e 

vigoroso. (PIÑEIRO, 2012) 

 

Masha Archer distanciou-se do que todos estavam praticando para 

satisfazer sua própria estética, utilizando a Dança do Ventre como trampolim 

para expressar seu amor por jóias, tecidos, fotografias, arte e música, ficando 

completamente fora da cena de Dança do Ventre de São Francisco. (BRICE, 

2011). Como Masha foi a única referência de dança para Carolena, era muito 

natural que ela seguisse sua filosofia de grupo e influências estéticas. No 

entanto, diferente de Masha, a visão de Carolena trouxe novamente a dança 

para suas raízes antigas do Oriente Médio, no que concerne a seleção musical 

e vocabulários de movimentos. (DJOUMAHNA, 2003, p. 2, tradução nossa) 

Tendo conhecido apenas o formato de dança que fora apresentado por 

sua professora, Carolena adotou a estrutura em grupo e a forma improvisada 

de apresentação já que não lhe foi ensinado coreografar. Soma-se a isso o fato 

de que as oportunidades que tinham para se apresentar eram sempre casuais 

e dessa forma a dança era quase sempre improvisada.  Como o espaço da 

dança mudava com frequência no último minuto, e os dançarinos tinham que 

se apresentar sem ensaio ou qualquer informação sobre o espaço da 
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performance, não era possível coreografar, mas coordenar a improvisação do 

grupo. No entanto, baseado nas observações que fazia e nas próprias 

dificuldades que surgiam quando da improvisação de seu próprio grupo, ela 

começou a desenvolver codificações que organizaram e facilitaram esse 

processo. Assim, a evolução do formato desenvolvido pelo 

FatChanceBellyDance® se deu de forma natural, de acordo as próprias 

necessidades de apresentação do grupo conforme Carolena relata: 

 

Masha nos ensinou a improvisar por nunca coreografar. Nós 

não sabíamos nada sobre contar o tempo musical, que pé 

iniciar um movimento ou sobre as senhas, nós apenas 

fazíamos. O FatChanceBellyDance® veio com o formato, mas 

é baseado no senso comum que usávamos quando 

compúnhamos as coreografias, por exemplo, as transições 

fluidas, os passos que combinavam melhor, etc. 

(DJOUMAHNA, 2033, p. 3, tradução nossa) 

 

O que torna a improvisação bem elaborada e coesa é justamente um 

conjunto de senhas e códigos, muitas vezes um olhar por cima do ombro 

modificando o posicionamento da cabeça, floreio da mão “hand floreo” ou 

flexão do punho, mudança de orientação ou uma acentuação na execução do 

movimento no início ou no meio de uma frase musical, que indica qual será o 

próximo passo ou o momento de trocar a liderança. Partindo das observações 

de seu grupo em sala de aula, Carolena percebeu que como todos os passos 

começavam com um gesto à direita, os dançarinos tendiam a se inclinar para a 

esquerda. A partir daí ela definiu um ângulo de performance que permite a 

qualquer bailarino inserido nas formações acompanhar os demais e ver 

claramente o dançarino principal.  

 Além das senhas específicas que sinalizam a mudança dos 

movimentos, a improvisação também é coordenada a partir da disposição 

espacial dos membros do grupo em formações pré-definidas, ou seja, em 

duetos, trios e quartetos, além de um coro quando há muitos integrantes 

apresentando. Dentro dessas formações os bailarinos são sempre incentivados 
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a compartilhar a liderança através de movimentos precisos e contato visual, 

mantendo desta forma uma filosofia de cooperação e empoderamento entre os 

participantes, influência direta dos ensinamentos de Masha. Esse conjunto de 

formações também favorece a apresentação do grupo em qualquer tipo ou 

tamanho do espaço da performance e sua constante reorganização através 

das trocas de liderança tornam a performance extremamente dinânica e 

democrática. 

Acerca da importância da utilização das senhas e formações de grupo 

para manter a improvisação coordenada do estilo, encontramos no artigo “O 

que é o Estilo Tribal Americano” no site do FatChanceBellyDance® a seguinte 

colocação30: 

 

Senhas e formações são o brilho do Estilo Tribal Americano. 

Muitas vezes despercebidas por conta dos trajes elaborados, 

música excitante e pela pura beleza das mulheres dançando 

juntas, as formações e senhas são a âncora da coreografia 

improvisada. (...) O conceito central permanece no lugar: líder 

para a esquerda, seguidores para a direita. Observe a 

interação entre os dançarinos, que sempre têm sua atenção 

treinada na posição de liderança, procurando a senha para o 

próximo passo. Quando os dançarinos se enfrentam e fazem 

contato visual, a liderança é neutra, caindo para a dançarina 

que apresenta a próxima senha. 

