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Resumo 

 

 

Este trabalho procura estabelecer as relações entre Dança e História buscando compreender 

como esta prática se integra à vida cultural de Goiânia. Partindo da aparente contradição entre 

uma arte importada e uma cultura intimamente ligada ao universo regional do Centro-Oeste, 

procurou-se demonstrar como se deu o florescimento desta atividade na capital goiana, 

através da sistematização de seu ensino, da formação de profissionais locais, da produção 

artística na área e da abertura de espaços específicos para a sua vivência ao longo do tempo. 

Com este intento, utilizou-se como fontes de pesquisa os acervos de documentos de 

estabelecimentos vinculados ao universo da dança na cidade, documentos disponibilizados 

pelos arquivos públicos goianienses, entrevistas com profissionais locais da área e bibliografia 

selecionada sobre historiografia de Goiás e de história da dança. A análise destas fontes e das 

referências bibliográficas selecionadas demonstra que, se a dança que se propagou a partir da 

atividade de professores provenientes de outros Estados e países a partir do final dos anos 

1940 não se originou em território goiano, esta foi absorvida como elemento constituinte da 

cultura local devido à natureza de sua constituição: integradora, híbrida, possuidora tanto de 

elementos estritamente rurais quanto marcadamente urbanos. Esta peculiaridade permitiu que, 

entre as décadas de 1940 e 1990, cada vez mais professores se fixassem na cidade e 

estabelecessem seu ensino de forma permanente, introduzindo metodologias de ensino 

diferenciadas, formando bailarinos com excelência reconhecida, produzindo e participando de 

apresentações e eventos relacionados a esta atividade e promovendo esta prática sob diversos 

enfoques – como aquisição de cultura, como exercício físico, como profissão, como terapia, 

como hobby. Ao mesmo tempo, contribuiu para a constituição de um habitus local, com a 

formação de uma rede de sociabilidades que possui formas de relacionamento únicas e que 

atinge não só o público direto dos professores particulares locais e de seus espaços de 

vivência, mas também espaços públicos, como escolas e companhias de dança. 
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Abstract 

 

 

This paper aims to establish the relationship between Dancing and History, trying to 

understand how this practice integrates with Goiânia’s cultural lifestyle. Starting from the 

apparent contradiction between an imported art and a culture closely tied to the regional 

universe of Midwestern, we tried to demonstrate how this activity flourished in the capital of 

Goiás, through the systematization of its education, the training of local professionals, the 

artistic production in the area and the opening of specific spaces for its experience over time. 

According to this objective, we used different sources: the collections of documents linked to 

the dancing universe in the city, documents made available by the goianienses public files, 

interviews with local professionals and selected bibliography on Goiás historiography and 

history of dance. The analysis of these sources and the selected bibliographic references 

demonstrate that if the dance has spread from the activity of teachers from other States and 

countries from late 1940 did not originate in the territory of Goias, it was absorbed as part of 

local culture due to the nature of its Constitution: integrative, hybrid, possessor of both rural 

and urban elements. This peculiarity has allowed, between 1940 and 1990, that many teachers 

settled in the city and establish their way of teaching permanently, by introducing different 

teaching methodologies, forming dancers with recognized excellence, producing and 

participating in performances and events related to this activity and promoting this practice 

under various approaches – such as acquisition of culture,  physical exercise, as a profession, 

therapy, a hobby. At the same time, it contributed to the formation of a local habitus, forming 

a sociable network that has unique forms of relationship and reaches not only the direct public 

of local private tutors and their living spaces, but also the public spaces, such as schools and 

dance companies. 
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Resumen 

 

 

Este trabajo busca establecer las relaciones entre Danza e Historia queriendo comprender 

como esta práctica se integra a la vida cultural de Goiânia. Partiendo de la aparente 

contradicción entre un arte importada y una cultura íntimamente conectada al universo 

regional del Centro Oeste, se ha querido demostrar  como ha ocurrido el florecimiento de esta 

actividad en la capital goyana, a través de la sistematización de la enseñanza, de la formación 

de profesionales locales, de la producción artística en el área y de la apertura de espacios 

específicos para su vivencia a lo largo del tiempo. Con este propósito, se utilizaron como 

fuentes de investigación los acervos de documentos de establecimientos vinculados al 

universo de la danza en la ciudad, documentos disponibles en los archivos públicos 

goyanienses, entrevistas con profesionales locales del área y bibliografía seleccionada sobre 

historiografía de Goiás y de historia de la danza. El análisis de estas fuentes y de las 

referencias bibliográficas seleccionadas demuestra que, si la danza se que se ha propagado a 

partir de la actividad de profesores oriundos de otros Estados y países a partir del final del año 

1940 no se originó en territorio goyano, esta fue absorbida como elemento constituyente de la 

cultura local debido a la naturaleza de su constitución: integradora, híbrida, poseedora tanto 

de elementos estrictamente rurales como marcadamente urbanos. Esta peculiaridad ha 

permitido que, entre las décadas de 1940 y 1990, cada vez más profesores se quedaran en la 

ciudad y establecieran la enseñanza de forma permanente, introduciendo metodologías de 

enseñanza diferenciadas, formando bailarines con excelencia reconocida, produciendo y 

participando en presentaciones y eventos relacionados a esta actividad,  promoviendo esta 

práctica bajo diversos enfoques – como adquisición de cultura, como ejercicio físico, como 

profesión, como terapia, como hobby. Al mismo tiempo, ha contribuido para la constitución 

de un habitus local, con la formación de una red de sociabilidades que poseen formas de 

relacionamiento únicas y que alcanzan no apenas al público directo de los profesores 

particulares locales y de sus espacios de vivencia, como también espacios públicos, como 

escuelas y compañías de danza. 
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Introdução: escrito nas mãos, escrito no corpo 

 

 

Nós historiadores, ao contrário do que faz crer as dicotomias 

que atravessam nosso campo de estudo hoje, não escrevemos a 

História da margem direita ou da margem esquerda do rio, 

não podemos optar por habitar a margem do objetivismo ou a 

margem do subjetivismo, a margem da natureza ou a margem 

da cultura, a margem da realidade ou a margem da construção 

discursiva da História, pois a História em seu acontecer 

articula e relaciona todos estes aspectos e a narrativa 

histórica também deve fazê-lo. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2007: 29). 
 

 

Das formas de comunicação criadas pelo homem, a escrita parece ter se tornado a mais 

perene. Surgiu inicialmente como maneira de controlar as produções agrícolas nas antigas 

civilizações mesopotâmicas para, aos poucos, deixar de ser simples traços cuneiformes para 

abrigar em seu interior significados tão complexos por trás de um vocabulário que se estende 

tanto por milhares de idiomas falados na contemporaneidade quanto por seus antepassados 

linguísticos. Deixou de abrigar somente funcionalidades básicas, como o controle financeiro 

do reino, para também servir de suporte para a difusão de ideais e filosofias que, em alguns 

casos, ainda são base para a vida em sociedade no presente. Passou também a ser guardiã de 

memórias, pessoais e coletivas, ajudando a repassar adiante tradições, culturas, práticas, 

grandes feitos e eventos marcantes de uma geração a outra, os quais se perderiam mais 

rapidamente se fossem somente passados pela voz. Foi o acontecimento que transportou a 

humanidade da pré para a história, e tudo o que ela representava.  

A história também sofreu suas próprias mudanças. Se em determinado momento ela 

significou somente a somatória dos fatos legados a nós por seus vestígios, sendo algo que 

existia, que trazia à tona os fatos acontecidos no passado, quase que como uma explicação de 

causa e efeito para o que era vivenciado no presente, o passar do tempo a transformou na 

“ciência dos homens [...], no tempo.” (BLOCH, 2001: 55). Ela deixou de conter apenas as 

ações passadas, para se relacionar diretamente com as questões, angústias e ansiedades do 

presente. Estas mesmas modificações assinalaram que os vestígios necessários para seu 

estudo não se resumiam aos documentos escritos, e que nem sempre o que estava explícito era 

o realmente importante; da mesma maneira, ressaltaram que acreditar na neutralidade do 

historiador que narrava o que estava escrito nos documentos era tão ingênuo quanto acreditar 

que a história era uma simples relação de causa e efeito.  
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Este se tornou um universo muito mais complexo – e o tempo era o fator fundamental 

para isto. Era nele que se inseriam os significados das ações, que se estabeleciam relações que 

emergiam acontecimentos que não respingavam somente no presente, mas que poderiam 

atingir o futuro. Era na relação destas diferentes temporalidades que a emergência de cada 

acontecimento histórico se desdobrava em inúmeras possibilidades interpretativas, tornando a 

vida mais complexa por meio de um vasto campo de experiência que se refletia no presente e 

que enviava ao horizonte de expectativa distintos significados e perspectivas.   Enfim, a 

história passou a se referir ao entendimento das ações e relações humanas em um tempo 

dinâmico, com base na interpretação de seus vestígios – fossem eles escritos ou não.  

Mas que escrita era esta que servia como base para o estudo histórico? A primeira que 

vem à mente é a escrita alfabética. Mas o homem também utilizou (e utiliza) outras formas de 

linguagem para estabelecer sua comunicação com outrem. Fala, desenhos, sinais, movimentos 

corporais, códigos executados muitas vezes sem a ajuda de palavras. Sem dúvida, mais 

voláteis que os sinais gravados em papel ou outros suportes, mas não menos despidos de 

significados. O corpo produz outras escritas para se comunicar, e se faz entender também por 

meio delas. Estas escritas, não formais, também poderiam fornecer subsídios importantes para 

a compreensão das relações humanas no devir temporal.  

Entre elas, a dança parece chamar a atenção. Segundo Maribel Portinari (1989): 

 

De todas as artes, a dança é a única que dispensa materiais e 
ferramentas, dependendo só do corpo. Por isso dizem-na a mais antiga, 
aquela que o ser humano carrega dentro de si desde tempos imemoriais. 
Antes de polir a pedra, construir abrigo, produzir utensílios, instrumentos e 
armas, o homem batia os pés e as mãos ritmicamente para se aquecer e 
se comunicar. (PORTINARI, 1989: 11). 

 

 Mas o que é a dança? Em uma observação mais elementar, se trata da junção de três 

elementos básicos: espaço, tempo e movimento. Existe apenas no exato momento em que 

ocorre, sendo que cada acontecimento seu é um evento único, não passível de repetição – por 

mais que existam semelhanças entre um evento e outro. O corpo é seu instrumento por 

excelência, e é através dele que são demonstrados ideias e sentimentos em formas simbólicas 

tão necessárias para a vivência humana quanto a percepção da realidade. Dança, nesse 

sentido, pode ser manifestação sagrada, expressão humana, simbolização da realidade, 

entretenimento, arte. Independente do que seja, ela conecta um homem ao outro, ao mesmo 

tempo cristalizando e passando adiante significados através de movimentos – se constituindo, 

desta maneira, também como documento das ações e relações estabelecidas pelo homem no 
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tempo.  Não deixa de ser uma forma de escrita – não com as mãos e nem feita por elas (ou 

somente por), mas pelo corpo inteiro. Caminada (1999) ressalta que: 

 

Se considerarmos a dança como uma predisposição herdada que se 
manifesta em diversas formas de movimento e em diferentes grupos 
humanos e a associarmos, com todo o seu potencial de energia, a outros 
fenômenos da civilização, sua história poderá se constituir num fator de 
enorme importância para o estudo da espécie [...]. (CAMINADA, 1999: 01). 

 

Se eu tinha esta percepção, porém, ela estava submersa no período em que era apenas 

uma estudante de dança. Sua prática, mais que a teoria, me encantava muito mais, e era a sua 

execução perfeita que perseguia todos os dias na rotina de aulas, ensaios e eventuais 

apresentações. Parecia natural, diante deste quadro, consolidar uma carreira nesta atividade.  

Curiosamente, foi a dança que me apresentou à história e às relações existentes entre 

estes dois campos do conhecimento. Meu interesse por história da dança começou quase que 

por acaso no primeiro ano de minha graduação em Dança, cursada entre 2001 e 2004 na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Com uma bagagem artística construída 

inteiramente sobre a técnica do balé e ainda sem ter encontrado meu lugar em uma graduação 

ampla, cujos objetivos transcendem o aprendizado técnico, um belo dia perguntei a um 

professor quem era Maria Baderna. Na ocasião, ele falava sobre o nascimento dos teatros de 

revista no século XIX, mais precisamente na década de 1870, e discorria sobre o frisson 

causado pelas dançarinas francesas do Alcazar Lírico na sociedade carioca daquele período. 

Isto despertou minha memória a respeito de um livro lançado uns meses antes daquela aula 

sobre uma bailarina italiana que viera para o Brasil em 1849 e que tinha feito considerável 

sucesso no Rio de Janeiro, dentro e fora dos palcos. O maior legado dela, entretanto, pareceu 

ter sido dotar o português falado no Brasil de um vocábulo único, que não é encontrado em 

outros países falantes do mesmo idioma: baderna, hoje um sinônimo para desordem ou 

bagunça. Aquele professor não soube responder minha pergunta, o que foi suficiente para o 

início de minha primeira pesquisa.  

Desde então permaneço neste campo de investigação. Ao longo destes últimos anos, li 

livros, artigos, teses e outras referências sobre esta temática. Paralelamente, ingressei no curso 

de graduação em História, realizado entre 2006 e 2009 na Universidade Federal de Goiás 

(UFG). A junção das minhas leituras ao estudo mais aprofundado da ciência histórica 

contribuiu para que eu passasse a enxergar as relações entre dança e história de uma forma 

que, se não é a mais correta, é ao menos mais complexa. Neste processo, alguns fatos 

começaram a atrair minha atenção. O primeiro deles foi a diferença existente entre o 
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estabelecimento do ensino sistematizado de dança nos países europeus e no Brasil. Naquele 

continente foram fundadas escolas com o apoio de seus governantes – e como exemplos 

podemos citar a Academia Real  de Música e Dança fundada em 1661 por Luís XIV 

(SOARES, 2002:12) e a escola de balé fundada em 1738 na Rússia por iniciativa da 

imperatriz Ana Ivanovna (PORTINARI, 1989: 79). Segundo Resende (2010):  

 

Na Europa as escolas em sua grande maioria pertencem ao município e 
algumas já estão vinculadas às grandes companhias como por exemplo 
na Alemanha: Sächsische Staatsoper Dresden, Staatstheater Stuttgart / 
Stuttgarter Ballet, Hamburg Ballett, dentre outras. Estas escolas servem 
como ponte para as grandes companhias e têm como objetivo principal a 
preparação de futuros bailarinos que tenham condições de seguir uma 
carreira profissional e estes possam integrar à companhia oficial à qual a 
escola está vinculada. As escolas particulares, por sua vez, são as que 
mais trabalham com alunos/bailarinos “não selecionados”, disseminando 
esta arte para as pessoas que por ela se interessam 

1
.  (RESENDE, 2010b: 

06-07). 

 

Em território brasileiro, este ensino foi implantado muito mais pela iniciativa de 

artistas estrangeiros que migraram para cá e abriram academias particulares que por incentivo 

governamental. Isto acarretou no não-desenvolvimento de uma metodologia local para o 

ensino de dança (e principalmente do balé) e na subsequente importação das mesmas por estes 

estabelecimentos.  

Já o segundo se refere à invisibilidade destes estabelecimentos nas narrativas 

históricas escritas sobre a dança no país, pois a preferência dos autores recai sobre 

companhias de dança, bailarinos, coreógrafos e representações teatrais criadas. Não é 

ignorado que a maior parte dos bailarinos e profissionais desta área inicia sua formação, todos 

os anos, em alguma escola particular brasileira; contudo, quando aparecem nos escritos 

publicados sobre história da dança, são apresentados de forma lacônica em poucas linhas, 

quando muito um parágrafo.  

 Esta aparente invisibilidade não impede que tais escolas estabeleçam relações com 

profissionais e companhias renomadas, através da contratação de coreógrafos para montar 

seus espetáculos, do convite de bailarinos para dançar em suas apresentações e do 

                                                           
1
 Respectivamente, estes são o Teatro da cidade de Dresden, o Teatro Municipal de Stuttgart e o Ballet de 

Hamburgo. Ainda segundo esta autora, no primeiro foram estreadas várias óperas de Richard Wagner e a 

Palucca Schule Dresden é a escola responsável por fazer a ponte com o teatro. Já o Teatro Municipal de Stuttgart 

foi dirigido pelo sul-africano John Cranko, que escolheu como sua primeira bailarina a brasileira Márcia Haydée; 

após a morte de Cranko, Haydée assumiu a direção da companhia e foi fundada em homenagem ao coreógrafo a 

John Cranko Ballet School, considerada uma das escolas alemãs de maior prestígio. Por fim, à frente do Ballet 

de Hamburgo se encontra John Niemayer, um dos coreógrafos mais aclamados da atualidade. Ver RESENDE 

(2010b: 06).  
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oferecimento de cursos específicos com professores famosos. Além disso, costumam se unir 

em associações próprias para defesa de interesses diversos, que vão desde a locação de teatros 

em conjunto para a apresentação de seus alunos quanto à organização de festivais para 

promoção de seus trabalhos, passando ainda pela regulamentação profissional dos 

estabelecimentos vinculados a estes órgãos. As academias de Goiânia não são exceção neste 

panorama: desde a abertura da primeira delas, em 1973, elas têm investido maciçamente na 

formação de alunos através da inserção de técnicas específicas de dança na cidade, da 

contratação de professores estrangeiros, do convite a coreógrafos e bailarinos para 

participação em seus espetáculos, da promoção de mostras e festivais de dança locais e da 

participação em eventos regionais, nacionais e internacionais. Também contribuíram para a 

formação de bailarinos, professores e outros profissionais, os quais atuam tanto dentro quanto 

fora da capital goiana. Mesmo assim, elas pouco aparecem na nascente historiografia de dança 

local.  

 Ao mesmo tempo em que o trabalho destas academias se fazia presente em toda a 

cidade, percebia um estranhamento em relação a ele. Primeiro, devido à percepção do senso 

comum de que a capital do Estado se encontrava muito mais ligada a uma cultura com traços 

predominantemente sertanejos e que considerava, portanto, a dança desenvolvida e trabalhada 

por estes estabelecimentos como algo estranho à cultura local – ela era reconhecida e 

aprovada pela população, mas não era algo que fazia realmente parte do universo cultural 

local. Segundo, devido à constatação de que a historiografia de dança local que passou a ser 

construída principalmente a partir da década de 1990 não contemplou, até o momento, o 

trabalho desenvolvido por estes locais particulares como um objeto de pesquisa válido para a 

constituição da mesma. Estes se tornaram os dados do meu problema: como a dança praticada 

nestes lugares se articulava à cidade? Formulei como hipótese inicial que o trabalho 

desenvolvido pelas academias particulares e pelos profissionais que por elas circulavam 

tiveram influência expressiva sobre a construção, o crescimento e a expansão do universo da 

dança em Goiânia.  

A análise dos documentos pesquisados e a leitura das referências bibliográficas 

selecionadas apontaram outras possibilidades: a) o florescimento da prática da dança na nova 

capital se relacionava mais com a cultura sincrética goiana, a qual admitia tanto elementos 

tipicamente sertanejos quanto urbanos, que com o projeto de modernização pensado para 

Goiás nos anos 1930 e concretizado, em parte, pela construção de Goiânia; b) a ocorrência de 

modificações na forma da prática da dança ser pensada na cidade a partir da adoção de uma 

concepção pedagógica única; c) a transformação da dança de uma prática essencialmente de 
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elite entre os anos 1940 e 1960 para a ampliação de seu ensino para a classe média a partir da 

década de 1970. 

 Inicialmente delimitei como objeto um grupo específico de escolas goianienses que 

possuem práticas semelhantes de trabalho e que são reconhecidas pela qualidade do ensino 

que oferecem. Elas apresentavam como peculiaridade o fato de seus proprietários terem 

recebido a mesma formação, apesar de terem efetuado mudanças em suas formas de ensino ao 

longo do tempo. Foram abertas paulatinamente entre as décadas de 1970 e 1990 e 

permanecem em atividade até o presente. Também participam de uma associação própria que 

busca regulamentar as atividades das academias particulares de dança da cidade, sejam elas 

filiadas ou não à entidade. Floresceram em um lugar que apresenta como estereótipo cultural 

ligações muito firmes com o meio rural. 

 Elegi como documentação principal o que estas academias nomeiam currículos: 

certificados de cursos, grades de horários, programas de espetáculos, certificados de cursos, 

fotografias, filmagens, entre outros. Mas quanto mais avançava na pesquisa e análise da 

documentação selecionada, verificava a existência de uma grande circulação de pessoas entre 

estes espaços, oriundas de uma mesma formação, mas que, com a passagem dos anos, 

transformaram este ponto de partida idêntico em caminhos quase que distintos. Estes 

caminhos, porém, dialogavam entre si – em grande parte devido ao esforço destes 

profissionais em estabelecer uma sistematização de ensino de dança que realmente formasse 

profissionais qualificados, mas que não excluíam de vista outras possibilidades de prática da 

dança. Isto levou a uma percepção de que não eram somente as academias que deveriam ser 

levadas em consideração, mas também os profissionais que nelas atuavam. Afinal, quem eram 

estas pessoas, o que faziam, como tinham se iniciado nesta atividade?  

Ao mesmo tempo, acreditei ser necessário desatar o nó desta sapatilha por outra ponta. 

No caso, pelo início das aulas de dança na capital, ainda no final dos anos 1940. Para tanto, 

retornei à minha pesquisa anterior que apresentava tal temática, analisando a documentação 

pesquisada para tanto pela ótica destas novas questões. Tanto a documentação atual quanto a 

que já tinha sido objeto de análise pareciam apontar para a formação e existência de uma 

dança local que diferia da visão quase que esmagadora de seu significado como arte (embora 

este não fosse excluído como significado de dança) e que demonstrava o quanto esta aparente 

dicotomia entre cultura sertaneja e arte estrangeira era falha. Isto contribuiu para que meu 

objeto passasse a ser mais que as academias particulares de dança inicialmente selecionadas, 

para se transformar nos profissionais desta área que desenvolveram trabalhos que se tornaram 

referência na cidade em um recorte temporal mais alongado, que abrangia desde o final da 
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década de 1940 ao término da década de 1990. Para tanto, além dos acervos disponibilizados 

pelas academias Ballet Henrique Camargo, Dança & Cia, Energia Núcleo de Dança, Mvsika! 

Centro de Estudos e Studio Dançarte, também foram pesquisados e analisados os documentos 

disponibilizados e que se referiam a este tema pelo Arquivo Histórico do Estado de Goiás, 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do 

Brasil Central.  

Entretanto, nem sempre os documentos pesquisados conseguiam responder a todas as 

hipóteses formuladas durante o período da pesquisa – pois paralelamente à tradição de ensino 

predominantemente oral da atividade de dançar, parte de sua história não se encontrava 

somente escrita no papel. Alguns fatos, padrões, sistematizações e relações não se 

encontravam escritos no papel, mas estavam gravados na memória de alguns personagens 

representativos do mundo da dança goianiense, quando não do universo das artes local.  Foi 

necessário, diante desta constatação, a produção de fontes auxiliares na forma de entrevistas 

com pessoas selecionadas da área. Para tanto, usei a metodologia da História Oral, na 

tentativa de obter falas imbuídas de rememorações e que poderiam expressar lembranças, 

perspectivas, opiniões, sentidos, sentimentos e crenças. Estas falas foram articuladas em um 

todo narrativo e postas para dialogar tanto com outras documentações quanto com o 

arcabouço teórico selecionado, buscando-se transformar memórias em história.  

Foram entrevistadas pessoas nativas que se profissionalizaram em dança, bailarinos 

que iniciaram sua formação técnica na cidade e desenvolveram suas carreiras em outros 

locais, proprietários e ex-proprietários de escolas de dança e professores estrangeiros que se 

encontram radicados em Goiânia. Minha escolha se justificou pelo fato de a dança ter sido 

ensinada primeiramente por professores estrangeiros radicados na cidade, desde o final da 

década de 1940, por se ter casos documentados de bailarinos locais que se aperfeiçoaram fora 

do estado (e que voltaram para a cidade) e de profissionais que tiveram sua formação única e 

exclusivamente aqui, sendo reconhecidos como bons profissionais. Embora a maior parte dos 

entrevistados fossem sujeitos, em suma, comuns, que optaram por uma profissão artística, eles 

se destacavam entre os demais componentes deste meio por terem tido uma carreira relevante 

na dança, dentro e fora da cidade, e terem sua contribuição para a manutenção desta arte em 

Goiânia reconhecida tanto por seus pares quanto pela comunidade da qual fazem parte.  

Previ, inicialmente, realizar quatro entrevistas; mas à medida que estas foram sendo 

feitas, novos questionamentos eram formulados e novas indicações de fontes me eram dadas 

pelos próprios entrevistados. No total, foram realizadas dez, das quais também constam as 

memórias de ex-alunos de dança que não seguiram carreira na área, de professores que se 
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radicaram fora do país e de coreógrafos de outros lugares que desenvolveram projetos curtos 

com escolas locais. Elaborei um roteiro para a realização de todas que continham algumas 

questões norteadoras (ANEXO A), mas parti da compreensão de que o entrevistado era quem 

fornecia os rumos para o diálogo à medida que expunha suas memórias e suas perspectivas. A 

leitura e análise sistemática destas fontes, conjugadas com o suporte fornecido pelas 

referências bibliográficas pertinentes ao tema permitiram entrever que não só uma 

sistematização de ensino consistente fora articulada na cidade ao longo do tempo, mas que 

toda uma rede de sociabilidades ocorria localmente através da prática da dança, apesar da 

contradição de que esta não era uma atividade pertencente à cultura local.  

Esta aparente contradição foi meu ponto de partida para o primeiro capítulo. Nele 

sinalizo a existência de dois eventos importantes para a dança em Goiânia ocorridos em 1973: 

o início das aulas de dança em uma disciplina do curso de Educação Física da Escola Superior 

de Educação Física do Estado de Goiás (ESEFEGO) e a abertura da academia Mvsika! Centro 

de Estudos, que implantou a metodologia de ensino inglesa para balé na cidade. Busquei 

interpretar a estranheza entre o estabelecimento de profissionais e espaços dedicados a esta 

área na cidade mediante uma cultura predominantemente sertaneja a partir da hipótese que a 

dança trabalhada, em princípio estrangeira, fora absorvida, aglutinada, naturalizada pela 

população local e caracterizada com traços próprios. Percebi que a resposta para tal hipótese 

não se encontrava na análise da documentação existente entre 1970 e 1990, mas nos que se 

referiam às décadas de 1940 a 1960. Paralelamente a esta análise documental, para 

compreender que tipo de cultura se configurara ao longo dos anos na cidade (e também no 

Estado) também foi importante analisar a historiografia goiana sobre o tema, principalmente 

os estudos acadêmicos publicados nas três últimas décadas e cujos interesses recaem sobre os 

primeiros anos de vida da cidade.   

A construção de Goiânia é um tópico extremamente debatido dentro da historiografia 

do Estado. Foi projetada como uma cidade moderna nos anos que se seguiram à Revolução de 

1930 e à ascensão de Pedro Ludovico Teixeira ao poder; foi utilizada politicamente como 

forma de esvaziar o poder político dos grupos oligárquicos locais para consolidação dos 

grupos ligados ao novo interventor; foi povoada por famílias das cidades interioranas do 

Estado que reproduziram na nova capital hábitos e costumes tidos como provincianos, ao 

invés de representativos da cidade moderna que era desejado construir. Os hábitos goianienses 

(e goianos) não se apresentavam tão provincianos quanto parecia, porém: tanto os estudos 

acadêmicos analisados quanto as referências bibliográficas locais sobre arte demonstravam 

que a sociedade tinha à sua disposição, como formas de expressão, linguagens artísticas 
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diferenciadas – como a música, as artes cênicas, a dança. Estas poderiam assumir formas tão 

diferentes quanto uma folia de reis e uma valsa, ou a composição de um tema musical sacro e 

a exibição de uma ópera. A população conhecia, aprendia, lia e estudava tais artes, aplicando-

as ao seu meio. Ainda mais: expunham suas ideias, comunicavam-se, debatiam, discordavam 

entre si, se socializavam com estas ferramentas – dentre os autores pesquisados, Belkiss 

Spencière Carneiro de Mendonça (1981) foi a que expôs esta faceta da sociedade goiana de 

forma mais contundente. Construíam uma cultura peculiar, misturada, híbrida, a partir de 

elementos locais e de elementos estrangeiros recebidos ao longo do tempo. Contribuíam para 

a construção de uma cidade moderna, não conforme o planejado pela política oficial, mas de 

acordo com a própria compreensão do que modernidade significava para eles. Tanto quanto a 

cultura, a modernidade também se fazia peculiar – conforme assinalado por Marshall Berman 

(2007).  

Defendo que foi esta cultura híbrida a responsável pela recepção das primeiras 

professoras de balé da cidade. Embora reproduzindo os padrões pelos quais o ensino da dança 

passou a existir no país e atingindo somente os segmentos sociais mais abastados da 

sociedade, ela aos poucos deixou de ser somente um meio para aquisição de refinamento 

pessoal para, aos poucos, se transformar em possibilidade profissional. Era um ambiente 

acompanhado de perto pelas famílias, entre um misto de aprovação pela visibilidade social 

proporcionada e de desconfiança, já que havia a perpetuação da ideia de que esta era uma 

prática essencialmente feminina. Seus professores não só faziam parte da mesma faixa 

econômica de seus alunos, como também participavam dos mesmos eventos sociais que eles – 

fortalecendo laços de amizade que permitia a circulação e a aceitação do trabalho 

desenvolvido por esta esfera social. Ao mesmo tempo, era utilizada como ferramenta 

educacional e auxiliava na difusão de ideais sociais e políticos, o que me levou a afirmar que 

a dança, para Goiânia, não se tratava apenas de uma arte, uma prática importada, mas de um 

habitus desenvolvido e configurado de acordo com as peculiaridades culturais goianienses. 

Para tanto, utilizei como base teórica para estas afirmações os pressupostos defendidos por 

Norbert Elias (2011).   

A partir disto, no segundo capítulo procurei demonstrar como este habitus local sofreu 

transformações a partir dos anos 1970, com a abertura da primeira academia de dança na (e 

da) cidade. Retomei como se deu o desenvolvimento da dança em seu local de origem 

(Europa) e no Brasil, ressaltando as especificidades de cada espaço. A comparação entre o 

estabelecimento da dança no principal eixo econômico do país (Rio de Janeiro - São Paulo) e 

em Goiânia demonstrou que o mercado local era muito mais voltado para o ensino das 
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principais linguagens de dança teatrais, como o balé, jazz, dança moderna / contemporânea e 

sapateado que a dinâmica vivenciada naqueles grandes centros entre academias particulares, 

escolas públicas e companhias profissionais. Havia talentos que eram lapidados na cidade, 

mas pouco mercado para absorvê-los. Diante deste quadro, a solução era ou se radicar em 

outros centros mais expressivos nesta área ou criar outras possibilidades de vivência para a 

dança – e também de constituição do mercado local. Neste sentido, identifiquei algumas 

padronizações, como a contratação recorrente de professores estrangeiros para trabalhar nas 

academias abertas pelo grupo de professores formados a partir da metodologia inglesa 

inserida pelo Mvsika! Centro de Estudos; o desenvolvimento de projetos curtos com pessoas 

da área reconhecidas nacionalmente; a introdução e consolidação de outras metodologias, 

apesar da grande influência sofrida em suas formações compartilhadas.  

Na leitura e análise dos documentos disponibilizados pelas academias particulares 

selecionadas, uma peculiaridade me atraiu de modo especial. Neles eram forjadas diferentes 

possibilidades para dança, não só em relação à sua prática, mas também ao significado que 

poderia adquirir. Para eles, a dança poderia ser arte, cultura, forma de expressão, terapia, 

exercício físico e estético – podia ser tudo ao mesmo tempo, ou somente emitir um destes 

significados. E isto me fez comparar com a concepção de dança difundida pela bibliografia 

especializada desta área. Com uma exceção, todos partiam da conjugação da dança como 

movimento, tempo e espaço para afirmá-la como quase que exclusivamente uma arte do 

movimento. Nos documentos analisados, as concepções forjadas não tinham o caráter de 

exclusividade, permitindo a rotatividade entre todos para melhor se ajustar ao uso que era 

feito da prática. A face da arte caminhava lado a lado com as outras faces, não estava acima 

das demais conforme o apregoado pelos livros de história da dança consultados.  Mas há uma 

contradição neste ponto, pois embora concebam a dança como uma prática com múltiplas 

possibilidades, salientam que seu aprendizado ocorre somente pelos caminhos pré-

determinados existentes nestas escolas – e que não deixa de remeter à implantação do ensino 

do balé em território nacional. E tão peculiar quanto a concepção elaborada localmente são as 

relações vivenciadas entre profissionais e público frequentador destes espaços. Embora esta 

prática atinja, majoritariamente, a classe média, as ideias forjadas por estes profissionais 

parecem atingir toda a população. A familiaridade funciona como base para o estabelecimento 

das relações entre professores e alunos, comportamento que eventualmente gera críticas 

contundentes relacionadas à formação destes últimos.  

Diante disto, questionei sobre como estas concepções e formas de relacionamento 

eram passados para a população goianiense. A rotina de trabalho cotidiano, as propagandas 
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veiculadas, os professores contratados, as metodologias empregadas, os cursos oferecidos, os 

espetáculos apresentados e a participação e organização de eventos contribuíam para que 

houvesse visibilidade constante destes professores não só perante seu público habitual, mas 

também perante o restante da sociedade local. Além disso, eles também se envolviam em 

debates, em diálogos, defendiam seus próprios pontos de vista sobre o que era a dança, ou 

quais rumos ela deveria tomar. Foi justamente sobre estas falas diferenciadas encontradas e 

emitidas pelos acervos estudados que me debrucei no terceiro capítulo. Tanto a concepção de 

dança destes professores quanto as formas de relações são sedimentadas através de três 

grandes temas, os quais englobam desde os benefícios estéticos e terapêuticos proporcionados 

pela prática regular da atividade até as reclamações sobre o descaso publico por esta arte, 

passando ainda pela preocupação da formação de profissionais competentes e de grupos e/ou 

companhias de dança vinculadas às escolas que dirigem. Nem sempre os enunciados 

proferidos correspondiam às realidades mostradas pelos próprios acervos, mas mesmo alguns 

eventuais descompassos foram importantes para mudanças importantes com a passagem do 

tempo – como a divulgação do balé como uma atividade para todas as idades e a abertura 

paulatina de escolas e companhias de dança na cidade, assim como a elaboração de projetos 

nesta área que atingissem um público que não circulava pelas academias particulares.  

Na pesquisa, leitura e análise dos documentos selecionados para esta pesquisa, na 

leitura da bibliografia de referência que utilizei como suporte para a análise documental, nas 

entrevistas realizadas e nos vídeos assistidos, sabia que encontraria algo que fosse capaz de 

contribuir para a construção desta história. Confesso, porém, que não sabia exatamente o que. 

Percorrer este labirinto me deixando guiar pelas pistas que cada frase e imagem me dava não 

foi exatamente uma jornada tranquila. Não foram poucas as vezes que me perdi entre as 

esquinas e encarei becos sem saída. Também não foram poucos os momentos em que tive que 

refazer meus passos e encarar os sinais do caminho por outros prismas. Mas, se ao invés disto 

eu simplesmente tivesse me recusado a ser guiada pelos acervos, seus eventos e personagens 

para guiá-los, até mesmo à revelia, criaria outra escrita – talvez mais pertinente aos meus 

próprios pressupostos (afinal, quem não os têm?). A jornada talvez tivesse sido mais 

tranquila; contudo, não teria sido tão prazerosa, e muito menos tão válida.  

O que encontrei nesta jornada foi que a dança em Goiânia é um universo que apresenta 

tanto tradições quanto contradições. Algumas são incorporadas de fora, outras são forjadas 

dentro da cidade, mas todas fortalecem um costume, uma prática, um hábito que não só faz 

parte da vida social e cultural local, mas que as constituem e atende às configurações 

determinadas por elas, e não às configurações de outros lugares, espaços e pessoas. Absorve 
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elementos distintos entre si, para fundi-los e transformá-los em algo diferente, em algo único 

– em algo seu, e não do outro.  

 

 



Capítulo 1 

 

Impressões fugidias: as relações entre Goiânia, cultura e dança 

  

 

As leis da vida são as mesmas leis da dança, não há como fugir 

disso. (VIANNA, 2005: 34). 

 

 

1.1 – A observação da dança em Goiânia 

 

 

 A observação da vida cultural e artística goianiense desvela como a dança contribui 

para o crescimento e renovação desse campo; o cenário atual da dança na cidade permite 

entrever que ela permeia a cultura local de maneiras distintas – desde o ensino 

profissionalizante e formação de companhias profissionais locais, à abertura de cursos de 

graduação e pós-graduação nessa área, passando ainda pela dança-educação e pela exibição de 

eventos a ela relacionados, de porte regional e nacional.  Portanto, vejo que falar de dança 

nesse contexto significa se referir a um gênero, cuja finalidade é a expressão do aspecto 

artístico humano por meio do significado atribuído ao movimento, dentro de uma perspectiva 

e espaço cênico previamente definido, resultando numa simbolização da realidade – ou seja, a 

dança teatral e suas principais técnicas, como o balé clássico, a dança moderna e a dança 

contemporânea, entre outras 
1
.  

 Compreendo que a atual expansão e consolidação dessa modalidade na cidade 

ocorreram mediante as práticas de dança existentes desde a década de 1940 e a inserção de 

novas práticas a partir do mesmo período, constituindo como campo possível para a 

emergência da dança teatral. Em pesquisa realizada anteriormente 
2
, observei que diversos 

atores exerceram influência nesse processo, desde professores de passagem pela cidade a 

jovens bailarinas locais, passando ainda por membros da alta sociedade goianiense e grupos 

políticos em disputa pelo poder.  

                                                 
1
 Excetua-se, nessa definição, a dança-educação, que enfatiza o aspecto lúdico-educativo da dança que, quando 

inserida na rede de ensino formal, procura integrar os saberes formais escolares ao conhecimento prévio do 

estudante, para lhe proporcionar mais uma maneira de internalização das informações do mundo que o cerca, e a 

se expressar nele. Sobre isso, ver LABAN (1990) e ALMEIDA (2001).  
2
 Ver SCHIFINO (2009). 
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Nos anos 1970, a introdução de uma metodologia de ensino para o balé clássico, 

reconhecida internacionalmente, e a consolidação das danças moderna e contemporânea na 

cidade intensificaram as relações da dança teatral com a cultura goianiense. No primeiro 

destes eventos, a fundação da academia Mvsika! Centro de Estudos, sedimentou 

permanentemente o ensino do balé na cidade, principalmente após a contratação de Heulwen 

Price 
3
, professora inglesa credenciada pela Royal Academy of Dancing (R.A.D.) 

4
, que aqui 

implantou esta metodologia de ensino.  

Já no segundo deles, o trabalho inicial da professora Lenir Miguel de Lima na 

disciplina de Rítmica, da grade curricular do curso de Graduação em Educação Física da 

ESEFEGO, foi preponderante para o crescimento da dança moderna e contemporânea local. 

Apesar do nome, tratava-se de um curso no qual se ministrava aulas de dança com a utilização 

da metodologia criada por Helenita Sá Earp e que era denominada Sistema de Dança 

Universal (SDU). Esta metodologia se baseava nos fundamentos estabelecidos por Dalcroze 

(para a música) e nos estabelecidos por Isadora Duncan (para a dança) unidos a um estudo 

aprofundado do movimento corporal. A partir destes acontecimentos, definiu-se uma 

pluralização dos focos de ensino da dança, a diversificação de suas técnicas e sua interação 

com outras linguagens artísticas.  

 Desde então, houve um aumento considerável do número de academias e escolas 

dedicadas ao ensino de diversas técnicas de dança teatral na cidade. Nesta pesquisa, meu 

ponto de partida foram os rastros deixados por suas práticas 
5
 para tentar identificar como elas 

se integram à história de Goiânia. Inicialmente, estabeleci como limite temporal as décadas de 

1970 e 1990, e delimitei como grupo de academias a ser estudado as que foram abertas e 

permaneceram em atividade durante todo este período. Tal escolha foi pautada a partir de 

algumas inferências: 1ª) este pequeno grupo foi (e ainda é) o responsável pelo ensino e 

                                                 
3
  Em minha pesquisa anterior, afirmei que “ela foi a grande responsável pela implantação da metodologia de 

ensino da R.A.D. na cidade, além de ter sido a professora de praticamente todas as atuais donas de academias de 

dança em Goiânia.” (SCHIFINO, 2009: 43).  
4
 De acordo com Ryman (1997: iii), em 1920, o então editor da revista inglesa The Dancing Times, Philip 

Richardson, formou a Associação de Professores de Dança da Grã-Bretanha reunindo um grupo de famosos 

professores de dança com o objetivo de melhorar o ensino do balé clássico por meio da criação de uma 

metodologia diferenciada para este fim. Os professores reunidos eram Adeline Genée, Tamara Karsavina, Lucia 

Cormani, Phyllis Bedells e Edward Espinosa. Em 1936, a Associação obteve reconhecimento por seus esforços 

da monarquia inglesa e se tornou a Royal Academy of Dancing. Ao longo do tempo, a organização se expandiu 

pelo mundo, continuando com sua missão de busca pela excelência no ensino do balé clássico e com a política 

de se criar novas formas de assistência a professores e alunos filiados à metodologia inglesa no desenvolvimento 

de seus estudos.  
5
 Práticas, ao longo deste trabalho, são consideradas como os objetos aos quais o discurso histórico faz referência 

(CHARTIER, 2002). Nesta perspectiva, práticas de dança denominam eventos como oferecimento e frequência 

de cursos na área, apresentações, festivais, competições, entre outros, que sinalizem a ocorrência real desta 

atividade no recorte temporal especificado.    
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formação profissional de uma parcela expressiva dos alunos de dança da capital, e se 

tornaram, ao longo do tempo, o grupo das maiores academias de dança da capital; 2ª) os 

profissionais destes estabelecimentos possuem a mesma formação de base, a qual foi 

proporcionada pela professora Heulwen a partir de 1975, ainda que alguns deles tenham 

aderido a outras metodologias de ensino e concepções de dança ao longo do tempo; 3ª) estas 

escolas buscam regulamentar, desde 2000, as atividades de todas as academias particulares de 

dança de Goiânia, sejam elas ligadas a este passado compartilhado por este pequeno grupo ou 

não. São elas: Mvsika! Centro de Estudos, Energia Núcleo de Dança, Studio Dançarte, Sinhá 

Jazz, Allegro Studio de Dança, Simone Magalhães Núcleo de Dança, Ballet Henrique 

Camargo e Dança & Cia.  

 O surgimento deste conjunto de estabelecimentos dedicados ao ensino desta arte na 

capital goianiense não deixou de me causar certa estranheza, pois colocava em xeque a ideia 

proveniente do senso comum de que a cultura local era muito mais ligada ao meio rural – e 

aos valores sertanejos, tradicionais e interioranos nos quais sua população (cuja maior parte 

era oriunda de cidades menores do interior de Goiás) estava imersa, principalmente nas suas 

primeiras décadas de existência. O contraste entre esta vertente sertaneja e uma linguagem 

artística marcadamente urbana, apesar de sua constituição inicial ter sido fortemente 

influenciada pelo universo das danças camponesas e populares, não deixa de consolidar a 

ideia de que o ensino, os produtos, as manifestações artísticas possibilitados por estes 

estabelecimentos em solo local não seja mais que a absorção de uma arte estrangeira pela 

cultura da sociedade goianiense. Esta dança parece ser algo anômalo, que foi absorvido pouco 

a pouco durante a passagem do tempo até encontrar seu devido espaço dentro das 

manifestações artísticas e culturais da cidade. Algo que auxiliava para situar Goiânia ao lado 

das capitais brasileiras mais vibrantes neste tipo de manifestação e produção artística.  

 Estes estabelecimentos, entretanto, não possuem vida própria: foram erigidos por 

pessoas que neles trabalham, ensinam e, em última instância, realizam sonhos – seus e de 

outrem. Retornam todos os dias para as mesmas salas, executam os mesmos movimentos, 

ouvem as mesmas melodias e sonoridades rítmicas, circulam entre lugares semelhantes. Olhar 

além das paredes para enxergar as faces que povoam estes lugares me fez perceber que se a 

arte ensinada é estrangeira, as pessoas que a espraiam não o são. Os proprietários e grande 

parte dos demais docentes que atuam nestas academias, assim como seus alunos, foram 

criados imersos nesta cultura que é classificada como rural – muito embora, aparentemente, 

pouco ou nada compartilhem dela.  
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 Mais importante do que questionar se tal dicotomia é real ou não, é conseguir 

interpretar os sinais que ela emite. Neste sentido, o trabalho do sociólogo Norbert Elias (2011) 

auxilia a observação de que um dado ou comportamento assumido como natural do ser 

humano, na realidade, sofreu ao longo do tempo um processo intenso de naturalização para 

que correspondesse (ou não) aos anseios distintos de diferentes grupos sociais. Em O 

processo civilizador (2011), ele partiu do questionamento de como ocorreu o processo que 

formatou os tipos de comportamentos atuais considerados civilizados e atuais do homem para 

defender que o processo de formação das atitudes consideradas civilizadas se deu lentamente, 

ao longo de séculos. Para tanto, ele analisou no primeiro volume deste manuscrito diverso 

manuais de comportamento publicados entre a Idade Média e o século XIX em território 

europeu; aliando esta analise ao estudo dos costumes e formações sociais das sociedades 

alemã, inglesa e francesa em períodos específicos dentro do recorte temporal assinalado, Elias 

demonstrou tanto como foram forjados os conceitos de cortesia, civilidade e civilização 
6
 e 

como estes assinalam estágios diferenciados de desenvolvimento social. Neste aspecto, este 

sociólogo determina que o conceito de configuração, com a projeção da imagem de 

indivíduos (ou grupos / sociedades diferentes) “[...] ligados uns aos outros por um modo 

específico de dependências recíprocas e cuja reprodução supõe um equilíbrio móvel de 

tensões” (CHARTIER, 2002: 100), pode ser uma ferramenta útil para o estudo das sociedades 

humanas: 

 

O que temos em mente com o conceito de configuração pode ser 
convenientemente explicado com referências à danças de salão. [...] 
Pensemos na mazurca, no minueto, na polonaise, no tango, ou no 
rock’n’roll. A imagem de configurações móveis de pessoas 
interdependentes na pista de dança talvez torne mais fácil imaginar 
Estados, cidades, famílias e também sistemas capitalistas, comunistas e 

                                                 
6
 Segundo Elias (2011: 107-109), “cortesia referia-se inicialmente às formas de comportamento que se 

desenvolveram nas cortes dos grandes senhores feudais. Ainda durante a Idade Média, porém, o significado da 

palavra perdeu muito de sua limitação original social à “corte”, entrando também em uso nos círculos burgueses. 

Com a lenta extinção da nobreza guerreira baseada no cavaleiro e no senhor feudal e a formação de uma nova 

aristocracia de monarcas absolutos no curso dos séculos XVI e XVII, o conceito de civilidade elevou-se 

lentamente à categoria de comportamento social aceitável. A cortesia e a civilidade conviveram lado a lado 

durante o período da sociedade de transição da França do século XVI, que era um misto de sociedade 

cavaleirosa-feudal e de monarquia absoluta. No século XVII, porém, o conceito de cortesia saiu, gradualmente, 

de moda na França. [...] Tal como o conceito de cortesia antes, o de civilidade começa lentamente a afundar. 

Pouco depois, o conteúdo deste e de termos correlatos é absorvido e ampliado em um novo conceito, na 

expressão de uma nova forma de autoconsciência, o conceito de civilisation. Cortesia, civilidade e civilização 

assinalam três estágios de desenvolvimento social. Indicam qual sociedade fala e é interpelada. Não obstante, a 

mudança concreta no comportamento das classes altas, a expansão de modelos de comportamento que, daí em 

diante, serão chamados de “civilizados” ocorrem [...] na fase intermediária. O conceito de civilização indica com 

clareza, em seu uso no século XIX, que o processo de civilização – ou, em termos mais rigorosos, uma fase 

desse processo – fora completado e esquecido. As pessoas querem apenas que esse processo se realize em outras 

nações, e também, durante um período, nas classes mais baixas de sua própria sociedade [...].” 
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feudais como configurações. Usando este conceito, podemos eliminar as 
antíteses, chegando finalmente a valores e ideais diferentes, implicados 
hoje no uso das palavras “indivíduo” e “sociedade”. Certamente podemos 
falar na dança em termos gerais, mas ninguém a imaginará como uma 
estrutura fora do indivíduo ou como uma mera abstração.  As mesmas 
configurações podem certamente ser dançadas por diferentes pessoas, 
mas, sem uma pluralidade de indivíduos reciprocamente orientados e 
dependentes, não há dança. Tal como todas as demais configurações 
sociais, a da dança é relativamente independente dos indivíduos 
específicos que a formam aqui e agora, mas não de indivíduos como tais. 
Seria absurdo dizer que as danças são construções mentais abstraídas de 
observações de indivíduos considerados separadamente. O mesmo se 
aplica a todas as demais configurações. (ELIAS, 2011: 240-241).  

 

 Olhando por este prisma, o que de fato é demonstrado por este aparente contraste entre 

dança e a cultura local? O que as práticas e falas das pessoas que vivem neste universo têm a 

dizer sobre esta relação dada como natural? Para responder tais perguntas, creio ser necessário 

retroceder além do recorte temporal que estabeleci inicialmente nesta pesquisa, ampliando-o, 

para alcançar as primeiras décadas de vida de Goiânia, na tentativa de estabelecer a relação 

entre o cotidiano de sua população e as práticas de dança por ela executadas.  

 

 

1.2 – Entre o moderno e o contraditório, o híbrido: Goiânia 

 

1.2.1 – Goiânia e a modernidade 

 

Os acontecimentos que resultaram na construção da cidade de Goiânia e na 

transferência da capital são extremamente marcantes na historiografia goiana porque 

estabelecem uma mudança significativa na existência de Goiás. Dentre as suas obras mais 

recentes, a tese do historiador Cristiano Alencar Arrais (2008) e a dissertação do historiador 

Eliézer Cardoso de Oliveira (1999) permitem pensar de maneira diferenciada a unicidade 

deste evento histórico.  

Interessado nas formas de articulação e mobilização da experiência do tempo na 

sociedade, Arrais (2008) voltou-se para o estudo de como isto ocorreu em três momentos 

específicos da história da urbanização brasileira, a saber, a construção de Belo Horizonte (em 

1897), a construção de Goiânia (em 1942) e a construção de Brasília (em 1960). Absorvidas 

como símbolos de novos tempos, este autor acredita que os discursos políticos proferidos por 

ocasião das construções das três cidades e das respectivas transferências das capitais (de 

Minas Gerais, de Goiás e do Brasil) recorreram a formas específicas de representação do 
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tempo para justificar e legitimar estas ações. Para tanto, ele utilizou como fontes documentais 

a historiografia produzida no período de construção de cada uma das cidades estudadas, 

fontes urbanísticas, arquitetônicas e a documentação oficial originada no período de 

construção das mesmas.  

  Neste primeiro estudo, meu interesse recaiu, principalmente, sobre a forma de 

representação e articulação do tempo na cidade de Goiânia. Não foram utilizados somente os 

documentos produzidos contemporaneamente ao período de construção da nova capital para a 

escrita da historiografia mudancista. Nele, também foram rememorados ocasiões no passado 

em que se debateu a ideia de mudança da capital. Porém, o marco decisivo para que este 

intento ocorresse era a Revolução de 1930 – mesmo que este, aparentemente, representasse 

uma versão atualizada do bandeirantismo dos séculos XVII e XVIII através da Marcha para o 

Oeste ou que, em nível regional, não houvesse tanta diferença ideológica entre o coronelismo 

da oligarquia dos Caiado e o grupo “revolucionário, liberal e democrático” representado pelo 

interventor Pedro Ludovico Teixeira.  A construção de Goiânia foi parte importante do 

discurso político de inserção do Estado na modernidade, embora o cotidiano vivido por seus 

primeiros habitantes demonstrasse que havia uma distância muito grande entre o discurso e a 

realidade: prédios públicos construídos de acordo com os mais novos projetos de urbanização 

para o período e casas consideradas modelos pelos seus materiais e formas de construção, as 

quais co-existiam em terrenos quase baldios e em ruas desertas, em uma cidade onde era 

quase que constante a falta de energia elétrica e de água.  

Embora seja compreensível a equivalência de sentido inerente aos termos “moderno” e 

“atual”, entendo por moderno a indicação da criação e vivência de experiências totalmente 

novas, transformando o presente em algo contrastante com o até então vivido e que foi 

destruído pela emergência desta nova experiência. E isto remete a uma ideia de modernidade 

cujo universo é paradoxal, contraditório e destruidor tanto de histórias e tradições para impor 

sua própria história e variedade de tradições quanto das construções que são realizadas em seu 

interior (BERMAN, 2007). Por conseguinte, o processo de modernização se apresenta como a 

distância existente entre o que se é (ou o presente) e o que se pode ser (ou o futuro).   

Nesse sentido, há uma perda da linearidade do tempo, o qual não se restringe a ser 

algo dado, e sim uma “[...] construção cultural que, em cada época, determina um modo 

específico de relacionamento entre o já conhecido e experimentado como passado e as 

possibilidades que se lançam ao futuro como horizonte de expectativas.” (KOSELLECK, 

2006b: 09). Passado, presente e futuro passam a se articular de acordo com ações que 

remetem tanto a um determinado horizonte de expectativa quanto ao seu espaço de 
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experiência. Embora ambas relacionem passado e futuro, elas são categorias singulares 
7
, 

cujos conteúdos diferenciados estão afastados entre si devido à constante aceleração do 

tempo. Nesta relação é que se encontra o que é eminentemente histórico.   

Mesmo reproduzindo grande parte do comportamento social interiorano e das 

ideologias políticas locais, Goiânia não deixa de ser um marco histórico com reverberações 

que podem ser sentidas além das fronteiras do Estado. Para Arrais (2008), isto se deveu à 

nova capacidade de articulação dos tempos históricos como justificativa viável para a 

mudança da capital, a despeito de ela ser somente em parte a representante tão propalada do 

projeto de modernização para Goiás pretendido por Pedro Ludovico Teixeira. 

Oliveira (1999), por sua vez, observou a construção de um grande contraste entre a 

Cidade de Goiás e Goiânia como justificativa para a transferência através da análise tanto de 

relatórios oficiais quanto de obras elaboradas em apoio à mudança da capital. Para este autor, 

os adjetivos designados para a nova cidade eram devidamente exagerados para caracterizar a 

contento a “metrópole” que se construiu nos anos 1930.  

Dentre estas obras, uma especificamente chama a atenção: o livro Como nasceu 

Goiânia, publicado em 1938. A autora deste volume, Ofélia Sócrates do Nascimento, era 

favorável à mudança que estava em curso e estava ligada ao grupo político do interventor 

responsável pelo projeto, já que seu marido ocupava o cargo de diretor geral da Segurança 

Pública do Estado. Para a construção de seus argumentos favoráveis à transferência, ela 

utilizou relatórios, decretos, notícias de jornal – a maioria das quais foram publicadas 

integralmente em seu livro. Não foram contemplados em sua escrita os argumentos anti-

mudancistas, nem os discursos políticos e notícias de jornal publicadas em contrário ao 

intento. Para Oliveira (1999): 

 

[...] o livro de Ofélia foi um dos responsáveis por difundir uma imagem de 
Goiânia, como de uma cidade moderna, dinâmica, sem famílias 
privilegiadas, opondo-se à cidade de Goiás. Essa imagem (que vai ser 
constante entre os mudancistas) deixa de lado as dificuldades dos 
primeiros anos de Goiânia, as rivalidades provincianas entre os habitantes 
de Goiânia e os de Campinas, e o cotidiano quase interiorano da cidade. 
(OLIVEIRA, 1999: 166).  

 

                                                 
7
 Espaço de experiência e horizonte de expectativa são compreendidos aqui como categorias formais das quais se 

tentam “[...] delinear e estabelecer as condições das histórias possíveis, não as histórias mesmas. Trata-se de 

categorias do conhecimento capazes de fundamentar as possibilidades de uma história. Em outras palavras: todas 

as histórias foram construídas pelas experiências vividas e pelas expectativas das pessoas que atuam ou que 

sofrem. Com isso, porém, ainda nada dissemos sobre uma história concreta – passada, presente ou futura.” 

(KOSELLECK, 2006b: 306).   
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  Novamente de acordo com este historiador, Ofélia também utilizou como 

argumentação a ideia de mudança que já estava presente na história de Goiás desde o século 

XVIII e a qual foi estendida por todo o século XIX. Naqueles séculos, eram alegadas as 

dificuldades de comunicação e os problemas de infra-estrutura da Cidade de Goiás. A estas 

questões foram somadas as necessidades de sanitarismo e higienização públicas no século 

XX, todas tendo sido devidamente utilizadas pelo grupo mudancista.  

 O recrutamento deste passado como mais um argumento para a construção de Goiânia 

e transferência da capital não passou despercebido a Arrais (2008). Para ele, o passado que 

existia até a novidade da Revolução de 1930 foi dividido de modo a se harmonizar com o 

presente que a autora vivia e procurava transmitir em a) na existência longínqua da ideia de 

transferência da capital – e que justificava parcialmente as ações do presente, e b) na 

existência de um passado mais recente e que correspondia às ações do grupo anti-mudancista. 

Esta divisão, mais que um recurso narrativo utilizado por ela, buscava legitimar a importância 

da mudança não apenas para o tempo presente, mas também para o futuro:  

 

Esta continuidade entre texto e documento, [...], revela também um outro 
aspecto. Revela uma visão de mundo que está subordinada, [...], às 
pressões dos problemas que afluem do futuro. Sua atenção – a da autora, 
mas também a do interventor – está voltada para o futuro e não para o 
presente, entendidos como transitório. Sob a pressão dos problemas que 
são projetados e, ao mesmo tempo afluem do futuro, o presente é então 
convocado para uma atividade historicamente responsável em relação ao 
porvir e predomina sobre um passado – representado pelo movimento 
anti-mudancista – de que se apropria em parte. [...] Este futuro torna-se, 
então, mais do que fonte de inquietude, tão característica da modernidade, 
torna-se também objetivo conquistado pelo ideal de progresso que 
regulava e orientava as expectativas da autora. (ARRAIS, 2008: 108-109). 

  

Se era o futuro que proporcionaria a construção de uma sociedade diferente da 

sociedade da antiga capital, as ações do presente deveriam ser voltadas para ele. Tanto a 

escolha do local, quanto a elaboração do projeto e a escolha de suas referências urbanísticas 

(as concepções de cidade barroca e de cidade-jardim), assim como a elaboração de normas 

rígidas de construção pelo governo estadual para dirigir as construções, entre outros aspectos, 

revelam uma ruptura temporal entre o antigo e o novo que evidencia o horizonte de 

expectativa daquelas pessoas. Contudo, a exemplo de Oliveira, Arrais explicita a contradição 

entre este horizonte de expectativa utópico e a realidade vivida naqueles anos, e que 

resultaram em uma “modernidade possível, truncada, adaptada aos modelos sociais próprios 

da periferia.” (ARRAIS, 2008: 231).  Modernidade problemática, sem dúvida, mas que não 

deixou de demarcar seu horizonte de expectativa como guia para as ações do (e no) presente.  
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1.2.2 – Entre a contradição e o hibridismo 

 

 A modernidade pode até ser contraditória. Isto não implica, contudo, na existência de 

um padrão único para sua ocorrência. Ao discorrer sobre o processo de modernização russo 

que culminou na criação da cidade de São Petersburgo, o filósofo Marshall Berman (2007) 

descreveu a construção de uma cidade dentro dos padrões urbanísticos e culturais europeus, 

numa negação simbólica ao tradicionalismo russo representado por Moscou. Apesar disso, 

este autor afirma que o modelo de modernização ocidental do século XIX não correspondia à 

realidade da modernização russa no mesmo período. Pensada como uma “janela para a 

Europa” (BERMAN, 2007: 208) física e simbolicamente, a construção petersburguense, ao 

mesmo tempo, esvaziou Moscou politicamente e reafirmou o regime de servidão vivido por 

grande parte do povo russo nos séculos XVIII e XIX – o que não a impediu de se tornar, ao 

longo do tempo, sede de uma “nova cultura secular oficial.” (BERMAN, 2007: 209). Diante 

disso, sua singularidade se encontrava: 

 

[...] Primeiro, no gigantismo de suas proporções; segundo, na disparidade 
radical, em níveis ideológico e ambiental, entre a capital e o resto do país, 
uma disparidade que gerou resistência violenta e polarização duradoura; 
por fim, a extrema instabilidade e volatilidade de uma cultura que brotava 
das necessidades e temores de governantes despóticos. (BERMAN, 2007: 

210-211). 

 

   Apesar da criação de Petersburgo ser sintomática de um modelo de modernização 

imposto de cima para baixo, a análise realizada por Berman, ao longo de seu texto, de escritos 

literários contemporâneos produzidos por diferentes autores (como Puchkin, Gogol, 

Dostoievsky e Chernyshevsky) demonstrou que este modelo imposto foi confrontado por 

parte da população, a qual criou alternativas de modernização sem, necessariamente, submetê-

las ao crivo do poder político. As novas ruas de traçado geométrico ganhavam novos 

significados, além dos oficiais, a partir do momento em que a população reproduzia nestes 

espaços as formas de sociabilidade às quais estavam habituados a executar em seus locais de 

origem – o que não deixava de ser uma contaminação mútua. Um grande exemplo disto é a 

descrição que o autor fez do Projeto Nevsky (BERMAN, 2007: 228-229), uma das avenidas 

principais da cidade: ela era reconhecida como essencialmente moderna por causa de seu 

traçado urbano, pela exposição da nova economia de consumo que se estabelecia naqueles 

anos e pela capacidade de reunir todas as classes sociais em um mesmo espaço quando ainda 

não havia se desfeito a forte segregação social existente na sociedade russa daquele período.   
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 Com esta informação em mente, é interessante reavaliar a afirmação de Oliveira 

(1999) de que a Goiânia das décadas de 1940 e 1950 era um ambiente ambíguo:  

 

Ao lado de relações sociais novas, havia as relações tradicionais típicas 
das cidades interioranas goianas. Ao lado das casas prédios em Art déco, 
havia as casas do estilo colonial e os ranchos da maioria dos habitantes 
da cidade. Enfim, havia uma sociabilidade provinciana que a cidade só 
começou a perder por volta da década de 60. (OLIVEIRA, 1999: 29).  

 

 Alguns fatores parecem confirmar esta possibilidade. No primeiro deles, se encontra a 

relação estabelecida entre uma cidade nova e uma cidade antiga, a saber, Campinas – 

município o qual fora escolhido para a construção da capital. Esta cidade, que na década de 

1930 já tinha ultrapassado os cem anos de vida, passou a fornecer o apoio necessário para que 

Goiânia emergisse praticamente do nada. Transformada em distrito da nova capital, a junção 

dos dois municípios não se resumiu a problemas de infra-estrutura; causou também a 

rivalidade entre campineiros e goianienses, já que: 

 

Campinas constituía um grupo fechado, mais homogêneo, de tradições 
centenárias; já Goiânia constituía um grupo mais abertos, mais 
heterogêneo e recente. Dois grupos humanos com características tão 
diversas só podiam manter uma intensa rivalidade entre eles. Foi o que 
aconteceu – as disputas veladas entre as duas sociedades podem ser 
notadas em vários aspectos de sua cultura: nos times de futebol, nas 
festividades sociais, nas brigas entre crianças, as piadas etc., embora o 
discurso dos mudancistas fosse o de que as duas localidades viviam em 
um clima fraternal. (OLIVEIRA, 1999: 40).  

 

 O segundo se aloja no descompasso existente entre a propaganda mudancista, que 

apregoava a existência de uma cidade moderna, bem planejada (embora somente para 50.000 

habitantes), com infra-estrutura e normas específicas para construção, e a realidade 

encontrada pelos primeiros pioneiros, que não viam nada além de ruas abertas entre grandes 

loteamentos vazios, com poucos prédios públicos construídos.  As casas, para estes pioneiros, 

até poderiam ser modernas, com energia elétrica e água encanada, mas o cotidiano ainda se 

assemelhava ao dia-a-dia do interior. Segundo a atriz Eva Todor, que veio à capital em 1942 

para a estreia do Cine-Teatro Goiânia (apud BORGES, 2007), Goiânia: 

 

Era uma cidade em festa. Cidade é força de expressão. Era um projeto de 
cidade, com ruas traçadas, sem casas, delineada, alguns edifícios, 
algumas coisas. Edifícios acho que não tinha. Só tinha casas. E tinha, 
então, um “troço” no meio da cidade, no meio de um terreno quase baldio, 
que era um monumento que se chamava Cine-Teatro Goiânia, e era esse 
teatro que nós viemos inaugurar, com a primeira comédia que Luiz Iglezias 
escrevera para mim, chamada Chuvas de Verão. Chegamos aqui e 
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estreamos, e foi realmente muito bonito. Ele dizia assim: “- Não é possível 
que alguém apareça aqui de noite, porque de dia não tem ninguém”. Aí 
diziam: “- Mas os hotéis estão cheios, as pensões estão cheias, as casas 
de família estavam recebendo visitas”. Ele olhava assim e dizia: “- Não sei 
aonde! Em todo caso deixa eles falarem”. E nós nos preparamos para a 
estréia. Estreamos e a casa lotou! Aparecia gente de tudo quanto é canto. 
Parecia formiga! Aparecia gente e lotava e gostava do espetáculo. 
Daquele e de mais outros. (VISITA DA, apud, BORGES, 2007: 21).  

  

Por fim, outro fator demonstra a contradição existente entre uma literatura mudancista 

que apregoava não haver preconceitos em relação às diferenças sociais em Goiânia e a 

realidade vivida pela sociedade que aqui se formava. A diferenciação estava presente nas 

moradias, nas escolas, nos lugares frequentados, nas formas de lazer distintas entre ricos e 

pobres: 

 
[...] A elite de Goiânia, apesar de heterogênea, era formada por famílias 
tradicionais e de nível socioeconômico semelhante, provenientes de 
diversas cidades goianas (Goiás, Rio Verde, Anápolis, Pires do Rio, 
Catalão etc.). Uma das principais preocupações das famílias pioneiras era 
desenvolver espaços para a integração social, escassos na nova capital 
naqueles tempos. Uma das primeiras iniciativas nesse sentido foi a criação 
do primeiro Clube Social, o Automóvel Clube, criado em 1935 e que, a 
partir de 1943, se tornou o Jóquei Clube de Goiás, e passou a ser o ponto 
de encontro da elite social de Goiânia. (OLIVEIRA, 2003: 15).  

 

 Já a camada da população que não tinha tantos recursos financeiros não só tinham 

menos formas de lazer (cinema ruim, visitas a conhecidos), como também não se 

encontravam tão integrados à estrutura moderna da capital, com suas casas de adobe, ranchos, 

casas de tábuas. Havia uma separação que se baseava na posição social e econômica do 

indivíduo que fora herdada das cidades do interior (inclusive da Cidade de Goiás) e que não 

foi ultrapassada no estabelecimento das relações sociais entre os diferentes componentes desta 

nova sociedade.   

Não é minha intenção refutar tais afirmações, as quais não deixam de acentuar a 

contradição entre uma cidade moderna, com estrutura moderna, e o estabelecimento em seu 

interior de uma cultura oriunda do meio rural, com a reprodução de suas relações sociais 

correspondentes. Cabe questionar, porém, se estas relações apresentam somente a perspectiva 

única e majoritária de sua regência pelo viés sertanejo, ou até mesmo indígena. A leitura de 

outros trabalhos historiográficos sugere que, mesmo antes da construção da nova capital, a 

população local integrava em seu cotidiano elementos culturais de origens diversas.  Por 

exemplo, na última quinzena do século XIX, a Cidade de Goiás aparecia como um lugar 

diferenciado: 
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A Cidade de Goiás, com 43,18% do total de professores e homens de 
letras, dispunha também de outros recursos que lhe conferiam posições 
de destaque no campo cultural. A Província de Goiás contava com uma 
rede escolar de 73 unidades. Destas, duas eram de nível secundário: o 
Liceu, com 102 alunos, e o Seminário Episcopal de Goiás, criado em 
janeiro de 1872, com 38 alunos. Uma escola primária particular, noturna, 
para o sexo masculino, com 29 alunos. As escolas primárias, de caráter 
oficial, eram em número de 70, sendo 47 para o sexo masculino e 23 para 
o sexo feminino, perfazendo um total de 2.082 alunos 

8
. Duas bibliotecas 

funcionavam na capital, as únicas da Província: o Gabinete Literário 
Goiano e a do Liceu. (FRANÇA, 1975: 75).  

 

A musicista Belkiss Spencière Carneiro de Mendonça (1981), por sua vez, salienta que 

o desenvolvimento cultural das cidades goianas se tornou possível pela exploração 

mineradora, legando ao Estado uma cultura musical originada tanto das festas populares 

quanto da música erudita ensinada por seus conhecedores que migraram para cá. No século 

XIX, todavia, as tradições musicais (e culturais) já estavam distantes do fator exploratório, o 

que contribuiu para que os costumes das sociedades vilaboense e meiapontense – 

especialmente dos seus membros mais proeminentes economicamente – permitissem a 

construção de uma sociabilidade que tinha como base costumes e saberes adquiridos em 

outros lugares, notadamente reconhecidos como referências de civilidade no mundo ocidental. 

A respeito da sociedade vilaboense do século retrasado, a pesquisadora afirma que: 

 

[...] Vemos as famílias mais abastadas mandando seus filhos estudar na 
Europa ou em bons colégios da Corte, de onde regressavam trazendo 
maneiras elegantes e fidalgas. Seus habitantes cultivavam as artes, o 
latim e a retórica. O francês era a língua do bom-tom: todos a falavam em 
sociedade. (MENDONÇA, 1981: 19).   

 

Situada no século XIX em um entroncamento de rotas comerciais, a cidade de Meia 

Ponte também apresentava um sincretismo destes elementos, não havendo na localidade 

somente um tipo de comportamento aceito para o convívio social. Na vida cultural da antiga 

Pirenópolis, festas, soirées e bailes conviviam com representações teatrais e espetáculos 

mundanos, e que por sua vez conviviam com as festas religiosas, novenas e procissões. A 

cidade possuía uma biblioteca pública desde 1830 e construiu três teatros ao longo da segunda 

metade do século XIX e início do século XX (em 1860, 1899 e 1919, respectivamente). 

Segundo Adriana Mara Vaz Oliveira (2004), a ocorrência deste sincretismo ocorreu devido à 

convivência de dois mundos distintos na cidade, correspondentes ao “[...] surgimento do 

Estado moderno, amparado num projeto de civilidade, e o da persistência das estruturas 

                                                 
8
 Relatório do Presidente da Província de Goiás (Correio Official, 29 jul. 1872. p. 2, apud FRANÇA, 1975: 75). 
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coloniais, como a escravidão e o poder local, sustentado pela tradição.” (OLIVEIRA, 2004: 

29).   

 Acredito que se o processo de ruralização sofrido após a mineração influenciou o 

surgimento de uma “urbanização voltada para o rural”, conforme defendido Maria de Sousa 

França (1975), ele não impediu que o cotidiano e a cultura vivenciada pela população do 

Estado não sofresse influências de outros agentes, como grupos de imigrantes estrangeiros 

que se estabeleceram aqui e discursos de intelectuais goianos sobre os caminhos que Goiás e o 

país trilhavam na elaboração de sua própria cultura – principalmente após o alvorecer do 

século XX.  

Neste aspecto, o escritor Hugo de Carvalho Ramos pode ser considerado um exemplo 

de que aqui já havia tanto uma cultura derivada de diversas matrizes quanto um debate sobre 

quais rumos ela deveria seguir: Souza (1978) afirma que o escritor procurou combater a 

dominação cultural estrangeira sofrida pelos brasileiros na literatura nacional através da 

defesa do caipira e do sertanejo, denunciando a preferência por se financiar a imigração 

estrangeira ao invés de se ajudar o agricultor brasileiro já fixado a terra. Entretanto, ele tinha a 

consciência que “[...] a perda dos caracteres culturais sertanejos não aconteceria apenas com a 

imigração estrangeira, mas também com a industrialização e a urbanização ao redefinir 

culturalmente a nova sociedade centrada nos valores urbanos.” (SOUZA, 1978: 70). Chaul 

(1995) também endossou esta perspectiva ao afirmar que as oligarquias no poder antes de 

1930 vivenciavam uma realidade que ia do sertão à civilização europeia:    

 

Deve-se ressaltar que muitos dos homens que dirigiram a política local [...] 
eram bacharéis, médicos, engenheiros, farmacêuticos, muitos 
profissionais liberais, sintonizados com o progresso e o desenvolvimento 
do país, pontos fundamentais a qualquer projeto de governo, ansiado por 
qualquer grupo, dentro ou fora do poder. Eram componentes de uma 
“camada média urbana” que, ligados ou não aos grupos “oligárquicos”, 
tinham interesses no desenvolvimento econômico e na necessidade de 
projeção política através da bandeira do “progresso” de Goiás, a única 
plataforma política possível no momento. A própria vida cultural das 
“oligarquias” goianas, como os Bulhões e Caiado, por exemplo, estavam 
inseridas num contexto que vai do francês à ópera, da fazenda ao diploma 
de curso superior, do berrante ao apito do trem. (CHAUL, 1995: 132).  

 

 A continuação da leitura de Mendonça (1981) ressalta como não só a música, mas as 

encenações teatrais e até mesmo a dança ajudaram a construir relações peculiares que 

ultrapassavam o âmbito do ensino e das apresentações destas artes e da simples aquisição de 

elementos de civilidade. As sociedades goianas (especialmente da Cidade de Goiás e de 

Pirenópolis, principais focos de sua pesquisa) se organizavam em pequenas orquestras locais, 
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em coros eclesiásticos e até mesmo bandas marciais, as quais se apresentavam em eventos 

religiosos, públicos e particulares tocando tanto composições consagradas quanto obras de 

compositores locais. A cena teatral era movimentada por grupos amadores, cujos 

componentes faziam parte das famílias mais tradicionais e se apresentavam em operetas e 

pequenos dramas compostos, muitas vezes, pelos próprios grupos. Já as práticas de dança 

estavam presentes principalmente nas representações populares. Estas não pareciam ser 

apenas reconstituídas, mas também modificadas para atender as exigências de suas 

apresentações, denotando a existência de um trabalho coreográfico prático, mas que não 

implicava, necessariamente, em um trabalho de dança diário e sistematizado: 

 

Edilberto Santana – nasceu a 13 de agosto de 1897, em Ouro Fino, 
município de Goiás.  
Artista nato, prestava sua colaboração a todas as manifestações artísticas 
de Goiás, fosse ela um belo arranjo nos andores para as procissões, uma 
coreografia diferente para a entrada dos blocos nos bailes carnavalescos, 
a reconstituição de danças antigas de lanceiros e quadrilhas ou a 
organização de programas lítero-musicais, etc. (MENDONÇA, 1981: 39).  

 

  Também parecia não haver uma delimitação rígida entre o cultural e o político; neste 

viés, cabia às artes serem utilizadas também como instrumento político, dando outra 

possibilidade de atuação da cultura elaborada ao longo dos anos pelos goianos.  Na música, 

um dos casos citados pela musicista foi o da composição intitulada Não quero casar. Escrita 

por João Ferreira da Silva na década de 1930, esta obra parece ter constituído um protesto 

contra o decreto que estipulava o pagamento obrigatório de impostos pelos solteiros 

(MENDONÇA, 1981: 54).  Na dança, tal possibilidade de uso político parece ter sido 

contemplada com a apresentação de Goiânia em Goiânia, um dia antes do Batismo Cultural 

da nova capital.  

 

1.2.3 – Uma revista musical com várias interpretações 

 

Goiânia foi a primeira revista musical realizada e apresentada por um grupo goiano no 

então Cine-Teatro Goiânia. Apesar de sua estreia ter ocorrido em 1938, com a realização de 

apresentações nas cidades de Anápolis, Trindade e na nova capital 
9
, Borges (2007) relata a 

apresentação que fora realizada em 04 de julho de 1942.  

 Dividida em um prólogo e dois atos, ela foi escrita por Vasco dos Reis, musicada por 

Joaquim Édison de Camargo e dirigida por Walfredo Maia. Seu tema principal era a mudança 

                                                 
9
 Ver BORGES (2007: 25). 
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da capital do Estado, embora não tenha deixado de retratar também os fatos considerados, até 

aquele momento, mais importantes da história de Goiás:  

 

[...] Goiás selvagem, índios descuidosos entoando o seu canto pacífico, a 
entrada das Bandeiras, com a tradicional cerimônia do álcool queimando 
em um prato, Couto de Magalhães e o Araguaia, as belezas de nossas 
paisagens, os contornos suaves de nossa terra, serenatas goianas, os 
costumes simples e belos de nossa gente, a procissão solene das 
samaritanas de Vila Boa, conduzindo os seus cântaros d’água, foram 
cenas belas e encantadoras passadas em revista por sobre o Gigante 
Adormecido. Depois, fatos mais recentes se apresentaram. Num cenário 
alegre, entra cantando, vitoriosa, a Revolução de 30, trazendo o progresso 
para Goiás. O Gigante se desperta, tocado pela música festiva dos clarins 
revolucionários, e amparado pelo valor de um goiano, que troca as 
algemas pelo bordão de guia para o seu povo. Os quadros continuam na 
sua sucessão. Surge a idéia da mudança da capital. Os municípios se 
postam ao lado dessa iniciativa. Um cordão carnavalesco, numa sátira 
sóbria e suave, relembra os debates na câmara entre os dissidentes e a 
maioria. Vêem-se, depois, o coro dos trabalhadores, de serra e martelo em 
punho, atacando a construção da cidade, os três primeiros prédios de 
Goiânia, Palácio, Secretaria e Grande Hotel. As cenas cômicas e 
interessantes do transporte e, finalmente, um lindo conjunto de senhoritas 
representa as belezas do jardim de Campinas. Foi este um dos mais 
lindos quadros, em que sobressaiu a Srta. Lurdinha Maia, comandando o 
cortejo de bailarinas.  
Encerrou a peça uma linda apoteose de todo o elenco, quando Goiás, o 
Gigante já em atividades, tece hosanas e glórias ao seu libertador. 
(OBTEVE GRANDE, apud, BORGES, 2007: 24-25).  

 

 No que se refere às partes técnica e artística, percebo que havia a existência de uma 

preocupação com o uso coerente das diversas linguagens e técnicas artísticas – como o 

sapateado, o canto e a dança – para a construção da narrativa sobre a história de Goiás 

proposta pela revista. Apesar disto, é difícil dizer claramente que tipo de dança foi 

apresentado nesse espetáculo. Por exemplo, o sapateado se espelhava na catira, ou foi 

influenciada pelo sapateado americano? E que dança executava o cortejo de bailarinas?  São 

questões que permanecem abertas, até o momento.  

 Já a realidade da dança não-teatral, entre o final dos anos 1930 e início dos anos 1940 

parecia ter sua existência confinada aos bailes e salões de clubes, festas de famílias e 

comemorações de formaturas. Existia sobre ela uma forte censura exercida principalmente 

pela religião, que a considerava como um fator desviante para os jovens do caminho da boa 

moral e dos bons costumes vigentes naquele período – e os quais correspondiam aos valores 

interioranos trazidos para a nova capital pelas famílias pioneiras, oriundas de famílias 

tradicionais da Cidade de Goiás, Rio Verde, Anápolis, e demais cidades do interior do Estado. 

Apesar da migração para uma cidade vista, naquele momento, como símbolo do progresso e 

do ingresso do Estado na civilização, tais famílias não deixaram de reproduzir os costumes e 
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valores simples aos quais estavam habituados, o que refletia a peculiaridade da modernidade 

que aqui se construía: 

 

[...] Mas... entremos num salão moderno de baile. 
Como tudo é diverso dos famosos bailes antigos que fizeram época. 
Quanto snobismo, quanta sem-cerimônia, quanta banalidade e quanta 
intimidade por todos os lados. 
Não falemos dos vestidos de fazenda leve e que principalmente primam 
pelo decote exageradíssimo. 
Não falemos também da forma como se dansa e das distâncias que se 
aproximam. 
Nem por sombra convém lembrar as dansas modernas, exóticas, 
importadas de longe e adaptadas grotescamente ao nosso ambiente 
social. 
Junte-se a isto a orquestra deliciando (?) os ouvidos, as luzes 
embriagando os olhos, os perfumes embalsamando os ares e aí temos na 
realidade crua um salão de bailes. 
Fujamos agora depressa para não assistir nenhuma dansa. [...]. (PODE-SE 

DANSAR, 1938). 

 

 Apesar destas restrições, a dança que se encaixava na vertente teatral não podia deixar 

de ser considerada como uma arte, devidamente localizada na noção de cultura equivalente à 

ideia de erudição. Neste período, em Goiânia, parecia ser esta a acepção comum do termo que 

correspondia ao significado de cultura, mesmo apesar de a cultura ter conseguido transcender, 

em seu sentido antropológico, a noção de refinamento intelectual (SAHLINS, 1997a: 41).  

Neste ponto, observo que a ideia de cultura como refinamento intelectual, cuja 

manifestação mais visível se verifica na produção de obras consideradas de arte para uma 

parcela da sociedade, acabou por ser absorvida pelo discurso da modernização e do progresso 

propagado pelo grupo político que, após a Revolução de 1930, derrubou a antiga oligarquia 

dos Caiado e assumiu o poder, liderados por Pedro Ludovico Teixeira. A análise da 

historiografia goiana referente a este período me permite afirmar que, nas décadas de 1930 e 

1940, havia uma grande preocupação com a questão cultural em Goiânia, quando esta se 

tornou a nova capital. Procurava-se não só trazer cultura de outros lugares, mas também 

“produzir” uma cultura que, ao mesmo tempo, se alinhasse ao modelo proveniente deste ideal 

de progresso e modernização propalado pelo grupo político ligado a Teixeira, e que fosse 

reconhecida, ao mesmo tempo, como goiana. Desta forma, passou-se a demarcar nitidamente 

quais deveriam ser os costumes do interior e quais deveriam ser os de Goiânia. Tal liame já 

começou a ser traçado por ocasião do Batismo Cultural da cidade: 

 

Dentro do programa de festas típicas que o Departamento Estadual de 
Imprensa e Propaganda de Goiaz está organizando para as 
comemorações da inauguração oficial de Goiânia, a se realisar em 5 de 
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julho próximo, destaca se a “cavalhada” ao que se sabe, introduzida no 
Oeste brasileiro, desde o alvorecer dos tempos coloniais. 
Ao lado de outros festejos comuns à região entre os quais se salientam a 
“Dansa do Congo” e o “Arirê-cum cum” este último característicamente 
indígena, o interventor Pedro Ludovico determinou ao D.E.I.P. que se 
encarregasse de promover todos os meios afim de que obtenha aquelas 
festas, uma apresentação de cunho eminentemente folclórico. Neste 
sentido o referido Departamento, já se dirigiu ao Prefeito Municipal de 
Pirinópolis, em cuja cidade se realizam as mais famosas cavalhadas do 
Brasil Central, solicitando a sua cooperação para o melhor êxito de sua 
realisação. (AS FESTAS, 1942).  

 

 A negociação que se fazia entre o que ficava e o que saía da cultura goiana, naqueles 

anos, se relacionava diretamente com a busca do então interventor do Estado em inserir Goiás 

no novo projeto de nação imposto por Getúlio Vargas a partir da Revolução de 1930, sendo 

que:  

 

O projeto nacionalista do Estado Novo valorizava, em outras palavras, a 
uniformização, a padronização cultural e a eliminação de quaisquer formas 
de organização autônoma da sociedade, que não fosse na forma de 
corporações rigorosamente perfiladas com o Estado. Daí seu caráter 
excludente e portanto, repressor. A formação do Estado Nacional passaria 
necessária e principalmente pela homogeneização da cultura, dos 
costumes, da língua e da ideologia. (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 

apud PEREIRA, 2003: 277).  