 

O sistema que Carolena desenvolveu junto ao seu grupo é tão bem 

elaborado e coeso que permite a qualquer pessoa familiarizada com o Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre a possibilidade de dançar de forma 

sincronizada com qualquer grupo independente de contato ou ensaio prévio, 

sendo um intuitivo método de comunicação. Acerca dos conceitos de 

improvisação coordenada através da troca de liderança desenvolvida por 

Carolena e seu grupo dentro dos padrões de Dança do Ventre até então 

existentes, Kajira Djoumahna infere não ter encontrado em nenhuma outra 

                                                 
30

 Disponível em <https://fcbd.com/about/about-ats/>. Acesso em 15/02/2019, tradução nossa. 

https://fcbd.com/about/about-ats/
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forma de dança e certamente não entre os estilos do Oriente Médio, essa 

habilidade engenhosa de improvisação em grupo, mantendo uma apresentação 

limpa e coerente de Dança do Ventre, sem perder suas raízes. (DJOUMAHNA, 

2003, p. 3, tradução nossa) 

Ao traçar as diferenças entre a improvisação coordenada que Carolena 

e seu grupo desenvolveram com o que sua mãe fazia, Larissa Archer levanta 

questão interessante sobre o vocabulário do Estilo Tribal Americano de Dança 

do Ventre. Embora muitos movimentos foram retirados do léxico de Masha31, 

segundo Larissa,  só foi possível uma maior variedade de passos, bem como 

uma melhor elaboração dos mesmos por conta da codificação da dança, do 

estabelecimento das formações grupais e do estabelecimento de senhas. As 

inovações de movimento também se refletem na inclusão de elementos de 

outras danças como o kathak indiano e o Flamenco espanhol. A esse respeito: 

 

(...) a mãe não organizou a dança nem a codificou como 

Carolena. Não havia "senhas" - você só tinha que perceber 

telepaticamente quando o movimento ia mudar. (...) A falta de 

senhas, formações e combinações de bases significava que o 

repertório era mais simples. (...) A codificação de Carolena 

significou que muito mais movimentos poderiam ser 

adicionados à forma de dança, e que os movimentos básicos 

poderiam ser feitos em uma infinidade de novas maneiras. E 

Carolena também alterou alguns dos movimentos que ela 

manteve, assim como a mãe alterou os movimentos que ela 

recebeu de Jamila. Mas a adição de movimentos de kathak e 

flamenco, esses também são todos de Carolena. (ARCHER, 

2013, tradução nossa) 

 

                                                 
31 Os termos “Egyptian Basic” [Básico Egípcio], “Arabic” [Árabe], “Shimmy”, “Taxeem” e “Maya” 
são alguns dos movimentos comuns tanto para o formato de Masha quanto para o Estilo Tribal 
Americano de Dança do Ventre, que por sua vez foram retirados do léxico de Jamila Salimpour. 
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Figura 118 - O sistema de improvisação coordenada permite a sincronia e beleza das 

formações em grupo
32

 

 

Por conta de sua abordagem alternativa na Dança do Ventre, diferente 

do que geralmente era praticado em São Francisco, Carolena e seu grupo 

receberam uma resposta mista da comunidade da dança e do público. Ao 

mesmo tempo em que muitas pessoas se identificaram com o estilo e 

passaram a migrar para as aulas, outras pessoas não gostaram do 

distanciamento do que era tido como o tradicional da Dança do Ventre. Não 

raro o que Carolena apresentava passou a ser apontado como errado e isso a 

levou a tomar a decisão de denominá-lo como algo novo, um estilo de Dança 

do Ventre diferente do que se entendia como clássico. 

Segundo Kajira a terminologia “Tribal Americano” surgiu com a 

dançarina estadunidense Morocco especialista em danças tradicionais do 

Oriente Médio e Norte da África, através de uma conversa que elas tiveram em 

1998. Segundo Kajira, Morocco sentiu que era um nome adequado para esse 

novo estilo que era exclusivamente americano em sua abordagem fusionária, 

uma vez que não representava com precisão nenhuma tribo em particular de 

nenhum lugar específico. (DJOUMAHNA, 2003, p. 1, tradução nossa) Essa 

                                                 
32

 Apresentação do FatChanceBellyDance® em 2013 no extinto Tribal Fest realizado em 
Sebastapool na Califórnia. Foto de Lee Corkett. 
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terminologia teria sido adotada por Carolena posteriormente para definir o que 

conhecemos hoje como “Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre”. 