 

 Wolf (2003) assinala que “a construção, desconstrução e reconstrução de conjuntos 

culturais abrangem também a construção e destruição de ideologias.” (WOLF, 2003: 298). 

Nesse sentido, observo que Pedro Ludovico Teixeira reproduziu, em escala regional, os 

mecanismos de seleção e unificação culturais usados por Vargas a todo o país, não só para 

“ingressar” o Estado no projeto de modernização do Estado Novo, mas para forjar uma outra 

goianidade que se fizesse mais representativa do mesmo 
10

. A interpretação e o 

entrelaçamento das ideias de “civilização”, “progresso”, “modernização” e “cultura”, nesta 

perspectiva, contribuíram para a valorização da arte local cujos produtos se vinculassem à 

noção de cultura como refinamento intelectual, e com a qual se buscava adjetivar a sociedade 

local. Goiânia, então, foi aceita como: 

 

[...] uma espécie de delicioso prato histórico, onde se encontra uma 
pequenina amostra de tudo o que possuímos, inclusive a própria revista, 
que bem demonstra o grau de cultura e progresso que já desfruta a nossa 
terra. (OBTEVE GRANDE, apud, BORGES, 2007: 24). 

                                                 
10

 A este respeito, Michel Foucault (2007) afirma que “o que faz com que o poder se mantenha e seja aceito é 

simplesmente que ela não pesa só como uma força que diz não, nas que de fato ele permeia, produz coisas, induz 

ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o 

corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir.” (FOUCAULT, 2007: 08). 
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 A revista musical permite pensar a existência de uma separação entre uma dança 

técnica e uma dança regional, uma dança que correspondia aos anseios de modernização do 

novo grupo político em evidência e outra que se prendia a um campo de experiência que se 

queria superar. Entretanto, semelhante à população petersburguense que passou a dar novos 

significados a um projeto de modernização imposto com a continuação de suas formas 

específicas de socialização, a sociedade goianiense também construiu uma modernidade que 

ultrapassava a dicotomia entre o antigo e o novo. A despeito da política oficial, ela estava 

calcada não na separação, mas na mistura entre estes dois extremos – e a hibridização entre 

ambos contribuía para a elaboração de formas de sociabilidade únicas, alterando os 

significados oficiais propostos para a nova capital que se construía.  

 

 

1.3 – A dança em Goiânia como elemento do hibridismo cultural local  

 

1.3.1 – O acaso do início das aulas de balé 

 

Foi este ambiente híbrido que Silene Andrade encontrou quando se mudou para 

Goiânia no final dos anos 1940. De acordo com Mendonça (1981: 363), ela criou o primeiro 

curso de balé da cidade. Já Estércio Marquez Cunha 
11

, ex-aluno da pianista Amélia Brandão, 

relatou que o marido dela fora um fazendeiro rico antes da crise do café. Como ele era amigo 

do então governador paulista Adhemar de Barros, este o mandou para Goiânia para chefiar a 

Viação Aérea São Paulo (VASP) aqui. Silene era esposa de José Andrade, uma bailarina que 

tinha uma “formação muito fina.” (CUNHA, 2011). Amélia veio para cá junto com o casal 

porque era mãe de Silene. Ambas começaram a ensinar estas artes na capital dentro da própria 

casa.  

 Nas palavras de Estércio Marquez Cunha, “[...] Goiânia era muito pequena ainda.” 

(CUNHA, 2011). A sociedade – ou, pelo menos, a elite social – se conhecia, e se encontrava 

                                                 
11

Considerado uma personalidade da música brasileira devido à originalidade artística de sua obra, o goiatubense 

Estércio iniciou seus estudos em piano como aluno de Amélia Brandão. Foi para o Rio de Janeiro na década de 

1960 para dar continuidade aos estudos, e se graduou em Composição no Conservatório Brasileiro de Música em 

1968.  Ao retornar para Goiânia, nos anos 1970, abriu junto com as colegas de profissão Glacy Antunes de 

Oliveira, Delmari de Brito Rossi e Elizabeth Carramaschi Teixeira a academia Mvsika! Centro de Estudos, ao 

mesmo tempo em que era professor da Faculdade de Música da UFG e Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU). Ao final da década, deixou de ser sócio da academia e se mudou para os Estados Unidos, onde concluiu 

mestrado em Composição na Oklahoma City University e doutorado em Artes Musicais na University of 

Oklahoma. Quando retornou ao Brasil, passou a atuar profissionalmente exclusivamente como professor da 

Faculdade de Música da UFG. Desde então, “Estércio tem sido responsável pela formação de músicos atuantes 

em âmbito local e nacional.” (ASSIS; MANNIS; PASCOAL, 2003: 06).  
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praticamente em todos os eventos que aconteciam na cidade. Quando Jerônimo Coimbra 

Bueno era governador do Estado (1947-1950), eram feitas grandes festas no Palácio das 

Esmeraldas, as quais eram frequentadas por esta elite social: 

 

O governador era o Dr. Jerônimo Coimbra e se faziam festas no palácio, e 
a sociedade de Goiânia, que era um ovo nessa época, frequentava ali. Pra 
época, essas festas, muitas vezes, a dona Silene (que era amiga) 
aprontava balés pra lá. E colocava o quê? Os meninos. Como eu estudava 
piano com a mãe dela, a primeira experiência que a gente teve foi ela 
ensinar pra gente um minueto, que a gente foi apresentar nos garden 
parties. No palácio. Certo? Coisas muito ligadas. Meninos que dançavam 
balé também eram da sociedade de Goiânia, etc. Quem era, essa coisa do 
balé. A gente dançou minueto por essa época, enfim... (CUNHA, 2011).  

 

 As aulas da bailarina paulista atingiam apenas esta elite goianiense formada por 

funcionários públicos mais graduados, políticos, fazendeiros. A maioria dos alunos era 

formada pelas filhas desta elite, que se apresentavam em coreografias montadas para estas 

festas ou em pequenos espetáculos que ocorriam em clubes e demais pontos de encontro deste 

segmento social. Os meninos não estavam excluídos das aulas, até mesmo pela necessidade 

do elemento masculino na dança. Além do próprio Estércio Marquez Cunha, dançavam os 

filhos de Silene Andrade e um ou outro garoto. Mas esta ainda era uma prática essencialmente 

feminina, na qual os meninos que a executavam eram vistos com maus olhos por este núcleo 

social ainda ligado aos valores culturais tradicionais da região.  

Quando o entrevistei para esta pesquisa, disse a Estércio que percebo a existência, 

ainda hoje, de um grande preconceito em relação à sexualidade dos homens que dançam em 

Goiânia. Diante disso, perguntei a ele como ocorria esse preconceito em relação aos 

pouquíssimos garotos que dançavam na época, não só no final da década de 1940, mas ao 

longo dos anos 1950:  

 

O tal do preconceito foi terrível. Terrível. [...]. A história de preconceito é 
uma história muito forte aqui. Eu vi toda, esse preconceito não só com a 
questão do balé, mas depois com música também. Enfim, era aquela 
coisa, e é uma história que eu segui que foi na base da porrada. A certa 
altura eu sentei a mão num menino - dizem que eu pus ele surdo. Não sei. 
Pra você ter uma ideia. Eu sentei a mão mesmo. Briguei. Eles eram em 
três meninos e eu sentei a mão neles até a hora em que eu atingi o ouvido 
desse um. Mas simplesmente eu tava saindo do Cine Goiás, naquela 
época, com uma menina. Uma namoradinha. A gente andou e eles atrás: 
“ô viadinho”. “Não sei o quê”. “Não sei o quê”. Tal e tal, aí eu... [...] O 
preconceito era muito forte. Na família. Todo mundo. Enfim. E isso vai 
continuar depois, quando eu comecei a namorar a Maria Lúcia, minha 
mulher, a gente era meninote também. A amiga dela: “nossa, você tá 
namorando esse cara aí?” Assim era a colega de turma da Maria Lúcia. 
Muito amiga da gente hoje, e tudo. Mas naquela época a coisa dela, e dos 
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meninos todos, era terrível. O lance de que era. Enfim, certamente, eu era 
o viadinho da cidade. (CUNHA, 2011). 

  

Clotilde Souza Frausino Pereira 
12

, que foi aluna de balé nos anos 1950 (embora não 

de Silene Andrade), não se lembra de nenhum outro garoto que fazia aulas de dança em sua 

turma. Ex-aluna do Colégio Liceu de Goiânia, ela afirmou que em sua turma não havia 

nenhum garoto, apenas suas colegas de escola. Esta era uma atividade encorajada entre as 

meninas, bem aceita pela cidade: “[...] chamavam as alunas pra fazer apresentações, tinha 

uma boa aceitação.” (PEREIRA, 2011). Outro detalhe importante foi levantado por Clotilde: a 

dança não atingia todas as camadas sociais de Goiânia – apenas os que pertenciam à “classe 

A” (PEREIRA, 2011) tinham aulas desta arte.  

Apesar da boa aceitação, a dança não parecia ter força o suficiente para ser mais que 

um hobby para as filhas desta elite goianiense rica – aliás, pareciam mesmo usá-la como 

“termômetro da civilidade de um povo” (CORVISIERI, 2001: 111), como forma de 

demonstrar a aquisição de cultura no seu sentido mais comum. Silene Andrade parecia ter 

tudo para ser bem-aceita nesta sociedade que também procurava se distinguir pela aquisição 

deste tipo de erudição: era refinada, culta, tinha boas relações de amizade e bons contatos na 

camada social mais rica da cidade. Também deveria ser uma ex-bailarina e professora 

talentosa e com técnica excelente, já que, segundo Ana Maria Alencastro Veiga Consort 
13

 

(2010), ela fora a primeira professora de Norma Lília, uma destas garotas da alta sociedade 

goianiense. Porém, no caso dela, os passos profissionais da mestra foram seguidos à risca.    

 

1.3.2 – Norma Lília, a primeira bailarina goianiense 

 

Norma Lília Hermano Biavati iniciou seus estudos em balé com a professora Silene 

Andrade ainda no final da década de 1940. Entretanto, não ficou em Goiânia por muito 

tempo, pois já em 1952, ainda criança, se mudou para o Rio de Janeiro para se aperfeiçoar na 

arte. Neste processo, tinha o apoio fundamental da família.  

                                                 
12

 Clotilde Souza Frausino Pereira, atualmente, é a tabeliã responsável pelo 2º Cartório de Registros Civis de 

Goiânia.  
13

 Ana Maria Alencastro Veiga Consort, ou simplesmente Sinhá, começou a dançar aproximadamente em 1955. 

Parou de dançar no início dos anos 1960, após a saída de sua professora da cidade. Formou-se em Música pelo 

antigo Conservatório de Música da UFG. Quando a academia Mvsika! Centro de Estudos abriu seu curso de 

dança, foi convidada a se tornar professora deste estabelecimento. A partir deste evento se iniciou a trajetória 

profissional da, atualmente, mais antiga professora de dança de Goiânia. Ver CONSORT (2010).  
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Ingressou na Escola de Danças do Theatro Municipal do Rio de Janeiro no mesmo 

ano, onde foi ensinada por mestres do quilate de Madeleine Rosay 
14

. Com o passar do tempo, 

começou a se apresentar em diferentes papeis nos espetáculos promovidos pelo teatro daquela 

cidade. Em entrevista concedida ao jornal O Popular no ano de 1959, ela afirmou que: 

 

As principais peças das quais participei foram: Óperas Aída, Noiva 
Vendida, O Guarani, onde fiz o papel de primeira solista; em bailados na 
4ª Sinfonia, a Grande Valsa, de Pas de Deux. [...] Alcancei meu maior 
êxito na Ópera Guarani, quando fiz o papel principal. Fui levada a cena 
nos ombros de um cacique da ópera. (NORMA LÍLIA, 1959). 

 

 O seu talento não passou despercebido aos conterrâneos. A imprensa local festejava 

cada aparição da bailarina em Goiânia, adjetivando-a como “fabulosa”, “incrível” e “bailarina 

prodígio”. Todavia, os jornais noticiavam tanto seus sucessos profissionais, como o 

recebimento de uma bolsa de estudos para se aperfeiçoar na Inglaterra, quanto sua vida 

pessoal, como quando vinha para a capital descansar ou quando participava de festas 

familiares. Ela era considerada parte da plêiade de artistas goianos que divulgavam o bom 

nome do Estado Brasil afora, o que parecia justificar tal comportamento.  

 Mesmo não vivendo mais na cidade, parecia se considerar de fato uma representante 

do povo goiano, pois em sua perspectiva se via apoiada por ele. Tanto que, mesmo em férias, 

não se escusava de participar de pequenas apresentações de dança, nas quais mostrava suas 

habilidades artísticas: 

 

A Norma Lília, eu lembro dela voltar. De fazer uma apresentação solo. Da 
menina de Goiânia que saiu lá fora e voltou. Eu lembro dos balés. “A 
Andrajosa”, e eu falava: “o que será que significa esse nome?” E a música 
eu conhecia. Era um prelúdio do Rachmaninoff. Eu conhecia. “Por que tem 
esse nome?” Fiquei curioso. Claro! Cheguei em casa correndo e fui pro 
dicionário pra ver o que era. E ela dançava toda em trapos, assim. Um 
negócio bem dramático e muito bonito pra época. (CUNHA, 2011). 

 
 Após encerrar a sua carreira como bailarina, Norma Lília se casou e mudou-se para 

Brasília. Na capital federal abriu sua academia de dança e continuou a trabalhar na área como 

professora, tornando realidade seu sonho de criança.  

Quando a questionei sobre o que a fez iniciar seus estudos em dança, Clotilde Souza 

Frausino Pereira afirmou que:  

                                                 
14

 Madeleine Rosay iniciou seus estudos com a russa Maria Olenewa, responsável pela abertura da primeira 

escola de dança do país com apoio governamental e com a finalidade de formar profissionais qualificados na 

área de dança. Ela é considerada a primeira bailarina brasileira, tendo sido promovida a este cargo em 1937. 

Após o término da carreira de bailarina, se tornou diretora da escola na qual iniciou seus primeiros estudos. Ver 

SUCENA (1989).  
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Ah! A gente achava lindo, né? Ser bailarina! Apesar de não ter ido pra 
frente, o estudo nosso [dela e da irmã Armênia], né? Porque chegou uma 
época... Minha irmã foi estudar piano e aí eu deixei de ir. Eu parei. 
(PEREIRA, 2011).  

 

Só a vontade, porém, não era o suficiente: para se tornar profissional e ultrapassar a 

barreira do lúdico, ter o apoio da família era tão importante quanto ter um bom físico e uma 

técnica excelente.  Desde os anos 1950 a família estava muito presente no cotidiano destes 

alunos, as mães levavam e buscavam suas filhas das aulas e os espetáculos produzidos eram 

voltados para as famílias das estudantes. Esta característica parece não ter se perdido com o 

passar do tempo, pois muitas crianças pequenas chegam às academias levadas por seus pais, 

que desejam que os filhos aprendam a dançar para adquirir cultura, para adquirir postura, para 

corrigir problemas ortopédicos, para satisfazer o sonho infantil (ou até mesmo adulto) de ser a 

bailarina da caixinha de música. Mas ultrapassar a barreira do lúdico e ir para a 

profissionalização, segundo Ana Maria Alencastro Veiga Consort, não era tão simples. A 

profissão de bailarina ou professora de balé não inspirava muita confiança, no passado ou no 

presente: 

 

[...] A gente tinha uma preocupação muito grande quando o Mvsika! abriu 
e eu fui dar aula de dança lá, entendeu? Um pai queria saber se a 
professora de dança era uma pessoa séria, porque dançarino naquela 
época, você sabe... Lá fora [Rio de Janeiro, São Paulo] dançarino não 
tinha nenhum... Era uma profissão que não tinha muita confiança. Então 
os pais queriam saber se a professora tinha condições de dar aulas para 
os filhos e filhas deles, entendeu? (CONSORT, 2010). 

 

Aos olhos mais conservadores, no período compreendido entre o final dos anos 1940 e 

1960, o meio da dança não era um ambiente para se frequentar e nem digno o suficiente para a 

aquisição do próprio sustento. Mas era uma atividade que apresentava como pontos positivos 

a aquisição de elementos culturais que poderiam (ou que podem) ser considerados 

importantes e beneficiava, de fato, a manutenção da forma física e auxiliava o equilíbrio 

psicológico. No presente, somou-se a tais preocupações a questão da perspectiva financeira no 

curto, médio e longo prazo, o que contribuía (e ainda contribui) para que muitas possíveis 

carreiras fossem (sejam) encerradas no período pré-vestibular: 

 

[...] Hoje os pais não querem que as filhas sejam bailarinas, são 
pouquíssimos. Então eu vejo meninas maravilhosas que o pai fala: “agora, 
entrou no ensino médio, vai tudo sair do balé, ninguém vai fazer balé 
mais”. Então corta a carreira, não fazem mais nada, vão estudar, ser 
bailarino não dá futuro, vai ser médica, vai ser arquiteta. Isso tem 
acontecido muito, sabe? (CONSORT, 2010). 
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 Norma Lília ainda é lembrada por seus contemporâneos talvez não tanto pela bailarina 

talentosa que era, mas pelo fato de ter deixado tudo para trás e ter transformado seu sonho em 

realidade. Era a bailarina da caixinha de música bem-guardada pela mãe no Rio de Janeiro. 

Não negou suas raízes goianas, tão bem lembradas a cada entrevista e a cada foto publicada 

nos jornais 
15

. Mas quando finalmente decidiu se tornar professora, não escolheu sua cidade 

natal para abrir sua escola. Ainda tem contato com seus colegas de trabalho goianienses, 

porém se radicou definitivamente em Brasília.  Deixou atrás de si uma porta aberta, e que 

poderia ser atravessada por outros tantos aspirantes.  
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 “Mais uma artista goiana brilha no Rio de Janeiro – Esta é Norma Lília, bailarina de amplos recursos 

artísticos e que vem de brilhar no programa comemorativo do transcurso do Centenário do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro. [...]. Norma Lília, que é filha de Goiânia, integra o corpo de bailarinas da Escola de Danças 

Clássicas, dirigida pela conhecida bailarina brasileira Madeleine Rosay. Norma Lília prepara-se para, já em 

1960, seguir para Londres, onde cursará a Academia Imperial de Ballet, atendendo a convite que lhe foi feito 

pelo diretor dessa tradicional e respeitada Academia.” (Folha de Goiaz, 1959). 

FIGURAS 01 E 02 – Apesar de ter tido tanto seus sucessos profissionais quanto sua vida pessoal publicada nos jornais, apenas duas 

fotos de Norma Lília foram publicadas por eles. Em ambas, ela foi retratada trajando figurinos de dança e em companhia de um 

parceiro de profissão, em poses que normalmente são executadas em apresentações de balé. Assim como os figurinos, o espaço e o 

cenário são os mesmos nas duas fotografias. Este último parece ser uma rotunda, um pano de boca, ou ainda, uma simples cortina 

colocada de  modo especial para provocar um efeito cênico de espetáculo, embora o espaço em que eles se encontravam parecia ser 

muito menor que um palco pertencente a qualquer teatro. Curiosamente, as duas fotos da bailarina publicadas como se ela estivesse 

no efetivo exercício de sua profissão ilustram parágrafos que aludem à sua vida pessoal – e que relatam, especificamente, sua 

chegada a Goiânia para uma temporada de férias e sua presença na comemoração do aniversário de um tio. O importante parecia 

ser vinculá-la e torná-la reconhecível sempre pela imagem da bailarina goianiense, o que tornaria desnecessário publicar outras fotos 

que a mostrassem exercendo outras atividades além da dança. Fotografias de Norma Lília e partner publicadas pelo jornal O Popular 

(1960). Acervo do Arquivo Histórico do Estado de Goiás.  
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Enquanto a primeira bailarina goianiense desenvolvia sua carreira em terras 

fluminenses e esporadicamente dava o ar de sua graça à cidade, outras pessoas chegaram à 

Goiânia e ofereceram seus serviços como professores de dança.  

 

1.3.3 – A chegada das professoras estrangeiras 

 

Tanto Ana Maria Alencastro Veiga Consort quanto Clotilde Souza Frausino Pereira 

não foram alunas de Silene Andrade. Ambas começaram seus estudos com outra professora, 

uma estrangeira que veio para Goiânia devido ao trabalho de seu marido. Karen Gezatzky era 

uma bailarina alemã que montou seu estúdio de dança em um prédio da Avenida Goiás, no 

qual se localizava a loja de Ian Goldfield, o primeiro distribuidor de carros da capital. 

“Embaixo era a loja dele e em cima era a escola de balé.” (PEREIRA, 2011). Convidada por 

Karen, a russa Nádia
16

, sua amiga, também veio para a cidade para dar aulas no mesmo 

estúdio. Suas alunas eram as filhas da elite social goianiense.  

 Embora as ex-alunas de Karen Gezatzky não saibam dizer qual foi a data de chegada 

das professoras estrangeiras à capital, uma nota publicada no Jornal de Notícias em 1952 

ajuda a localizar o início do trabalho de ambas já no princípio dos anos 1950: 

 

Tânia Cury é uma graciosa bailarina que, com apenas 6 anos de idade, já 
revela uma extraordinária vocação para a difícil arte de dançar. A estética 
de seus movimentos, a coordenação e interpretação que empresta aos 
gestos mímicos, a beleza e a suavidade rítmica com que executa seus 
passos, tudo isso indica que a encantadora garotinha é uma artista de 
invejáveis e excepcionais predicados. Filha do casal Dr. Tufy Cury – 
Dinorah de Faria Cury, finos ornamentos da nossa sociedade, e neta do 
coronel Salomão Clementino de Faria, Tânia, que é aluna da professora 
Karin Gesatzkaz, está fadada a um grande sucesso em futuro próximo. 
Nas fotos [...], a pequena bailarina, na residência de seus pais, executa 
dois movimentos de um bailado clássico. (Jornal de Notícias, 1952).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Infelizmente, não foram encontrados outros registros capazes de sinalizar a presença e atividades 

desenvolvidas por Nádia durante sua permanência na capital goiana. Na memória de suas ex-alunas, sobrevive 

somente a linguagem de dança que ela ensinou (balé) e seu primeiro nome.   
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Ainda segundo Clotilde Souza Frausino Pereira, Karen Gezatzky não dava aulas 

somente de balé. Ela ensinava também danças típicas de outros países, como a tarantela, 

danças da Rússia, da Hungria, de Portugal.  

Cabe aqui retroceder um pouco no tempo e traçar alguns caminhos percorridos pela 

dança teatral no Brasil, já que não é incomum na história da dança brasileira a ação de mestres 

estrangeiros no ensino desta arte no país. A leitura e análise de obras sobre a trajetória da 

dança no Brasil demonstram que grande parte do aprendizado e da formação profissional de 

seus alunos ocorreu, em sua maior parte, dentro de academias particulares e/ou em cursos 

considerados informais, apesar de em 1927 ter sido criada a primeira escola de dança 

brasileira, com apoio governamental, no Rio de Janeiro (SUCENA, 1989: 258-259). Ao 

mesmo tempo, tais referências salientam que este acontecimento foi impulsionado na primeira 

metade do século passado pela chegada de bailarinos, coreógrafos e maitres estrangeiros que 

fixaram residência no Brasil pelos mais variados motivos.  

Conforme dito anteriormente, a russa Maria Olenewa é vista como a grande 

responsável pela abertura da Escola Municipal de Bailados do Rio de Janeiro em 1927. Ela 

era bailarina da companhia de dança de Anna Pavlova quando esteve no Rio de Janeiro pela 

primeira vez. Encantou-se pela cidade e se deixou ficar, ajudando na formação do primeiro 

corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (SUCENA, 1989). Já o coreógrafo 

FIGURAS 03 E 04 – Referir-se às alunas dos cursos de balé existentes em Goiânia não significava apenas 

ressaltar seus dotes artísticos, a delicadeza de seus gestos e a competência técnica que adquiriam e/ou 

possuíam. Também se fazia necessário recorrer a outros elementos de identificação, como o grupo familiar ao 

qual pertenciam ou o colégio onde estudavam, salientando também o seu grau de cultura. Neste período, tal 

perspectiva para o aprendizado da dança não sofria maiores objeções. Fotografias de Tania Cury publicadas 

pelo Jornal de Notícias (1952). Acervo do Arquivo Histórico do Estado de Goiás. 



53 

 

tcheco Vaslav Veltchek e a bailarina búlgaro-francesa Juliana Yanakieva, ambos contratados 

em 1939 para uma temporada de quatro meses com o corpo de baile do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro, acabaram por se radicar definitivamente no país com a eclosão da Segunda 

Guerra Mundial. Ele se tornou diretor da Escola Experimental de Danças do Teatro Municipal 

de São Paulo em 1942; ela, além de dançar com o corpo de baile carioca, atuava em teatros de 

revista e dava aulas em sua própria academia, em Niterói (PEREIRA, 2001).  

Enquanto isso, a bailarina franco-russa Tatiana Leskova era primeira-bailarina da 

companhia Original Ballets Russes quando esteve no Brasil pela primeira vez. Naquele 

momento decidiu deixar a companhia e se estabelecer no Rio de Janeiro, em parte pelo 

advento da Segunda Guerra, em parte por motivos pessoais. Tornou-se diretora, coreógrafa, 

professora e bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, além de ter sido professora em 

academias de dança particulares na cidade (BRAGA, 2005). Já a alemã Kitty Bodenhein foi 

obrigada a se estabelecer em São Paulo no início da década de 1930, devido à impossibilidade 

de retornar à sua terra natal após o início da Revolução de 1932 (SOARES, 2002: 32). Assim 

como eles, tantos outros vieram e ficaram também pelos mais variados motivos. Todos se 

desdobravam atuando como bailarinos, coreógrafos, diretores de companhias e professores, 

tanto em escolas mantidas pelo governo quanto em academias particulares.  

 Eles conseguiram formar uma primeira geração de bailarinos brasileiros que, 

posteriormente, passou a exercer as funções de seus mestres dentro desta arte. Uma referência 

é Madeleine Rosay, que foi a primeira-bailarina brasileira formada pelo Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro. Conforme já relatado anteriormente, Rosay continuou na profissão como 

coreógrafa, professora e diretora da Escola Municipal de Bailados do Rio de Janeiro, além de 

ter atuado como assistente de coreógrafa junto ao corpo de baile da companhia de dança do 

Theatro (BRAGA, 2005; SUCENA, 1989). Também pode ser citada Leda Iuqui: após ser 

revelada como solista da companhia carioca, abriu a academia particular de dança no Rio de 

Janeiro na qual Ana Botafogo iniciou seu aprendizado (BOTAFOGO; BRAGA, 1993: 10). Já 

Carlos Leite, após ter feito carreira no Municipal do Rio de Janeiro, se mudou para Belo 

Horizonte em 1948. Ajudou a fundar o Ballet da Fundação Palácio das Artes e foi professor 

de Klauss Vianna. Por fim, Décio Stuart, após se mudar para Santos, atuou como professor 

em sua própria academia e ajudou a fundar a Escola Municipal de Bailados daquela cidade 

(SUCENA, 1989: 481-484).  

Estes e outros profissionais tinham em comum não só o fato de terem feito parte da 

primeira geração de bailarinos profissionais formados no país, mas também o de se 

desdobrarem nas funções de coreógrafos, bailarinos, diretores e professores em escolas 
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públicas e particulares. Esta primeira geração auxiliou na formação de novos artistas que se 

tornaram (re)conhecidos na profissão, e contribuíram para que o país finalmente adquirisse 

autonomia em relação aos estrangeiros na formação de bailarinos, coreógrafos e professores 

de balé. Entretanto, os profissionais de outros países continuaram a migrar para o Brasil, 

abrindo suas próprias escolas e/ou se integravam ao sistema de ensino público desta arte nas 

localidades em que passaram a residir. Contribuíam para o aumento do arcabouço de 

conhecimento do balé nas localidades em que atuavam, disseminando diferentes metodologias 

de ensino, ensinando versões variadas de balés consagrados mundialmente e reciclando os 

professores brasileiros com os quais tinham contato.  

Karen Gezatzky e sua sócia não parecem ter fugido a este padrão. A qualidade do 

ensino que ambas ministravam para estas garotas ainda permanece na memória de suas ex-

alunas - tanto que, quando elas foram embora, em 1960, Ana Maria Alencastro Veiga Consort 

não fez aulas com outros professores que chegaram à cidade: “eu não cheguei a fazer aula 

com ele porque não achei que a técnica que ele ensinava condizia com o que essa russa e que 

essa alemã davam, entendeu? Então eu não quis continuar com ele.” (CONSORT, 2010).  

Mas o público continuava o mesmo: as filhas da elite social goianiense. Em vários 

artigos de jornal que foram publicados nos anos 1950, algumas garotas eram lembradas pela 

origem familiar (eram filhas de advogados, médicos, netas de militares) e adjetivadas como 

“rainha do balé” ou “estrelinha do balé”, numa maneira de assegurar mais que a boa educação 

e a finesse que possuíam, até mesmo o reconhecimento social que lhes era inerente. Da 

mesma forma, não havia meninos ou rapazes que aprendiam dança. Sobre isso, Estércio 

Marquez Cunha diz que: 

 

[...] tinha uma prima que fazia balé lá. E com essa coisa de precisar de 
alguém pra dançar a minha tia falou: “meu sobrinho já dançou lá no 
palácio”, e não sei o que. “Que às vezes ele quer”. E foi assim que eu fui 
levado pra lá. Pro balé da dona Karen, e ali eu fiz realmente algumas 
aulas com ela. Peguei aulas por conta de dançar com elas. Era época da 
Sinhá. E aí dancei algumas vezes com elas, com a Sinhá. E eu acho que 
eu era o único menino. Não. Nesse balé era. Depois disso não sei quem 
apareceu lá. (CUNHA, 2011).  

 

As apresentações organizadas por estas professoras não aconteciam somente no Cine-

Teatro Goiânia. Os espaços do Jóquei Clube de Goiás, do colégio Liceu de Goiânia e do 

Clube Social Feminino também eram utilizados para tanto. Ao mesmo tempo, não era raro as 

alunas se apresentarem sozinhas, com números solos em eventos com objetivos diversos:  
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Da recente festa de inauguração do Clube Social da Imprensa constou 
interessante parte artística, organizada pela radialista Vera Lúcia, da qual 
participaram João Bênio e Ester Borges Ferreira, em números de 
declamação, e Lúcia de Almeida, filha do casal Sólon de Almeida, em 
apresentações de “Ballet”. A notável bailarina que conta menos de doze 
anos dançou “O Concerto de Varsóvia” e “Tarantella”, sendo, a exemplo 
de Bênio e Ester, calorosamente aplaudida. [...]. (CLUBE SOCIAL, 1958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

As duas professoras permaneceram em Goiânia até o final da década de 1950. Quando 

deixaram a cidade em 1959, o trabalho de ambas serviu de referência para a sociedade local 

para a avaliação da qualidade do trabalho dos professores que chegaram posteriormente à 

mudança das europeias.  Mas, das alunas que ensinaram, apenas uma parece ter seguido 

carreira como docente: Ana Maria Alencastro Veiga Consort – a Sinhá, que por causa de seu 

passado como aluna destas estrangeiras seria chamada em 1974 para ser professora de dança 

do então iniciante Mvsika! Centro de Estudos. 

 Ainda no final dos anos 1950 foram encontrados outros professores de dança na 

capital goianiense. Maria e Marcelo Miralles eram os responsáveis pela Escola Goiana de 

Danças Clássicas, pertencente à Escola Goiana de Belas Artes. Contudo, nada mais foi 

FIGURA 05 – O reconhecimento social advindo tanto dos laços familiares quanto da educação esmerada garantia 

visibilidade não apenas nas colunas sociais dos jornais da época, mas também participação em eventos 

comunitários de destaque para o período. Lúcia de Almeida dançando na inauguração do Clube Social da 

Imprensa. Foto publicada pelo jornal O Popular (1958). Acervo do Arquivo Histórico do Estado de Goiás.  
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encontrado sobre eles - nem em outros documentos, nem na memória de dança dos mais 

antigos, além de uma série de artigos publicada em 1958 pela Folha de Goiaz, a qual 

informava sobre a apresentação de encerramento letivo que ambos produziram no Jóquei 

Clube de Goiás.  

A década seguinte não revelou nenhum trabalho excepcional nesta arte. A análise dos 

artigos sobre dança publicados na imprensa goianiense naquele período e as pesquisas em 

outras fontes documentais determinam que os cursos de balé continuaram a existir na cidade 

graças a professores brasileiros que se radicavam temporariamente em Goiânia. Mas nenhum 

deles teve um trabalho capaz de rivalizar com o trabalho desenvolvido por Karen Gezatzky e 

sua sócia nos anos 1950. Entre estes cursos, encontravam-se os oferecidos pelo Instituto 

França e por Jerzy Draboxynki – que antes de chegar à cidade tinha sido professor em 

Uberlândia e ao qual fora confiada a missão de preparar um corpo de baile para a inauguração 

do Teatro de Emergência: 

 

Terá início amanhã as aulas de balet do prof. Jerzy Draboxynki, no salão 
do DCE. O ilustre professor pretende, de acordo com os entendimentos já 
mantidos com o Departamento de Cultura do Estado, formar 
imediatamente uma equipe de bailarinas para a inauguração do Teatro de 
Emergência de Goiânia, nos próximos meses. Lecionou durante vários 
anos na cidade de Uberlândia, transferindo-se, agora, para Goiânia e é um 
dos mais renomados mestres de balet de todo o país. (TEATRO DE, 1960). 

 

 A ampliação das minhas fontes de pesquisa reforça o questionamento que fiz 

anteriormente sobre a qualidade do ensino que era oferecido na cidade pelos professores que 

vieram para a capital goiana depois das duas estrangeiras. Não quero dizer que possuir um 

nome anônimo no meio artístico não significasse que este(s) professor(es) fosse(m) 

incompetente(s). Em contrapartida, se afirmar como um grande professor (ou professora) sem 

apresentar credenciais sólidas é uma atitude incoerente. A respeito do professor Jerzy 

Draboxynki, especificamente, encontrei apenas mais uma nota informativa sobre o início do 

seu curso de balé, a qual foi publicada no jornal Folha de Goiaz em 27 de abril de 1960. Após 

esta data, silêncio. O nome deste professor também não se encontra vinculado a nenhum 

nome conhecido do universo da dança no país nem nos anos 1960, nem nas décadas 

anteriores.  
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1.3.4 – As múltiplas funções das apresentações de dança 

 

As apresentações feitas por estes professores e por estas alunas também passaram a ser 

parte das formas de lazer locais, muito embora não se atingisse toda a população. Elas 

contribuíam não só para o aprendizado e refinamento de suas alunas, como também cumpriam 

outras funções sociais: abrilhantavam tanto inaugurações de prédios, pavilhões e sociedades 

(como a já citada inauguração do Clube Social da Imprensa ou a inauguração de pavilhões em 

colégios), como auxiliavam na arrecadação de fundos para entidades beneficentes. Em 1959, 

foi promovida uma Matinal de Gala em prol do Lar das Meninas Santa Gertrudes (MATINAL 

DE, 1959). Em 1960, uma pequena aluna ajudou a arrecadar fundos para a Santa Casa de 

Misericórdia (AMANHÃ TERCEIRA, 1960). Mas nada parece ter recebido mais atenção na 

imprensa que a apresentação do Ballet do Rio de Janeiro 
17

 no Cine-Teatro Goiânia, em 1961.  

 Organizada pela então Primeira-Dama estadual, Lourdes Estivalet Teixeira, o 

espetáculo tinha a intenção de angariar fundos para a construção de uma creche no Setor 

Pedro Ludovico. Era a primeira vez que uma companhia completa de dança se apresentava em 

Goiânia, e esta ocasião era vista como o princípio de um programa de ação social para o qual 

seriam captados recursos mediante a venda de ingressos de espetáculos considerados de 

“primeira classe” (GARANTIDO SUCESSO, 1961): 

 

O Ballet do Rio de Janeiro fará uma apresentação no Cine Teatro Goiânia 
a 5 de junho próximo, atendendo convite da Presidente Goiana das 
Pioneiras Sociais.  
A renda da reunião será revertida em benefício da Creche do St. Pedro 
Ludovico. 
A Sra. Lourdes Estivalete Teixeira, Primeira-Dama do Estado, esteve 
reunida ontem em Palácio, com senhoras da nossa sociedade, firmando 
detalhes sobre a noitada artística. Trata-se da louvável iniciativa social da 
esposa do Governador.  
Ballet do Rio de Janeiro é um conjunto artístico dirigido pela bailarina 
internacional Dalal Achcar, havendo feito apresentações, com êxito em 
países da Europa. A apresentação do Cine Teatro Goiânia contará com a 
colaboração de expoentes artísticos do Brasil, tais como Villa-Lobos, 
Cláudio Santoro, Helckel, Nepomuceno, Mignone, Di Cavalcante, Burle 
Marx, Nilson Penna, Darcy Penteado, Vinícius de Morais, Manuel 
Bandeira, Nina Verchinina e outros. (NOITE DE, 1961). 

 

 Outro fato que parece ter despertado o interesse popular foi por haver, entre os 

bailarinos, uma goiana. “Seu nome é Martha Botelho, filha do casal Lígia Mesquita Botelho – 

                                                 
17

 Companhia de dança carioca fundada e dirigida pela bailarina Dalal Achcar. Funcionou entre 1956 e 1979. 

Ver SUCENA (1989: 392-396). 
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Cel. Alfredo Botelho. Martha já está em Goiânia e, segunda feira estará encantando com sua 

arte a todos os goianienses que forem vê-la dançar.” (O Popular, 1961).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Apesar da intenção de se dar continuidade a este projeto, não foram trazidos para 

Goiânia outros espetáculos deste porte com a mesma finalidade beneficente. E se a companhia 

foi elogiada em seu desempenho, o mesmo não aconteceu com a infra-estrutura do teatro, a 

despeito da afirmação de Dona Lourdes de que “[...] os técnicos estiveram no Cine Teatro 

Goiânia e afirmaram que são ótimas as condições daquela casa de espetáculos” 

(GARANTIDO SUCESSO, 1961): 

 

[...] Deixo aqui meus agradecimentos à senhora Lourdes Estivallet 
Teixeira, que atendendo à minha solicitação, deixará o palco do Cine 
Teatro Goiânia com os melhoramentos ali processados para o espetáculo 
de anteontem, que virá a ser muito útil a todos os que, daqui por diante, 
necessitarem do palco de Goiânia.  
Esta é uma parte conseguida (madeiramento e corda), mas ao palco de 
Goiânia ainda falta muito: a instalação de, pelo menos, trinta e cinco 
refletores permanentes; quatro a seis gambiarras; um bom quadro de luz 
permanente e a instalação de uma boa rotunda e bambolinas (cortinas, no 
palco). 
Foi bom que Dona Lourdes dirigindo a apresentação de um espetáculo no 
Cine Teatro visse, de perto, as necessidades urgentes de uma adaptação 

FIGURA 06 – Apesar desta ocasião ter parecido ser a única vez que a bailarina surgiu no exercício da profissão 

perante a sociedade goianiense, ela não deixou de ser tratada como autêntica estrela – pouco importando o fato de ela 

não ter sido nenhuma solista, mas apenas integrante do corpo de baile da companhia. Mereceu o mesmo destaque que 

Norma Lília tivera nos jornais, embora não tenha sido publicada nenhuma fotografia sua em trajes de dança. Para 

isso, bastou ter suas raízes goianas comprovadas e o seu grupo familiar ser reconhecido na comunidade local.   Foto de 

Martha Botelho publicada no jornal O Popular (1961). Acervo do Arquivo Histórico do Estado de Goiás. 
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técnica no palco daquele Cine Teatro. Além do mais, uma limpeza em 
regra nos camarins e demais dependências do Cine-Teatro se faz 
necessária... (GOIANIENSE TEVE, 1961).  

 

  O episódio parece ter trazido à tona, mais uma vez, as inadequações e incapacidades 

do Cine-Teatro Goiânia como casa de espetáculos, seja por aumento da demanda de 

apresentações e outros eventos, seja pela incapacidade administrativa de seus diretores – cujos 

resultados concretos eram tanto a troca de farpas e de acusações de corrupção pela imprensa 

entre funcionários ligados a ele nas mais diversas esferas, quanto à dilapidação do mobiliário 

e dependências do prédio. (BORGES, 2007: 33-40). Para tanto, outros espaços da cidade 

passaram a ser utilizados como teatros improvisados, como, por exemplo, as dependências do 

Jóquei Clube de Goiás, até finalmente ser projetado e construído um novo teatro na cidade. 

(TEATRO DE, 1959).  

 

 

1.4 – Para além da arte, da cultura e da manifestação humana: a formação de um 

habitus  

 

 

Em sua argumentação sobre a defesa de que Goiânia era uma cidade provinciana entre 

as décadas de 1940 e 1960, Oliveira (1999) utilizou como base empírica dados obtidos pela 

memória coletiva (como a sobrevivência de tipos de rua e crimes bárbaros), as formas de lazer 

dos habitantes da cidade, o contraste entre as ruas planejadas e retas e as trilhas criadas pelos 

moradores para a ligação das poucas construções existentes e o número de habitantes locais, 

entre outros: 

 

Uma das principais características que comprova o caráter provinciano de 
Goiânia é o seu número reduzido de habitantes na época. Em 1940, a 
população urbana da cidade era de 18.889 habitantes; destes mais de 
60% residiam no Bairro de Campinas. Em 1950, a população urbana da 
cidade era de 40.333 habitantes; em 1955, era de 74.781. Já em 1960, a 
população urbana elevou-se para 133.462 habitantes. Apesar da taxa de 
crescimento demográfico nesses 30 anos ser considerável – 
principalmente se se levar em conta que as cidades mais populosas do 
Estado na época contava com cerca de 10 mil habitantes – existe um 
número absoluto para produzir relações sociais novas. (OLIVEIRA, 1999: 

48). 