A palavra “americano” deixou claro que essa dança era distintamente 

uma invenção americana, não um estilo de dança tradicional dos povos do 

Oriente Médio, embora fizesse direta alusão. Segundo Carolena, essa 

terminologia “(...) serviu para tornar claro que não estávamos tentando imitar 

nenhuma tribo específica, somos definitivamente americanas que amam essa 

forma de dança sem reivindicar autenticidade”. (DJOUMAHNA, 2003, p. 17, 

tradução nossa) Finalmente, “estilo tribal” descreveu os dançarinos trabalhando 

juntos como um grupo com um visual “tribal”, remetendo ainda a configuração e 

uniformização do sistema desenvolvido por Carolena e seu grupo 

FatChanceBellyDance®. 

Embora tenha surgido dentro do cenário americano de Dança do Ventre 

conhecido como “cabaré”, o Estilo Tribal Americano claramente se distingue de 

sua matriz, ainda que mantenha sua profunda conexão não abolindo inclusive 

de sua denominação o termo “Dança do Ventre” ao final. Ao detalhar as formas 

como a estética tribal se afasta da Dança do Ventre mais cabaré, Kajira 

comenta: 

 

“O que parece distinguir os grupos ATS® da abordagem 

oriental mais tradicional é o sentimento evocado por o grupo. 

Uma trupe tribal pode dar a impressão de que é ao mesmo 

tempo antiga e moderna, primitiva e altamente evoluída. O 

figurino eclético influenciado por áreas em toda a Índia, Oriente 

Médio, África do Norte e Espanha faz tal afirmação que leva as 

pessoas a acreditar que está representando uma tribo real 

desses países, quando, na verdade, é estritamente uma 

invenção americana. (DJOUMAHNA, 1999, tradução nossa) 

 

Ao longo desse estudo nos é sensível perceber que apesar das 

inúmeras contribuições e influências de Jamila Salimpour e Masha Archer, foi o 

filtro de Carolena Nericcio que tornou essa dança perceptível ao observador 

como algo que, embora faça alusão à Dança do Ventre inclusive utilizando o 
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termo em sua denominação, converte-se numa modalidade que lhe é 

independente. Da mesma forma, assim como suas antecessoras, os interesses 

artísticos e estéticos de Carolena jamais sugeriram a representação fiel de 

qualquer tribo em particular. Ainda que seu léxico bebesse de fontes outras 

como a dança indiana, flamenca e norte-africanas, o seu estilo conservava a 

sua própria autonomia, conforme esclarece: 

 

É claro que existem ligações entre o meu trabalho e os 

aspectos tradicionais das culturas que pesquisei, mas eu não 

tento retratar nenhuma tribo em específico. Eu respeito todas 

as influências às quais me inspiro a ponto de não tentar 

reproduzir essas influências sem o conhecimento necessário. 

Por que se eu fosse perseguir o conhecimento de centenas de 

formas de dança então nunca faria o que eu faço, porque seria 

completamente consumida por essa pesquisa. (PIÑEIRO, 

2012) 

 

Finalmente, a partir de um bem fundamento alicerce teórico provido pela 

abordagem de Susan Foster acerca de suas cinco variáveis de configuração 

em dança nos foi possível compreender que o Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre garante-se como um estilo próprio, posto que possui sua 

própria identidade e significação oriundas de uma moldura, vocabulário, modo 

de representação e sintaxe bem definidos. A partir do levantamento minucioso 

de cada elemento definidor percebemos que sua complexidade é tão relevante 

que o reloca para um lugar de independência e interdependência de suas 

danças de origem suscitando, todavia, a sua interpretação como um estilo 

completamente novo. 

É a complexa relação que se perfaz a partir do entrelaçamento do Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre e a da Dança do Ventre de cabaré 

americano que lhe confere ao mesmo tempo o caráter fascinante e 

transgressor, convertendo-se num paradoxo que permite a incorporação de 

alguns estereótipos ao mesmo tempo em que desafia outros. Assim, por um 

lado, enquanto o desejo de transgredir manifesta-se como uma forma de 
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reivindicar orgulhosamente a autonomia de um coletivo de mulheres dançando 

juntas e do corpo feminino que tende a convidar um olhar objetivador, por 

outro, também convida ao questionamento das fronteiras sociais e categorias 

de identidade que estão sendo transgredidas a partir da encarnação de 

modelos de comunidades que se empoderam e inter-relacionam entre si.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao longo do período que ficou conhecido como Pós-Modernidade as 

experimentações de coreógrafos e coletivos de vanguarda moldaram uma 

dança efervescente que refletia o contexto social, político e cultural dos 

Estados Unidos a partir da segunda metade do século XX, marcado por 

relevantes lutas na busca de igualdade racial, de gênero, das causas 

feministas, dentre outras. Conforme apresentamos ao longo do presente 

trabalho, essas transformações foram sentidas de forma especial em 

Greenwish Village, bairro residencial da baixa Manhattan em Nova York. 