 

 Baseando-se em Georg Simmel (1983, apud, OLIVEIRA, 1999), ele afirmou que 

precisa existir uma quantidade expressiva de pessoas para que aconteça a determinação de 
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novas formas de relacionamento social, os quais orientam as normas de comportamento 

individual. Porém, isso é possível somente em grupos pequenos, já que o conhecimento 

mútuo é um pré-requisito para que isso aconteça.  Para Oliveira (1999), a Goiânia das décadas 

de 1940 e 1950 era integrante destas cidades que regulavam as ações individuais devido ao 

estabelecimento de relações face a face e ao conhecimento mútuo.   

 Até que ponto esta afirmação se aplica às práticas de dança realizadas em Goiânia, ou 

ainda, à faixa da população que a praticava (ou a pratica)? Ao longo do capítulo, procurei 

demonstrar como já havia um campo propício para o seu desenvolvimento desde antes da 

construção de Goiânia e da consequente transferência da capital. As pessoas que a praticavam 

acabavam por se envolver também no aprendizado e execução de outras artes: por exemplo, a 

mesma Lourdinha Maia que fora responsável pela liderança do cortejo de bailarinas na 

apresentação da revista musical Goiânia também era uma cantora e compositora reconhecida 

(MENDONÇA, 1981: 54). Independente de o universo da dança (e das artes) proporcionar ou 

não o sustento diário necessário à sobrevivência, as pessoas que estavam nele imersos não 

deixavam que o calendário de aulas, ensaios e apresentações se interrompessem – fossem 

estas últimas produções grandiosas ou simples reuniões em casas de amigos. Os temas das 

mesmas também não reduziam o conhecimento que possuíam, pois a maior parte destes 

praticantes integrava saberes advindos tanto das tradições locais quanto do que era 

considerado arte universal. Neste sentido, o fato da chegada de Silene Andrade, de Karen 

Gezatzky ou dos outros professores, e o ensino resultante destes eventos poderiam ter 

ocorrido tanto na antiga capital de Goiás quanto em Goiânia.  

 Sem dúvida que havia um contraste muito grande entre a ideia de modernidade 

pretendida pelo poder público para Goiânia e a realidade enfrentada por seus habitantes. Mas 

sugerir que a sociedade que se formava na nova capital apenas reproduzia hábitos e costumes 

rurais pode acabar reduzindo a complexidade das relações que nela surgiam e eram efetuadas. 

Não nego que pode ter existido indivíduos ou grupos sociais que viviam somente a realidade 

cultural características do mundo sertanejo – isto não exclui, todavia, a existência de grupos 

mais ligados às características culturais mais urbanas, o que inclui o aprendizado e a 

manutenção de formas de arte consideradas eruditas, ou pertencentes à dita alta cultura. Neste 

sentido, estas pessoas tinham uma vivência de dança que ia tanto das regionais cavalhadas, 

catiras e folias de reis às europeias quadrilhas, valsas e mazurcas – o que fazia a sociedade 

goianiense possuir uma configuração cultural híbrida, e não simplesmente provinciana.  

 Este hibridismo cultural não foi responsável somente por permitir que um ensino de 

dança formalizado surgisse e produzisse frutos importantes no seio da comunidade. Ele 
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também reforçou o uso da dança (e das artes, de modo de geral) como forma de sociabilidade 

da sociedade local, transformando-a em um habitus goianiense. Entende-se por habitus, aqui, 

o significado que Norbert Elias concede a esta palavra, e que seria “basicamente “segunda 

natureza” ou “saber social incorporado”.” (ELIAS, 1997: 09). Ele é o indicativo da existência 

de modificações que atingem tanto as maneiras de pensar quanto toda a estrutura da 

personalidade (CHARTIER, 2002: 113). Desta forma, a dança ultrapassou a simplicidade da 

função artística e/ou de manifestação inerente a toda e qualquer sociedade humana para atuar 

nas relações sociais locais, disseminando regras e condutas de comportamento consideradas 

desejáveis por este grupo. Entre eles, se faziam presentes tanto seu estímulo como 

instrumento de lapidação cultural, a negação da possibilidade desta prática também ser uma 

atividade masculina e a exigência de uma conduta individual normatizada pelos padrões 

sociais vigentes para o exercício da profissão de professora (ou professor de dança).  

É importante lembrar que, no início, seu ensino se restringia a uma camada social 

específica – a elite goianiense – que a utilizava principalmente como polimento da educação 

de suas filhas. Inicialmente, isto explica o fato da não-permanência dos professores de dança 

em Goiânia nas suas primeiras décadas de existência, a aparente irrelevância inicial da 

competência e qualificação profissional de alguns mestres que atuavam naqueles primeiros 

anos, ou ainda porque as bailarinas locais brilhavam muito mais nas colunas sociais do que 

em grandes espetáculos. Esclarece a segregação desta prática como primordialmente 

feminina, sendo seus poucos praticantes masculinos tachados como homossexuais, assim 

como a incipiente formação profissional a partir destes pioneiros que atuaram na cidade. Isto 

não excluiu, entretanto, a possibilidade de utilização desta mesma dança como campo 

profissional, e o crescimento de alunos, bailarinos, professores e escolas locais.  

Por fim, Berman (2007: 269) afirma que uma das peculiaridades da modernização 

petersburguense era que, apesar das semelhanças espaciais com Paris, a cidade russa não fez 

seu povo avançar e desejar usufruir o que a modernização proporcionava, não desenvolvendo 

as forças produtivas necessárias para a moderna economia de consumo; não significava que 

seus habitantes não a transformaram em uma cidade moderna a partir de seu entendimento 

cotidiano de modernidade. No caso de Goiânia, acredito que o estabelecimento das regras de 

conduta social de acordo com a cultura que era inerente aos seus habitantes - ou mais 

simplesmente, a permanência do hibridismo cultural local que permitiu o uso da dança para 

além de suas funções mais óbvias significa evidenciar um indicativo de busca pela 

modernidade. 
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No capítulo seguinte, irei discorrer sobre como este habitus tomou forma singular 

entre os praticantes de dança que circulavam pelas principais academias da cidade. Para tanto, 

se faz necessário descrever como ocorreu a formação de seus profissionais, orientada por uma 

metodologia de trabalho única e tendo como mestra principal apenas uma professora. 

Estabelecerei as formas de relação existentes entre os praticantes e profissionais da área que 

atuaram nas primeiras décadas de vida da capital (1940 a 1960) e os praticantes e 

profissionais que atuaram nas décadas seguintes (entre 1970 e 1990). Por fim, irei relatar as 

formas de sociabilidade propagadas principalmente pelos professores e proprietários dos 

estabelecimentos selecionados e a concepção de dança encontrada nos documentos, e que foi 

forjada pelos mesmos ao longo do tempo.   

  

 



Capítulo 2 

 

Uma história invisível: os significados e relações entremeados na 

constituição das academias de dança goianienses 

 

 

Expressar a dança através de palavras se constitui numa 

tarefa que sempre soará imperfeita (CAMINADA, 1999: 01). 
 

 

2.1 – O processo de constituição do ensino de dança em Goiânia e no Brasil: o 

estabelecimento de uma rede informal de escolas 

 

 

Embora o ensino das aulas de dança tenha se iniciado na cidade já no final da década 

de 1940, foi somente trinta anos depois que ele foi organizado e sistematizado de forma 

permanente. Diante desta constatação, acredito que as ações praticadas pelos primeiros 

professores de dança – principalmente Silene Andrade, Karen Gezatzky e sua sócia – 

conseguem responder apenas parte de como esta dança estrangeira se articulou a Goiânia. 

Conforme já dito em páginas anteriores, ela permitiu que se formasse um habitus local, pelo 

qual novas formas de sociabilidade eram forjadas e praticadas pela parcela da população que 

aderiu a esta nova prática de acordo com o hibridismo cultural que lhes era correspondente.   

A partir da década de 1970, este habitus acabou por ser potencializado pela abertura 

da primeira academia de dança da cidade. Aparentemente, havia a continuidade da ideia de 

complementação da educação e da cultura, e a propagação do trabalho iniciado nos anos 

anteriores. Porém, a filosofia de trabalho desta escola agregou, ao longo do tempo, outras 

possibilidades a esta perspectiva – ao mesmo tempo em que a ligação entre o ensino 

proporcionado pelos professores das primeiras décadas e o da única aluna que seguiu carreira 

como professora e permaneceu na cidade esvanecia com o passar do tempo.   

 Os novos profissionais que se formaram a partir da sistematização proposta por esta 

primeira escola conseguiram estabelecer não só um grupo parcialmente coeso e que foi capaz 

de forjar e aplicar sua própria concepção de dança na cidade, mas também estabelecer 

relações fortalecidas com profissionais da área que atuam em outros locais – inclusive com 

pessoas renomadas da dança brasileira. Acredito ser necessário compreender como estes 
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novos profissionais que surgiram a partir da década de 1970 se articularam e constituíram o 

sistema de ensino atualmente oferecido ao seu público. Porém, para que ocorra este 

entendimento, é importante apresentar um breve histórico de como se constituiu o ensino 

desta atividade em seu lugar de origem, a saber, o continente europeu (iniciando-se na Itália), 

e no Brasil. Pois mesmo com a identificação da existência de um padrão para a constituição 

de tal gênero de dança independentemente do local onde é constituído, é notável que cada 

região apresenta características próprias no que se refere ao ensino do mesmo

.  

 

2.1.1 - Das escolas oficiais europeias para as escolas informais brasileiras 

 

No que se refere à dança, o teatral e o não-teatral caminham lado a lado, às vezes 

convergindo, às vezes não. Por exemplo, o balé, em seus primórdios, tomou para si matrizes 

de movimentos advindas das danças das cortes europeias para a configuração de sua técnica 
1
, 

e passou a ser codificado “[...] por mestres a serviço das cortes.” (PORTINARI, 1989: 56). 

Isadora Duncan, precursora da dança moderna, se apropriou de elementos da antiguidade 

clássica para estabelecer seus conceitos de dança 
2
. No Brasil, existem pesquisas significativas 

sobre as chamadas danças brasileiras, que estão se constituindo a partir de apropriações de 

movimentos corporais em manifestações culturais, que não se encaixam na vertente teatral, e 

que são transformadas em matrizes de movimento para a execução de espetáculos de dança 

que não admitem a formatação dada por técnicas e estilos de dança como o balé ou a dança 

contemporânea 
3
. Por fim, em seu estudo sobre como o tema do nacional se encontra nas 

obras do Grupo Corpo (especificamente no espetáculo 21), a pesquisadora Daniela Reis 

(2004) percebe a junção de uma linguagem estrangeira (considerada, neste caso, como o balé) 

a linguagens de dança nitidamente nacionais - como xaxado, maxixe, congadas e outras 

movimentações populares – a partir do conceito de circularidade proposto por Mikhail 

                                                 

 Para realizar a escrita deste capítulo, foi necessária a exposição de fontes documentais para o devido suporte da 

argumentação construída. Como resultado, esta necessidade acarretou em um maior número de páginas neste 

capítulo que nos demais.  
1
 Segundo Bourcier (2001), “os organizadores de balés tinham as danças da corte à sua disposição. A „baixa 

dança‟ desapareceu em meados do século XVI, e o balanço e a galharda não são mais empregados no fim do 

século, a alemanda, a gavota, a pavana, a sarabanda, o passe-pied, o louré, a bourré, o canário continuam na 

moda à espera do reino do minueto, por volta do século XVII.” (BOURCIER, 2001: 73).  
2
 “[...] Seus modelos estéticos são os gregos – já Geneviève Stebbins, com quem estudou, havia recomendado a 

seus alunos que modelassem suas atitudes a partir das figuras dos vasos gregos ou das estátuas – e os artistas da 

Renascença italiana.” (BOURCIER, 2001: 248). “[...] A gesticulação de Isadora Duncan no palco parisiense, a 

despeito da referência antiga, simboliza esta busca de uma gama de gestos e posturas que permita experimentar 

melhor um corpo que deixa de ser percebido enquanto exterior à pessoa.” (CORBIN, 1991: 611).   
3
 Ver RODRIGUES (1997). 
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Bakhtin na obra A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais.    

Nesse sentido, Vianna (2005) afirma que “a dança não é um ato aleatório, que você 

cria de qualquer forma, a partir do nada: a dança tem conceitos rígidos – mesmo Isadora 

Duncan tinha conceitos estabelecidos, por mais livres que fossem suas propostas.” (VIANNA, 

2005: 81). Esta sentença pode ser considerada como uma admissão da existência não só de 

um campo anterior à emergência de quaisquer técnicas de dança teatral, mas também da ação 

de agentes mediadores entre o teatral e o não-teatral, reconhecidos aqui nas figuras de 

mestres, professores, coreógrafos, cursos, academias, universidades.  

Entretanto, o Brasil apresenta algumas peculiaridades no que se refere ao ensino das 

técnicas de dança cênica. Enquanto que na Europa o ensino delas é centrado em grandes 

conservatórios de arte que são, quase em sua totalidade, financiados pelo erário público 
4
, no 

país, o ensino de tais técnicas é centrado em academias particulares especializadas. Cabe aqui 

fazer um pequeno retrocesso até o século XIX para ressaltar que a vida teatral brasileira – e aí 

se inclui a dança – ganhou novo fôlego após a chegada da família real, em 1808. A partir de 

1811, vários artistas, entre eles bailarinos, coreógrafos, e professores de dança aportaram no 

Brasil. Estes profissionais atuavam como mestres de dança em voga nos salões europeus para 

a elite da sociedade carioca do período e como coreógrafos e bailarinos contratados para 

apresentarem bailados e espetáculos para divertirem o público e a família real. Também 

tentaram, sem sucesso, montar escolas e dirigir corpos de baile com o objetivo de formar 

profissionais brasileiros nessa área já no século XIX.  

 No século seguinte, nova leva de artistas imigrantes envidou esforços para 

profissionalizar o ensino da dança no país. No capítulo anterior, relatei que foi fundada a 

Escola Municipal de Bailados do Rio de Janeiro, em 1927, sob a direção da bailarina Maria 

Olenewa e com o apoio do governo após duas tentativas frustradas ocorridas em 1913 e 1926 

(SUCENA, 1989: 255-258). Alguns anos mais tarde, foi fundada a Escola Municipal de 

Bailados de São Paulo, sob a direção do bailarino e coreógrafo Vaslav Veltchek. Entretanto, 

os demais artistas que para cá vieram acabaram por montar escolas particulares - a exemplo 

                                                 
4
 De acordo com Portinari (1989), “coube a uma das sucessoras de Pedro, a imperatriz Ana Ivanovna, fundar a 

primeira escola de ballet na Rússia, em 1738, colocada sob a direção de Landé. Os alunos seriam filhos de 

servos, selecionados pelo mestre e patrocinados pela tsarina como seus pupilos.” (PORTINARI, 1989: 79). Já 

Soares (2002) fala que a Academia Real de Música e Dança – posteriormente denominada como a Ópera – foi 

fundada em 1661, por concessão do rei francês Luís XIV “[...] a um grupo de dissidentes da Confrèrie de Saint-

Juliens des Menestriers (fundada em 1334) que, até então, era que concedia direitos profissionais a músicos-

dançarinos.” (SOARES, 2002: 12).  
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de Juliana Yanakieva 
5
, que se radicou em Niterói, e do casal Pierre Michailowsky e Vera 

Grabinska 
6
, que se radicaram na cidade do Rio de Janeiro. Também participaram deste 

processo profissionais representantes da dança moderna, como Nina Verchinina, Ianka 

Rudzka, Renée Gumiel e Maria Duschenes – a diferença é que a maioria destes se radicaram 

na cidade de São Paulo. As contribuições destes artistas deram ao ensino da dança teatral a 

atual caracterização de curso livre e/ou complementar, a despeito da existência de 

profissionais formados por tais escolas.  

Em Goiânia, o desenvolvimento do ensino da dança se deu de forma análoga ao 

ocorrido nas grandes capitais brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Mas existem diferenças: enquanto nestas últimas duas cidades o ensino e as academias 

particulares cresciam ao mesmo tempo em que companhias profissionais eram abertas - como 

o Balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (fundada nos anos 1930), o Ballet da 

Juventude 
7
, o Ballet do IV Centenário 

8
, o já citado Ballet do Rio de Janeiro ou o Balé da 

Cidade de São Paulo 
9
, entre outras companhias - criando um mercado que absorvia parte dos 

bailarinos formados por estas escolas, em Goiânia este mercado simplesmente não existia. 

Entre os anos 1940 e 1970, quem quisesse viver da profissão ou se radicava nos grandes 

centros brasileiros ou se mudava para o exterior. Este quadro começou a mudar a partir da 

formação de grupos experimentais no final dos anos 1970, como o Grupo Via Láctea (que era 

ligado à Faculdade de Arquitetura da UFG), e grupos semi-profissionais e profissionais de 

dança moderna / contemporânea nos anos 1980, como o Grupo Energia e a Quasar Cia de 

Dança 
10

. Na década seguinte, surgiu a única companhia estatal razoavelmente estável, o Balé 

do Estado de Goiás. Entretanto, o mercado aberto por estas companhias ainda não era 

suficiente para absorver os estudantes formados pelas academias locais e que intencionavam 

seguir esta carreira: 

 

                                                 
5
 Ver PEREIRA (2001). 

6
 Ver GRABINSKA; MICHAILOWSKY (1960). 

7
 Companhia de dança carioca privada que existiu entre 1944 e 1956 (CAMINADA, 1999: 411-412).  

8
 Formada em 1953, a companhia tinha o objetivo inicial de comemorar os quatrocentos anos da capital paulista 

e oficializar a existência de uma companhia na cidade. Foi financiado por Francisco Matarazzo Sobrinho, mas 

permaneceu em atividade por apenas dois anos. Ver CAMINADA (1999: 429-431) e REIS (2004: 26-32). 
9
 Fundada em 1968, esta companhia é mantida pelo governo da cidade de São Paulo e funciona como um dos 

corpos estáveis do Teatro Municipal de São Paulo. Originalmente, ela foi aberta como uma companhia de balé e 

tinha o nome de Corpo de Baile Oficial do Teatro Municipal de São Paulo. Assumiu o nome atual em 1974, ao 

trocar sua linguagem original pela dança contemporânea (CAMINADA, 1999: 426-428).   
10

 Fundada em 1988 por Vera Bicalho e Henrique Rodovalho, esta companhia utiliza como linguagem a dança 

contemporânea. Apresenta como influência o trabalho do Grupo Energia, especificamente as experimentações de 

Julson Henrique. Sediada em Goiânia, obteve reconhecimento nacional e internacional com o espetáculo Versus, 

de1994. A partir de então, tem se firmado cada vez mais no cenário da dança contemporânea como grupo 

independente no Brasil e no exterior (QUASAR CIA DE DANÇA, 2011). 
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Com dezenas de academias de dança em Goiânia, muitos talentos 
despontam, conquistam prêmios importantes e também ganham a estrada 
em busca de trabalho, salários dignos e reconhecimento. Bailarinos que 
integraram grupos como a Quasar Cia. de Dança, Studio Dançarte e Balé 
do Estado, hoje dançam no eixo Rio-São Paulo e na Europa, onde, 
garantem, a dança é uma profissão bem-remunerada e valorizada. O 
mercado de trabalho, apesar da concorrência, oferece oportunidades 
quase inexistentes por aqui. [...] À falta de remuneração digna se soma 
outras reclamações. “Aqui são raras as apresentações dos grupos. Na 
Europa, fazemos em média seis espetáculos por mês e todos com as 
salas lotadas. As pessoas vão freqüentemente ao teatro para ver balé, 
ópera e concertos”, compara Cristiane, que como solista da companhia 
Volkstheater Rostock já dançou clássicos como Carmen e Coppélia, além 
dos musicais Dances Concertantes e Hello Dolly!. [...] Para Duda Sharma, 
a maior vantagem de viver no exterior é a possibilidade de evoluir como 
bailarino, sustentar-se através da dança “e não amargar o desinteresse e 
a desinformação das instituições brasileiras e goianas, principalmente”. 
(BEZERRA, 1998b).  

 

 Com um mercado local muito mais restrito, seus profissionais acabaram por configurá-

la de outra maneira, cujo foco não fosse apenas a formação de bailarinos aptos para trabalhar 

em grandes companhias. Este objetivo não se perdeu no trabalho diário do grupo de 

professores goianienses formado, mas outras perspectivas e possibilidades foram 

acrescentadas para justificar o aprendizado desta prática.  

 

2.1.2 – A abertura das academias de dança goianienses e o início da sistematização de um 

ensino local 

 

A academia Mvsika! Centro de Estudos abriu suas portas em 1973. Inicialmente com 

quatro sócios, todos egressos de cursos superiores de Música: Delmari de Brito Rossi e 

Elizabeth Carramaschi Teixeira eram graduadas pela UFG, enquanto que Glacy Antunes de 

Oliveira e Estércio Marquez Cunha eram professores desta instituição e da UFU. Eles 

tentavam aliar ao ensino diferenciado que propunham o diálogo entre o ensino livre e o ensino 

acadêmico de música, já que seus diretores faziam seus alunos entrarem em contato com 

outros professores universitários e participarem de cursos, concertos e festivais que 

ultrapassavam os liames do ensino livre desta linguagem artística.  

 Somente em 1974 a academia iniciou o ensino de dança, por meio de aulas de balé e 

jazz. A convite de Estércio, o professor Roberto Silva veio ministrar aulas de balé em 

Goiânia. Natural de São Paulo, ele se encontrava radicado em Uberlândia, cidade do triângulo 

mineiro, na ocasião da proposta recebida. Ao mesmo tempo, Ana Maria Alencastro Veiga 

Consort (ou simplesmente Sinhá) foi convidada para trabalhar como professora de dança na 

escola. Segundo Glacy Antunes de Oliveira (2010): 
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Quando nós começamos o Mvsika!, nós éramos professores de música, 
não é? Mas pelos estudos que eu estava fazendo na época, eu sabia que 
a questão da educação através da integração das artes poderia 
proporcionar uma formação – uma entrada no mundo das artes mais 
efetiva para as crianças. Você não sabe qual é a maior tendência de uma 
criança. Então nós começamos com uma disciplina chamada Som e 
Movimento para crianças de quatro anos. Nesse Som e Movimento que eu 
fui procurar a Sinhá, porque ela era professora de música, ela já havia se 
formado em Música na universidade, e não entanto eu a conheci... Eu a 
conhecia de muitos anos, sabia que ela teve muita aula de dança. 
(OLIVEIRA, 2010).  

  

Ana Maria também auxiliava as aulas de Roberto Silva:  

 

[...] Ele vinha toda terça-feira, dava aula, e eu repetia a aula na quinta-
feira. Isso aconteceu na Rua 29, no Centro. Ela abriu ali o Mvsika!, ela 
dava a parte de música, tinha teoria musical, eu dava a parte de dança. 
Começamos com balé e jazz. (CONSORT, 2010). 

 

 De acordo com esta professora, a aceitação das aulas de dança na cidade foi grande – 

elas foram vistas, até mesmo, como uma grande novidade em Goiânia, a despeito de já ter 

existido em um passado recente outros professores de dança aqui. Por causa disso, as aulas do 

professor Roberto tornaram-se insuficientes para atender a demanda. Os diretores da 

academia começaram a buscar profissionais em Brasília, cidade na qual a bailarina goianiense 

Norma Lília tinha uma grande escola. Mas, em 1975, não foi Norma Lília que veio para 

Goiânia – no lugar de Roberto, fora convidada a professora Lúcia Toller, que era credenciada 

pela R.A.D.. Também neste ano, a direção da escola passou a ser função apenas das 

professoras Delmari de Brito Rossi e Glacy Antunes de Oliveira. 
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FIGURA 07 – Formação cultural, terapia, exercício físico, correção estética. Independente dos motivos existentes para se aprender a 

dançar, a maneira como isto passou a ocorrer a partir de 1975 era única, por intermédio da aplicação de somente uma metodologia 

de ensino. Folheto de propaganda do Mvsika! Centro de Estudos (1974). Acervo particular da academia. 



70 

 

Contudo, a parceria estabelecia com Brasília também não foi suficiente para atender a 

procura. A academia se voltou, então, para o Rio de Janeiro, onde obteve a ajuda de Dalal 

Achcar 
11

, que foi a introdutora do método R.A.D. no Brasil e era sua representante no país. 

Devido a esta assessoria, em 1976 o Mvsika! Centro de Estudos contratou a inglesa Heulwen 

Price , a qual assumiu a direção das aulas de dança da academia, implantou definitivamente a 

metodologia da R.A.D. em Goiânia e se tornou a professora de quase todas as atuais 

proprietárias de academias de dança da cidade. Enquanto isso, Ana Maria fazia cursos 

complementares tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, terminando por se firmar mais 

como professora de jazz que de balé: 

 

Nós ficamos trabalhando com a Dalal muito tempo. Eu fui pra lá, fiz cursos 
de balé clássico, fiz jazz com o Alain Le Roy, um francês que dava aulas lá 
[no Rio de Janeiro], e posteriormente veio a Carlota Portela. Fiz meu curso 
de jazz com a Carlota. Aí a gente não parou mais: eu ia pra Rio, pra São 
Paulo, era Marly Tavares, era a Joice, era o Lennie... Esse pessoal todo 
que dava o jazz era o ápice no Brasil todo, então a gente começou a fazer 
curso com esse pessoal pra escola crescer mesmo. (CONSORT, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Bailarina carioca, Dalal estudou em Paris com mestres renomados como Olga Preobajenska e Maria 

Makarova. Porém, não se restringiu aos palcos: foi a responsável pela fundação da Associação de Ballet do Rio 

de Janeiro, atuou como diretora da Companhia de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e organizou a 

vinda de grandes companhias estrangeiras para o país (como o Royal Ballet, de Londres, a Companhia de Dança 

do Teatro da Ópera de Paris e o American Ballet Theatre, de Nova Iorque). Também teve sua própria academia 

na capital fluminense, além de ter formado o Ballet do Rio de Janeiro – companhia com a qual se apresentou no 

Cine Teatro Goiânia em 1961 e na reinauguração do Teatro Goiânia em 1978. Ela também foi a responsável pela 

criação do curso de Licenciatura em Dança do Centro Universitário da Cidade (UNIVERCIDADE), do Rio de 

Janeiro. Ver CAMINADA (1999: 372-373) e SUCENA (1989: 392-395). 

FIGURA 08 – A partir da década de 1970, a iniciativa de se ensinar dança em Goiânia deixou de ser apenas papel de professores 

estrangeiros e temporários, os quais não chegavam a criar vínculos fortes o bastante para permanecerem na cidade. A participação 

local na procura e permanência de bons profissionais desta área fez vários professores, estrangeiros ou não, serem contratados por 

escolas locais para a implantação e ensino sistematizado de dança (principalmente balé) na capital. Desta vez, porém, a eventual 

ausência, ou mudança, de algum deles não significava o término do sistema que se implantava. Professora Heulwen Price (final da 

década de 1970). Acervo particular da academia Mvsika! Centro de Estudos. 
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A chegada de Heulwen iniciou o que até hoje é lembrado como a “era das inglesas”: 

periodicamente, outras professoras foram contratadas pela escola e se sucederam na direção 

de sua área de dança. Posteriormente, Gill Anthony, Jane Stanley e Juliet Ann Peach 

consolidaram o ensino do balé na academia e firmaram o padrão de qualidade que era buscado 

desde a abertura daquele estabelecimento.  Permaneceram na cidade até início dos anos 1990. 

Tiveram seus esforços reconhecidos não só pelas diretoras, mas também por seus alunos e as 

famílias destes.  

 A principal técnica trabalhada pela escola era (e ainda é) o balé. Entretanto, outras 

possibilidades eram ensinadas, como o sapateado e o jazz. A dança moderna aparecia em 

coreografias com “[...] sapatilha de ponta, [...] dentro da técnica do balé clássico, um moderno 

diferenciado do que elas [as professoras inglesas] faziam” (CONSORT, 2010), porém não 

existiam aulas regulares de dança moderna 
12

, nas quais fossem trabalhadas técnicas como as 

da estadunidense Martha Graham 
13

 e do mexicano José Limón 
14

. Isto não impediu que fosse 

formado um grupo de alunos que fossem capazes de representar a academia em apresentações 

em Goiânia e fora da cidade – seja em festivais, mostras e concursos de dança. Tampouco 

impediu que o Mviska! contratasse bailarinos e coreógrafos para desenvolver trabalhos 

conjuntos com este corpo de baile amador que aos poucos se formava.  

 O primeiro destes convites foi feito à Ana Botafogo. Em 1978, a academia Mvsika! 

Centro de Estudos e o Jornal Opção promoveram em parceria um espetáculo de balé clássico 

cujos primeiros-bailarinos convidados eram Ana e Carlos Lowzada. À época, ambos os 

artistas eram contratados pelo Teatro Guaíra, de Curitiba. Na reportagem escrita sobre a 

                                                 
12

 Embora o mérito da introdução da metodologia de Martha Graham em Goiânia seja dado à professora Lenir 

Miguel de Lima através do trabalho em dança que ela iniciou na ESEFEGO, Tassiana Inês Stacciarini de 

Resende se recorda de ter feito aulas desta metodologia como aluna da professora Heulwen Price, do Mvsika! 

Centro de Estudos. Ver FÁTIMA; LEMOS; LIMA (2004: 23) e RESENDE (2010a).  
13

 Martha iniciou seus estudos em dança somente aos 17 anos, após ingressar em uma faculdade com amplo 

currículo em artes cênicas. Depois de diplomada, ela continuou seus estudos na Denishawn, com Ted Shawn e 

Ruth Saint-Denis, precursores da dança moderna nos Estados Unidos. Não satisfeita em dançar ritos astecas, 

deuses indianos e temas da natureza, deixou a escola e fundou sua própria companhia de dança. Nela, elaborou 

sua própria técnica de dança partindo do estabelecimento do plexo solar como desencadeador do movimento e da 

importância da respiração para o mesmo. Para esta bailarina e coreógrafa, a dança deveria expressar os 

problemas do seu próprio tempo. Deixou inúmeros seguidores em todo o mundo.  (PORTINARI, 1989: 146-

149). 
14

 Radicado nos Estados Unidos desde a infância, Limón iniciou seus estudos em dança com Doris Humphrey e 

Charles Weidman (ex-alunos da Denishawn e pertencentes à primeira geração de bailarinos modernos 

estadunidenses). Foi bailarino da companhia de Humphrey por dez anos, quando decidiu montar sua própria 

companhia. Também conhecedor de pintura e música, seu processo de criação elaborava a coreografia em um 

bloco homogêneo, no qual era estabelecido exatamente o que ele desejava para o compositor e para o fotógrafo. 

Era partidário da concepção de dança de sua mestra, cuja principal preocupação estava centrada no equilíbrio do 

corpo (em sua queda e recuperação) e que pregava que a dança deveria ser a expressão de um povo, devendo 

nascer de suas necessidades. Ver CAMINADA (1999: 225-228) e PORTINARI (1989: 154-155).  
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apresentação pelo Jornal Opção, foi realizada uma breve descrição do espetáculo, dos seus 

participantes e da sua produção: 

 

As participações especiais ficaram a cargo das competentes, talentosas e 
dedicadas professoras [...] do Instituto Musika e as solistas, alunas 
daquele Instituto, Ariana Freitas Valle, Carintia Martinez, Carla Carvalho 
Donadio, Gisela de Araújo Carneiro Vaz, Heloise Moreira Martins, Maria 
do Rosário Amaral Fernandes, Maria Inês Granato de Araújo, Rossana 
Tavares Cardoso, dentre outras garotas bonitas que fazem parte do Corpo 
de Baile. (MUSIKA, ARTE, 1978). 

 

 A profissão e o profissionalismo do casal de bailarinos contratados por ocasião deste 

espetáculo foram contemplados na perspectiva do encantamento proporcionado à sociedade 

local. Na verificação das falas emitidas pelas pessoas fora do meio artístico, há a sugestão da 

existência de uma vinculação estabelecida entre beleza, porte físico e cultura como erudição. 

A finalidade desta arte, nesta perspectiva, seria lançar uma camada de refinamento intelectual 

sobre a cultura local – nada muito diferente do que observei nas décadas anteriores. Até 

mesmo porque, segundo os organizadores deste evento, o objetivo da iniciativa não passava 

da divulgação e da formação de público para a fruição da dança: 

 

O MUSIKA – Centro de Estudos, o Jornal OPÇÃO e a Caixa Econômica 
do Estado de Goiás – com a intenção básica de colaborar na 
sedimentação cultural de Goiás, promoveu este espetáculo e com honra e 
satisfação apresentam: 
ANA BOTAFOGO – Primeira Bailarina, Teatro Guaíra, Curitiba 
CARLOS LOWZADA – também do Teatro Guaíra, Curitiba 
MADELEINE ROSAY – Professora e Coreógrafa – Rio de Janeiro 
MIRIAM GUIMARÃES – da Associação de Ballet do Rio de Janeiro 
HEULWEN PRICE R.A.D.–Maitresse du Ballet, MUSIKA – Goiânia 
em trabalho conjunto com as alunas do MUSIKA – Centro de Estudos, 
formando o primeiro Corpo de Baile Organizado em Goiás. (MVSIKA! 

CENTRO DE ESTUDOS, 1978). 

  

De acordo com Glacy, ela e sua sócia procuravam trazer para a academia, na época:  

 

[...] O que havia de mais importante e significativo em dança no país. Com 
o foco em dança clássica, podemos dizer, porque logo que a gente 
começou esse contato com a Royal Academy a gente trouxe tantas 
professoras inglesas maravilhosas [...]. Mas trazíamos também, o tempo 
todo, o pessoal de dança contemporânea, dança moderna e jazz. [...] E 
sapateado. (OLIVEIRA, 2010)   

 

Novos nomes foram chamados, ao longo do tempo, para desenvolver trabalhos 

significativos em parceria com a academia. Entre eles, encontram-se os nomes de Carlota 
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Portella 
15

 (que coreografou para a academia em 1978) e Rodrigo Pederneiras 
16

 (que 

coreografou para a escola em 1982 e 1984). Quando questionei este último a respeito do 

grupo representante do corpo de baile da academia com o qual trabalhara naqueles anos, sobre 

qual o corpo que Rodrigo encontrou em Goiânia e quais as diferenças que ele apresentou (seja 

de crescimento ou de decadência) entre 1982 e 1984, o coreógrafo relatou que: 

 

[...] Eu lembro que uma coisa que me impressionou muito, aqui, [...], é que 
- inclusive eu vim pra cá com um certo receio, porque eu não sabia o que 
eu ia encontrar. Quando eu cheguei aqui, era uma coisa impressionante, 
porque não era uma companhia profissional, claro! Não era a ideia ser 
uma companhia profissional... Era uma escola. O trabalho era feito com tal 
determinação, com tal seriedade que esse grupo – pelo menos esse grupo 
que eu lembro, pelo pouco que eu lembro (eu não vou saber a diferença 
de 1982 pra 1984 nem a porrete)... Era, sinceramente, era um trabalho, 
eram pessoas muito melhores do que vários outros grupos que eu tinha – 
com que eu já tinha trabalhado e que se chamavam grupos profissionais. 
(BARBOSA, 2010).  

 

 Este reconhecimento parece ser um indicativo de que se o ensino era absorvido pela 

população leiga como complemento educacional e cultural, o trabalho técnico e artístico que 

surgia era visto pelos profissionais da área do restante do país como algo de qualidade. Porém, 

esta não era uma exclusividade do Mvsika! Centro de Estudos. Em 1981, a Movimento 

Academia de Dança e Estética (cujo funcionamento ocorreu entre o final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980), que era dirigida por Talita Paranhos Valtuille (ex-aluna da academia 

Mvsika!), conseguiu atrair a atenção do bailarino e coreógrafo estadunidense Lennie Dale - e 

que se encontrava radicado no Rio de Janeiro desde os anos 1960. Por ocasião do I Festival 

Nacional de Jazz Dance, ocorrido em Brasília no ano de 1981, uma das coreografias 

apresentadas pela academia Movimento foi premiada pelo júri, do qual Lennie fazia parte. 

Este ficara surpreso com a qualidade do trabalho apresentado no festival, e concordou em 

ministrar um breve curso de jazz em 1982 na sede da academia em Goiânia (CONQUISTA 

                                                 
15

 Carioca, Carlota iniciou seus estudos em balé aos seis anos de idade. Interessou-se pelo jazz durante o ano em 

que frequentou a Academie Internacionale de Dance em Paris. De volta ao Brasil, continuou sua formação na 

academia de Dalal Achcar, local onde também iniciou sua carreira de professora. Em 1976, novamente passou 

uma temporada de estudos na Europa: premiada com bolsa de estudos da UNESCO para o curso de Animação e 

Administração Cultural do Balé, ministrado pelo Teatro da Ópera de Paris, também frequentou a escola de 

Maurice Béjart, a London Dance Center e a escola de Rosella Rightower (Cannes). Em 1981 fundou sua 

companhia de dança, Vacilou Dançou, e abriu sua própria escola no Rio de Janeiro. (JAZZ CARLOTA 

PORTELLA, 2011).  
16

 Coreógrafo mineiro, Rodrigo Pederneiras assumiu em 1978 o posto de coreógrafo-residente do Grupo Corpo, 

companhia de dança fundada por seu irmão Paulo em 1975. Eclético, transmite em suas coreografias uma 

linguagem própria, que abarca desde o xaxado às danças de salão, passando pela capoeira e pelo balé. É 

reconhecido nacional e internacionalmente, já que também é convidado esporadicamente para coreografar para 

corpos de baile no exterior – como os da Companhia da Deutsche Oper Berlin (Alemanha), Gulbenkian 

(Portugal), Les Ballets Jazz de Montréal (Canadá), Stadttheater Saint Gallen (Suíça) e Opéra du Rhin (França). 

(GRUPO CORPO, 2011).  
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GOIANA, 1981). Embora estivesse aberto para todos os níveis, havia nas aulas 

majoritariamente professores de academias locais e integrantes de grupos de dança não 

vinculados às academias existentes – os alunos das escolas pareciam ainda não possuir a 

prática de participar deste tipo de evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Sentindo a necessidade de alçar voos mais altos, Ana Maria se desligou do quadro de 

professores da academia Mvsika! Centro de Estudos em 1982. Inaugurou sua própria 

academia, a Sinhá Jazz, na qual ensinava, preferencialmente, a técnica de jazz. 

Ocasionalmente trabalhava com outras técnicas e estilos para complementar seu trabalho 

principal, e chegou a se apoiar na dança moderna e em elementos da dança africana para 

produzir seus espetáculos. Todavia, a estrutura de funcionamento da academia era muito 

semelhante à de seu antigo local de trabalho: seus alunos eram semelhantes aos alunos do 

Mvsika!, a preocupação familiar com o ambiente que as estudantes frequentavam continuava e 

FIGURA 09 – Ao longo do tempo, o trabalho realizado pelas academias de dança locais passou a atrair a atenção de profissionais 

renomados deste meio. Paralelamente aos cursos regulares oferecidos, oficinas e cursos de curta duração eram eventualmente 

organizados e oferecidos por estes locais ao público praticante desta arte, tendo como chamarizes nomes reconhecidos do universo da 

dança. Da mesma maneira, professores e coreógrafos eram contratados para realizar pequenos workshops e montar coreografias para 

os alunos que frequentavam estes estabelecimentos, ligando definitivamente o cenário da dança local ao cenário da dança nacional. 

Certificado emitido atestando a frequência no curso de jazz promovido pela Movimento Academia de Dança com o professor Lennie 

Dale (1982). Acervo particular da academia Energia Núcleo de Dança. 
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os homens que estudavam lá não deixavam de ser vistos com desconfiança – a não ser quando 

fossem dançarinos de street dance, um estilo de dança que, aos olhos da comunidade local, 

era mais agressivo e masculino – portanto, tolerável. Aparentemente, um padrão de 

funcionamento para este tipo de estabelecimento parecia estar sendo forjado. Isto não impediu 

que ela sofresse um abalo em 1983, quando a academia Energia Núcleo de Dança entrou em 

funcionamento.  

Dentro deste panorama, o acervo da referida academia se mostrou singular. 

Primeiramente devido a sua compilação: ao contrário das outras escolas, cujos acervos foram 

compilados unicamente por seus proprietários, os documentos da academia Energia foram 

reunidos por três pessoas distintas - Maria Inês Araújo de Castro, atualmente a única 

proprietária e diretora artística da academia Energia Núcleo de Dança; Julson Henrique 

Pereira, coreógrafo do Grupo Energia e professor da academia entre 1983 e 1986; e Vanderley 

Alcântara Ramos Sobrinho, que foi bailarino do Grupo Energia durante os anos em que 

Julson nele coreografou.  Apesar da academia e de seu grupo representativo ter sido formado 

em 1983, este acervo contém documentos relativos ao período compreendido entre 1977 e 

1999, e que não se refere somente as atividades da academia e do grupo. Ele alude à 

experiência profissional de alguns de seus integrantes, e ao universo cultural goianiense, no 

período recortado.  

Em segundo, devido à leitura dos seus documentos: por meio deles, é possível 

estabelecer um momento anterior à fundação da academia, com a descrição das atividades de 

alguns de seus futuros integrantes, e duas fases - a primeira corresponde aos anos 

compreendidos entre 1983 e 1987, enquanto que a segunda corresponde aos anos após 1987, a 

partir do momento em que Maria Inês se tornou a principal responsável pela academia. Esta 

demarcação de fases distintas na existência destas academias foi observada somente neste 

estabelecimento e em seu acervo.  

Os documentos anteriores a 1983 demonstram que os integrantes do Grupo Energia, e 

da academia de mesmo nome, não eram originários de apenas um espaço de dança da cidade. 

Iniciado pelos sócios Tarcísio Teatini Clímaco e Fernando Madueño, ele conseguiu reunir em 

seus primeiros anos pessoas distintas que circulavam entre diversos espaços de dança da 

cidade. Todos viviam uma realidade que ia do balé clássico à dança moderna, das academias 

de dança aos grupos experimentais (e que aliavam a técnica contemporânea a temáticas da 

cultura popular e folclore brasileiro). Parte dos integrantes se conheceram na escola Mvsika! 

Centro de Estudos. Os demais futuros membros circulavam tanto pelas academias, ensinando, 
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fazendo aulas, dançando, quanto pelos grupos emergentes de dança moderna, como o Grupo 

de Dança Univérsica e o Grupo Via Láctea 
17

.    

Já nesse período, Julson, mineiro radicado em Goiânia desde a infância, começou a ter 

seu talento reconhecido no início dos anos 1980: era dele a autoria da coreografia citada 

anteriormente e que fora premiada pelo júri do I Encontro Nacional de Jazz-Dance e que 

resultou na vinda de Lennie Dale a Goiânia no ano seguinte 
18

. A primeira formação de Julson 

como bailarino veio do jazz, passando, a seguir, para outras possibilidades de dança, 

complementando sua formação com cursos no Rio de Janeiro e em São Paulo 
19

. 

Paralelamente, os demais membros do futuro Grupo Energia e da academia de mesmo nome 

continuaram desenvolvendo atividades paralelas na dança, atuando como professores de balé 

clássico, jazz e sapateado em academias na capital e em cidades próximas, e como partners 

(no caso dos homens) nos espetáculos de encerramento letivo destas academias. Ao mesmo 

tempo, faziam cursos oferecidos por profissionais e entidades renomadas e adquiriam 

experiência em espetáculos e festivais.  

 Conforme dito anteriormente, a primeira fase da academia e do Grupo foi iniciada com 

a fundação de ambos por Fernando Madueño e Tarcísio Clímaco. O primeiro evento que a 

academia organizou foi um curso de dança com o professor e coreógrafo espanhol Victor 

Navarro, que em 1983 estava dirigindo o Balé da Cidade de São Paulo. O curso abordava a 

técnica clássica e contemporânea e, apesar de ter como objetivo “extrair de cada elemento o 

máximo de seu potencial expressivo e criativo” (VICTOR NAVARRO, 1983), sugere que os 

integrantes estavam mais preocupados com o domínio das referidas técnicas que com o 

desenvolvimento de uma estética própria, pelo menos em relação a este curso específico. Ao 

mesmo tempo, a leitura sugere que havia um interesse em estabelecer contatos com artistas 

goianos fora da área da dança: parte dos bailarinos dançaram no espetáculo que o músico João 

Caetano fez em abril de 1983, ao mesmo tempo em que utilizaram músicas de Otávio Daher 

em Dia e Noite, espetáculo de estreia do Energia apresentado no mesmo ano.  

 Dia e Noite foi bem recebido em sua estreia. A coreografia utilizava a técnica 

moderna, mas o que parece ter surpreendido foi a sua temática: no primeiro ato do espetáculo, 

                                                 
17

 Ambos foram criados na década de 1970. O primeiro, pelos alunos da disciplina Rítmica, da antiga 

ESEFEGO, e que atualmente compõe a Universidade Estadual de Goiás (UEG). Já o segundo era ligado à 

Faculdade de Arquitetura da então Universidade Católica de Goiás, hoje Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO). Ver LIMA (1998: 74-80) e RIBEIRO (2010).  
18

 Julson atuava na Movimento Academia de Dança e Estética como professor de jazz e coreógrafo, criou um 

duo dançado por ele e Talita Paranhos Valtuille,  e que foi premiado em quarto lugar pelo júri do festival. Ver 

CONQUISTA GOIANA (1981). 
19

 Ver RODRIGUES (1983: 19) e TEM ESPETÁCULO (1984: 06). 
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coreografada por Tarcísio Clímaco, foi representada a relação do goiano com o universo rural 

por meio da Festa do Divino Pai Eterno, um universo sofrido, mas cheio de esperança de dias 

melhores; no segundo ato, coreografado por Julson Henrique, a temática era mais abstrata, 

intimista, incapaz de ser definida tanto pelo programa quanto pela filmagem, ou pelas 

reportagens a respeito (DIA E, 1983). Além desta apresentação, não foram encontrados 

documentos de outros grupos e/ou academias locais que utilizassem temáticas regionais locais 

na realização de espetáculos na década de 1980.  

 Em 1984, Julson foi considerado um dos dez melhores coreógrafos na Mostra para 

novos coreógrafos, ocorrida no Rio de Janeiro (FARO, 1984), pela apresentação de Contra-

Ataque, coreografia composta para o segundo ato de Dia e Noite. A premiação recebida 

permitiu participar de oficinas com coreógrafos brasileiros e estrangeiros organizado pela Rio 

Arte, além de dinheiro para a confecção de figurinos e de cenários da coreografia premiada. 

Em dezembro daquele ano, foi apresentado o espetáculo Três Atos (ver FIGURAS 10 e 11). 

As técnicas utilizadas para a construção das coreografias foram as técnicas clássica e 

moderna. No primeiro ato, coreografado por Fábio Marques, foi apresentada a história de uma 

família abandonada pelo pai contada pela perspectiva da mãe da família. No segundo, com 

coreografia de Maria Inês, novamente o mundo rural foi enfocado – desta vez pela perspectiva 

do lavrador oprimido pelos latifundiários. Finalmente, no terceiro, foram enfocadas situações 

geradoras de tensão no cotidiano daquele período. A coreografia deste último ato foi criada 

por Julson. Em comparação com outras escolas e grupos, como o próprio Mvsika! Centro de 

Estudos e a Movimento Academia de Dança, é perceptível que os espetáculos produzidos pelo 

Energia conseguiram unir a bom desempenho técnico temáticas atualizadas para aquele 

momento e que não tinham sido abordadas ainda por nenhuma outra academia da cidade.  
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FIGURAS 10 E 11 – Desagregação familiar, religiosidade popular, as peculiaridades do universo urbano, as lutas diárias pela posse da 

terra: estes eram alguns dos temas dançados nos espetáculos da primeira fase da academia Energia Núcleo de Dança. Até então, não 

eram temas comumente trabalhados por outros estabelecimentos. Programa do espetáculo Três Atos (1984). Acervo particular da 

academia Energia Núcleo de Dança.  
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Em 1985 e 1986, o Grupo continuou participando de festivais de dança regionais e 

nacionais, frequentando cursos de dança para melhor apreensão das técnicas e participando de 

eventos diversos. O espetáculo apresentado em 1986, sem título, foi dividido em duas partes e 

mostrou coreografias de balé clássico, jazz e dança expressiva com as alunas da academia, 

sem abordar nenhuma temática original. Já em Árias e Mosaico, apresentado em maio de 

1987, Julson abordava no primeiro ato uma relação hipotética entre homens do passado e do 

futuro, enquanto que no segundo ato Maria Inês revisitava a temática urbana através da 

criação de pequenos microcosmos urbanos que, aparentemente, não estabeleciam relação 

entre si. As técnicas utilizadas eram as mesmas, clássica e moderna, mas as temáticas 

abordadas eram mais abstratas que as utilizadas nos espetáculos anteriores.  

 Do final de 1986 a 1987, mudanças significativas ocorreram no Grupo, com a 

dispersão de parte de seus membros: Cida Lino, em 1986, se tornou sócia da academia 

Rhytmus Centro de Educação e Arte Corporal, em Anápolis (GO); Julson Henrique, em 1987, 

passou a dirigir o grupo de dança do Centro Cultural Martim Cererê (QUANDO OS, 1987); 

Vera Bicalho e Henrique Rodovalho, em 1988, fundaram a Quasar Cia. de Dança, companhia 

que iria obter enorme reconhecimento nacional e internacional calcada na dança 

contemporânea e na experimentação. Vanderlei, por sua vez, parou de dançar “[...] para 

ganhar dinheiro. Em Goiás as coisas são muito difíceis.” (QUANDO OS, 1987). Por razões 

diversas, o grupo se desfez, restando na academia, em 1987, apenas Simone Magalhães, 

Maria Inês Araújo de Castro e Sionara Okada. No ano seguinte, Simone também se 

desvinculou da academia; Sionara sairia apenas em meados da década de 1990. Estas 

mudanças caracterizam a entrada da academia em sua segunda fase, que corresponde ao 

período de 1987 até os dias atuais.  

 Desde então, a direção da academia, e do Grupo, passou a ser de responsabilidade de 

Maria Inês. Ela continuou produzindo espetáculos, participando de festivais de dança e 

qualificando técnica e profissionalmente seus alunos – porém, sem imprimir à suas criações 

temáticas tão contundentes quanto às dos primeiros espetáculos do Energia: em Faces, 

apresentado em dezembro de 1987, as coreografias foram montadas de modo a apresentar o 

desenvolvimento técnico das alunas de balé e jazz, com o enredo servindo de pano de fundo 

para este objetivo. Já em A maldição de Harlech, apresentado em 1988, o enredo fantasioso 

costurava as coreografias elaboradas para, mais uma vez, demonstrar a técnica clássica e de 

jazz adquirida e burilada durante o ano pelas alunas.  
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FIGURAS 12 A 14 – Na nova fase da academia, as linguagens de dança utilizadas nos espetáculos se tornaram mais nítidas que na fase anterior. 

O balé e o jazz, principalmente, passaram a ocupar o lugar de uma linguagem experimental que juntava jazz, dança moderna, balé, capoeira, 

entre outras. Programa do espetáculo Páginas Soltas (1993). Acervo particular da academia Energia Núcleo de Dança. 
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Se na primeira fase o bom desempenho técnico, seja no clássico ou no moderno, se 

aliava à pesquisa de uma temática original para a construção dos trabalhos da academia, em 

sua segunda fase a preocupação com a perfeição das técnicas ensinadas às alunas parece 

deixar a preocupação com a temática em segundo plano: os temas trabalhados de 1987 a 1999 

deixam a sensação de deja vù ao enfocarem, ano após ano, o reino da floresta, as camponesas, 

o fundo do mar, guloseimas, duendes, o mundo de Walt Disney. Nesta constatação, é 

observado que há uma inversão entre a academia e o Grupo: enquanto que na primeira fase a 

produção coreográfica do Grupo era autônoma em relação ao ensino das técnicas 
20

 aos 

estudantes, não subordinando sua existência aos alunos da academia, na sua segunda fase (e 

que se estende até o presente) o Grupo Energia adquiriu valor por colocar sobre as luzes da 

ribalta os alunos que mais se destacassem na academia. Ou seja, a existência do Grupo acabou 

por se subordinar à existência de estudantes com boas qualidades técnicas e artísticas: 

 

As alunas mais adiantadas mostram o resultado de uma boa preparação 
técnica durante seus 11 anos de estudo, dançando em cima das pontas 
com toda a força, leveza e precisão. A partir deste nível, a aluna está apta 
a participar do Grupo Energia de Dança, tendo a oportunidade de se 
apresentar em mostras e festivais a nível local e nacional. (FIGURAS 15 A 
24). 

 

 Nesse sentido, percebo que a estrutura de funcionamento que parecia ter sofrido um 

sério abalo na verdade não sofreu mais que um arranhão. Dentro deste universo das 

academias, não havia espaço o bastante para a experimentação, o que ocasionou o fracasso do 

empreendimento e a mudança de direção da academia. Tal risco não seria tentado pelas 

escolas que abriram suas portas e iniciaram suas atividades depois disso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Na academia, Maria Inês ensinava balé clássico; Julson Henrique, dança expressiva; Simone Magalhães, jazz. 

Ver ENERGIA NÚCLEO DE DANÇA (1986: 05). 
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FIGURAS 15 A 24 – Com as mudanças na direção, o principal curso oferecido pela escola passou a ser o balé. Este, a exemplo da academia 

Mvsika!, passou a ser sistematizado de acordo com a metodologia da R.A.D., bem mais formal que a experimentação permitida pela dança 

expressiva ensinada anteriormente por Julson. A estética dos movimentos, a organização das formações dos exercícios e coreografias, as 

temáticas abordadas passaram a corresponder não só à estética do balé, mas também ao novo perfil de estudante que a academia 

apresentava – e que era, majoritariamente, crianças e adolescentes, ao contrário do grupo de adultos que representava o trabalho do Grupo 

Energia nos anos 1980. Rascunho de organograma de propaganda gravada para exibição na TV Cultura (final dos anos 1990). Acervo 

particular da academia Energia Núcleo de Dança.  
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Apesar de a experimentação entre diferentes estilos para a criação de uma linguagem e 

estética própria parecer não ter funcionado dentro desta estrutura, a ideia de profissionalização 

não estava excluída da proposta de trabalho destas academias. Em 1986, o Studio Dançarte 

abriu suas portas sob a direção de Ariadna e Gisela Vaz, duas irmãs que são ex-alunas do 

Mvsika!  Centro de Estudos. Embora as proprietárias tenham adquirido sua formação em balé 

através da metodologia inglesa, estudos posteriores realizados por ambas sobre a metodologia 

russa permitiram que elas elaborassem uma metodologia de ensino híbrida, privilegiando os 

melhores aspectos de cada metodologia matriz para as diferentes faixas etárias existentes na 

academia. Ao mesmo tempo em que as irmãs abriram sua escola, anunciaram o projeto de 

criação de uma companhia de dança profissional, na qual seus integrantes seriam 

remunerados. No mesmo período, Gisela figurava como a única “bailarina profissional 

sindicalizada em Goiás.” (NO RITMO, 1988: 04).  

Na década de 1990, elas também passaram a investir na contratação de professores 

estrangeiros para ensino exclusivo em sua academia. Em 1993, a bailarina vietnamita Nguyen 

Thi Le Ha, formada em Kiev (Ucrânia), foi contratada para ministrar aulas baseadas na 

metodologia russa 
21

 (AZEREDO, 1993). Já em 1995, os cubanos Leidy Escobar e Ivan 

Monreal foram contratados para ensinar a metodologia cubana 
22

 de balé na mesma academia 

pelos dois anos seguintes. Paralelamente, as duas sócias organizavam grupos semi-

profissionais com os alunos mais avançados tecnicamente da escola, os quais representavam o 

trabalho desenvolvido na academia em apresentações dentro e fora da cidade, em mostras e 

festivais de dança locais, regionais e nacionais.  

                                                 
21

 Segundo Bourcier (2001: 222), a metodologia russa foi desenvolvida ao longo do século XIX a partir da fusão 

da elegância e sensibilidade da escola clássica francês, da velocidade e virtuosidade de execução técnica do 

movimento da escola italiana e da expressividade interpretativa russa. Portinari (1989), por sua vez, afirma que 

“o que se denomina hoje estilo russo ali foi moldado ao longo de gerações. Mestres estrangeiros como Le Picq, 

Didelot, Perrot, Saint-Léon, Christian Johansson, Marius Petipa, Enrico Cechetti, e russos como Nicolas Legat, 

Lev Ivanov, Paul Gerdt, Yekaterina Vazem, entre outros, estabelecem uma tradição pedagógica que, em 1934, 

será codificada por Agrippina Vaganova no livro Fundamentos da Dança Clássica.” (PORTINARI, 1989: 102). 
22

 A metodologia cubana de dança pode ser considerada herdeira direta de metodologia russa, assim como um 

subproduto da política castrista. Seu surgimento se deveu ao engajamento de Alicia Alonso, sua fundadora, na 

Revolução Cubana. Após a vitória, ela e Fernando Alonso, seu marido, foram convidados por Fidel Castro para 

organizarem uma companhia de dança financiada pelo Estado. Com prestígio internacional devido à carreira 

anteriormente desenvolvida nos Estados Unidos, Alícia e o marido se tornaram diretores da companhia e da 

Escola Nacional de Ballet, ao mesmo tempo em que ela acumulava o cargo de primeira-bailarina no Ballet 

Nacional de Cuba. Portinari (1989: 233) aponta que os laços de Cuba com a ex-União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) proporcionaram um profícuo intercâmbio entre os dois países, com mestres e coreógrafos do 

Ballet Bolshoi e Ballet Kirov tendo sido convidados para trabalhar na ilha. Paralelamente, a metodologia cubana 

de ensino do balé passou a ser organizada, terminando de ser finalmente codificada na década de 1970. Por sua 

vez, Leidy Escobar afirma que o balé cubano está muito ligado ao balé russo. Contudo, procura adequá-la a um 

corpo com mais curvas que o corpo eslavo. Ver SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/GO (1997: 02), 

ANDRADE (2010) e PORTINARI (1989: 233-235).  
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Os primeiros frutos começaram a surgir, entretanto, em 1996, com a premiação das 

alunas Fernanda Gomes Morais e Cristiane Rezende em festivais nacionais e internacionais. 

Aos 11 anos de idade, Fernanda era declarada como uma das promessas da dança do Estado. 

Cristiane, com mais idade, foi premiada com uma bolsa de estudos no exterior e conseguiu 

realizar o sonho de atuar como bailarina em companhias de dança profissionais. Além delas, 

Patrícia Mara Rabelo concluiu seu aprendizado na academia e se juntou à sua irmã para abrir, 

no ano seguinte, a academia Dança & Cia. Em 2006, após atuar em companhias profissionais 

na Alemanha, Cristiane abriu em Goiânia sua academia, a Cristiane Rezende Ballet & Cia.  

Também ex-aluno do Mvsika! Centro de Estudos, Henrique Camargo abriu sua 

academia em 1990. Com o nome Studio Ballet & Cia 23, ele passou a ensinar balé e jazz a 

crianças e adolescentes após ter passado um ano na Inglaterra, onde foi habilitado pela R.A.D. 

a ensinar as primeiras séries de sua metodologia.  A mesma trajetória foi percorrida por 

Simone Magalhães após sua desvinculação do Mvsika! e da academia Energia Núcleo de 

Estudos, e por Maria do Rosário Fernandes, ex-aluna e professora da academia pioneira da 

cidade: no início dos anos 1990, elas inauguraram, respectivamente, as academias Simone 

Magalhães Núcleo de Dança e Allegro Studio de Dança.  

Por fim, as também irmãs Fernanda Marja Rabelo (ex-aluna do Mvsika!) e Patrícia 

Mara Rabelo (ex-aluna do Studio Dançarte) abriram em 1997 a academia Dança & Cia. 

Ensinavam balé tanto pela metodologia da R.A.D. quanto pela cubana, já que haviam 

contratado os mesmos professores cubanos que trabalharam no Studio Dançarte entre 1995 e 

1996. Ao mesmo tempo, também ofereciam aulas de sapateado, jazz, street dance, dança do 

ventre, dança de salão e axé.  

 

2.1.3 – A metodologia da R.A.D.: um espaço de experiência compartilhado pelos 

profissionais locais 

 

De acordo com o capítulo anterior, a R.A.D. foi iniciada em 1920 a partir da iniciativa 

de professores cujo objetivo era elaborar uma metodologia diferenciada para a melhora do 

ensino de balé. Entre estes professores, encontravam-se estrelas do quilate de Tamara 

Karsavina, que fizera parte dos Balés Russos de Diaghilev. Eram profissionais que tinham se 

formado em diferentes escolas – como a francesa e a russa, possuidoras de metodologias 

                                                 
23

 Atualmente esta academia se chama Ballet Henrique Camargo. 
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próprias e que foram buriladas ao longo de séculos. As diferenças de formação, todavia, não 

impediam o diálogo entre eles.  

A primeira vista, a metodologia da R.A.D. pode ser vista como apenas mais um 

caminho possível para o ensino do balé. Entretanto, ele se mostrou extremamente eficaz para 

a formação de professores. Seu conteúdo, denominado Syllabus, é dividido em equivalência à 

faixa etária e fase de desenvolvimento de cada aluno, e busca trabalhar respeitando tanto a 

individualidade e criatividade do estudante quanto o desenvolvimento muscular do mesmo 

(ROYAL ACADEMY OF DANCING, 1991a; ROYAL ACADEMY OF DANCING, 1991b). 

Segundo Resende (2010b), este método: 

 

[...] Envolve noções de anatomia, música e constrói progressivamente a 
técnica do bailarino sem que ocorra um acúmulo de informação 
possibilitando, desta forma, uma melhor assimilação, entendimento e 
reprodução do conteúdo aplicado. Este método possui toda nomenclatura 
catalogada, e possui uma preocupação especial no que tange a 
elaboração das aulas e o físico do aluno. (RESENDE, 2010b: 07). 

 

 Até aqui, não há uma diferença significativa dos outros métodos existentes. Também é 

importante lembrar que, “na realidade, a escola acadêmica foi transmitida pela tradição, nunca 

tendo sido formulada com método antes dos anos 1930.” (BOURCIER, 2001: 220). Por 

exemplo, conforme dito anteriormente, a metodologia da escola russa foi codificada somente 

em 1934 com a publicação do livro Fundamentos da Dança Clássica, de autoria de Agrippina 

Vaganova (PORTINARI, 1989: 102). As escolas das companhias de balé do Teatro Bolshoi 

(Moscou) e Maryinski (São Petersburgo) oferecem: 

 

[...] Uma formação completa. As crianças são admitidas entre 8 e 10 anos, 
depois de uma seleção rigorosa, na qual são avaliados saúde, físico, 
musicalidade. Uma vez aceita, cada criança, além de aulas diárias de 
ballet, também tem aulas de música, danças típicas e tradicionais, danças 
livres, interpretação, maquilagem, e de todas as matérias que fazem parte 
do currículo normal de uma escola primária e secundária. O curso 
completo dura dez anos [...]. (PORTINARI, 1989: 179). 

 

  A grande diferença, a meu ver, entre a metodologia inglesa e as demais é que, com o 

tempo, a primeira passou a ser exportada para outros locais. Enquanto que para um professor 

ser considerado formado e apto a ensinar as metodologias russa, francesa, cubana, 

dinamarquesa, por exemplo, ele devesse ser ensinado somente nas escolas equivalentes 

reconhecidas oficialmente nos respectivos países de origem destes modos de ensino, passando 

por suas formas de avaliação pertinentes e recebendo a certificação devida, pela metodologia 
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inglesa ele não precisaria se mudar para a Inglaterra para que o mesmo ocorresse. Bastava que 

ele iniciasse seu aprendizado em uma escola credenciada pela R.A.D. e frequentasse todos os 

módulos necessários para completar seu aprendizado. A cada módulo – ou grade – os 

estudantes são avaliados por examinadores ingleses formados pelo método e credenciados 

para tal fim, os quais fazem um relatório completo das qualidades e dificuldades de cada um. 

De acordo com esta instituição, somente após a conclusão do nível Advanced o estudante se 

encontra capacitado para ser um professor credenciado da metodologia.  

Já como professor, ele continua sendo avaliado por bancas examinadoras a cada vez 

que solicita a avaliação de seus alunos: ao mesmo tempo em que seus estudantes são 

examinados, a didática, o conhecimento e a forma como o método R.A.D. é aplicado pelo 

professor são avaliados pela banca. Nesta prova, também se considera os cursos por ele 

frequentado e o aproveitamento que foi feito de cada um nos intervalos entre os exames. Se 

ele é bem avaliado, a sua filiação é automaticamente renovada; Mas se porventura ele é mal 

avaliado, são indicados ao professor cursos específicos para suprir eventuais deficiências e 

para que ele continue credenciado à R.A.D. Os certificados emitidos pela instituição são 

reconhecidos em qualquer país, permitindo a seu portador lecionar balé pela metodologia 

inglesa sem nenhum empecilho.  

No Brasil, este método passou a ser divulgado na década de 1960 pela bailarina 

carioca Dalal Achcar. Sua proliferação em solo brasileiro se deveu tanto pelo reconhecimento 

da qualidade do método quanto pela falta de desenvolvimento de uma metodologia brasileira 

própria para o ensino do balé. Embora outras metodologias também tenham sido importadas 

ao longo dos anos – a exemplo dos métodos russo, cubano e francês aqui existente – a inglesa 

é que parece, até o momento, ter obtido maior ramificação no país.  

Conforme dito anteriormente, a R.A.D. foi implantada em Goiânia a partir de 1974 

pelo Mvsika! Centro de Estudos, devido à parceria desenvolvida com a professora Lúcia 

Toller, de Brasília. A partir de 1975, a própria Dalal Achcar, representante do método no 

Brasil, auxiliou as proprietárias da academia na contratação de Miss Price 24 para lecionar 

aulas de balé, dança moderna e sapateado de acordo com a metodologia. Por fim, ela se 

consolidou na cidade não só pela permanência da inglesa durante os onze anos em que ela 

morou na capital; isto também se deveu por causa da continuidade de utilização da mesma 

metodologia por seus ex-alunos em suas respectivas escolas de dança, auxiliando a elaborar, 

                                                 
24

 Segundo Resende (2010b: 04), Miss Price era a forma europeia pela qual os alunos e integrantes do Mvsika! 

Centro de Estudos se dirigiam à professora. 
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ao longo do tempo, uma ideia de dança equivalente ao hibridismo cultural predominante na 

cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 25 A 27 – Em um país que não possui metodologia própria que regule o ensino de balé, os certificados emitidos pela R.A.D. 

proporcionam às academias credenciadas um padrão de qualidade e excelência que, embora reconhecidos por seu público-alvo e pelos 

profissionais da área, não possuem equivalência no sistema de ensino brasileiro e são desconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) -  

mesmo apesar de alguns de seus cursos serem realizados em parceira com a Universidade de Surrey (Inglaterra). Respectivamente, Student 

Teaching Certificate obtido por Henrique Camargo após ser aprovado no Student Teaching Examination (1990) e Teaching Certificate 

obtido por Maria Inês Araújo de Castro após ser aprovada no Teaching Certificate Programme in Classical Ballet, acompanhado do 

relatório do exame (1994), ambos da Royal Academy of Dancing. Acervo particular das academias Ballet Henrique Camargo e Energia 

Núcleo de Dança 
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          Maria Inês Araújo de Castro              Cristiane Rezende 

                     (Energia Núcleo de Dança – 1983)             (Cristiane Rezende Ballet & Cia - 2006) 

 

 

    Ariadna e Gisela Carneiro Vaz**   

           (Studio Dançarte - 1986)  Patrícia Mara Rabelo 

         Fernanda Marja Rabelo 

                (Dança & Cia - 1997) 

      Ms. Price (R.A.D.)                     Henrique Camargo 

           Sinhá* (jazz)           (Ballet Henrique Camargo - 1990) 

(Mvsika! Centro de Estudos - 1973) 

 

            Simone Magalhães 

    (Simone Magalhães Núcleo de Dança – anos 1990) 

 

 

             Maria do Rosário Fernandes 

                                        (Allegro Studio de Dança – anos 1990)  

     

                           Sinhá 

            (Sinhá Jazz - 1981) 

 

*Professora: Karen Gezatzky (década de 1950) – influência método russo. 

** Atualmente também baseiam suas aulas na metodologia russa. 

 

 

 

 

2.2 –Dança: uma palavra com diferentes significados 

 

 

Foi a partir da referência de dança adquirida com o aprendizado do balé pela 

metodologia da R.A.D. que estes professores embasaram suas atividades – da mesma 

maneira, foi baseados em linguagens  e metodologias específicas que sedimentaram seus 

trabalhos. Mas nem sempre o significado deste aprendizado era o mesmo. À primeira vista, a 

prática da dança parece ser nada mais, nada menos que “[...] a transferência do peso do corpo 

no tempo e no espaço.” (SUQUET, 2008: 528). Contudo, a maneira como ocorre esta 

FIGURA 28 – Independente da localidade, no universo da dança, tão importante quanto saber onde se estudou é saber com quem se estudou. 

Isto acaba não sendo somente um indicativo de competência: também pode sinalizar como ocorre a construção de determinadas práticas e o 

estabelecimento de redes de sociabilidade. Mapeamento dos professores goianienses que sofreram influência da R.A.D. em sua formação 

profissional.  
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transferência pode assumir diferentes significados, de acordo com o local em que a dança é 

praticado e as pessoas que a executam. Nos tópicos seguintes, pretendo apresentar dois 

significados de dança distintos. No primeiro, se encontra o significado forjado pela 

documentação compilada pelos professores e demais profissionais da área em Goiânia. No 

segundo, está o elaborado pela bibliografia especializada de dança escrita ao longo do tempo. 

A comparação entre estes dois significados salienta que o trabalho cotidiano do grupo 

específico de professores do qual trata esta pesquisa contribuiu para que, a partir de uma 

concepção praticamente universal, fossem determinadas diferentes funções para a dança. 

Afinal, “o sentido de uma palavra pode ser determinado pelo seu uso” (KOSELLECK, 2006b: 

109). 

 

2.2.1 – O que dizem os documentos das academias locais 

 

Nos documentos produzidos pelas academias selecionadas se encontram grades de 

horários, programas de espetáculos, certificados de cursos, reportagens, fotografias, gravações 

de espetáculos, programas e certificados de festivais de dança, entre outros, e que constituem 

o que estas instituições denominam como currículo da(s) escola(s).  Ao analisar estes 

currículos, notei que existem dispersos nestes diferentes definições do que seja dança. No 

primeiro significado encontrado, obtêm-se um entendimento semelhante à definição proposta 

por Annie Suquet (2008): “dançar é tão somente mover-se em ritmos, harmonia e melodia”. 

(FRAUZINO, 1994: 01). Significado semelhante foi encontrado em reportagem informativa 

sobre as aulas de dança de salão ministradas pelo professor Ênio Cáceres na academia Studio 

Dançarte, a dança adquiriu o entendimento de “[...] arte de mover o corpo segundo uma certa 

relação entre tempo e espaço, estabelecida graças a um ritmo e a uma composição 

coreográfica.” (DANÇAS ENTRAM, 1998: 08). Há uma associação objetiva da relação entre 

os movimentos do corpo no tempo e no espaço como uma forma de arte, e que proporciona 

tanto benefícios físicos quanto mentais: 

 

Através da dança ganha-se uma postura mais firme, desenvolve-se a 
coordenação motora, a agilidade e a capacidade respiratória. O corpo 
adquire ritmo, equilíbrio. O lado artístico e cultural enriquece a 
personalidade. (STUDIO BALLET & CIA, 1992).  

 

Paralelamente, outro significado a classifica como uma forma de representação e / ou 

expressão dos sentimentos. Na ocasião da apresentação Sapatinhos Vermelhos e Álbum de 



102 

 

Família, apresentado pela academia Energia Núcleo de Dança nos dias 18 e 19 de novembro 

de 1991, no Teatro Goiânia, Maria Inês Araújo de Castro escreveu no programa do espetáculo 

que ele era: 

 

[...] uma espécie de mensageiro cênico, para provar que ainda são 
possíveis a alegria, a beleza e a esperança! Pois acreditamos que dança é 
graça que resulta da fé! E de certa forma, nós bailarinos, somos artistas da 
fé... Fé nas pessoas, no amor, na vida... E no ato de dançar! (ENERGIA 

NÚCLEO DE DANÇA, 1991).  

 

Em espetáculos posteriores da mesma academia, percebe-se que dança passou a ser 

mais que uma forma de expressão; ela se tornou uma ação necessária para que o ser humano 

consiga se expressar: “da necessidade de se dançar, se expressar e se colocar em sintonia com 

o resto do planeta, surge FURTA-COR. A busca da combinação de todas as cores através das 

quais podemos pintar cada pedaço de nossas vidas.” (ENERGIA NÚCLEO DE DANÇA, 

1992). Frase semelhante foi encontrada no programa do espetáculo Mágico Tempo Mágico, o 

qual fora apresentado em 11 e 12 de dezembro de 1998 no Teatro Rio Vermelho:  

 

Da necessidade de se dançar, se expressar e se colocar em sintonia com 
o planeta através dos tempos, surge “Mágico Tempo Mágico”. Uma 
retrospectiva na qual buscamos resgatar o PASSADO onde as trilhas se 
entrelaçam com o PRESENTE e nos levam a um FUTURO denso de 
vitalidade e Energia. (ENERGIA NÚCLEO DE DANÇA, 1998).  

  

Se nestes programas foram expressos que a dança é representação dos sentimentos e 

ato necessário para que estes sejam vistos, não houve a indicação por parte deles de qual 

forma esta expressão deveria ocorrer. Os três espetáculos, entretanto, se tratavam de histórias 

que foram criadas para que os estudantes da referida academia pudessem mostrar no palco o 

aprendizado de balé, sapateado, jazz, street dance e dança do ventre ocorrido ao longo do ano 

letivo.  

Esta indicação ausente, porém, já se encontrava escrita em outros lugares. No 

programa da apresentação realizada em 06 de dezembro de 1977 no Jóquei Clube de Goiás, a 

academia Mvsika! Centro de Estudos definiu que: 

 

DANÇAR É DIZER COISAS INTELIGENTES COM O CORPO. 

Um dia, pela primeira vez, o homem não encontrou as palavras adequadas para 

dizer o que sentia.  

Então esse homem (ou essa mulher) dançou.  

E desde esse tempo a dança se transformou numa maneira inteligente de dizer as 

coisas, com o corpo.  
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Por isso, ensinar a dançar não é só ensinar a romper os limites físicos à ação 

humana.  

É ensinar uma nova e inteligente maneira de comunicar-se. (MVSIKA! CENTRO 

DE ESTUDOS, 1977: 01). 

 

 Tal afirmação não coloca em dúvida que a dança é uma maneira de expressão. 

Sutilmente, ela permite pensar que tal expressão não acontece de qualquer maneira e que 

existem caminhos específicos pelos quais se deve passar para atingir esta finalidade. Esta 

vinculação apareceu de forma mais explícita na fala de Elza Cavalcante, professora de dança e 

proprietária de academia particular em Anápolis (GO): 

 

O Grupo SPAZZIO – Arte e Dança, existente em Anápolis – GO, há três 
anos é formado por jovens que têm a dança como paixão em suas vidas. 
Dança como expressão simbólica dos sentimentos das pessoas em sua 
vida cotidiana. Por esta razão o jazz, o Sapateado e o Ballet Moderno 
ocupam lugar nas manifestações artísticas do Grupo SPAZZIO.(MVSIKA! 

CENTRO DE ESTUDOS, 1991: 03).  

  

A partir disto, talvez fosse redundante reafirmar que para se expressar através da dança 

fosse necessário ultrapassar as possibilidades de movimentação do corpo.   

Todavia, a afirmação mais contundente neste sentido parece ter sido a da professora e 

pesquisadora em dança Isabel Azevedo Marques (1991), em defesa publicada contra a 

inclusão da dança como disciplina integrante da educação física no currículo escolar. Ela 

definiu dança de uma forma um pouco menos ampla que as transcritas anteriormente, embora 

acredite que existam poucos profissionais da área que discordem dela: “a dança, antes de 

tudo, é arte, e assim, em princípio, capaz de proporcionar aos indivíduos a possibilidade de 

um desenvolvimento estético e corporal, além de, claro, corporal.” (MARQUES, 1991). Ao 

comparar na mesma defesa as atividades de dança e educação física, Marques (1991) ainda 

acrescentou que “a dança preocupa-se com elementos estéticos que vão além da realização de 

exercícios e/ou execução precisa de passos e seqüências.” (MARQUES, 1991).   

Até o momento, nestas definições dança parece ser uma justaposição das 

possibilidades de expressão dos sentidos e sentimentos humanos em ritmos, no espaço e no 

tempo – é uma arte que transforma o corpo estética e espiritualmente, e que possui caminhos 

específicos para ser atingida e/ou receber o nome de arte. Contudo, uma leitura mais atenta 

revela a existência de funções diferenciadas como motivo para sua realização, as quais nem 

sempre se ligam às especificidades da arte – transformando-a até mesmo em outra coisa que 

não seja arte.  
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Num dos primeiros documentos em que isto é notado, foi feita a propaganda de aulas 

de balé com uma professora formada pela R.A.D., considerada uma das mais importantes 

metodologias de ensino para balé do mundo. Uma boa parte da propaganda explica o que é 

esta metodologia de ensino para balé, como ela funciona e quais são as credenciais da 

professora contratada pela academia. Nas últimas linhas, há uma mudança curiosa:  

 

Agora pense um pouco nos aspectos terapêuticos da dança. Ela destina-
se a complementar basicamente a formação cultural que todo jovem 
moderno necessita. Desenvolve o ritmo, a coordenação física e mental, 
ressaltando ainda a graça, a beleza e o bom gosto estético. E através de 
exercícios especiais, permite corrigir o porte e a postura, bem como 
deficiências físicas, especialmente nos pés e coluna. Além de tudo isso, 
você tem uma razão perfeita para estudar no Musika. A experiência da 
professora Lúcia Toller. Aproveite. (FIGURA 07).  

 

 Praticamente todo o folheto fala sobre a competência da referida professora e da 

R.A.D. no ensino para balé. Mas na última parte do texto o que se salientou foram os 

benefícios da dança para os jovens, independente do desejo destes de seguir a carreira artística 

ou não. A dança beneficia porque proporciona parte da cultura necessária para o jovem 

moderno. Beneficia porque pode ser utilizada como corretivo ortopédico para problemas 

físicos e auxiliar na recuperação de problemas psicológicos - apesar de, à medida que se 

avança no seu treinamento, outros problemas do gênero podem surgir (como problemas 

articulares ocasionados pela exigência de rotação das pernas para fora e anorexia, por 

exemplo). A despeito destes riscos, o foco para o aprendizado da dança deixou de ser apenas 

aquisição de cultura, para passar a ser também uma questão de saúde.  

Em 1981, os responsáveis pela programação do I Encontro Nacional de Jazz-Dance 
25

, 

ocorrido em Brasília entre os dias 17 e 19 de dezembro definiram como proposta do evento 

“[...] a normatização do Jazz-Dance como forma lúdica de condicionamento físico, expressão 

corporal, terapia, liberdade de movimentos, embora ordenados, coreografados, tudo com 

muito ritmo.” (ACADEMIA STATUS; EMISSORAS RADIOBRÁS, 1981). O que pode ser 

compreendido de tal objetivo é que se a dança é lúdica e / ou expressiva, ela também possui 

regras para ser executada, e elas devem ser seguidas, até mesmo por aqueles que a praticam 

sem nenhum compromisso de se profissionalizar. Mas, até mesmo para os aspirantes, existiam 

problemas entre o lúdico, o criativo e o rotineiro, o básico. Em alguns momentos, a ligação 

                                                 
25

 Este evento contou com a participação da Movimento Academia de Dança e Estética, na qual trabalhava 

Julson Henrique Pereira antes de ele se tornar professor da academia Energia Núcleo de Dança. Ver 

CONQUISTA GOIANA (1981). Foi devido a este festival que o bailarino estadunidense Lennie Dale para 

Goiânia em 1982, para ministrar o curso de curta duração de jazz promovido pela Movimento Academia, 

conforme relatado anteriormente. 
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entre a dança e suas técnicas correspondentes adquiria contornos desiguais, com a 

subordinação da criatividade e ludicidade inerentes a esta arte às regras e estéticas pré-

determinadas: 

 

Porque a dança é como o Be-a-bá, tem um vocabulário técnico, cuja 
linguagem às vezes limita, deixando preso a se passar por formas já 
fixadas. É importante a capacidade técnica, mas nos espetáculos não sigo 
isso. Técnica não é performance técnica. (TEM ESPETÁCULO, 1984: 06).  

 

 Todavia, se a percepção desta tensão não anulava a importância do aprendizado 

sistematizado para estas academias, isto não significava que somente a formação profissional 

deveria ser focada pelo trabalho destes professores – estes, sem dúvida, deveriam ser 

profissionais e ensinar seus alunos para que tivessem a possibilidade de serem profissionais; 

os estudantes, entretanto, poderiam aprender uma profissão por pura diversão, mesmo que 

tivessem todas as condições físicas e psicológicas para atuar em grandes companhias:  

 

Nossa proposta inicial em relação à dança é a de ensinar aos nossos 
alunos, além da técnica imprescindível, a dança como arte, emoção, 
prazer e profissionalismo, aplicando-a de forma adequada à nossa 
realidade e aos tipos físicos de que dispomos. (ENERGIA NÚCLEO DE 

DANÇA, 1986). 

 

 A questão estética também não foi excluída do conjunto de possibilidades que se 

configurava para esta atividade. Embora a manutenção da forma física acabasse ocorrendo, 

majoritariamente, em atividades como musculação, caminhadas, corridas e pela prática de 

esportes diversos, ela também passou a ser uma competência da dança, não obstante esta não 

ter abdicado de suas funções artísticas e expressivas. Esta nova possibilidade foi capaz de 

emergir até mesmo pela obviedade do uso do corpo como instrumento de trabalho, do 

aprendizado de técnicas específicas que mesclam tanto exercícios anaeróbicos e aeróbicos, 

combinando séries de força, resistência e elasticidade. Era uma atividade capaz de modificar 

não apenas as formas externas, mas também a própria visão de mundo de quem a praticava, 

ao permitir que seu praticante experimentasse fazer arte com o próprio corpo – algo que 

exercícios seriados de abdominais e musculação não contemplavam: “o balé, como as outras 

danças, também é um ótimo exercício físico. [...] Durante as aulas, são feitos exercícios 

localizados, ideais para firmar pernas e braços evitar a flacidez e sumir com a barriguinha.” 

(MONTEIRO, 1997: 07). 

  A figura da bailarina passa a ser, além da principal personificação desta arte, uma 

personificação de ideal físico. O objetivo ultrapassou o desejo de domínio total dos 
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movimentos, através do desenvolvimento da precisão, do equilíbrio, da técnica irrepreensível; 

da execução de gestos calculados nos pequenos detalhes e da capacidade de transmitir emoção 

em cada rodopio. Também contemplava a aquisição de um corpo longilíneo, magro, flexível e 

com musculatura firme. 

 Ao longo do tempo, a dança deixou de ser vista apenas pelo prisma da arte e da 

manifestação da expressividade humana. Se existiram momentos nos quais o importante era a 

conjunção dos elementos movimento, tempo e espaço, com ou sem música para a expressão 

de um sentimento, no decorrer do tempo se tornou mais interessante saber como uni-los, qual 

caminho seguir, sob qual formato enquadrá-la, para depois desconstruí-la em um produto que 

abrangesse as necessidades diferenciadas de seu público praticante: 

 

I – DOS OBJETIVOS: 
1.Valorizar a arte da dança, a criatividade, o talento e a cidadania; 
2. Proporcionar espaço para apresentações de espetáculos de rara beleza 
com qualidade e diversificação de estilos, modalidades e técnicas; 
3. Oferecer ao público novas oportunidades para o lazer artístico e difundir 
o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores; 
4. Revelar novos talentos, consagrar e valorizar os profissionais da dança; 
5. Solidificar um espaço para a apresentação de técnicas de dança, 
proporcionando aos participantes um constante aperfeiçoamento e 
intercâmbio, evidenciando a criatividade e articulando um entrosamento 
entre as diversas entidades participantes; 
6. Divulgar e incentivar os trabalhos de dança desenvolvidos em Goiás e 
em outros estados. (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/GO, 1999). 