Greenwish apresentava-se de forma peculiar não somente em sua geografia 

caracterizada por ser íngreme e irregular, mas também na forma de um coletivo 

diverso de artistas incluindo músicos, dançarinos, artistas plásticos, cineastas, 

dentre outros, que buscaram transgredir os sistemas que foram erigidos ao 

longo da Modernidade. 

 Esses artistas utilizaram características como a justaposição, 

improvisação, colagem, repetição, utilização de procedimentos aleatórios, 

senhas, busca por locais alternativos de apresentação e performance, um 

apreço ao passado numa tentativa de reinventá-lo, além de desenvolver suas 

ações de forma completamente coletiva, instaurando uma filosofia de 

comunidade que influenciou as gerações de artistas que viriam em seguida. 

Assim toda a produção artística é atravessada pela ideia de que “toda arte tem 

o seu lugar devido”, como vimos, o que, nesse caso, em especial, realiza muito 

bem a ideia de Danto, segundo a qual, se o que caracteriza o contemporâneo é 

a colagem, como quer Max Ernest, não mais existe “um plano estranho a 

realidades artísticas distintas”. (2006, p. 7) Além do mais, a abordagem artística 

passa a colocar a mulher, em especial a mulher artista, numa singular situação 

de relevância. A ela lhe foi dado o papel não só de dançar, mas também o de 

produzir, coreografar, dirigir e criar suas próprias obras artísticas em igualdade 

com seus colegas homens. A noção de democracia tão em voga naquele 

momento trouxe para a cena da dança qualquer tipo de corpo, treinado ou não, 
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permitindo a fluidez em todos os seus aspectos, independente de seu formato, 

gênero, raça e idade. 

Nesse mesmo período e também em Manhattan, nota-se uma grande 

ebulição nos restaurantes e casas noturnas do Mediterrâneo e do Oriente 

Médio tornando a música ao vivo e Dança do Ventre muito populares fazendo 

com que negócios semelhantes se espalhassem por todas as cidades 

metropolitanas dos Estados Unidos. Esses restaurantes e boates noturnas com 

temas orientalistas passaram a trazer muitas dançarinas do Oriente Médio para 

se apresentar, e foi através deles que Jamila Salimpour, uma jovem e ex-artista 

circense que mantinha afinidade com a Dança do Ventre desde sua infância, 

passou a observar e estudar essas manifestações artísticas de forma 

totalmente empírica. 

A partir das observações que fazia dessas artistas, e tempos depois de 

sua própria experiência pessoal como dançarina nesses restaurantes, Jamila 

desenvolveu um formato próprio de dança. Nesse formato, inédito até aquele 

momento nos Estados Unidos, Jamila agrupa categorias de movimentos a 

partir da nacionalidade das dançarinas que os executavam, nomeando ainda 

certos passos com o nome das que mais se destacavam. A partir de sua 

catalogação foi possível desenvolver um método de aprendizagem que 

possibilitava ao aluno aprender a Dança do Ventre de forma mais elaborada, a 

partir de um conjunto organizado de técnicas com terminologia e 

especificidades próprias. Assim, ao invés de aprender a imitar uma dançarina, 

o aluno aprenderia uma linguagem de dança completamente sistematizada.  

Jamila também codificou uma série de padrões musicais a partir do toque dos 

snujs, sendo a sua marca registrada a dança com esse instrumento. Toda sua 

sistematização foi lançada anos mais tarde, em 1978, através do manual 

intitulado “Danse Orientale”. 

No final da década de 60, já sendo uma artista conhecida em São 

Francisco Jamila é convidada a apresentar-se na “Northern California 

Renaissance Pleasure Faire”. Como vimos de maneira detalhada, foi nessa 

Feira que Jamila criou um grupo chamado Bal Anat e, a partir de sua 

experiência com o circo e com a dança, imprimiu nele toda sua visão acerca do 
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que seria um bom entretenimento para um público americano. Numa típica 

justaposição pós-moderna, Jamila fez uma colagem de diversas danças do 

Oriente Medio, Ásia Central e Norte da África para que a apresentação fizesse 

sentido dentro da estética histórica da Feira. Numa alusão à ideia de 

comunidade, ela ainda colocou todos os seus dançarinos ao mesmo tempo no 

palco de forma que fossem se revezando na presença uns dos outros.  

Ao mesmo tempo em que a estética do Bal Anat realçava os aspectos 

mais folclóricos de danças como as da Turquia, Argélia, Marrocos, Egito, dentre 

outras, também suscitava a criação de novos elementos que não faziam parte 

da tradição de dança desses povos. A liberdade criativa de Jamila teve um 

impacto sem precedentes nas futuras gerações de dançarino como é o caso de 

sua futura aluna Masha Archer. 

Masha que era artista visual utiliza a linguagem de movimentos 

desenvolvida por Jamila e o formato de apresentação em cena do Bal Anat 

para fazer valer suas próprias inspirações artísticas da Dança do Ventre.  