 

Os significados de dança enunciados nestes acervos passaram a ser cada vez mais 

específicos, embora estas academias não tenham deixado de utilizar outras definições mais 

gerais. Sem dúvida que não foi excluído o seu significado artístico, e que para se aprender a 

dançar, de acordo com estes profissionais, era necessário passar por etapas específicas para o 

domínio (ao menos básico) de alguma de suas linguagens. A relação da ação indicada pela 

palavra com a diversidade de linguagens disponíveis, com a musicalidade, com as formas e as 

linhas e com suas modalidades mais reconhecíveis, ainda indica que é necessário um 

determinado conhecimento formal técnico para o exercício da prática, conforme a afirmação a 

seguir: “o perfil é de valorização do balé clássico para a formação de dançarinos e 

diversificação de estilos como dança de salão e dança do ventre.” (ESTRÉIA EM, 1997). 

Mas, ao mesmo tempo em que é arte, manifestação do ser humano e forma de expressão com 

caminho próprio para ser atingida, ela também é um lazer, um exercício físico, educação 

corporal e cultural e terapia. 
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2.2.2 – O que fala a bibliografia especializada 

 

As obras publicadas no Brasil sobre história da dança costumam ter um público muito 

restrito: professores, especialistas na área, estudantes desta arte. E embora elas também sejam 

escritas por pesquisadores com formação em História e Filosofia, muitas acabam sendo de 

autoria de bailarinos, coreógrafos, musicistas e professores de dança. Não raro, estes livros se 

configuram como escritos cronológicos que descrevem movimentos e tipos de dança criados e 

/ ou executados em determinado local por um povo específico. Mas não se desconsidera 

também a existência de trabalhos que procuram analisar eventos específicos fora do 

encadeamento cronológico proposto pela maioria das publicações, na tentativa de mostrar 

como a unicidade de um acontecimento pode ser considerada um evento histórico. 

Quando publicadas, elas se tornam quase que imediatamente referências imediatas 

para estudos e pesquisas na área. Também é comum que tais publicações se utilizem 

mutuamente como referências bibliográficas 26, o que às vezes pode contribuir para a não 

renovação de ideias em um circuito restrito. Apesar de este nicho editorial ser mais amplo no 

exterior, poucas são as obras traduzidas para o português e vendidas no país 27.  

Apesar disso, a variedade de assuntos analisados dentro desta temática não é pequena, 

principalmente se for considerada as publicações produzidas nos últimos dez anos. Por 

exemplo, enquanto Bourcier (2001) elaborou uma cronologia da dança desde a pré-história até 

o século XX, Sasportes (2006) analisou a influência dos intelectuais franceses na mudança 

estética ocorrida na dança teatral entre o final do século XIX e o início do século XX. Sucena 

(1989) baseou-se em pesquisa arquivística para estruturar uma cronologia da dança teatral no 

Brasil desde o século XVI até o século XX; já Monteiro (1998) pesquisou as cartas escritas 

por Jean-Georges Noverre para analisar a relevâncias das reflexões do coreógrafo francês 

oitocentista para a dança ocidental. Os exemplos são infinitos.  

Diante de tais especificidades, a pergunta que se faz é o que esta bibliografia 

especializada define como dança. Para tanto, foram selecionadas e analisadas algumas das 

                                                 
26

 Por exemplo, Caminada (1999) utilizou Bourcier (2001), Portinari (1989) e Sachs (1937) como referências 

para a sua obra. Sucena (1989) se apoiou em Grabinska e Michailowsky (1960) para traçar o desenvolvimento da 

dança teatral no Brasil. Monteiro (1998) também se referenciou em Faro (1986), Garaudy (1980) e Sachs (1937), 

entre outros pesquisadores.  
27

 Entre as poucas traduzidas, encontram-se as publicadas por Bourcier (2001) e Garaudy (1980). Entretanto, os 

livros escritos por pesquisadores como Lincoln Kirstein e Walter Sorrel continuam inéditos no Brasil, embora 

estas publicações já estejam esgotadas em suas respectivas editoras.  Em 2010 foi lançado o título Apollo’s 

angels, escrito pela ex-bailarina e historiadora estadunidense Jennifer Homans; porém, não há previsão para a 

sua tradução em língua portuguesa, e sua venda é realizada somente por encomenda em grandes livrarias. 
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obras mais comumente encontradas em livrarias e bibliotecas, as quais também costumam ser 

utilizadas como referências de pesquisa para estudantes e profissionais de dança.  

A primeira publicação selecionada foi World history of the dance (1937), cujo autor é 

o musicólogo e historiador da arte Curt Sachs. Escrito originalmente em alemão, esta obra se 

firmou ao longo do século XX como uma forte referência para as pesquisas em história da 

dança, tendo sido citada largamente por pesquisadores nacionais e estrangeiros. Basicamente, 

Sachs discorre sobre como a dança é intrínseca a todos os povos e como ela se transformou ao 

longo do tempo.  

Para tanto, o autor dividiu sua obra em duas partes. Na primeira, ele abordou 

elementos diversificados que constituem a dança: o movimento e suas formas, temas e tipos, e 

as músicas que acompanham as coreografias. Na segunda parte, ele construiu uma narrativa 

sobre as mudanças ocorridas na dança em território europeu desde o período paleolítico até o 

início do século XX. Nesta parte, apesar de ter citado rapidamente a dança nas sociedades 

orientais, o principal foco de Sachs foi estabelecer como a dança na Europa se desenvolveu 

por meio da criação, integração e aglutinação de diferentes passos e estilos nas distintas 

sociedades daquele continente. Para este autor, tais transformações não acarretaram somente o 

desaparecimento e surgimento de diferentes tipos de dança. Elas também contribuíram para a 

mudança gradual de uma dança ritual, litúrgica e /ou cerimonial para uma forma de arte: 

 

[...] Nevertheless, in spite of its ecstatic and liturgical character, there early 
appears the germ of that great process of change which has gradually 
transformed the dance from an involuntary motor discharge, from a state of 
frenzied movement and a ceremonial rite, into a work of art conscious of 
and intended for observation. (SACHS, 1937: 218). 

  

Porém, antes da determinação das vias de evolução da dança, Sachs elaborou uma 

definição do que ela seria:  

 

The dance is life on a higher level simply – this statement points out its all 
– inclusive character and its ultimate significance. Yet while it might extend 
the scope of a scientific consideration, it is nevertheless not a definition 
upon which to base such a consideration. Such a definition is not easy to 
formulate; indeed, in the last analysis, perhaps impossible. […] Thus from 
a positive approach it is almost impossible to define the dance more 
narrowly than as “rhythmic motion”. […] By this we would mean everything 
which we describe in everyday life as “practical”; all kinds of rhythmical 
handwork, but also walking and marching, the playing of a violinist as well 
as the gestures of the orchestra conductor. The rhythmic features of sport 
and of gymnastics are, to be sure, included in the work motif, and there is a 
gap here. But we shall leave this gap open deliberately; otherwise we 
should be ruling out the important power dances, skill dances, and war 
dances, thus cutting into the whole elastic organism of the dance. 
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Therefore let us consider as dance all rhythmical motion not related to the 
work motif.  
This is still not art in the usual sense. But art it is included in this concept, 
provided it means the re-creating of things seen and heard the giving of 
form and substance to the intangible and irrational perceptions of the half 
conscious, and the experiencing in the creative process of the divine 
rapture of another world and of self-forgetfulness.(SACHS, 1937: 5-6).  

 

Observa-se que, para Sachs, a dança é mais ampla que a arte. Expressão dos 

sentimentos humanos de forma rítmica e nem sempre controlada e consciente, ela integra aos 

motivos rítmicos do movimento o tempo e o espaço para existir. Suas formas são inúmeras; 

suas finalidades, variadas. A dança contém em seu interior o conceito de arte, mas não se 

resume somente a ela na perspectiva deste historiador.  

Já em A dança: arte educadora do corpo e do espírito (1960), os bailarinos e 

professores Vera Grabinska e Pierre Michailowsky apresentaram uma definição do que é 

dança semelhante à de Sachs. Radicados no Rio de Janeiro desde os anos 1920, o casal 

franco-russo publicou em 1960 uma pequena obra em comemoração ao trabalho deles em 

terras brasileiras. Neste livro, ambos relatam a própria história – entremeada com a história da 

dança teatral na capital fluminense de 1921 (ano de sua chegada ao Rio de Janeiro) até o ano 

de lançamento do livro. Também forneceram uma pequena amostra do trabalho que 

desenvolviam naquele momento em parceria com a Universidade do Rio de Janeiro 28 (URJ), 

e escreveram um pequeno manifesto em prol da criação de um curso superior de dança na 

mesma universidade.  

Porém, o primeiro capítulo desenvolvido no livro foi uma resposta à pergunta sobre o 

que seria dança. Nesta resposta, foi apresentada a concepção de dança que ambos os autores 

tinham – e que era vista como um fenômeno inerente à vida. Apoiando-se em grande parte na 

obra anteriormente analisada de Curt Sachs (1937), Grabinska e Michailowsky situaram a 

dança no encontro entre o mundo biológico e o mundo cultural: 

 

A Dança é a síntese maravilhosa da Natureza e da Cultura: a expressão 
dinâmica do Ritmo Cósmico – a sua base natural – a Dança-Ritmo, e a 
revelação plástica da Beleza – o ideal da Arte – a Dança-Arte. Assim, a 
Dança representa o produto do Universo e do Espírito, do “Homo Sapiens” 
e do Homem Civilizado. A Dança apareceu como a primogênita das artes, 
para culminar na Antiguidade Clássica como a “prima inter pares” no 

                                                 
28

 Em 1960, esta universidade se chamava Universidade do Brasil (UB) devido à determinação do Decreto Lei nº 

452/37. Publicado em 05 de julho de 1937, este decreto reorganizou e transformou a antiga URJ em 

universidade-padrão para as demais instituições de ensino superior existentes ou a serem criadas no país. Em 05 

de novembro de 1965, foi publicado no Diário Oficial a Lei nº4.831, a qual dispunha sobre as novas 

denominações das universidades nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O nome UB foi alterado para 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ver UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

(2011).  
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domínio da Cultura das Artes, emprestando à música e à poesia o próprio 
ritmo. (GRABINSKA; MICHAILOWSKY, 1960: 20).  

 

Atividade humana por excelência, ela não deixou de ser formatada de acordo com a 

sociedade. Nesse processo, os autores identificam a existência da passagem, no decorrer do 

tempo, de uma dança mágica, ritualizada, emocional, para uma dança estética, racionalizada, 

artística, profissional.    

Semelhante a Sachs (1937), para Grabinska e Michailowsky a dança é uma atividade 

humana por excelência que se manifesta pelo movimento rítmico no tempo e no espaço.  Da 

mesma maneira, a dança enquanto arte é apenas uma das possibilidades da dança enquanto 

fenômeno. Porém, os dois professores vincularam a este fenômeno uma única finalidade: 

 

[...] a Dança – que é de origem cósmica – representa um fator e um valor 
de alta importância no decorrer do longo desenvolvimento progressivo da 
Humanidade, humanizando, socializando, civilizando o Homem, desde o 
seu estado primitivo – pré-histórico. (GRABINSKA; MICHAILOWSKY, 

1960: 26).  

 

 Para atingir esta finalidade, a proposta de ensino do casal exposta no livro é, 

primordialmente, de uma dança artística, civilizada e civilizadora, alinhada com os mais altos 

ideais estéticos de arte do período.  

 Em História da dança (1964), escrito pelo professor de música Luís Ellmerich, 

encontra-se uma rica descrição sobre os diferentes tipos de danças populares brasileiras e 

estrangeiras e sobre as músicas que as acompanham. Este pesquisador estruturou uma história 

cronológica da arte da dança no Brasil e no mundo citando quais eram os principais 

bailarinos, coreógrafos, compositores e enredos dançados. Ilustrou sua escrita com fotografias 

de bailarinos (as) reconhecidas em coreografias renomadas e com compassos musicais que 

exemplificavam o ritmo que estava sendo descrito. A grande finalidade do autor era constituir 

um guia de dança e de música para seus leitores.  

 Apesar desta intenção, Ellmerich não procurou exatamente elaborar uma definição do 

que era dança. De forma sucinta, ele determinou que “a dança, como movimento ordenado e 

rítmico, tem por base as manifestações biológicas dos sêres humanos e animais.” 

(ELLMERICH, 1964: 13). Ela já não era mais um fenômeno exclusivamente humano e 

poderia, enquanto manifestação biológica, ocorrer pelos mais variados motivos. Nas 

descrições publicadas, o autor estabeleceu uma evolução entre tais danças, que foram do rito à 

arte passando pelo popular e /ou folclórico. Contudo, independentemente do formato 

assumido, a dança não pareceu perder em nenhum momento esta caracterização biológica que 
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lhe é intrínseca: nessa perspectiva, o significado da dança reside na natureza biológica do ser 

humano.  

 Em Dançar a vida (1980), ensaio escrito pelo filósofo francês Roger Garaudy, há uma 

priorização da história da dança moderna no século XX em detrimento da história da dança 

acadêmica desenvolvida desde a Renascença. Para este autor, o desenvolvimento da estética 

do balé esvaziou o sentido da dança; este só foi resgatado a partir do trabalho dos criadores da 

dança moderna, como Isadora Duncan, Ruth Saint-Denis, Ted Shawn, Rudolf Von Laban, 

Mary Wigman, entre outros: 

 

É que dança não é apenas uma arte, mas um modo de viver. 
A “dança moderna” retoma assim – depois de quatro séculos de “balé 
clássico” e vinte séculos de desprezo do corpo por um cristianismo 
pervertido pelo dualismo platônico – o que foi a dança para todos os 
povos, em todos os tempos: a expressão, através dos movimentos do 
corpo organizados em sequências significativas, de experiências que 
transcendem o poder das palavras e da mímica. [...] Dançar é vivenciar e 
exprimir, com o máximo de intensidade, a relação do homem com a 
natureza, com a sociedade, com o futuro e com seus deuses. (GARAUDY, 

1980: 13-14).  

 

 Nesta perspectiva, a dança é um fenômeno comum a todos os povos, e apresenta como 

principal função evidenciar as relações pelo homem na sua interação com o meio natural e a 

sociedade. Para tanto, os movimentos ordenados em sequências executadas ao som de um 

ritmo devem ser livres e expressivos, sem preocupações com quaisquer subordinações a 

estéticas pré-determinadas. Este é o verdadeiro significado da dança para o autor.  

 Em Pequena história da dança (1986), o bailarino, crítico e historiador da dança 

Antônio José Faro estruturou uma cronologia da evolução da dança enquanto arte desde sua 

origem até o surgimento da dança moderna no século XX. O autor tinha como objetivo 

apresentar as características básicas do desenvolvimento e utilização da dança, seja como arte, 

seja como entretenimento. Faro reconheceu a existência de outros tipos de dança que não se 

classificavam como teatrais, mas afirmou que a dança teatral se originou da dança folclórica – 

e que, por sua vez, se originou da dança étnica. Faro procurou explicar rapidamente as origens 

e os desenvolvimentos de cada uma destas classificações, para finalmente desenvolver a sua 

história do balé.  

 Embora o autor tenha proposto responder o que é dança no início de seu livro, não foi 

esboçada uma definição precisa a respeito. Ele foi taxativo ao escrever que “como todas as 

artes, a dança é fruto da necessidade de expressão do homem.” (FARO, 1986: 13).  Ao longo 

do livro, o pesquisador discorreu sobre as transformações ocorridas na forma de se pensar e 



112 

 

executar tal arte – nele, a dança que não é arte parece ter sentido somente quando são 

estabelecidas conexões com a dança teatral. Essa posição é reafirmada após discorrer sobre a 

história da dança de corte, do surgimento do balé e do advento da dança moderna: 

 

Então, o que pode ser considerado dança hoje em dia? 
Tudo. 
É dança o trabalho neoclássico de George Balanchine, um dos gênios do 
século, que reconduziu o emprego da técnica acadêmica a um plano 
criativo absolutamente ímpar. 
É dança a manutenção dos clássicos feita pelos dinamarqueses, pelos 
ingleses, pelos russos e por todas as companhias que se dedicam a 
remontar com carinho as grandes obras do passado.  
[...]. 
É dança o trabalho de Martha Graham, Paul Taylor, Merce Cunningham, 
Twyla Tharp e de todos aqueles que buscaram e encontraram novas 
formas de expressão através do movimento corporal, juntando à sua 
técnica tudo que de bom havia em outras propostas, como, por exemplo, o 
jazz.  
É dança o trabalho de pesquisadores como Lucinda Childs, Carolyn 
Carlson e outros profissionais da atualidade que tentam romper novas 
barreiras sem demonstrar a necessidade de destruir o que foi feito por 
seus antecessores.  
É dança o trabalho das companhias folclóricas não só da área socialista, 
mas da Espanha, da África e da Ásia, que se dedicam a cultivar e manter 
a riqueza da cultura popular de seus respectivos países.  
[...]. 
É dança o que faz todo pesquisador sério num estúdio de bairro, numa 
igreja abandonada, numa escola de subúrbio, num teatro de província, 
desde que essa dança seja feita com a intenção de aprimorar a arte, e não 
apenas como expressão pessoal de um modismo passageiro. (FARO, 

1986: 129-130). 

 

 A definição apresentada pela jornalista carioca Maribel Portinari em História da 

dança (1989) não foi muito diferente da de Faro (1986). A referida publicação traçou uma 

cronologia histórica da dança desde a Antiguidade até o século XX. Embora tenha enfocado 

principalmente a dança no Ocidente, a autora também escreveu sobre algumas características 

das danças orientais. As danças folclóricas foram contempladas em um capítulo à parte, que 

explicava o que elas eram, como estavam ligadas às danças étnicas e como eram utilizadas 

para a criação de companhias de dança especializadas em danças folclóricas.  

 Para Portinari, também houve transformações na forma de se pensar e praticar a dança 

– de manifestações religiosas elas passaram a tradições populares e originaram as danças 

teatrais. A prioridade em sua narrativa foi a escrita da história da dança teatral, já que é esta 

vertente que parece ser a que mais se aproxima do significado de dança da autora: “de todas 

as artes, a dança é a única que dispensa materiais e ferramentas, dependendo só do corpo.” 

(PORTINARI, 1989: 11). 
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 Em A dança teatral no Brasil (1989), o bailarino, professor e coreógrafo Eduardo 

Sucena objetivou construir uma cronologia da origem e desenvolvimento da dança teatral no 

Brasil entre o século XVI e o século XX. O autor fundamentou sua escrita através da pesquisa 

documental em arquivos para evitar que as lacunas entre os fatos acabassem romanceadas 

pelos historiadores. Pouco interessado em definir uma semântica para dança, ele apenas 

reproduziu as linhas abaixo: 

 

Segundo o Dicionário da Música,de Tomás Borba e Fernando Lopes 
Graça, “a dança é, por assim dizer, uma atividade psicorrítmica natural, 
sendo o bailado uma manifestação organizada segundo determinados 
princípios estéticos”. (SUCENA, 1989: 22).  

 

 A dança é natural ao ser humano; as formas pelas quais ela se manifesta é que diferem 

de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Esta também parecer ser a interpretação 

que se obtém para a definição de dança de acordo com a bailarina e pesquisadora Eliana 

Caminada, em História da dança: evolução cultural (1999). Num livro surgido como 

continuação das aulas de história da dança por ela ministrada no curso de Graduação em 

Dança da UniverCidade (Rio de Janeiro), ela objetivou levar principalmente aos estudantes 

dos cursos superiores de dança do país uma história que poucos têm acesso enquanto 

estudantes em academias e bailarinos profissionais. Trata-se de um grande compêndio no qual 

a autora discorre sobre o surgimento, desenvolvimento e transformações ocorridas na dança, 

da pré-história à dança pós-moderna do final do século XX. Discorreu-se, sobretudo, sobre as 

transformações da dança ocidental.  

 No início de sua escrita, Caminada chamou a atenção para o problema da conceituação 

da dança, e de como sempre seria imperfeita a tentativa de fazê-lo:  

 

A dança, entendida como cópia ou interpretação de movimentos e ritmos 
inerentes ao ser humano, é tão antiga quanto o homem. Pouco a pouco, 
começou a ser submetida a regras disciplinares e a assumir o aspecto de 
uma cerimônia formal; instalou-se a preocupação com a coordenação 
estética dos movimentos, até então naturais e instintivos do corpo, 
colocando o homem diante das chamadas danças espetaculares, ou seja, 
do “espetáculo”. (CAMINADA, 1999: 01).  

 

 Aqui, a dança não somente é natural ao ser humano, como naturalmente ela progride 

de um estágio amador, livre, para um estágio codificado, com regras próprias e precisas. Ela 

evoluiu paralelamente à cultura, e foi do ritual para o espetáculo. O principal interesse é 

demonstrar pela escrita a supremacia da dança teatral, talvez lhe emprestando o sentido desta 

para o significado da dança como um todo.  
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 Com a sua primeira edição lançada em 1987, História da dança no ocidente (2001) 

também não explicita uma definição do que é dança. O professor e pesquisador francês Paul 

Bourcier estruturou neste livro um panorama das características e transformações sofridas 

pela dança desde a pré-história até o século XX no hemisfério ocidental. Embora o enfoque 

principal deste trabalho estivesse nas transformações das práticas de dança, o referido autor 

sugeriu que as alterações nas práticas também provocaram alterações na semântica da palavra: 

 

A partir de então, assiste-se a uma mudança no sentido da dança: da 
identificação com o “espírito”, conseguida pela dança por giro, passa-se a 
uma liturgia, a um culto de relação e não mais de participação, a um rito 
cívico, porque integrado à vida da cidade e comandado por ela. 
(BOURCIER, 2001: 12) 

 

 Também nesta perspectiva: “[...] nas culturas da alta Antiguidade, a dança é sagrada; 

numa segunda fase, transformar-se-á em rito tribal totêmico, somente no final da evolução, 

ela se tornará matéria para espetáculos, matéria de divertimento.” (BOURCIER, 2001: 51). 

Apesar desta percepção, o autor pouco voltou a se referir a ela em sua obra, tampouco 

estabeleceu relações entre as mudanças das práticas e as mudanças semânticas. E se Bourcier 

não define o que é dança, ele pelo menos deixou entrever que seu sentido é cambiante, e que 

cada momento histórico produz seu próprio significado de dança. 

Embora não faça parte desta bibliografia especializada, a definição elaborada por 

Charles Boilès em artigo sobre a temática publicado na Enciclopédia Einaudi (ROMANO, 

1995) merece ser elencado. Ele constata que existe uma escassez na elaboração de um 

conceito que seja capaz de englobar todas as possibilidades plásticas deste fenômeno. É assim 

que Boilès a define: não apenas uma arte, mas um fenômeno – uma manifestação comum a 

todos os povos, acrescentando que cada cultura estabelece o que é dança.  

Na maior parte das definições elaboradas (e que podem ser encontradas em dicionários 

e enciclopédias comuns), o movimento aparece como a sua característica mais importante. 

Boilès reconhece que a dança é mais facilmente reconhecida dentro de modelos e estilos pré-

determinados, mas ele afirma que ela pode acontecer fora destes parâmetros também. O autor 

apresenta uma definição elementar do que é dança, para em seguida rechaçá-la: 

 

Em suma, na maior parte das culturas, a dança é definida segundo 
categorias <<émicas>>: aquilo que é dança é sentido segundo uma 
tipologia ou um inventário de géneros específico de cada cultura. [...] 
Chega a ser demasiado geral a definição, às vezes recorrente, segundo a 
qual a dança é movimento executado segundo um certo modelo, como um 
fim em si mesmo. Pertencem, por exemplo, à mesma categoria de 
movimentos segundo um modelo quer certas formas de ginástica quer 
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algumas acrobacias de circo, mas, embora também estas sejam 
executadas como um fim em si mesmas, poderia ser discutível que se 
trate ou não de dança. (BOILÈS, 1995: 292-293).  

 

 Para ele, a dança não pode ser definida através de um ponto de vista cinético, pois o 

tempo atua sobre o movimento influenciando-o no processo de definição do que este último é. 

Nesse sentido, definir a dança de acordo com a cinética não é o suficiente porque qualquer 

movimento desta manifestação pode ser executado fora dela. Além disso, definir o fenômeno 

somente pela movimentação implica em classificá-la em tipos e estilos arbitrários e 

excludentes: 

 

O tempo pode ligar-se ao movimento [...], de acordo com as várias 
especificações que a execução do <<texto-dança>> assume: a nível de 
narração, [...], de programação, de ritmo e medida, e a nível cinético [...]. 
Estas podem subdividir fenómenos contíguos como a comunicação muda 
ou verbal [...], o drama [...], a festa, a própria dança, o trabalho e o 
atletismo, pondo em relevo, por contraste, a tipicidade própria da dança. 
(BOILÈS, 1995: 303). 

 

 Ciente de que o tempo é sentido de modos diversos e afirmando que “o tempo real é 

um continuum de duração efectiva” (BOILÈS, 1995: 295), o autor organiza-o em quatro tipos 

na relação que este estabelece com o movimento, os quais seriam: a) tempo cinético, no qual 

o próprio movimento determina a sua duração; b) tempo rítmico, no qual a duração do 

movimento é determinada por convenção; c) tempo programado de execução, no qual a 

duração do movimento é determinada pelo responsável por sua encenação; e d) tempo 

narrativo, no qual a duração do movimento é determinada pelo tempo da narração.  

 É a partir destas relações entre tempo e movimento que o autor propõe sua definição 

de dança na referida enciclopédia:  

 

A dança organiza o movimento segundo os quatro tipos de organização 
temporal. À parte o tempo real que a realização do movimento comporta, 
há o tempo cinético necessário para efectuar o movimento com eficiência 
máxima; e a dança está, além disso, situada no tempo de programa, pois 
é ordenada em segmentos específicos sujeitos a um protocolo. Não pode 
ser considerado dança um fenómeno que não tem estes três tipos de 
organização temporal que, porém, são suplementares ao tempo de 
medida em que a dança é organizada. (BOILÈS, 1995: 299). 

 

 Nesta perspectiva, os critérios relacionados com o movimento em si, suas funções e 

seus contextos culturais diferenciam os tipos e estilos de dança existentes, mas não o 

fenômeno em si. O mais interessante nesta definição é a maneira como Boilès determina a 

importância do fator tempo. Existe um tempo a priori inexorável, no qual ocorre a 
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representação. Mas os tempos contidos no interior da mesma e as inferências deles em relação 

à movimentação realizada (ou como este tempo é percebido por aquele que realiza o 

movimento) é que transformam cada apresentação de dança em algo único, mesmo que seja a 

mesma representação situada no interior de uma mesma cultura. Chega a ser quase uma 

analogia ao pensamento de Reinhart Koselleck (2006b: 285-286) sobre o tempo histórico, e 

da multiplicidade de relações existentes entre passado, presente e futuro (ou passados, 

presentes e futuros). Nelas, a experiência do tempo pode ser vivenciada de três maneiras: a) 

através da não-reversibilidade dos eventos, por meio da organização histórica segundo 

critérios fundamentados em um antes e um depois; b) através da simultaneidade do não-

simultâneo, por meio da percepção diferenciada do tempo pelos indivíduos que vivenciam o 

evento; c) através da presença de estruturas de repetição entre eventos singulares e únicos em 

seu gênero (KOSELLECK, 2006a: 28), por meio do estabelecimento de estruturas 

semelhantes para dois eventos distintos. Nesta perspectiva, o eminentemente histórico emerge 

a partir das relações que são estabelecidas por estas possibilidades relacionais dentro do 

mesmo tempo inexorável no qual se estabelecem as relações entre as temporalidades 

propostas por Boilès.   

 

2.2.3 – Dança: arte, cultura, exercício físico, terapia, brincadeira 

 

Reconheço que a elaboração teórica auxilia na compreensão dos acontecimentos e das 

práticas. Mas também creio que não deve ser esquecido que as ações ajudam a construir as 

teorias que buscam compreendê-las – teoria e prática constroem e estabelecem, juntas, uma 

relação de equilíbrio. Nesse sentido, se tem em mente que a elaboração destas possibilidades 

semânticas para a palavra “dança” foram construídas a partir da pesquisa de documentos e 

observação de práticas contemporâneas a cada uma das publicações analisadas.  

 Complementando o raciocínio de Bourcier exposto anteriormente, não é só cada tempo 

histórico o responsável pela produção dos significados das práticas e da linguagem que lhe é 

correspondente. Os diferentes grupos sociais também são auxiliares neste processo, a ponto 

de, dentro de um mesmo período, haver significados distintos para uma mesma palavra devido 

à compreensão variada entre as diversas sociedades: 

 

[...] Estabelece-se uma tensão entre conceitos e fatos, tensão que ora se 
neutraliza, ora parece novamente irromper à superfície, ora parece ser 
irremediavelmente insolúvel. É possível registrar continuamente a 
existência de um hiato entre fatos sociais e o uso lingüístico a ele 
associado. As alterações de sentido lingüístico e as alterações dos fatos, 
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as alterações das situações políticas e históricas e o impulso para a 
criação de neologismos que a elas correspondam relacionam-se entre si 
das mais diversas maneiras. (KOSELLECK, 2006b: 111).  

 

Apenas Boilès utilizou o elemento tempo para definir o que é dança. Os demais 

autores citados privilegiaram o elemento movimento, o qual determina dança como 

manifestação comum a todos os povos, sendo ela uma arte que evoluiu ao longo do tempo de 

algo simples e espontâneo para a criação de linhas estéticas complexas e técnicas variadas, às 

vezes concorrentes entre si.  

Os documentos analisados também sugerem que os professores goianienses focaram o 

elemento movimento para estabelecer seus próprios significados do que é dançar. Contudo, ao 

mesmo tempo em que concordavam com a qualificação da prática como arte, acrescentaram 

outros a ela – às vezes somente pela somatória, às vezes despindo-a da aura artística para 

qualificá-la como algo distinto. E não deixa de ser contraditório perceber que, ao mesmo 

tempo em que estas outras definições forjadas vislumbram a existência de uma multiplicidade 

de possibilidades de organização corpórea para a formação de pessoas em dança (e pela 

dança), seu aprendizado ocorre, necessariamente, pela apreensão da diversidade de linguagens 

de dança oferecidas, as quais são lideradas, majoritariamente, pelo balé.  

Esta peculiaridade, entretanto, remete à própria consolidação do ensino da dança no 

Brasil. Maria Olenewa, a este respeito, afirmava que: 

 

[...] A dança é um complemento da cultura e da saúde. Nos grandes 
países civilizados há cursos obrigatórios de dança clássica nas escolas. O 
Brasil deveria adotar êste maravilhoso exemplo, abrir cursos de “ballet” em 
todos os grandes centros culturais, divulgando a necessidade desta 
aprendizagem para a melhoria da nossa raça. [...] As meninas e as 
mocinhas que estudam e aprendem a dança clássica têm mais leveza, 
têm os movimentos mais graciosos, gozam de melhor saúde, têm fôrmas 
mais aprimoradas, têm cultura musical e um sem número de vantagens 
que seria enfadonho enumerar. (FIGURA 29). 
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FIGURA 29 – O aprendizado contínuo da prática da dança não servia apenas para formar novos profissionais na 

área. Ela também servia como indicativo do grau de civilização e cultura de um povo. Carta de Maria Olenewa 

escrita em meados da década de 1940 e publicada pela revista Você e a Dança (década de 1990). Arquivo pessoal. 
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 Estas possibilidades poderiam muito bem corresponder à modernidade vivida pela 

sociedade goianiense e à cultura híbrida que ela sedimentou. Por outro lado, o enfoque no 

ensino de linguagens específicas e de técnicas reconhecíveis ajudava a estruturar um campo 

de trabalho que, até a década de 1970, não era exatamente sólido.  A partir daqueles anos, os 

professores locais passaram a organizar seus espaços de forma educacional, financeira e 

administrativamente em cima do ensino das linguagens de dança mais comuns, como o balé e 

o jazz. Ao mesmo tempo, elaboraram e estabeleceram uma sistematização de ensino que se 

tornou prática comum à maior parte das academias que se dedicam a ensinar dança na cidade 

– além de terem formulado relações sociais próprias, tão distintas quanto a dança e a cultura 

que produziam.  

 

 

2.3 – Relações sociais familiares: a afetividade como mediadora entre os professores e 

seu público 

 

 

Com exceção da academia Sinhá Jazz (que encerrou suas atividades em 2005), todos 

estes estabelecimentos continuam em funcionamento. Possuem objetivos de trabalho 

distintos, que vão desde a educação pela arte à profissionalização na área, passando ainda pelo 

aprendizado da dança para fins terapêuticos. Neste quadro, chama a atenção o fato de que, 

independentemente dos objetivos, o ensino proposto por seus proprietários e professores foi 

sistematizado dentro das mesmas modalidades de dança, com pouquíssimas variações: balé, 

jazz, sapateado, dança moderna / contemporânea. Quando são ensinadas modalidades de 

dança que originalmente não são dançadas em teatros (como a dança do ventre), elas acabam 

por seguir a mesma sistematização de ensino e apresentação das principais modalidades 

ensinadas, papel ocupado na maioria das vezes pelo balé.  

 Além disso, é interessante observar que, por baixo da superfície de autonomia e 

estabilidade que possuem, a maioria destes locais apresenta um formato de pequenas 

empresas geridas quase que exclusivamente por famílias – com pais, maridos, filhos e 

parentes em geral empregados pelos proprietários (as) destas escolas. Parecem onipresentes 

em toda a cidade, embora estejam situadas em três bairros da capital: Setor Sul, Setor Oeste e 
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Setor Bueno 29. Estes setores são considerados bairros nobres goianienses, onde se situa tanto 

expressivo setor de serviços (shoppings, lojas, escritórios, consultórios médicos, hospitais e 

clínicas, grandes redes de supermercado e de farmácias) quanto são habitados por famílias de 

classe média a classe média alta. Logo, o público majoritário destas academias continuou 

sendo os filhos das famílias que possuem maior poder aquisitivo na cidade. Eventualmente, 

alunos de poder aquisitivo mais baixo são admitidos como bolsistas nestes locais 
30

. 

Entretanto, a política de concessão de bolsas não parece ser forte o suficiente para que 

aconteça uma integração social efetiva através do ensino da dança - até mesmo porque seus 

proprietários também constituem a classe média.  

 Também é importante salientar que, embora os proprietários e demais professores 

destas escolas estejam há anos atuando nesta área, poucos são os que possuem curso superior. 

Quando isto acontece, a graduação concluída raramente é na área de Artes. Esta necessidade 

de formação e/ou reciclagem constante é suprida por meio de participação em cursos 

especializados com professores do eixo Rio de Janeiro - São Paulo ou (mais raramente) em 

viagens para fora do país. Esta prática de aprendizado não é uma exceção ao que acontece no 

restante do país, já que a maioria dos profissionais brasileiros se formou com a chegada de 

professores estrangeiros ao Brasil a partir do final dos anos 1920, conforme dito no capítulo 

anterior. Mas, ao contrário do que aconteceu com estes primeiros profissionais, raros foram os 

professores goianienses que realmente tiveram uma carreira como bailarinos em companhias 

de dança profissionais antes de assumir a docência.  

Sobre esta questão, a bailarina e professora cubana Leidy Escobar 
31

, radicada em 

Goiânia desde 1995, foi taxativa ao afirmar que somente tem autorização para ensinar a 

metodologia cubana para balé aqueles que são formados pelo programa de ensino cubano e 

                                                 
29

 Algumas destas academias começaram suas atividades no centro da cidade, como o Mvsika! Centro de Estudos 

e o Energia Núcleo de Dança. Com o tempo, adquiriram a possibilidade de construir sedes próprias em setores 

considerados mais nobres da capital - como o Setor Oeste, bairro onde se situam até o presente.  
30

 A este respeito, o projeto mais contundente que pude observar durante a pesquisa foi o desenvolvido pelas 

irmãs Ariadna e Gisela Carneiro Vaz, proprietárias do Studio Dançarte. Em 1994, elas selecionaram em creches 

e orfanatos da cidade quatorze crianças que tinham o físico ideal para o estudo do balé. Passaram a dar aulas a 

estas crianças gratuitamente, e estenderam o projeto a qualquer criança carente entre 08 e 10 anos de idade que 

desejasse estudar dança - desde que esta tivesse aptidão física para tanto. O início do projeto foi anunciado em 

uma grande reportagem na imprensa local; depois disso, todavia, não mais se comentou sobre ele, nem sobre 

seus resultados. Pelo que pude observar nada mais com estas proporções foi tentado novamente, nem por estas 

professoras, nem por outra escola local. Ver LETÍCIA (1994: 05).  
31

 Leidy começou a dançar aos dez anos de idade, em Camaguey (Cuba), sua cidade natal. Em 1984, passou para 

o corpo de baile do Ballet de Camaguey, que era dirigido por Fernando Alonso, marido de Alícia e pai de Laura 

Alonso. Em 1987, passou para o cargo de primeira solista dentro da mesma companhia. Em 1991, foi convidada 

por Ivan Monreal, neto de Fernando, a atuar como primeira bailarina convidada do Ballet Nacional de Cuba, em 

Havana, e a atuar como bailarina e professora do Centro Pro Danza. Este também foi o ano em que se casou com 

Ivan. Se encontra radicada em Goiânia desde 1995, quando foi contratada para ser professora do Studio Dançarte 

por dois anos. Ver ANDRADE (2010).   
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que têm experiência profissional comprovada em companhias de dança (ANDRADE, 2010). 

A russa Olga Dolganova 
32

, ex-bailarina e professora de balé na capital desde 1999, também 

salientou que, ao contrário das academias com as quais teve contato, quem dá aulas de balé 

para amadores e profissionais nas escolas russas são bailarinos aposentados, com pelo menos 

vinte anos de vivência de palco: 

 

[...] Quem dava aula pra crianças era bailarina aposentada do Bolshoi. [...] 
Eu quero dizer que até nas escolas para amadores os professores eram 
formados no balé. Isso, ou tiveram diplomas, atestando que estavam 
preparados para isso. Não é como existe no Brasil, “eu dancei, dancei em 
algumas escolas e depois virei professora para crianças.” (DOLGANOVA, 

2010).  

 

Por sua vez, Tassiana Inês Stacciarini de Resende 
33

, bailarina e professora goianiense, 

afirmou que há diferenças visíveis na comparação entre as aulas de quem nunca foi bailarino 

profissional e de quem já teve esta atuação: 

 

Quando você trabalha com o grupo, eu sempre tento mostrar – porque 
quando você dança é diferente, a sensação do movimento é diferente. 
Praticando aquilo ali, todos os dias, é diferente de quem só dá aula. Quem 
só dá aula... Você perde a sensação, essa sensação intensa – de ter 
emoção, mesmo, porque vira uma coisa técnica, uma coisa metódica. 
[Quando se já dançou profissionalmente] É uma outra maneira de envolver 
com [o movimento] - É uma outra maneira de falar: “gente, olha aqui, 
passa por aqui, faz ali, sente aqui, sente isso aqui, ó...”, entendeu? “Passa 
pra cá, entendeu, solta e depois prende”. E aí a aula foi diferente, [...] não 
foi só com “um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito”. (RESENDE, 

2010a). 

 

 Nesta perspectiva, apenas quem estudou, dançou e experimentou no próprio corpo 

aquilo que ensina é que realmente tem a possibilidade de ensinar tanto a técnica quanto a sua 

transcendência. Outro problema é que, por mais que estas academias queiram formar 

                                                 
32

 Olga começou a dançar aos sete anos em uma escola para amadores na cidade de Perm. Aos nove, foi admitida 

em uma escola de dança fundada por professores do Kirov Ballet e que segue a tradição desta companhia. Após 

nove anos de estudos intensivos, se formou em 1967 e foi imediatamente admitida na companhia profissional 

Teatro-Ópera e Ballet Tchaikovsky, também sediada em Perm, lá permanecendo por vinte anos ininterruptos. 

Depois de se aposentar como bailarina, iniciou sua carreira como docente no mesmo tipo de escola onde 

começou a dançar. Ver DOLGANOVA (2010).  
33

 Tassiana iniciou seus estudos na academia Mvsika! Centro de Estudos com a inglesa Heulwen Price. Ao 

terminar os níveis avançados da R.A.D., ganhou bolsa de estudo para continuar seus estudos na Inglaterra. Lá 

completou sua formação pela R.A.D. na Busch Davies School em 1985 e graduou-se pela metodologia da 

Imperial Society of Teaching of Dancing (I.S.T.D.) na Hammond School em 1986. De volta ao Brasil, foi 

convidada para ser bailarina da companhia Quasar Cia de Dança (Goiânia), do Grupo Ismael Guiser (São Paulo) 

e do Ballet da Cidade de São Paulo. Após a passagem por estas companhias, desenvolveu sua carreira na 

Alemanha, nas companhias Altenburg-Gera Theater GmbH (Gera) e Schleswig-Holsteinisches Landestheater 

(Flensburg). Retornou ao Brasil em 2004, e desde então tem se dedicado à docência. Ver RESENDE (2010a) e 

RESENDE (2010b: 03-05).  
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bailarinos para companhias profissionais, elas não sabem dar o suporte psicológico necessário 

para trabalhar em um ambiente que exerce extrema pressão sobre aqueles que nele circulam. 

Um dos fatores apontados para isso é o ambiente extremamente familiar destas academias, 

que ao produzir alunas talentosas já as colocam em um patamar muito acima do que realmente 

se encontram como uma maneira de estimular a competitividade entre seus próprios alunos, 

numa tentativa de estímulo errônea - ou ainda, de sustentar a rivalidade sutil que existe entre 

todos estes profissionais: 

 

[...] Essas pessoas não têm noção do que é trabalhar em companhia 
realmente [...]. Porque aqui em Goiânia, por mais que eles tentem fazer 
competição – eles gostam, eles fazem comentários [...], mas aqui, de 
alguma forma é muito provinciano, ainda é muito família – de alguma 
forma, o diretor ajuda aqui, o diretor conversa ali [...]. Ainda tem essa coisa 
muito familiar, goiano é assim. Aí quando você sai daqui e cai numa 
companhia, por exemplo, [...] o Balé da Cidade de São Paulo, você tá 
sozinho ali, ou você faz seu trabalho, ou você faz o seu trabalho [...]. Elas 
montam um mundinho colorido [...] pra esses bailarinos, que quando eles 
saem desse mundinho que dominam, que eles sabem manipular [...] e vão 
pro mundo, [...] que é o real da dança, a selva que é [...], a pessoa fica 
louca [...]. Muitos param de dançar ou são frustrados, é isso que eu te falo: 
o psicológico da criança não é acompanhado, porque só aprendeu a [...] 
se achar melhor. [...] Quando você vai pra uma companhia você é só mais 
um, até você provar que é competente. (RESENDE, 2010a).    

  

 Olhando por este prisma, o adjetivo “familiar” dado a estas academias ganha outro 

sentido, graças às relações de proximidade e amizade que se estabelecem tanto entre 

professores e alunos quanto entre professores e pais. Por um lado, é familiar porque todos se 

conhecem e convivem com os mesmos valores e perspectivas: criar bem os filhos, lhes 

permitir o acesso a uma boa educação e cultura em seu sentido mais superficial, encaminhar-

lhes em uma profissão que garanta a manutenção do status social que possuem. Nestes locais, 

relações de amizade são travadas a partir do estabelecimento de favores e dívidas – não 

financeiras, mas emocionais: por exemplo, a mãe que queria ser bailarina pede com jeitinho 

que a filha seja a primeira da fila na apresentação de final de ano, enquanto a professora 

bajula a aluna em boa condição financeira (se ela for talentosa e tiver bom físico, melhor 

ainda). São favores que se prestam e favores que se recebem, gerando outra forma de 

economia que se traduz em variações na auto-estima dos frequentadores destes locais, 

principalmente de seus alunos.   

 Por outro lado, estes ambientes se tornam “familiares” não porque são somente 

amistosos e aconchegantes como se espera que seja um ambiente familiar, mas também 

porque os jogos e as intrigas existentes tanto entre os alunos e professores de uma mesma 
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academia quanto entre públicos de diferentes espaços são conhecidos dos personagens que 

participam destes jogos. A afetividade é o catalisador destas relações, e não é raro que um 

estudante passe anos a fio dentro de uma academia esperando a chance de dançar o papel que 

nunca lhe será dado apenas por ter a esperança de que seu professor um dia reconhecerá seu 

esforço – este, por sua vez, até pode reconhecer o esforço de seu aluno, mas não se arriscará a 

colocá-lo para desempenhar um papel de solista (e se tornar um representante do trabalho 

desenvolvido na academia) caso o aluno não tenha o físico e a técnica que julgam necessárias 

para tanto. Mas estes alunos não exercem somente o papel de peões neste tabuleiro: não sendo 

reconhecidos com a grandeza que imaginam que merecem em suas primeiras academias, 

trocam de professor sem pestanejar. A competitividade local estabelecida por vias emocionais 

não é equivalente à competitividade externa, onde a manipulação emocional não é uma 

ferramenta do jogo. Em escolas e companhias de fora da cidade, o diretor não resolve os 

problemas pessoais de seus alunos / bailarinos, nem aparta as intrigas que existem em seu 

grupo. As relações são mais distantes, e as amizades, raras. As hierarquias são bem 

delimitadas: “[...] ou você faz o seu trabalho, ou você faz o seu trabalho.” (RESENDE, 

2010a).   

 Existem valores que estes profissionais trabalham, através da dança, que comungam 

dos valores morais considerados importantes para a convivência em sociedade: a amizade, o 

respeito, a cooperação mútua. Estes valores são ingredientes necessários para a boa execução 

desta atividade também, mas não são restritos a este universo. Todavia, sentimentos como a 

cobiça, inveja e ciúme não estão automaticamente excluídos deste meio, devido ao uso 

recorrente de intrigas (seja para a conquista do papel e/ou lugar almejado, seja para a 

manutenção do corpo de baile forte e representativo do bom trabalho que se deseja exibir) e 

ao estímulo à “rivalidade saudável” por estes profissionais, a qual é constantemente 

alimentada nas entrelinhas das atividades diárias – tanto entre frequentadores de um mesmo 

local quanto entre praticantes de academias diferentes. Não raro, tais posturas terminam em 

atritos reais entre alunos e professores por ocasião de eventos da área, como mostras de dança 

e festivais competitivos (PINHO, 2010). 

 A descrição das formas de funcionamento das escolas e a observação de tais formas de 

relacionamento parecem apontar que não existe o estabelecimento de uma fronteira nítida 

entre o que pode ser considerada uma atitude profissional, mais racionalizada, e atitudes que 

não se encaixam neste perfil. Não deixa de ser um comportamento tão peculiar quanto a 

cultura na qual esta dança se insere. E, de certa forma, acredito ser esta pluralidade de 

relações entre professores e público que permite à dança, em Goiânia, ser pensada de 
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maneiras tão distintas, conforme apontado anteriormente. Apesar do forte componente técnico 

que apresentam, elas nem sempre correspondem exatamente às concepções forjadas em outros 

locais e por outros profissionais, mas se ajustam devidamente às possibilidades de mercado 

local, aos jogos, às emoções e às paixões cultivadas neste meio na cidade. Também não 

significa que as linguagens oferecidas não sejam devidamente ensinadas – é importante 

lembrar que estes professores estabeleceram sólido contato com profissionais renomados da 

dança brasileira, os quais reconhecem a qualidade do ensino oferecido por estas pessoas, e 

conseguiram formar profissionais competentes, hoje empregados em diversos lugares do país 

e do mundo.  

 

 

2.4 –Da elaboração de significados para a construção de enunciados: possibilidades 

discursivas sobre dança emitidas ao longo do tempo 

 

 

Diante da unicidade das ideias construídas sobre dança por estes profissionais e das 

formas de relacionamento estabelecidas em seus espaços de trabalho, meu questionamento 

seguinte foi como estes significados e posturas circulam na cidade. Eles atingem somente o 

público de dança, ou o público fora desta esfera também? Existe diálogo com os debates em 

dança que ocorrem fora da cidade, ou os debates locais são peculiares como a emergência 

deste meio em Goiânia?  

Para melhor entendimento desta questão, vale a pena traçar um paralelo com as ações 

e debates dos primeiros professores de dança brasileiros. Embora no início do século XX o 

ensino desta arte estava mais focado na linguagem do balé, as coreografias dançadas pelos 

alunos destes docentes não se limitavam a um repertório que falava de príncipes e princesas. 

Por exemplo, dos anos 1930 a 1950, estes professores se preocupavam com a construção de 

uma dança que fosse reconhecida como nacional, muito embora propusessem a estilização dos 

temas do negro e do índio pela linguagem do balé, reinterpretando o popular de acordo com as 

características do movimento romântico (PEREIRA, 2003). A partir dos anos 1960, este tema 

ganhou nova roupagem dentro deste universo, com a ascensão da linguagem da dança 

moderna e da produção de obras engajadas politicamente em um contexto político autoritário 

(REIS, 2004: 33-38). Apesar destas preocupações, não se questionava o domínio da técnica 
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que os bailarinos deveriam apresentar, principalmente do balé. Tanto que o Ballet Stagium 34, 

companhia de dança paulista fundada em 1971 com a preocupação de elaborar uma dança 

mais representativa do país, não deixou de ter “como técnica base preparatória e treinamento 

diário de seus bailarinos, o balé.” (REIS, 2004: 42). O mesmo pode ser dito sobre o Grupo 

Corpo 35, grupo de dança mineiro fundado em 1975, que apesar de lidar com questões 

contemporâneas em seus espetáculos e nunca ter remontado nenhum dos grandes balés de 

repertório 36 até hoje dançados, também utiliza como única preparação corporal de seus 

bailarinos a técnica do balé: 

 

[...] Nós normalmente viajamos de seis a sete meses por ano - nós 
estamos na estrada. Quando nós estamos em Belo Horizonte, [a 
companhia] trabalha de nove às três horas da tarde comigo. São seis 
horas por dia, entre aspas [...]. A gente sempre faz uma aula de clássico, 
uma aula de clássico todos os dias – a companhia faz até as dez e meia, 
aí tem meia hora de pausa e depois trabalha de onze as três, direto. [...] 
Isso de segunda a sexta. Quando nós estamos viajando isso varia muito, 
claro. (BARBOSA, 2010).  

 

 Embora as escolas sejam a base de formação dos profissionais destas companhias, 

aparentemente, elas dificilmente participam de debates como este. Do diálogo que 

estabelecem com estes grupos, permanece o interesse primordial sobre a rotina de aulas e 

ensaios, de composição coreográfica. Se há um interesse em discutir questões teóricas sobre a 

inserção dos bailarinos no mercado de trabalho ou que tipo de dança está sendo construído no 

país, ele permanece praticamente no anonimato. Como resultado, tem-se que a principal 

mensagem que emerge destas conversas é que o domínio técnico é o mais importante – 

principalmente nos anos compreendidos entre as décadas de 1970 e 1980, quando as grandes 

(e poucas) companhias de dança brasileiras utilizavam a técnica do balé como base das suas 

linguagens modernas e/ou contemporâneas.  

                                                 
34

 Dirigida por Décio Otero e Marika Gidali, esta companhia foi fundada em 1971 como tentativa de responder a 

dois anseios: o primeiro se tratava de fazer uma dança diferenciada da dança estrangeira e rígida que seus 

criadores tinham aprendido, enquanto que o segundo remetia à elaboração de uma arte politicamente engajada 

dentro de um contexto político ditatorial e alienador. Para maiores informações, ver BALLET STAGIUM (2011) 

e REIS (2004: 38-51). 
35

 Surgida em Belo Horizonte, a companhia foi fundada por um pequeno grupo liderado por Paulo Pederneiras 

em 1975. Com o objetivo de se tornarem profissionais renomados na área, desenvolveram ao longo do tempo 

não só um trabalho estético que mescla uma técnica virtuosa a elementos populares e temáticas contemporâneas, 

como também uma administração que é vista hoje como modelo de gestão empresarial para diversas 

companhias. Para maiores informações, ver GRUPO CORPO (2011) e REIS (2004: 51-59).   
36

 Balé de repertório é considerado, neste parágrafo, como um conjunto específico de coreografias criadas no 

século XIX de acordo com as características do movimento romântico. Entre elas se encontram Giselle, La fille 

mal gardèe, La silphyde, Paquita e Coppelia. Também se encontram neste conjunto as obras de Marius Petipa 

desenvolvidas a partir das últimas décadas do século XIX na Rússia e que também apresentam fortes 

características românticas, como O lago dos cisnes, Quebra-nozes, Dom Quixote, La bayadère, entre outras.   
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 Esta postura começou a ser revista já na década seguinte, a partir do surgimento de 

outras companhias que se pautavam em uma linguagem contemporânea para criar seus 

repertórios 37. Isto permitiu o surgimento de bailarinos com múltiplas experiências, que 

vivenciaram da capoeira às artes marciais sem necessariamente aprenderem balé. A técnica 

continuou a ser importante, mas não era a única formação exigida para se fazer dança. 

Atualmente, a ampliação do mercado de trabalho (com companhias de dança contemporânea, 

de dança-teatro, montagens de musicais) sinaliza que quanto mais os bailarinos souberem 

cantar, dançar, atuar, e tiverem vivido outras experiências fora do aprendizado de técnicas 

proporcionado pelas academias, mais são as chances de se desenvolver uma carreira 

promissora. Não pode ser desconsiderada, nesta mudança, a influência exercida pelos cursos 

de graduação em Dança espalhados pelo país. Em número cada vez mais crescente, se 

encontram entre eles os oferecidos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), UNICAMP, 

UFRJ e Universidade Federal de Viçosa (UFV). Em 2011, a UFG passou a fazer parte da lista 

de universidades que oferecem tal formação à sociedade 38.  

 Creio que as ações e debates que se estabelecem entre companhias, universidades, 

grupos e escolas se afetam mutuamente em diferentes escalas – local, regional, nacional. 

Neste sentido, ignorar os discursos, diálogos e debates nos quais estas escolas se envolveram 

equivale a desconhecer o potencial de alcance de suas ideias e de seu trabalho na sociedade da 

qual fazem parte. Então, quais são os discursos sobre dança proferidos por estes professores? 

Em quais debates eles se envolveram? Como as suas ideias sobre dança e formas de trabalho 

foram repassadas à sociedade local? É sobre as respostas a tais questionamentos que me 

debruçarei no capítulo seguinte.   

 

                                                 
37

 Podem ser citados, aqui, o Grupo Cena 11 Cia de Dança (Florianópolis) e a própria Quasar Cia. de Dança. Ver 

GRUPO CENA 11 CIA DE DANÇA (2011) e QUASAR CIA DE DANÇA (2011). 
38

 Para informações sobre outras universidades que oferecem este curso, consultar CÁFARO (2011). 



Capítulo 3 

 

Entrelinhas: os usos, desusos e discursos sobre dança construídos pelos 

profissionais privados 

 

 

“É preciso entender e falar a língua da dança.” 

(VAKHRUSHEVA, apud, CAMARGO et al, 1997: 05). 

 

 

 No capítulo anterior estabeleci que, assim como a cultura local, a concepção de dança 

e as formas de relação existentes neste meio na cidade se mostram singulares em Goiânia. 

Apesar de os profissionais locais terem compartilhado a mesma formação de base, a saber, a 

metodologia de dança elaborada pela R.A.D., eles conseguiram elaborar uma concepção de 

dança que não se restringiu somente ao seu significado como arte. Baseando-se 

principalmente no seu componente movimento, estes professores conseguiram transpor a 

função da dança enquanto arte, cultura e forma de expressão humana para transformá-la 

também em brincadeira, terapia e exercício físico. Ao mesmo tempo, conseguiram criar 

formas de relações que nem sempre respeitam os limites do que pode ser considerado como 

um comportamento profissional, rígido, distante e frio – ao contrário, professores e seu 

público mantêm um relacionamento próximo, afetuoso, carregado de cores quentes e 

emoções, sejam elas boas ou ruins.  

Contraditoriamente, estabeleceram estes novos parâmetros partindo do ensino 

metódico de diferentes linguagens de dança, dentre as quais se destaca o ensino do balé. 

Independente da filosofia que professa e da finalidade de ensino de cada professor, durante a 

pesquisa me deparei com uma estrutura que trabalha a hierarquização do ensino, o qual é 

centralizado na figura do professor; com um sistema que premia os que mais possuem boa 

técnica, apesar de se celebrar o lado lúdico da dança, e que separa os que têm menos condição 

física dos que têm mais condição física de dançar; com um ensino que reproduz em seus 

corpos de baile amadores a separação encontrada em grandes companhias entre primeiros-

bailarinos, solistas e corpo de baile (ver FIGURA 32). Embora esta forma metódica de 

trabalho seja mais comumente encontrada no ensino do balé, em alguns espaços ela se 

estendeu para o ensino do jazz, do sapateado, da dança moderna, até mesmo da dança do 

ventre.   
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Apesar de as práticas de ensino ser os principais elementos estabilizadores das ideias 

de dança propagadas por estas escolas e das relações que nelas ocorrem, os envolvimentos 

destes profissionais em diálogos, discursos e debates também ajudam a reforçar suas 

concepções e práticas diárias – pois não resta dúvida que elementos linguísticos e 

extralinguísticos se afetam mutuamente para a construção de sentidos. Na análise dos acervos 

disponibilizados pelas academias selecionadas por esta pesquisa, observei que existem três 

grandes temas entremeados nas falas emitidas e nos diálogos e debates efetuados por todos 

estes profissionais: a) os benefícios físicos e psicológicos proporcionados pela prática regular 

da dança a formação de bailarinos profissionais; b) a formação de bailarinos profissionais; e 

c) a importância da apreciação da dança e o desinteresse da sociedade pela atividade. Tais 

temáticas não deixam de abranger a concepção plural de dança construída ao longo do tempo 

por estes professores – apesar disso, contribuíram para reforçar, erroneamente, o 

estrangeirismo desta prática em relação à cultura local.   

Acredito ser importante lembrar que estes temas discursivos não foram emitidos 

exclusivamente pelas falas destes profissionais. Entretanto, se nem todos foram iniciados por 

estas escolas, eles foram apropriados por suas falas, dando novos contornos e significações 

que fossem capazes de exprimir as ideias, os ideais e as realidades de dança que lhes fossem 

pertinentes. E, embora se considere que as formações discursivas coexistem ora convergindo, 

ora divergindo, e sofrendo alterações mútuas em sua existência desde seu surgimento, os 

enunciados encontrados serão descritos e analisados conforme suas ordens de aparecimento 

nos documentos.  

 

 

3.1 – A dança beneficente: os enunciados emitidos a respeito das vantagens 

proporcionadas por sua prática 

 

 

Já no início do funcionamento da primeira escola da capital, foi propagada a ideia de 

utilização da dança como terapia – física e/ou psicológica. A primeira vez em que esta 

vinculação ocorreu foi em 1974, após a implantação do curso de dança na academia Mvsika! 

Centro de Estudos. Em um folheto de propaganda da escola, chamava-se a atenção para os 

benefícios ortopédicos que o balé poderia proporcionar através do alinhamento da coluna 

vertebral e da correção do alinhamento dos pés e pernas (ver FIGURA 07).  
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Em 1981, outra possibilidade, nesta mesma perspectiva, foi vinculada à dança. Em 

uma fala um tanto quanto enigmática, Maria Inês Araújo de Castro defendeu a utilização da 

dança como ensino, afirmação e reforço dos valores morais vigentes na sociedade: 

 

Na Academia D‟Talhe as alunas, de uma forma generalizada, acham que 
o balé ajuda na formação da personalidade, contribuindo decisivamente na 
especulação de teorias e no aproveitamento da formação moral da 
sociedade. Quem pratica, vive e estuda balé – fala por sua feita professora 
– se desinibe, perde o congestionamento que impede a pessoa de se 
portar na sociedade como unidade compreensível, dotando a criança de 
uma atitude artística que favorece a sua formação moral, física e espiritual. 
(COMBINAÇÕES DE, 1981).  

 

 Nesta fala, ela concedeu uma funcionalidade um tanto quanto peculiar à dança ao 

acrescentar-lhe a possibilidade de propagar os valores morais da sociedade partindo da 

proposta de ensinamento (ou massificação) da prática para a sua apreciação e, portanto, para a 

educação do espírito. 

 Nesta mesma década, com o aumento da procura por atividades diferenciadas para que 

houvesse tanto um controle da saúde quanto um controle da estética, a dança não foi 

esquecida como ferramenta importante para a efetivação de mudanças físicas e 

comportamentais: 

 

Inicialmente aconteceu uma preocupação de grupos, ou mesmo isolada, 
com a aparência externa do corpo, com o visual que devia ser adaptado 
às exigências de um novo tempo e de uma nova ordem social. E com o 
passar dos anos, só a recauchutagem exterior deixou de ser tudo. Agora é 
necessário, é imperativo que a mudança ocorra de dentro para fora.  
A esse respeito, Tarcísio Teatini Clímaco e Fernando Madueño, ginastas e 
dançarinos, têm posicionamentos particulares. “Acredito até que não seja 
só preconceito, na verdade a arte no Brasil não é acessível, e isso afirmo 
a partir de uma série de princípios básicos”, diz Tarcísio, lembrando a 
importância da alimentação adequada, rica e equilibrada, nem sempre 
comum a todos os que se propõe a inserir a arte em seu contexto de vida. 
[...] O fato de não ser o corpo uma estrutura mecânica apenas, mas a 
expressão dinâmica do eu psíquico e físico é mais que razão para tornar 
plenamente aceitável “a intenção de trabalhar o fundo para que este 
reflita-se na forma externa e estética da pessoa” [...]. 
[...] “Na nossa academia, temos a preocupação de formar e informar o 
aluno, despertando-lhe a consciência de que o nosso compromisso, como 
também o compromisso do aluno, não acaba ao sair da sala de aula, mas 
permanece no seu cotidiano consigo mesmo. É uma questão de formação 
também interior”, afirma Madueño. (FONSECA, 1983).   

 

 Nesse sentido, as mudanças estéticas que eram almejadas poderiam ser adquiridas pela 

dança de uma maneira mais consciente, com o devido conhecimento corporal, uma total 

reeducação de hábitos e com a internalização do sentido desta arte. Não parece haver nestas 
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falas uma vinculação única com a questão do peso considerado ideal para se possuir, embora 

ela também já estivesse presente entre essas mudanças internas e externas que poderiam ser 

promovidas por esta atividade. 

 Esta vinculação entre dança e simples atividade física e terapêutica começou a ganhar 

fôlego, realmente, a partir da década de 1990. Quando retornou da Inglaterra e abriu sua 

própria academia em 1990, Henrique Camargo buscou aplicar a metodologia inglesa da 

R.A.D. com a tentativa de homogeneização das turmas (de acordo com a faixa etária e 

psicológica) para melhor aproveitamento técnico dos estudantes. Ao mesmo tempo, ele 

propunha outra possibilidade de uso da dança para crianças pequenas e que não correspondia 

unicamente ao objetivo do crescimento técnico desejado: 

 

Dentro do conhecimento que adquiriu nesta academia, Henrique traz, em 
especial, um trabalho realizado com crianças de 5 a 12 anos, em fase de 
iniciação ao balé clássico. Segundo a metodologia adotada pela 
academia, a dança deixa de ser uma disciplina rígida para ser um 
elemento a mais na formação cultural do indivíduo. Assim, a criança passa 
a tomar gosto por uma atividade que lhe dá prazer, que não vê como uma 
obrigação e lhe é apresentada em graus de dificuldade correspondente ao 
seu desenvolvimento psicológico. (CARDOSO, 1990). 

 

 Em alguns momentos, ainda se observa a sobreposição de discursos: a dança pode ter 

outras funcionalidades além da profissionalização e do seu papel de arte, ao mesmo tempo em 

que contribui para o aumento “cultural” do indivíduo que a pratica. A professora Maria Inês, 

todavia, aparentemente desvinculou rapidamente estas falas para atrair a atenção para as suas 

outras possibilidades devido ao impacto que ela exercia no físico e no psicológico dos seus 

aprendizes: 

 

Manter a forma física e adquirir uma formação artística são fundamentais 
para o desenvolvimento do ser humano. A dança desperta a consciência 
de uma postura corporal correta e contribui para o aperfeiçoamento da 
sensibilidade, criatividade e expressividade do jovem e da criança [...]. 
Apresentação no Teatro Goiânia 
A atividade artística só tem sentido quando é levada ao público. Por isso, a 
Energia Núcleo de Dança oferece a oportunidade de apresentação anual, 
o que contribui para a desinibição dos alunos e permite que mostrem todo 
o seu potencial. [...]. (FIGURA 30). 

 

 Nesta fala são observados dois sentidos. O primeiro se refere ao aprendizado da dança 

como aquisição de refinamento “cultural” (e do qual será falado mais à frente). Já o segundo 

reflete a fala enigmática proferida pela professora Maria Inês em 1981. Se naquele ano não 

tinha ficado claro que tipo de desenvolvimento e aprendizagem o balé proporcionava – se 
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moral, físico e/ou psicológico, no começo dos anos 1990 não havia mais dúvidas de que a 

principal referência era a respeito dos benefícios que seu aprendizado proporcionava com o 

ganho de equilíbrio psicológico necessário para a convivência em sociedade. Assim como 

também vinculou mais fortemente esta prática à aquisição de uma estética corporal aceita pela 

sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30 – Nem sempre o significado da dança como arte foi o grande chamariz de alunos para a prática desta atividade nas 

academias locais.  Em alguns casos, o grande suporte para o aumento de público praticante desta atividade foi a busca cada vez 

maior, ao longo do tempo, por um estilo de vida mais saudável – acarretando, consequentemente, na aquisição de um corpo 

magro e uma personalidade equilibrada, ambos sinais considerados indicadores de uma boa saúde. Trecho de folheto de 

propaganda da academia Energia Núcleo de Dança (década de 1990). Acervo particular da academia.  
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 Em agosto de 1993, as proprietárias dos estabelecimentos Studio Dançarte e Mvsika! 

Centro de Estudos foram entrevistadas pelo jornal O Popular sobre os benefícios estéticos e 

psicológicos das práticas de dança. Estas profissionais, em conjunto com os de outras 

academias, foram taxativas ao afirmar que: 

 

Ballet clássico, jazz, sapateado e até danças de salão são boas opções 
oferecidas pelas escolas especializadas. A maioria dos professores da 
área concorda que a dança é um ótimo exercício para os membros 
inferiores, trabalhando muito os músculos quadríceps, gêmeos, 
abdominais e glúteos. Mas é preciso alertar quem pretende entrar no 
ritmo. Embora a dança, dependendo da intensidade, possa substituir 
outros tipos de atividade física, vale ressaltar que os resultados não são 
visíveis de um dia para o outro.(ZACARLOTTI, 1993: 01).  

 

 A reportagem prosseguiu descrevendo os ganhos em flexibilidade, elasticidade, 

queima de gorduras localizadas, aumento da capacidade cardíaca e respiratória e 

fortalecimento muscular que se poderia obter com a prática da dança. Os ganhos psicológicos 

descritos foram o controle alimentar, diminuição da insônia, estresse e ansiedade e demais 

problemas relacionados. O ganho “cultural” também foi somado a estas possibilidades: “[...] o 

ballet desenvolve não apenas uma boa forma física como também gestos esteticamente 

agradáveis, postura elegante e estimula a boa educação.” (ZACARLOTTI, 1993: 01). 

 É interessante notar que, nestas falas, o sentido da dança enquanto uma arte quase não 

aparece. Em alguns momentos, ela se transformou em apenas mais uma atividade física, onde 

o foco é o trabalho corporal como um fim em si mesmo para se atingir o objetivo estético 

pretendido. Neste sentido, os elementos com os quais a arte trabalha (ou o porquê disto 

acontecer) parecem ser secundários. Conforme observado no capítulo anterior, cabe lembrar 

que o mercado de trabalho local não era amplo o suficiente para absorver a maior parte dos 

alunos formados por estes lugares, além de que a profissionalização nem sempre é o objetivo 

desejado tanto pelos estudantes quanto pelas suas famílias.  Desta forma, por que não 

aproveitar os benefícios físicos e psicológicos da dança para expandir as possibilidades de 

trabalho dos estabelecimentos locais para atender a demanda que se interessava somente pela 

procura do bem-estar físico? A utilização de uma rotina sistematizada, de metodologias de 

ensino específicas e de linguagens conhecidas ajudaria, neste sentido, a potencializar os 

resultados buscados.  

 Se em seus primeiros anos a academia Studio Ballet e Companhia não fez nenhuma 

referência explícita aos benefícios estéticos da dança, em 1994 ela finalmente se juntou a esta 



133 

 

nova fala, elaborando uma variação que enfocava a importância do aprendizado do balé para a 

educação: 

 

[...] A criança que inclui em sua formação esta atividade destaca-se das 
outras e tem um desenvolvimento físico e psíquico notório, até mesmo na 
escola regular [...]. 
Ballet não é somente um grande divertimento para as crianças como 
também não pode ser considerado um “hobby”. Ballet auxilia na 
coordenação motora, promove a auto disciplina, incentiva a autoconfiança, 
ajuda no preparo físico, oferece senso de ritmo e musicalidade.  
O ballet ainda é uma das mais completas atividades físicas. O ballet 
trabalha com todo o corpo, auxiliando o crescimento, o alongamento e o 
fortalecimento muscular, a postura e, por fim, aumenta a capacidade 
respiratória. (A IMPORTÂNCIA, 1994: 01).  

 

 Em outras palavras, com a dança ocorria uma ampliação das atividades físicas que um 

aluno (a) poderia fazer para manter seu físico e sua saúde. Embora se tenha salientado que a 

dança era mais que o que foi descrito, se fortaleceu seu vínculo com a necessidade de controle 

(do) físico e (do) psicológico.  Mas entre estas escolas e profissionais, Maria Inês pareceu ter 

sido a maior defensora destas outras possibilidades de utilização da dança. Ao longo deste 

tempo, ela parece ter reorganizado sua fala para que esta ideia ficasse cada vez mais coerente: 

 

Segundo a professora, o balé ainda é uma excelente terapia: “Quando se 
está dançando, todos os problemas e preocupações desaparecem e a 
gente passa a viver aquele momento intensamente. Depois de uma aula 
de balé, me sinto muito mais leve”. É justamente essa concentração que 
ajuda as crianças em suas atividades escolares. Dispersas por natureza, 
elas passam a se fixar mais na atividade que estão desenvolvendo.  
A busca da perfeição, através da técnica, exige disciplina por parte dos 
alunos, que passam a desenvolver suas tarefas cotidianas com uma maior 
conscientização. Outra vantagem do balé é com relação à timidez [...]. 
“Através do balé, as meninas desenvolvem sua expressão corporal e o 
sentido de comunidade. Os exercícios são feitos em grupos ou em pares, 
até que a criança tenha segurança de ficar sozinha”. (MONTEIRO, 1997: 

07).  

 

Da mesma maneira, os benefícios físicos foram enumerados: correção dos problemas 

de postura, realização de exercícios localizados que firmam a musculatura de pernas e braços 

evitando a flacidez e funcionamento como alternativa aos exercícios de correção para pés para 

dentro e pernas tortas. Ela também ponderou que a dança acabou se voltando mais para estas 

perspectivas devido ao fato de que a dança no país era encarada como lazer, e não como 

profissão.  

Diante destes enunciados, foi observado o início de uma tendência nestas academias: a 

abertura de turmas iniciantes de balé para adultos, cujo público-alvo era tanto pessoas que o 
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praticaram na infância, mas interromperam a atividade na juventude quanto adultos que nunca 

aprenderam balé, contudo que gostariam de dançá-lo: 

 

A professora fez ainda um curso de pedagogia e aperfeiçoamento em balé 
clássico na Associação dos Mestres de Dança Clássica, também em 
Paris, e foi convidada para representar a Associação no Brasil. Durante a 
viagem, Maria Inês não apenas aprendeu como também ensinou. „Eles 
ficaram admirados com nossas turmas de iniciação para adultos e com 
essa mentalidade de estudar balé por prazer, de uma maneira mais solta‟. 
(MONTEIRO, 1997: 07). 

 

 A mudança de comportamento em relação à busca por atividades que proporcionassem 

hábitos salutares transformou a dança (e principalmente o balé) de uma atividade cujo 

aprendizado deveria se iniciar na mais tenra idade a uma prática comum a jovens e adultos 

que nunca tinham calçado uma sapatilha, especialmente ao longo dos anos 1990. Nos horários 

expostos abaixo (FIGURA 31), é possível encontrar o oferecimento de aulas de balé para 

turmas iniciantes de adolescentes e adultos. Mesmo que estas classes representassem (ou 

ainda representem) uma porcentagem pequena do total de alunos de uma escola, esta não 

deixou de ser uma atitude que fosse, talvez, impensável na década de 1970 
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Em contrapartida à mudança de comportamento observada na cidade, acredito ser necessário ressaltar que ela 

não é um elemento exclusivamente local, apesar da afirmação de Maria Inês. Sobre esta possibilidade do ensino 

da dança ser direcionado a qualquer indivíduo, a professora Tassiana afirmou que “[...] tinha um grupo de aulas 

de balé na Alemanha que a mais nova tinha quase cinquenta anos, era um grupo de idosas, de terceira idade, 

gostavam da aula, já tinham sido bailarinas profissionais [...].” (RESENDE, 2010a).   

Figura 31 – Quadro de horários das aulas de balé e sapateado da academia Dança & Cia (anos 1990). Acervo particular da academia.   
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Todas estas falas refletem a possibilidade de um uso mais educacional da dança, 

ajudando a passar para seus alunos os benefícios físicos e psicológicos de sua prática. Este 

uso mais pedagógico parece ter sido a possibilidade que mais se firmou tanto nas academias 

quanto entre seu público, mais até que a preocupação com a profissionalização efetiva destes 

bailarinos com a passagem do tempo.  

 Mais uma vez, isto pode ser observado nas falas proferidas por Maria Inês ao longo 

das últimas décadas. Seus dizeres, algumas vezes aparentemente incompreensíveis e distintos, 

parecem demonstrar a repaginação do pensamento, quiçá simplista, do aprendizado da dança 

como instrumento para obtenção de um refinamento cultural por seus praticantes. Porém, só a 

aquisição de uma “cultura” melhor não levaria a referida professora a se profissionalizar na 

área, a investir em cursos de especialização no Brasil e no exterior e a se tornar uma 

profissional diplomada pela R.A.D. Mas toda a experiência adquirida nos anos em atividade a 

fez defender a dança mais como algo para educar, para divertir, para relaxar do estresse do 

cotidiano que para formar novos profissionais. Afinal, dançar não deixa de ser “[...] uma 

maneira de trabalhar o corpo e relaxar a mente.” (FIGURA 32). A dança, nesse sentido, 

permite acesso a um mundo de sonho e de fantasia, face irremediavelmente perdida para o 

bailarino profissional habituado à dura rotina de aulas, ensaios, apresentações e nem sempre 

remuneração compatível (pelo menos no que se refere ao Brasil).  
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FIGURA 32 – Mesmo com a proposta de ser uma atividade física diferenciada para a manutenção da saúde física e mental, a dança não 

deixou de ser ensinada e sistematizada de acordo com os parâmetros e a hierarquia proposta por grandes escolas internacionais e 

companhias profissionais desta arte. Neste viés, as audições promovidas por estes estabelecimentos não só atraíam novos estudantes como 

também separavam os com potencial para a profissão dos que não foram agraciados com físico e talento, mas que ainda assim gostavam 

de dançar. Texto enviado por Maria Inês Araújo de Castro para publicação na Revista do Assinante, suplemento do jornal O Popular 

(agosto / setembro de 1999). Acervo particular da academia Energia Núcleo de Dança.    
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 Mesmo com o forte foco pedagógico, os bailarinos se formavam. Desenvolviam 

carreiras em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no exterior. Seguiam os passos abertos por 

Norma Lília Hermano Biavatti, a goianiense que foi para o Rio de Janeiro na década de 1950 

para se tornar uma bailarina profissional. Ou ainda, por Ana Maria Alencastro Veiga Consort, 

goianiense que iniciou sua formação em dança com as primeiras professoras estrangeiras que 

vieram para a cidade também nos anos 1950 e que continuou sua formação em cursos 

específicos com professores radicados no Rio de Janeiro e São Paulo, brasileiros e 

estrangeiros. Especializou-se na linguagem do jazz e foi professora de boa parte dos atuais 

proprietários das academias estudadas.  

Alguns destes alunos voltaram e continuaram trabalhando na capital, como as já 

citadas Cristiane Rezende e Tassiana Stacciarini. A primeira é uma ex- aluna das irmãs Gisela 

e Ariadna Vaz, que em 1996 foi para a Alemanha como bolsista da Escola Estatal de Ballet de 

Dresden. Após ter atuado profissionalmente em companhias de dança profissionais alemãs, 

retornou para Goiânia nos anos 2000 e abriu sua própria escola. Já a segunda é uma ex-aluna 

do Mvsika! Centro de Estudos que continuou a desenvolver sua carreira como professora em 

Goiânia após findar sua carreira como bailarina em companhias de dança de São Paulo e da 

Alemanha nos anos 1980 e 1990. Outros, porém, preferiram não mais retornar, como Daniel 

Andrade: ex-aluno do Mvsika! Centro de Estudos na década de 1980, ele foi contratado como 

bailarino pelo Royal London Ballet naquele período. Permanece na Europa desde então.  

Apesar do forte viés pedagógico, o grupo de professores enfocado nesta pesquisa 

também apostava na formação profissional de seus alunos. Passo, então, a seguir, para a 

verificação de como esta preocupação transparecia nas falas enunciadas por estes professores 

e suas escolas tanto ao público que frequentava seus cursos e assistiam a seus espetáculos 

quanto à sociedade em geral.   

 

 

3.2 – A dança profissional: as falas situadas entre o sonho de ser bailarino e a realidade 

da carreira de professor 

 

 

 Segundo os documentos dos acervos, a academia Mvsika! Centro de Estudos 

reivindicou o pioneirismo na formação de um corpo de baile no Estado. Ele dançou pela 

primeira vez em 1978 apresentando ao público goianiense, principalmente, as alunas mais 

adiantadas da escola. Em 1981, este grupo foi reorganizado de forma mais sistemática, 
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recebendo o nome de Corpo de Baile Estudante do Mvsika. A ideia principal era oferecer aos 

seus integrantes uma oportunidade de adquirir mais experiência e maturidade em palco para 

que pudessem atuar em companhias profissionais: 

 

Em 1981, o MVSIKA-Centro de Estudos apresentava à comunidade um 
grupo reunindo os alunos de maior adiantamento e potencialidade da 
Escola, na intenção de conceder-lhes – paralelamente ao trabalho didático 
– a oportunidade de exercer a Dança em condições semi-profissionais que 
significassem a experiência necessária para enfrentar o profissionalismo. 
Nestes 4 anos de trabalho árduo, o CBEM já dançou em São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília – também no interior de Goiás – e já podemos nos 
orgulhar de ter contribuído decisivamente na formação e experiência de 
bailarinos e professores hoje integrantes de Corpos de Baile profissionais 
e/ou dirigindo e participando de escolas que ensinam Dança. Bailarinos 
nossos são hoje profissionais em Londres, no Rio de Janeiro, Brasília, 
Curitiba e Goiânia. (MVSIKA! CENTRO DE ESTUDOS, 1984).  

 

 Não se tratava de um corpo de baile estável, muito menos remunerado. Ele dependia 

da quantidade de alunos adiantados da academia, e da qualidade técnica de seus integrantes. 

Além disso, nem todos que participaram dele se tornaram bailarinos de companhias de dança 

– Maria do Rosário, a proprietária da Allegro Studio de Dança, foi uma das que fizeram parte 

deste grupo; da mesma forma participou Maria Inês Araújo de Castro, dona da academia 

Energia Núcleo de Dança. Firmaram-se como profissionais na área sem ter sido contratadas, 

necessariamente, por quaisquer companhias profissionais.  

 Outros profissionais que passaram por esta escola, porém, trilharam outros caminhos: 

Gisela Vaz passou seis meses estudando em Nova Iorque antes de abrir sua academia em 

parceria com a irmã. Também trabalhou por curto período como bailarina em companhias do 

Rio de Janeiro, além de ter sido professora de dança naquela cidade. Vera Bicalho foi 

bailarina do Grupo Energia (em sua primeira fase) antes de fundar a Quasar Cia. de Dança em 

parceria com Henrique Rodovalho. Valéria Figueiredo construiu sua carreira dentro da 

universidade e acabou por ser a principal idealizadora do curso de Graduação em Dança da 

UFG, cujo primeiro processo seletivo ocorreu em 2010. As atrizes Carolina Ferraz e Ingrid 

Guimarães também iniciaram suas trajetórias artísticas como alunas de dança do Mvsika! 

Centro de Estudos, assim como tantos outros ex-alunos.  

A profissionalização destes e de tantos outros professores, bailarinos, coreógrafos, 

diretores, entre outros, parece ter sido muito mais resultado do grande investimento que a 

academia fez, ao longo dos anos, na construção de uma pedagogia da arte coerente e 

competente e que fosse capaz de abranger todas as possibilidades de utilização da dança (e 

das artes). Ter conseguido, finalmente, o estabelecimento de um corpo de baile depois de 
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quase uma década de trabalho em dança parece demonstrar que, se havia a preocupação desde 

o início com a formação profissional adequada destes alunos, o foco não se encontrava 

somente na lapidação de intérpretes: 

 

O Mvsika! sempre tratou a dança em um formato, ou em uma 
possibilidade didático-pedagógica integrada com a música com teatro [...]. 
Por isso que nós fizemos as famosas festas – [...] que na realidade até 
hoje são espetáculos criados que reúnem essas quatro artes. Nós não... 
Raramente, a não ser quando o Corpo de Baile Estudante ficou muito forte 
ele começou a dançar alguns espetáculos sozinho. (OLIVEIRA, 2010).  

 

 Neste sentido, a aquisição de experiência de palco servia tanto para auxiliar jovens 

bailarinos em audições quanto para trabalhar a perspectiva pedagógica da escola.  

 Com a abertura do Studio Dançarte em 1986, foi somado à preocupação de formar 

bons profissionais em dança a de criar a primeira companhia profissional remunerada do 

Estado. Ao mesmo tempo em que as irmãs Ariadna e Gisela abriram sua escola, anunciaram o 

projeto de criação do Grupo Passos e Compassos, afirmando que seus integrantes seriam 

remunerados. Até o final da década, o projeto pareceu não ter sido concretizado.  

Apenas nos anos 1990 que a companhia se tornou uma realidade. Estrearam em abril 

de 1990 o espetáculo Se me deixam falar / Pensão Brasil. Dividido em dois atos, o primeiro 

retratava as duras condições de vida dos mineiros bolivianos, enquanto que o segundo se 

encarregava de fazer uma sátira sobre a conjuntura política e econômica brasileira daquele 

período. Além das duas irmãs – as quais eram responsáveis pela direção e pelas coreografias 

do grupo, existiam dez integrantes: Adriana Caixeta, Cleibson Frugone, Davi de Souza Lima, 

Hanayo Cibele Kumagai, João Santana, Josivan de Oliveira, Márcia Campos, Rosane de S. 

Correia, Sérgio Luís de Sousa e Vanessa B. Araújo. 

Embora houvesse a intenção de se mostrar um trabalho profissional, de um grupo 

profissional, não havia como deixar de enxergá-lo como um subproduto da academia dirigida 

por Ariadna e Gisela. Afinal, quem produziu o espetáculo de estreia e apresentou o Grupo 

Passos e Compassos ao público goianiense foi o Studio Dançarte (STUDIO DANÇARTE, 

1990). Também não encontrei palavras emitidas a respeito do plano inicial de remunerar os 

integrantes do grupo. As apresentações seguintes (e que seriam as últimas) foram feitas em 

conjunto com os espetáculos de encerramento letivo da academia, das quais todos os alunos 

participavam: “além dos alunos, o Cassino contará com a participação especial do grupo 

Passo Compasso, formado por ex-colegas e que estreou no início deste ano com muitos 

elogios.” (HOJE AINDA, 1990). Em Cassino, interpretação do universo dos extintos cassinos 
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brasileiros (ou dos ainda existentes cassinos estadunidenses), apenas nove dos doze 

integrantes originais da companhia tiveram seus nomes escritos no programa do espetáculo. 