Masha incentivou ainda mais uma filosofia de irmandade entre as dançarinas, 

as retirou do cenário das boates e casas noturnas, além de ter elaborado um 

novo figurino de apresentações. Tudo isso com o objetivo de colocar a Dança 

do Ventre e suas dançarinas num lugar privilegiado artisticamente.  

Similar a muitas das danças pós-modernas, Masha também passa a 

utilizar o recurso da improvisação. No entanto, essa improvisação, embora 

fosse um sistema ainda muito incipiente, diferente da dança pós-moderna que 

era apresentada no início da década de 60, baseava-se num repertório de 

movimentos que Masha e seu grupo possuíam fruto da influência de Jamila. No 

entanto, o período de apresentações de seu grupo coincide com as décadas de 

70 e 80, quando já se observa também esse traço presente nos trabalhos de 

diversos coreógrafos pós-modernos.  

Carolena Nericcio-Bohlman, aluna de Masha Archer, herda a influência 

de Jamila Salimpour no que concerne ao repertório de movimentos e 

apresentação em grupo através do filtro de sua professora. Desta, Carolena 

adota a filosofia de comunidade e empoderamento feminino, a influência 

estética dos trajes, além de elevar o seu método de improvisação a um alto 



287 

 

nível de sofisticação.  

O que surge a partir de Carolena é uma dança heterodoxa que ao 

mesmo tempo em que bebe da fonte da Dança do Ventre de cabaré americana, 

do Kathak indiano e do Flamenco espanhol, apresenta-se como algo 

completamente novo das danças que lhe deram origem. Como ela mesma 

pontua: “É claro que existem ligações entre o meu trabalho e os aspectos 

tradicionais das culturas que pesquisei, mas eu não tento retratar nenhuma 

tribo em específico”. (PIÑEIRO, 2012) 

Embora as três representassem uma estética mais folclórica e étnica da 

Dança do Ventre, estando abertas à interpretação criativa com um propósito de 

auto-expressão, nenhuma das três alegou para si a recriação de algo autêntico 

e original do Oriente Médio. Essa preocupação é sentida no trabalho dessas 

três mulheres, pois assim como Carolena, Jamila Salimpour e Masha Archer 

também utilizaram sua liberdade criativa para perseguir os seus próprios 

interesses artísticos e estéticos. A esse respeito, Carolena diz que “o fator de 

união das três professoras da linhagem do ATS® é a paixão pela essência da 

forma de dança em oposição a representar uma réplica exata das dançarinas 

ciganas originais.” (DJOUMAHNA, 2003, p. 3, tradução nossa) 

Da mesma forma, embora o trabalho de Jamila Salimpour já tenha 

prenunciado a utilização do termo “tribal” devido a sua estética folclórica, o 

surgimento, décadas depois, do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre só 

aconteceu, conforme esclarecemos, a partir da configuração de Carolena 

Nericcio no que concerne ao seu engenhoso sistema de improvisação 

coordenada. Suhaila Salimpour, filha de Jamila esclarece: 

 

Muito dos figurinos e danças foram inspirados por imagens do 

National Geographic, mas nosso final era sempre uma dança 

no estilo cabaré. Então não era estilo tribal.” (DJOUMAHNA, 

2003, p. 1, tradução nossa) 

 

Também o trabalho de Masha Archer, apesar de ter inspirado 

diretamente a composição desse sistema e mesmo tendo utilizado a 

terminologia “tribal americana”, igualmente não é reconhecido como o formato 
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que foi registrado por sua aluna Carolena Nericcio. A esse respeito, Larissa 

Archer, filha de Masha esclarece: 

 

“(...) a "tribo" era muito importante para ela, e quando 

perguntada sobre seu estilo, ela disse: "Tribal Americano". Isto 

não significa que sua dança era a mesma que conhecemos 

como ATS®, ou que ela é a criadora do ATS®. Ela pode nem 

ter colocado as três palavras juntas, "Estilo Tribal Americano" - 

e naqueles dias, já que havia muito menos dança do ventre 

acontecendo e era muito menos conhecida, havia muito menos 

necessidade de distinguir semanticamente um estilo (...). Tudo 

o que era realmente relevante na época era que isso era 

americano (não marroquino ou egípcio ou qualquer outra coisa) 

e que você iria conseguir um grupo inteiro - uma tribo - de 

dançarinos em seu show, não apenas uma mulher.” (ARCHER, 

2013, tradução nossa) 

 

 O Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre foi registrado em 2012 por 

Carolena Nericcio e consolida-se como um sistema de improvisação 

coordenado que garante a sincronização em grupo caracterizado pela troca de 

liderança, utilização de senhas, padronização de vocabulário, organização dos 

membros em formações pré-definidas fundamentado ainda em uma série de 

princípios alicerçados na ideia de comunidade. Essas características 

profundamente analisadas ao longo desse trabalho funcionam como variáveis 

que conferem identidade a essa dança, conforme entendimento de Susan 

Foster em seu livro Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary 

American Dance (1986). A partir delas e por meio delas, o Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre garante-se como uma composição que tem 

vida própria e por isso mesmo capaz de gerir novas ramificações.  

 Essas ramificações se organizaram de diferentes formas e propósitos. 

Por um lado, elas surgiram dentro do próprio Estilo Tribal Americano de Dança 

do Ventre como um desejo de grupos que eram Sister Studios [Irmãs de 

Estúdio] em criar novos movimentos, porém vinculados ainda ao repertório do 
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que era apresentado como ATS®. Para isso, esses passos deveriam basear-se 

no vocabulário clássico do estilo e seguir o processo de criação referendado 

por Carolena e seu grupo no DVD nove, conforme esclarecemos ao longo da 

pesquisa. Assim, novos passos surgiram, porém dentro da estética e lógica do 

sistema desenvolvido pelo FatChanceBellyDance®, sendo considerados 

dialetos do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre. Carolena considera 

que “o conceito [do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre] está 

encerrado, eu diria que está completo e diria ainda que continua a se 

desenvolver, respeitando seu formato original.” (PIÑEIRO, 2012) 

 Por outro lado, houve ramificações que se propuseram a distanciar-se 

mais significativamente, a ponto de se reconhecerem como eventos diferentes 

e autônomos do estilo. Tendo surgido através de dançarinas que se inspiraram 

no sistema de dança do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, mas 

seguiram também com suas próprias aspirações criativas estão os seus 

desdobramentos mais conhecidos: o “Improvisational Tribal Style” [Estilo Tribal 

de Improvisação] e “Tribal Fusion” [Fusão Tribal].  

As dançarinas do Estilo Tribal de Improvisação se basearam no mesmo 

conceito de improvisação coordenada em grupo a partir de um sistema de 

senhas que o FatChanceBellyDance®. Porém elas desenvolveram seu próprio 

vocabulário de movimento além de adotar uma estética distinta do 

FatChanceBellyDance®. Atualmente, um dos grupos mais conhecidos dessa 

modalidade se chama UNMATA cujo formato HOTPOT ITS foi desenvolvido 

pela dançarina Amy Sigil. 

Apesar de conservar a estrutura da improvisação e uma organização 

postural que concerne às suas dançarinas uma atitude imponente como visto 

no Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, as músicas, nomenclatura de 

movimentos e o traje utilizado pelo UNMATA não fazem referência ao Oriente 

Médio. Em geral utilizam gêneros musicais americanos contemporâneos, como 

o pop, rock, rap e música eletrônica. Em vez de ostentar longas camadas de 

tecido e joalheria antiga, o grupo prioriza os trajes minimalistas e, segundo 

Burnam, utilizam frases sem sentido que carregam alguma associação 

mnemônica ao movimento para nomeá-lo, ao invés de fazer referência às 
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regiões do Norte de África e Àsia Ocidental. (2012, p. 104, tradução nossa)  

 

 

Figura 119 - Amy Sigil (à direita), diretora do UNMATA. Foto de Sue Hutton. 

 

No que concerne à Fusão Tribal, embora Rachel Brice tenha se tornado 

a dançarina mais famosa dessa categoria, a sua origem está associada mais 

diretamente à Jill Parker, membro original do FatChanceBellyDance® e aluna 

de Carolena Nericcio que ramificou-se para formar em 1996 a primeira trupe de 

Fusão Tribal conhecida como “Ultra Gypsy”. O Ultra Gipsy começou a expandir 

o repertório de movimentos, trabalhar com músicas eletrônicas em colaboração 

com DJs e ainda a apresentar temas teatrais em suas performances 

distanciando-se ainda da estrutura de improvisação e priorizando a coreografia. 

Segundo Burnam: 

 

“A Fusão Tribal é frequentemente associada à música 

eletrônica e referências estéticas à joalheria, figurino e estilo de 

movimento do ATS®, mas é uma categoria muito solta que é 

frequentemente usada como um termo abrangente para a 

dança do ventre que não é ATS®, cabaré, oriental ou folk.” 
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(2012, p. 99, tradução nossa) 

 

 

Figura 120 - Ultra Gypsy, primeiro grupo de Fusão Tribal criado em 1996 por Jill Paker
33

 

 

Principalmente a partir dos anos 2000 a Fusão Tribal ganha repercussão 

mundial em grande parte pelo surgimento da compania norte-americana de 

Dança do Ventre “Bellydance Superstars” (também chamada BDSS) [Super 

Estrelas da Dança do Ventre], idealizada pelo produtor musical de Hollywood 

Miles Copeland. Miles, um experiente produtor da indústria do entretenimento 

já havia gerenciado grandes sucessos com as bandas mundialmente famosas 

“The Police”, “R.E.M”., dentre outras. Basicamente ele utilizou sua experiência 

na grande indústria musical para criar o mesmo nível de entretenimento através 

da Dança do Ventre, incluindo também outros estilos como a Fusão Tribal e 

                                                 
33

 Nesta foto Jill Parker encontra-se ao centro, à direita encontra-se Rachel Brice e à esquerda 
Rose Harden. Foto de Bob Giles. 
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Dança Havaiana. Organizada em grandes turnês pelo mundo, a companhia 

BDSS apresentava um espetáculo impressionante em que a habilidade e 

destreza das dançarinas eram a atração principal. Assim, através da circulação 

midiática desses shows pelo mundo são lançadas na grande cena da dança 

artistas como Sharon Kihara, Mardi Love, Zoe Jakes e a mais famosa solista de 

Fusão Tribal, Rachel Brice. 

De forma geral, o interesse pela “dança tribal” no Brasil coincide com o 

período de grande circulação da compania Bellydance Superstars na qual 

Rachel Brice se tornou a mais conhecida representante. Naturalmente, a 

maioria das praticantes do estilo iniciaram seus estudos a partir da Fusão Tribal 

influenciadas pelo trabalho desenvolvido nessa compania por Rachel Brice e 

não pelo Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre, o que costuma gerar 

alguma confusão no que concerne à linhagem e ao conceito do que de fato 

seria uma Fusão Tribal.  Tal qual sua natureza, não obstante à pluralidade de 

debates a esse respeito, relaciona-se majoritariamente a Fusão Tribal como 

uma ramificação do Estilo Tribal Americano. Esse é o entendimento inclusive 

de Rachel Brice que também direciona sua autoria à Jill Parker, antiga 

dançarina do FatChanceBellyDance®, conforme esclarecemos em linhas 

anteriores. Nesse sentido: 

 

O ATS® foi fundido com os estilos de Cabaré Americano por 

volta de 1999 (primeiro por Jill Parker, um membro de longa 

data da FatChanceBellyDance®), e o Tribal Fusion nasceu. 

“Tive a sorte de estar na platéia quando Jill removeu pela 

primeira vez o turbante de cabeça e o choli, e ninguém estava 

pronto para isso.” (BRICE, 2011, tradução nossa) 

 



293 

 

 

Figura 121 - As figuras mais influentes da dança tribal
34

 

 

Ainda no Brasil, artistas interessados em realçar a identidade nacional 

passaram a sintetizar as danças populares e regionais do País dentro do 

contexto da Fusão Tribal. Esses dançarinos passaram a utilizar a terminologia 

“Tribal Brasil” ou “Tribal do Brasil” para referenciar o seu trabalho como é o 

caso, por exemplo, das companias nordestinas Shaman Tribal do Rio Grande 

do Norte, Lunay da Paraíba e de Marcelo Justino de São Paulo. Em todo caso, 

fica evidente quando da visualização do trabalho desses artistas a influência 

dos princípios e técnicas do Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre que 

estão inexoravelmente entrelaçados à sua Fusão Tribal de danças brasileiras. 

Seja pela necessidade de acessar uma gama mais ampla de qualidades 

emotivas, expressar um espectro mais fluido de gênero e sexualidade ou tornar 

                                                 
34

 Da esquerda para direita: Carolena Nericcio criadora do Estilo Tribal Americano de Dança do 
Ventre, Jill Parker criadora da Fusão Tribal e Rachel Brice que a expandiu ainda mais. Foto de 
Gina Grandi. 
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a prática mais autêntica para suas identidades particulares, a mesma liberdade 

de criação envolvida no processo de construção do Estilo Tribal Americano de 

Dança do Ventre é inspiração para outros grupos de dançarinas ao redor do 

mundo que se conectam através da comunidade da dança. Seguindo a 

natureza criativa e expansiva do estilo e pela própria complexidade do assunto 

que envolve suas ramificações e intercorrências, propomos aqui uma nova 

pesquisa a ser trabalhada em momento oportuno. 

Do exposto, percebemos assim que o caráter plural do Estilo Tribal 

Americano de Dança do Ventre estimula e fomenta sua constante 

desconstrução e adaptação sem, contudo, perder a sua essência. E essa 

essência mantém-se firme na medida em que apresenta de forma muito bem 

organizada uma moldura, vocabulário, sintaxe, modos de representação e um 

estilo que lhe confere identidade ímpar, configurando-se de forma 

independente, mas não alheia aos gêneros de dança que lhe deram origem. 

Talvez em razão de suas características típicas da produção artística pós-

moderna, o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre constitua um caso 

limite no que diz respeito ao desafio de elaborar uma notação para a dança. De 

maneira geral, uma notação consistiria num esquema simbólico de combinação 

de caracteres visando a formação de outros caracteres. Dentre as artes, a 

música é um caso à parte por possuir uma notação canônica muito bem 

desenvolvida. Por esse motivo, a comparação entre a dança e a música serve 

para tornar problemática a ausência de uma notação em dança, tal como faz 

Goodman. Segundo ele, a dança é visual como a pintura, mas transitória e 

temporal como a música. A pintura obviamente não tem uma notação, mas a 

música tem uma notação muito bem estabelecida. (GOODMAN, 2006, p. 229) 

A partitura, como notação canônica da música, tem a função de “especificar as 

propriedades essenciais que uma execução tem de ter para pertencer à obra”. 

(GOODMAN, 2006, p. 229) É claro que variações são admitidas. No entanto, 

as propriedades essenciais são estipuladas como uma espécie de núcleo 

mínimo a ser preservado pelas diferentes execuções.  

Nesse sentido, perguntar se é possível a dança ter uma notação é 

perguntar se é possível elaborar definições que permitam identificar uma 
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coreografia em suas diferentes execuções, com independência da história de 

sua produção. Segundo Goodman, essas definições não precisam ser 

completas. No entanto, elas tem de servir de base para fazer uma classificação 

completa e sistemática. (GOODMAN, 2006, p. 230) Goodman distingue a 

exequibilidade teórica da exequibilidade prática, compreendendo que não há 

barreiras para a realização teórica da notação, mas que a exequibilidade 

prática é uma outra questão. Para Goodman, a notação de Laban satisfaz 

todos os requisitos teóricos35. (GOODMAN, 2006, p. 234) As características 

possuídas pelo Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre nos leva a 

questionar até mesmo a exequibilidade teórica de um projeto dessa natureza e 

para isso basta considerar o caráter de improvisação inerente ao seu estilo. É 

verdade que a improvisação se dá no interior da margem de manobra 

determinada por um vocabulário de movimentos já estabelecidos. Entretanto, a 

improvisação acrescenta caracteres essenciais, ou seja, não se trata apenas 

de uma variação de execução que conserva determinados modelos 

previamente estipulados. Assim, o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre 

parece ser o que o pós-modernismo tem de mais fundamental em arte levado 

até as últimas consequências. Se toda arte tem o seu devido lugar, é como se 

todo movimento tivesse seu devido lugar no Estilo Tribal Americano de Dança 

do Ventre. Em outras palavras, a própria execução que é encarregada de 

estipular o padrão segundo o qual o estilo pode ser reconhecido como tal, o 

que quer dizer que a liberdade que caracteriza a produção da Dança do Ventre 

não significa que ela não tem uma identidade.  

A liberdade de criação e de execução determina a história do Estilo 

Tribal Americano de Dança do Ventre e do seu desenvolvimento. Como uma 

dança como outra qualquer, a Dança do Ventre é naturalmente constituída por 

movimentos contínuos e complexos e, por isso, é um objeto demasiado 

recalcitrante para ser articulado numa notação. Como uma dança que tem 

particularidades, a Dança do Ventre parece ser menos suscetível à 

                                                 
35 A notação de Laban foi publicada nas obras Choreographie, de 1926, Effort, de 1947, e 
Principles of Dance and Moviment Notation, de 1956. A notação elaborada por ele está 
exposta em Labanotation, de 1961. É importante dizer que não se trata da única tentativa de 
estabelecimento de uma notação para a dança. Benesh é um outro autor que desenvolveu uma 
notação (1956).   
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sistematização que fazer uma notação exigiria. Assim, a questão sobre a 

possibilidade de uma notação em dança, tal como a concebida por Laban, na 

Viena da década de 20 do século XX, suscita duas questões importantes. 

Primeiro, em que medida o Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre poderia 

ser submetido a um tal tipo de notação, tendo em vista que é marcado pela 

improvisação marcada pelas relações intersubjetivas que dela decorrem? E, 

em segundo lugar, quais as consequências da eventual impossibilidade de uma 

sistematização mais rigorosa no estabelecimento da tradição da Dança do 

Ventre? Essa segunda questão diz respeito, por exemplo, à forma como o 

Estilo Tribal Americano de Dança do Ventre foi ramificado mundo afora, 

ganhando uma forma diferente do que a da matriz original. E essa questão não 

pode ser explorada e respondida sem a consideração de que a improvisação, 

no Estilo Tribal Americano de Dança, envolve mais do que liberdade de 

execução. A improvisação está diretamente associada com o modo de 

produção e de criação da coreografia, que possibilita a assimilação de 

aspectos da cultura local. Essa e outras questões devem fazer parte de uma 

pesquisa futura. Mas essa já é outra história. 
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