Depois desta apresentação, não mais se falou no grupo.  

Após o término do Grupo Passos e Compassos foi criado pelas mesmas professoras o 

Grupo Dançarte. Este era um grupo formado pelos alunos mais adiantados da escola, o qual 

tanto se apresentava ao lado de bailarinos de prestígio (como Ana Botafogo, Eliana 

Caminada, Marcelo Misailidis, Cecília Kerche) em espetáculos organizados pela academia 

quanto competiam em festivais de dança regionais e nacionais para mostrar o trabalho 

desenvolvido pelas duas irmãs: 

 

O Grupo Dançarte é um dos mais conceituados de Goiás, tendo feito 
apresentações concorridas sempre com a presença de ilustres bailarinos 
convidados [...]. Fundado há quatro anos, o grupo, liderado pelas irmãs 
Gisela e Ariadna Vaz, almeja vôos mais amplos. A meta é conquistar 
espaço também fora do Estado e para isso os primeiros passos já foram 
dados.  
Até agora o Dançarte montou balés de repertório interessantes como 
Giselle, com a participação de Eliana Caminada e Marcelo Misailidis; 
trechos de Don Quixote, O Cisne Negro e O Corsário, com Cecília Kerche 
e Misailidis, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro; Coppelia, com Ana 
Botafogo, Paulo Rodrigues e Dennis Gray; suíte de Don Quixote, com 
Nguyen Thi Le Ha e Misailidis, seguindo-se o espetáculo completo Don 
Quixote levado ao palco no início deste ano pelos integrantes do projeto 
Cuballet.  
Em 1993, o Dançarte foi o único a receber premiação na categoria Solo 
Clássico Profissional durante o XI Festival de Dança de Joinville (SC), com 
A Bela Adormecida, coreografada por Fábio de Mello. Além disso, foi 
selecionado para fazer a abertura do programa Frutos da Terra da TV 
Anhanguera. Sempre privilegia coreógrafos renomados como Ismael 
Guiser, Fábio Mello e Armando Duarte, entre outros, em suas constantes 
montagens. (BEZERRA, 1995a: 01). 

 

Embora só tenha sido encontrado registros deste segundo grupo no ano de 1993, o 

Studio Dançarte determina que seu início ocorreu em 1991: 

 

Fundado em 1991, já sintetiza o excelente nível da dança que é feita em 
Goiás. Todos os seus integrantes decidiram assumir o suor e as lágrimas 
das sapatilhas ainda nos tempos de academia do Studio Dançarte. Hoje, o 
Grupo Dançarte firma-se no mercado local enquanto companhia fadada a 
saltos mais ousados – os mercados nacional e internacional. (STUDIO 

DANÇARTE, 1995a). 

 

Em uma comparação dos programas das apresentações do Grupo Dançarte com os 

programas dos espetáculos comuns da academia, observei que, em sua maioria, os mesmos 

componentes do Grupo apresentavam-se nos demais balés representando os níveis mais 

avançados do Studio Dançarte. Não há registro de que tais elementos tenham sido 
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remunerados pelas suas performances como integrantes do grupo. Diante disso, resta a 

dúvida: quando se fala das montagens e das premiações do Dançarte, a qual deles se refere? 

Ao Grupo Dançarte ou à academia Studio Dançarte? Pois ambos parecem ser uma única 

entidade, apesar das falas que classificam o primeiro como companhia e o segundo como 

escola.  

Seja pelo Grupo ou pela academia, a meta principal das duas sócias era formar 

bailarinos profissionais. A mistura das metodologias inglesa e russa para o ensino do balé era 

o principal elemento de formação destes alunos, com o acréscimo posterior do ensino do 

sapateado e jazz para construir um corpo versátil e que fosse capaz de dançar qualquer 

modalidade e estilo de dança (e de espetáculo). Por ocasião de um projeto elaborado para o 

ensino de dança para crianças carentes em 1994 (e ao qual fiz referência no capítulo dois), 

afirmaram que: 

 

O programa de ensino delas, esclarece Ariadna, é mais forte e corrido que 
o normal. “Elas não estão aqui para estudar balé como uma ginástica 
corretiva ou uma atividade física a mais. Estudam para se tornar bailarinos 
profissionais”, ressalta. (LETÍCIA, 1994: 05).  

 

 As primeiras promessas começaram a surgir em 1996, com a premiação das alunas já 

citadas anteriormente Fernanda Gomes Morais e Cristiane Rezende em festivais nacionais e 

internacionais. Apesar de terem recebido a mesma formação, cujo direcionamento era voltado 

para a profissionalização, Fernanda deixou de dançar anos depois. Já Patrícia Mara Rabelo 

concluiu seu aprendizado na academia e se juntou à irmã para abrir, no ano seguinte, a 

academia Dança & Cia.  

 Propondo o ensino do balé pelos métodos inglês e cubano além do jazz, sapateado, 

dança moderna / contemporânea, street dance, dança de salão, dança do ventre e axé, a 

academia Dança & Cia também formou o Grupo Companhia da Dança. Formado pelos 

professores e alunos selecionados para representar a escola em festivais de dança locais e 

regionais, ele parecia servir de estímulo aos alunos da escola para que aprendessem de forma 

efetiva para que pudessem se tornar parte do mesmo.  

 Não era a primeira vez que um grupo avançado formado por um proprietário de 

academia cumpria esta finalidade. Cabe aqui retroceder brevemente a 1991: um ano após a 

abertura do Studio Ballet e Companhia, Henrique Camargo apresentou em Uberlândia (MG) e 

Porangatu (GO) seus alunos sob o título de Grupo Ballet e Cia. Mas o perfil do grupo estava 

longe de ser uma oportunidade para atingir o semi-profissionalismo: “o grupo é formado por 
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25 bailarinos de formação clássica mantidos pelo Studio Ballet, que prepara alunos no Brasil 

para a Royal Academy of Dancing, de Londres.” (BALLET E, 1991). Este grupo também se 

apresentou nos anos seguintes, sempre apresentando um trabalho integrado entre professores e 

alunos adiantados da academia:  

 

[...] formado por Christiane Frauzino, Elizabeth Quirino Barros, Maria Paula 
Fleury, Camila Caiado Cunha, Thalita Adamian e o próprio Henrique 
Camargo, diretor artístico do grupo. [...]. 
O diretor artístico foi um dos responsáveis pelo surgimento do Ballet e Cia 
depois de 14 meses de trabalho. Procurou desenvolver técnica e 
experiência de palco em seus alunos. Inicialmente, o bailarino lecionou 
para crianças de quatro a 12 anos, aplicando o mesmo sistema adotado 
na Royal Academy de Londres, onde foi aluno. Tempos depois, Henrique 
Camargo investiu também no ensino para adolescentes, na faixa etária de 
13 a 20 anos, surgindo assim a primeira formação do grupo Ballet e Cia 
em Goiânia. (DANÇA NO, 1992). 

 

 Nesta perspectiva, acredito que todos os grupos formados por estas academias – até 

mesmo os que se colocavam como grupos profissionais, não fugiam deste papel de servir de 

estímulo aos alunos iniciantes destes estabelecimentos. Participar de qualquer um deles 

significava se apresentar para públicos diversificados em cidades dentro e fora do Estado, 

além de representarem o bom trabalho destes professores em festivais, perante júris 

compostos pelos melhores profissionais brasileiros. Para quem realmente queria seguir esta 

carreira artística, era uma boa oportunidade de começar a mostrar seu potencial. Em 

contrapartida, exigia-se deles mais tempo e dinheiro: estes alunos faziam aulas de 

praticamente todas as modalidades de dança destas escolas para adquirir versatilidade técnica, 

ensaiavam também em horários extras (como finais de semana e feriados) e pagavam não só 

pelos custos normais dos cursos que faziam, mas também desembolsavam as taxas de 

inscrição para cada festival, os valores dos figurinos que utilizavam e os custos das viagens 

para outras localidades, pois raramente estas escolas obtinham patrocínio.  

Sobre este tema, a professora Ana Maria foi taxativa ao afirmar que: 

 

[...] Grupo profissional que temos aqui, eu considero a Quasar, que tem 
nome lá fora, que trabalhou e tem patrocínio, essas coisas. Eu tive um 
grupo de jazz muito bom! [...] Mas longe de ser um profissional. Eu não 
considerava profissional por que não era isso, profissional é quando você 
trabalha, quando você tem patrocínio, quando você ganha por isso. [...] 
Elas eram ótimas, dançavam bem, gostavam de fazer, eram meninas 
lindas, dançavam bem, mas nenhuma foi embora pra ser profissional [...]. 
(CONSORT, 2010). 
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 Neste ponto, é interessante rever a trajetória do Grupo Energia, fundado no mesmo 

ano em que a academia Energia Núcleo de Dança foi aberta. Em comparação com os grupos 

formados por outras academias, é perceptível que o Grupo Energia tinha o diferencial, em 

seus primórdios, de ter sido formado com mais autonomia que os outros grupos de dança 

observados. Os grupos Passos e Compassos, Dançarte, Corpo de Baile Estudante do Mvsika, 

Ballet e Cia e Companhia da Dança não existiriam se as academias que os originaram não 

tivessem sido abertas; porém, para o Grupo Energia, a academia não era uma condição de 

possibilidade para seu funcionamento imprescindível. O que era preponderante era a vontade 

de seus integrantes iniciais de formarem e fortalecerem um grupo profissional de dança, que 

vivesse exclusivamente da montagem de espetáculos:  

 

O Energia, em seu semi-profissionalismo, mostrou que está aí firme na 
luta e, o que é inédito nesse trabalho é que os bailarinos, pela primeira vez 
na história da dança em Goiás, começam a ser remunerados. “Achamos 
importante haver uma remuneração dos bailarinos, mesmo que simbólica, 
já que esta é uma forma de reconhecermos o esforço do pessoal e uma 
valorização profissional, porque até agora em Goiânia, nenhum grupo de 
dança viu cor de bilheteria em suas apresentações”, lembra Fernando 
Madueño, bailarino e diretor da academia. (RODRIGUES, 1983: 19).  

  

Apesar de esta preocupação ter se mantido presente durante toda a primeira fase do 

Grupo (a qual foi relatada no capítulo dois), não foi encontrado entre os documentos do 

acervo nenhum documento que comprovasse o pagamento de qualquer remuneração, mesmo 

que simbólica, aos componentes do Energia. E este desejo conseguiu aglutinar o grupo apenas 

por um curto tempo – o suficiente para se reconhecer nele elementos originais que poderiam 

se transformar em uma companhia diferenciada, mas não o bastante para romper a barreira do 

semi-profissionalismo. 

 A observação e análise de todas estas fontes demonstraram que existe, de forma 

generalizada, a expectativa de que para se tornar – e se dizer – profissional da área de dança é 

necessário que este indivíduo faça parte, ou tenha sido parte, de uma companhia considerada 

profissional. É esperado dele que após um período de, no mínimo, sete anos de estudos 

práticos e teóricos em uma escola de dança ele desenvolva toda sua potencialidade enquanto 

intérprete em uma companhia profissional. É esperado que ele apresente coreografias em 

conjunto, solos, seja primeiro bailarino. Que domine as técnicas do balé e da dança 

contemporânea, ao menos. Que entenda os diferentes ritmos e compassos musicais. Que esteja 

atento às mais recentes tendências na área. Que entenda tanto das diferentes estéticas de dança 
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e de arte quanto da anatomia, fisiologia e cinesiologia humanas. E que só depois de terminada 

sua trajetória como bailarino profissional que ele se torne um professor.  

Apesar de considerada ideal, é uma perspectiva difícil de ser atingida no país, 

principalmente devido ao caráter maciçamente privado das academias de dança brasileiras, as 

quais não têm lastro para montar uma estrutura de ensino tão completa. Parte desta lacuna está 

sendo, aos poucos, preenchida pelos cursos universitários de Dança brasileiros. Além disso, as 

companhias profissionais brasileiras são poucas e recentes: surgidas a partir do final dos anos 

1970, ainda são insuficientes para absorver todos os estudantes que aspiram se tornar 

profissionais. Em sua maior parte, utilizam a linguagem da dança moderna e contemporânea; 

atualmente, apenas o Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro
2
 mantém corpos 

estáveis que dançam balé. E isto leva, eventualmente, à formulação de críticas contundentes:  

 

Sempre discordei da forma pela qual a técnica clássica chega aos 
bailarinos, no Brasil. Não discuto a beleza e a eficiência do clássico – ao 
contrário, amo o clássico -, mas há alguma coisa que se perdeu na relação 
entre professor e aluno e que faz da sala de aula um espaço pouco 
saudável. 
A questão é essa: o professor de balé é limitado, em geral frustrado por 
ser obrigado a parar de dançar cedo e assim incapaz de dar amor, 
atenção e incentivo aos alunos. O professor deveria ser sempre um artista 
mais velho, mas sábio, com mais vivência, e que tivesse condições de 
criar um clima de compreensão na sala de aula. (VIANNA, 2005: 30).  

 

Todavia, estes aspirantes a bailarinos profissionais ainda acabam por muitos anos 

participando de grupos amadores ou de academias como maneira de adquirir experiência de 

palco suficiente para prestar audições em grandes companhias e para conseguir mostrar seus 

potenciais artísticos em mostras e festivais de dança. Para preencher esta lacuna, as academias 

usavam estes grupos como passo inicial para o profissionalismo destes estudantes, mas 

também como cartão de visitas do trabalho que desenvolviam (BEZERRA, 1997: 04-05). Não 

havia remuneração para quem deles participava, apenas o reconhecimento como uma possível 

promessa da dança. Estes grupos eram dependentes da existência de alunos adiantados destas 

academias – e da vontade destes alunos de seguir carreira como bailarinos. Em contrapartida, 

as academias determinavam quais estudantes tinham potencialidade e técnica suficientes para 

representar o nome do grupo (e da escola) na cidade, no Estado e no país. E ajudavam a 

manter viva a ideia de que um profissional completo da área tinha que, necessariamente, 

                                                 
2
 Esta companhia foi criada em 1936, resultado dos esforços de Maria Olenewa para a implantação da dança em 

território brasileiro. Atualmente, é a companhia brasileira que possui maior longevidade. Ver CAMINADA 

(1999: 357) e THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO (2012).  
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conseguir sobreviver exclusivamente de seu trabalho como bailarino em uma companhia 

profissional.  

Apesar destas falas, noto que estas academias formaram de maneira bem mais 

expressiva professores de dança que bailarinos aptos para companhias. Não quero dizer, em 

nenhum momento, que bailarinos não tenham sido formados por estes estabelecimentos – mas 

o número de professores que elas ensinaram parece ter sido muito maior que o de bailarinos 

profissionais. Mesmo assim, ao disseminarem a ideia (que não deixa de ser um tanto quanto 

romântica) de que a profissionalização vem exclusivamente pela contratação em uma 

companhia de dança, estes estabelecimentos contribuem para que aqueles que foram direto 

para a docência sejam vistos como profissionais incompletos, amadores e sem currículo
3
 - 

exceto quando estes professores são formados por estas academias e trabalham nos seus 

estabelecimentos de origem, que fornecem quase que uma garantia da idoneidade profissional 

de seus professores. Pois, formados por estas escolas, mas nem sempre contratados por 

companhias, restava aos alunos que não quiseram se afastar da dança entrar no mercado de 

trabalho local – seja empregados por seus professores, seja abrindo suas próprias academias. 

E se não podiam fundamentar suas práticas profissionais diárias tendo no currículo um papel 

desempenhado em alguma companhia de peso, eles também poderiam se utilizar do 

argumento de que a dança não serve apenas para exercer como profissão. Ela também podia 

ser lúdica, terapêutica, forma de expressão e aquisição cultural. Mas, para isso, era necessário 

despertar o interesse (do) público.  

 

 

3.3 – A dança cultural: os ensinamentos sobre a importância de sua apreciação e as 

críticas ao desinteresse da sociedade goianiense por esta prática 

 

 

Mesmo com outros significados dados por estes profissionais à atividade da dança, ela 

não perdeu seu caráter de indicador cultural (tomando-se o significado de cultura, aqui, como 

sinônimo de erudição). Neste sentido, constatei que, ao mesmo tempo em que é utilizada 

como camada de verniz cultural por parte da sociedade local, algumas falas encerradas nos 

documentos analisados lançaram à cultura goianiense (e / ou goiana) o estigma desta não ser 

                                                 
3
 Uma exceção parece ser a visão adotada pelas proprietárias da academia Mvsika! Centro de Estudos, que 

reconhecem não só a importância dos professores por elas formados, como também de outros profissionais da 

área - como pianistas que tocam exclusivamente para aulas de balé. Ver OLIVEIRA (2010). 
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afeita à dança – ao contrário do que sugere o hibridismo cultural goianiense e à formação do 

habitus local explicitado no primeiro capítulo. Na análise destas falas, há a prevalência de um 

único objetivo: a formação de público para a fruição da arte da dança apresentada por estas 

academias. Porém, ele foi utilizado de diferentes maneiras para justificar práticas distintas, 

provocando alterações ao longo do tempo que, se não foram previstas, também não lhes foram 

dadas a devida importância.  

 Este objetivo pôde ser identificado, pela primeira vez, em 1978, quando as 

proprietárias do Mvsika! Centro de Estudos se uniram ao Jornal Opção para promover um 

espetáculo de balé com apresentações de Ana Botafogo e seu partner, conforme relatado 

anteriormente no capítulo dois (ver FIGURA 32). Este mesmo objetivo foi utilizado em 1982 

por Maria Inês Araújo de Castro. Naquele ano, ela era professora da Academia D’Talhe, em 

Anápolis (GO), quando afirmou que “[...] o objetivo da Academia D’Talhe é levar a dança 

como expressão de arte, não só aqueles que já a apreciam, como também desenvolver o hábito 

e o gosto pela dança a toda população.” (PASSO COM, 1982). Nessa ocasião, a professora 

fora entrevistada devido ao espetáculo de encerramento letivo da academia anapolina que iria 

acontecer em Goiânia, e do qual Maria Inês era uma das organizadoras.  

De acordo com estas falas, parecia coerente não só promover eventos cujos resultados 

coincidissem com este objetivo, mas também participar de festivais, eventos e mostras que 

contribuíssem tanto para a divulgação da dança quanto do trabalho desenvolvido por estes 

estabelecimentos
4
. Até porque estes eventos também tinham a divulgação da dança como 

parte de seus objetivos. Por exemplo, uma das propostas do III Encontro Nacional de Jazz 

Dance, ocorrido entre 29 de setembro e 01 de outubro de 1983 em Brasília, e que fora 

promovido em parceria pela Academia Status e pelo Governo do Distrito Federal coincidia 

com a ideia de “[...] colocar a dança onde for possível” (OLIVEIRA, 1984) do coreógrafo 

Julson Henrique (então integrante do Grupo Energia), autor de duas das coreografias 

apresentadas no festival: 

 

Em seu terceiro ano de realização, o Encontro Nacional de Jazz Dance já 
se firma como uma das mais importantes realizações na área de dança no 
Brasil. Esta, pelo menos, foi a opinião de “experts” no assunto, Tatiana 

                                                 
4
 É importante lembrar, entretanto, que este objetivo não era exclusivo deste grupo de academias, ou até mesmo 

restrito a Goiânia. Na ocasião do I Encontro Nacional de Dança Amadora (I ENDA), promovido pela 

Associação Paulista dos Profissionais de Dança em abril de 1982, os organizadores listaram como um dos 

objetivos da entidade “difundir e estimular a prática da Dança em todo o Estado [de São Paulo], tendo em vista a 

valorização humanística da coletividade e o desenvolvimento cultural do Estado [de São Paulo]”. 

(ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA AMADORA, 1982). A academia Mvsika! 

Centro de Estudos participou deste evento com as coreografias Promessas do Sol e Arabescos, respectivamente 

criadas por Rodrigo Pederneiras e Gilberto Motta.  
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Leskova, ex-diretora do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro; Patrícia Thibodeaux, ex-bailarina e coreógrafa; e Carlota Portela, 
coreógrafa da TV Globo, que fizeram parte do júri. Todas elas realçaram, 
também, outro aspecto da promoção: a tentativa de popularização da 
dança (que ainda se mantém acessível apenas a um público restrito) ao 
ser levada para o público, num Ginásio de Esportes. (LIMA, 1983). 

 

 Em 1986, devido à participação do mesmo grupo no III Encontro de Danças de Nova 

Friburgo, no IV Festival de Danças de Joinville e no VII Festival Nacional de Dança, a fala 

de Julson Henrique foi reformulada, unindo à sua ideia inicial o objetivo proferido por Maria 

Inês quatro anos antes: 

 

O objetivo principal do grupo, segundo Julson Henrique é “promover o 
amadurecimento da dança como arte e como proposta profissional no 
contexto da cultura goiana, ou seja, a promoção de espetáculo, ajudando 
a formação de platéia para a dança e na participação dos acontecimentos 
sócio-culturais do Estado.” (AQUINO, 1986: 01).  

  

Aqui já é possível verificar uma alteração. A utilização múltipla do mesmo objetivo 

para designar práticas diferentes fez a ideia da formação de plateia, aparentemente, partir do 

discurso de refinamento intelectual, passar pelo discurso da fruição artística acessível a todos 

para, finalmente, se tornar um auxiliar para a manutenção de uma companhia semi-

profissional (que era o caso do Grupo Energia). Ao invés de parecer contraditório, esta 

transformação, ou uso múltiplo, na verdade, anteviu uma possibilidade não prevista pela 

reportagem: quatro das garotas bonitas listadas pelo Jornal Opção em 1978 decidiriam, no 

decorrer do tempo, transformar o refinamento intelectual em profissão real (FIGURA 33). 

Maria Inês, Gisela Vaz, Maria do Rosário e Rossana Cardoso se tornaram professoras e 

proprietárias de escolas na capital nos anos que se seguiram desde o espetáculo que dançaram 

ao lado de Ana Botafogo. 
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Retornando a 1986, a imprensa noticiou a apresentação de espetáculos que uniam 

músicos, bailarinos, poetas, atores e demais artistas para mostrar quais eram as produções 

goianas que aconteciam nas diversas linguagens artísticas. Denominado Corrente das Artes, 

este movimento pretendeu estabelecer um caminho para a cultura estadual através de 

apresentações que visavam: 

 

[...] criar um clima maior de união entre os artistas goianos, intensificando 
uma troca de experiência entre os representantes de diversas áreas, além 
de buscar condições para o reconhecimento nacional da cultura goiana, 
com a criação de estúdios, salas para ensaios e recursos técnicos em 
geral [...]. (CORRENTE DAS, 1986). 

 

 Em escala maior, o Levante Centro-Oeste, ocorrido em maio de 1987 na cidade de 

Brasília, se propunha a delinear a produção cultural das diversas áreas artísticas nesta região 

do país. Havia ali uma dupla preocupação: mostrar que existia em Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Distrito Federal e em Rondônia
5
 uma produção artística dissociada da 

exuberância natural destes lugares e que elas eram capazes de rivalizar com as produções 

artísticas das Regiões Sudeste e Sul: 

                                                 
5
 Apesar deste Estado ser parte da Região Norte, ele também integrou o evento. 

FIGURA 33 – Mesmo divulgada como ferramenta importante para aquisição cultural e fruição artística, a dança não deixou de ser 

vista como uma possibilidade profissional bem representada por ícones (re) conhecidos. Ao fundo, em pé: Miss Heulwen Price; da 

esquerda para a direita, em pé: Maria do Rosário Fernandes, Rossana Cardoso Tavares, Maria Inês Araújo de Castro; ajoelhada à 

esquerda: Gisela Carneiro Vaz; Ao centro, rodeada por alunas e professora: Ana Botafogo, em espetáculo promovido em parceria 

pelo Mvsika! e imprensa local. Fotografia publicada pelo Jornal Opção na ocasião do espetáculo com os primeiros bailarinos do 

Teatro Guaíra, promovido em parceria pela escola Mvsika! Centro de Estudos e pelo jornal (1978). Acervo particular da academia 

Energia Núcleo de Dança. 
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“o Levante objetivou fazer uma amostragem do que é produzido na região 
Centro-Oeste. As pessoas começaram a ver que não temos simplesmente 
antas, macacos, imagens naturais e o Pantanal. A partir desta discussão 
houve uma maior consciência de nossa produção cultural, que, aliás, é 
muito intensa e até se coloca como uma vanguarda cultural. E é isso que 
precisa ser visto pelo resto do Brasil.” (AESSE, 1987: 21). 

 

 Durante a década de 1990, esta preocupação do grupo de profissionais retratado com a 

formação de público e com a difusão da dança permaneceu – contudo, desta vez, imbricados 

explicitamente com a preocupação da difusão dos valores da arte e da cultura na cidade. Não 

raro, a capacidade de apreciação dos espetáculos projetada e planejada por estas escolas 

somava a posse do bom gosto e do refinamento intelectual pertinente para a fruição dos 

mesmos pelo público: 

 

Os apreciadores dos bons espetáculos já têm programa para a próxima 
semana, quando 17 integrantes do Corpo de Baile do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro estarão apresentando no Teatro Goiânia a coreografia 
Giselle, uma das mais importantes do repertório clássico e que pela 
primeira vez será encenada na cidade.  
Em cena estarão também alunos do Studio Dançarte, de Goiânia, dirigido 
pelas irmãs Ariadna e Gisela Carneiro Vaz, que são, ainda, responsáveis 
pela produção do espetáculo. [...]. 
Um espetáculo para pessoas de bom gosto. (UM ESPETÁCULO, 1991). 

 

 Ou ainda: “[...] aplausos calorosos eram a resposta da platéia, que não dava um pio. 

Atenção total. Na terra do boi, em plena festa da pecuária, uma presença que surpreende.” 

(LISBOA, 1991). Nada mais eloquente, todavia, que o elogio do jornalista goiano Arthur 

Rezende fez às irmãs Ariadna e Gisela Carneiro Vaz. Colunista do jornal O Popular e pai de 

duas ex-alunas da academia das irmãs, a carta-elogio do jornalista foi publicada integralmente 

nos programas dos espetáculos Loucademia de Dança, Dança / Dance / Danza e 

Composições, todos apresentados em 1991, no palco do Teatro Goiânia, pelo Studio 

Dançarte: 

 

[...] Diante dessas considerações cabe a nós, apenas e como cidadãos 
apreciadores da arte, sublimar nossos sentimentos e curvarmo-nos ante 
ao grandioso benefício prestado pelo STUDIO DANÇARTE, ao 
enriquecimento cultural de Goiânia e de Goiás. Esse é o pão cultural que 
nos alimenta, circo que abriga artista de tão elevado nível e que nos dá o 
prazer intelectual dessa frequência. (STUDIO DANÇARTE, 1991a; 1991b; 

1991c). 

 

 Tais falas sugerem, sutilmente, que a arte produzida e ensinada por estes profissionais 

é que enriqueciam e produziam um conhecimento cultural relevante para a cidade. Nelas, a 
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principal tentativa é fazer com que linguagens selecionadas de dança , como o balé, o jazz e a 

dança moderna, começassem a se integrar à vida cultural da cidade – numa ignorância de que 

esta prática já fazia parte da cultura local desde o final da década de 1940, com a chegada de 

Silene Andrade a Goiânia. As escolas se organizavam para normatizar as técnicas que 

ensinavam e não poupavam esforços para isso: contratavam professores estrangeiros para as 

aulas diárias; convidavam coreógrafos e bailarinos de fora do Estado para a montagem de 

seus espetáculos; investiam em cursos de formação e de reciclagem fora do país; participavam 

de eventos para divulgar seus trabalhos. A conjunção deste trabalho árduo e o risco de ter suas 

produções não assistidas pelo grande público muitas vezes fazia aliar o discurso da 

preocupação com a formação dos espectadores a duras críticas, tanto sobre a falta de erudição 

e compreensão da proposta de trabalho destas academias, quanto à falta de apoio público para 

a área da dança: 

 

Em Goiânia, sobra “apoio cultural”, inclusive oficial, a qualquer dupla 
sertaneja que compre um violão e invente que sabe cantar. Para o teatro, 
nada: nenhum órgão público ou autoridade apoiou a iniciativa do Studio 
Ballet e Cia. Os políticos querem que o povo dance de outra 
forma.(GOMES, 1994).  

  

Já segundo a professora Ariadna Vaz, era importante que o governo apoiasse as: 

 

[...] companhias de dança de Goiás. Conseguir patrocínio é muito difícil e 
todas elas lutam com dificuldades para montar grandes balés de 
repertório. A dança também poderia ser melhor divulgada com a promoção 
de festivais e a apresentação em espaços abertos ao público. A cobrança 
do ISSQN também é um fator de indignação para os empresários que 
trabalham com a dança. Além de se pagar o aluguem do teatro em cima 
da porcentagem da bilheteria, arcar com as contribuições ao Sbat e ao 
Ecad, ainda é cobrado esse imposto. Isso só acontece em Goiás. É um 
imposto absurdo e injusto, que deve acabar. Incentivar a audição de 
música clássica e a dança nas escolas públicas é fundamental para que 
ela seja reconhecida. (BEZERRA, 1994:01). 

 

 A jornalista de O Popular Valbene Bezerra também engrossou o coro de críticas ao 

aparente descaso governamental para com a dança e ao desinteresse do goianiense pela 

proposta de dança das principais escolas da capital:  

 

Infelizmente uma pequena platéia teve o privilégio de constatar a técnica e 
o entrosamento de professores e alunos. Eles se esmeraram em mostrar 
um espetáculo de qualidade para o goianiense. Não é de se admirar, uma 
vez que apresentações dessa natureza costumam merecer pouca atenção 
do público, pouco afeito aos clássicos do balé universal. Salvo os 
concorridos shows das escolas de dança no encerramento do ano letivo, 
que se sabe que as famílias fazem questão de prestigiar seus pimpolhos.  
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Uma pena, pois o corpo de baile formado pelos cubanos mostrou que é 
possível realizar trabalhos de qualidade num País que quase nenhuma 
importância dá à dança, tanto que as companhias sobreviveram a duras 
penas, sem patrocínio e sem incentivo até mesmo dos chamados órgãos 
governamentais ligados à cultura (BEZERRA, 1995b). 

 

Após esta data, este discurso e estas críticas se mantiveram nestes acervos, mas não 

foram retomados com tamanha eloquência. Todavia, é importante questionar: de que cultura 

eles falam? Ou ainda, por qual cultura eles clamam? Pois de acordo com a Antropologia, 

todos os indivíduos e sociedades possuem cultura – na verdade, ela é o mecanismo pelo qual 

se organiza tanto a experiência quanto a ação humana por meios simbólicos, independente de 

qual for esta experiência. Mas o objetivo explicitado e que clama sobre a necessidade de 

formação do público, sobre a importância da fruição da arte da dança e sobre a necessidade de 

estabelecimento de uma prática em um lugar que não a possui sugere a existência de uma 

compreensão de cultura como sinônimo da noção de refinamento intelectual – e a 

incompreensão de que o que permitia a estes profissionais e academias terem se formado, 

aberto seus espaços, fundamentado suas práticas e adquirido voz para divulgar suas ideias foi, 

justamente, a cultura local da qual eram parte e cujo hibridismo não reconheciam.  

 Desta maneira, a dança que se apresentava na cidade por estes locais estava distante 

das catiras e das folias comuns no interior do Estado, ou até mesmo nas periferias da cidade. 

A diferença não estava no fato de que tais danças tinham organização completamente 

diferentes umas das outras, ou ainda devido às primeiras se voltarem para o entretenimento 

enquanto que as demais ainda podiam retomar um contato com o sagrado. O que parecia 

importar é que as primeiras seriam, dentro da compreensão de cultura como sinônimo de 

“culto”, mais relevantes que as segundas para a formação de um indivíduo.    

 Embora tais enunciados evidenciem que a sociedade goianiense é pouco afeita à dança 

ensinada pelas academias, aos espetáculos apresentados por estas escolas e que era necessário, 

de certa forma, educar o público para que ocorresse a devida apreciação desta arte, as 

conexões entre tais falas e esta compreensão dicotômica de cultura são explícitas. Da mesma 

forma, embora elas tenham propagado a existência local de produções artísticas nesta área tão 

boas quanto as produções de outros Estados, verifiquei a ocorrência de uma homogeneização 

sobre quais instrumentos deveriam ser utilizados para que estas produções fossem feitas, e 

como estes instrumentos deveriam ser utilizados por estas produções para que elas pudessem 

ser reconhecidas como apresentações de qualidade. Enfim, o que é dito, com muita sutileza, é 

que a dança produzida e ensinada por estes profissionais é que enriqueciam e produziam um 

conhecimento cultural relevante para a cidade.  
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 Já as críticas disparadas contra os órgãos públicos devido à falta de apoio e incentivo 

governamental ao ensino e prática da arte da dança na cidade também parecem ser deslocadas. 

Em 1987, o então governador Henrique Santillo e o Secretário Estadual de Cultura Kléber 

Adorno assinaram atos que lançaram mecanismos importantes para o incentivo e fomento da 

produção cultural dos artistas goianienses (e goianos) e criaram, entre outras instituições, o 

Centro Cultural Professor Gustav Ritter. Instalado na antiga residência dos padres 

redentoristas no bairro de Campinas, o Centro Cultural passou a ensinar música, artes cênicas 

e dança para a população em geral em troca de mensalidades simbólicas. Segundo a 

professora Tassiana Stacciarini, ela fora convidada naquele período para organizar a grade de 

dança da escola. Formada tanto pelas metodologias inglesas da R.A.D. e da Imperial Society 

of Teaching of Dancing (I.S.T.D.)
6
, Tassiana não só organizou o currículo das turmas de 

dança, como também foi professora de balé desta instituição por curto tempo naquele período 

(RESENDE, 2010). Apesar desta memória, seu nome não consta como uma das responsáveis 

pela organização da escola (AGÊNCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO 

TEIXEIRA, 2011). Desde então, o Centro Cultural Gustav Ritter ensina balé, jazz, sapateado 

e dança moderna / contemporânea a seus alunos, mesmo quando se encontra em condições 

precárias de funcionamento.  

 Além desta instituição, também se encontrava em funcionamento o Centro de Artes 

Veiga Valle¸ que também ensinava música, teatro e dança à população goianiense. Sediado no 

bairro Vila Nova, esta instituição estadual foi inaugurada em 1967 e ainda se encontra em 

funcionamento. Entretanto, não se sabe ainda ao certo em que ano a dança passou a ser 

ensinada para seus alunos. Com a mesma finalidade, foi criada pela Prefeitura de Goiânia o 

Centro Livre de Artes, com sede atualmente no Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Criado 

inicialmente como escola de música em 1975, durante a gestão do prefeito Francisco de 

Castro, o Centro Livre de Artes passou a oferecer aulas de dança a partir de 1981 “com as 

professoras Cirene Lopes Botelho, Cleonice Abreu Fialho, Teresinha Lydice Cardoso e 

Jandernaide” (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIÂNIA, 2011), naquele 

período ainda de forma integrada às aulas de música.  

 No quesito produção artística, as maiores interessadas em montar grandes balés 

pareciam ser as academias particulares de dança. As companhias e grupos independentes que 

existiam na cidade se interessavam muito mais em explorar as possibilidades técnicas e 

                                                 
6
 A metodologia da Imperial Society of Teaching of Dancing (I.S.T.D.) alia a teoria de ensino do balé para 

crianças ao estudo da nomenclatura dos passos, ao estudo musical que permite estabelecer a dinâmica de cada 

exercício e ao estudo das lesões que podem ocorrer devido à pratica da dança (como ocorrem, como tratá-las e 

como preveni-las). Ver RESENDE (2010b: 04-05). 
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expressionistas das linguagens moderna e / ou contemporânea que remontar nos palcos 

goianienses os grandes balés – como, por exemplo, a Quasar Cia. de Dança, o Balé do Estado 

e o Balé Municipal de Goiânia (que existiu entre os anos de 1993 e 1997, somente durante a 

gestão do prefeito Darci Accorsi). Ainda segundo a memória de Tarcísio Teatini Clímaco, ex-

proprietário da academia Energia Núcleo de Dança e ex-participante do Grupo Energia, 

também existiu um projeto entre 1976 e 1977 que:  

 

Apareceu o... Teatro Goiânia – a Fundação Teatro Goiânia... Eles 
trocaram o presidente, eles resolveram renovar o Teatro Goiânia e 
resolveram dar... Resolveram fazer uma coisa muito grande no Teatro 
Goiânia baseado no Teatro Guaíra, de Curitiba. Aí eles resolveram 
mandar gente pra treinamento no Teatro Guaíra. Eles mandaram um 
grupo – recomendaram... Acharam no Estado algumas pessoas que... Que 
trabalhavam com som, mandaram dois representantes de som pra estudar 
sonoplastia lá. Mandaram duas pessoas em luz pra estudar, lá, o sistema 
de luz do Guaíra, e duas pessoas de teatro, duas pessoas disso... E eles 
estavam procurando duas pessoas pra dança. Porque o Teatro Guaíra era 
o maior representante, no Brasil, da dança. E o grupo de dança do Teatro 
Guaíra era, na época, uma coisa assim... Até hoje é um grupo de dança 
muito respeitado, o trabalho do Teatro Guaíra, sabe? Então Lenir me 
recomendou, eu e minha namorada - que foi minha primeira esposa, que 
era a Denise, pra ir fazer... Pra estagiário. Que acho que foram dez meses 
no Teatro Guaíra pagos pela Fundação Teatro Goiânia pra voltar e criar 
um corpo de baile pro Teatro Goiânia. (CLÍMACO, 2011). 

 

Ainda segundo Tarcísio, este projeto não foi continuado devido à mudança de gestão; 

o mesmo aconteceu com o Balé do Município após a saída de Darci Accorsi da Prefeitura de 

Goiânia. O Balé do Estado ainda se encontra em atividade como unidade vinculada à Agência 

Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira (AGEPEL) e, portanto, financiada pelo governo 

estadual. 

Creio não haver dúvidas de que o pioneirismo na implantação do ensino sistematizado 

desta prática veio da iniciativa privada e que, aos poucos, o trabalho destes profissionais 

passou a ser visível não só para o público que frequentava suas escolas. Contudo, nesta 

divulgação da atividade de dança - não só de suas linguagens mais perceptíveis, mas também 

como forma de expressão corporal sem caminho, técnica ou metodologia definida a priori - o 

trabalho de dança elaborado na ESEFEGO pela professora Lenir Miguel de Lima, sobre o 

qual me referi no primeiro capítulo, contribuiu enormemente. Para tanto, tinha como 

fundamentação teórica a SDU, cuja importância estava: 

 

[...] Na valorização de todas as formas do movimento corporal, numa 
tentativa de buscar na nomenclatura científica os conceitos e 
identificações para as diferentes bases de sustentação e posições do 
corpo [...]. A forma é a arquitetura do movimento; é o contorno da figura no 
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momento do movimento; o traçado que ela delineia durante o movimento 
deliberado. 
[...] A consciência rítmica do movimento, a dinâmica e o equilíbrio interior 
proporcionam ao dançarino a descoberta da forma perfeita [...]. Assim, 
num mesmo desenho [...] as diferentes disposições rítmicas associadas 
aos diferentes graus de tonicidade muscular nas fases de encurtamento e 
alongamento são determinantes para a diversidade de movimentos [...], o 
que favorece infinitas variações rítmicas, proporcionando características 
aos mesmos.  
Além disso, o SDU utiliza-se de elementos da música, como a dinâmica e 
o andamento, para ampliar a diversidade do movimento em suas 
variações quanto à energia utilizada e quanto à velocidade de execução 
respectivamente. Quanto ao acompanhamento pode-se sustentar na 
palavra (prosa ou verso), na música tradicional, na percussão, em outras 
formas sonoras de vanguarda ou no próprio silêncio. Tudo isso possibilita 
ao dançarino e/ou professore uma universalidade de formas, planos, 
níveis, para criar, compor, coreografar. (FÁTIMA; LEMOS; LIMA, 2004: 19).  

 

  Com a preocupação de formar professores que trabalhassem atividades de dança nas 

escolas de ensino regular, estas começaram a absorver o que era desenvolvido em dança na 

universidade através das atividades desenvolvidas por professores e alunos que atuavam 

nestes locais – tanto na capital quanto em cidades próximas. O trabalho desenvolvido nestas 

escolas foi tão intenso que levou à organização, na década de 1970, de festivais estudantis 
7
 

que apresentavam ao público em geral o que era desenvolvido em dança pelos professores da 

rede regular de ensino público. O impacto destes eventos fez que passassem a participar deles 

também escolas da rede particular de ensino e academias de dança, e ao estabelecimento de 

uma diferenciação básica entre as formas de trabalho dos profissionais privados e dos 

profissionais ligados à ESEFEGO: “[...] normalmente, um grupo de dança começa pela 

técnica, o Grupo de Dança Univérsica começou trabalhando primeiro a expressão, o 

sentimento, e depois a técnica [...].” (FÁTIMA; LEMOS; LIMA, 2004: 47).     

Mesmo apesar de esta proposta ter se colocado como uma alternativa ao ensino do 

balé e com este trabalho, eventualmente, ter sido considerado vanguardista na cidade, alguns 

de seus praticantes tiveram a necessidade de obter maior conhecimento de linguagens e 

técnicas que não eram trabalhadas por esta dança que acontecia fora do circuito das academias 

particulares: 

 

[...] Quis aprimorar a Dança Univérsica, porque trabalhava muito a 
expressão corporal, a dança espontânea, essa dança que vinha de dentro 

                                                 
7
 Segundo Fátima; Lemos; Lima (2004), “o Festival Estudantil Goiano de Dança [...] foi um programa 

educacional e cultural especialmente idealizado e planejado para levar a dança até as escolas e despertar nos 

estudantes o prazer de dançar e apreciar esta arte, formando o espectador e, consequentemente, incentivando a 

dança em Goiás.” (FÁTIMA; LEMOS; LIMA, 2004: 30). Este evento teve quatro edições entre 1974 e 1977. 

Entre as academias de dança particulares que deles participaram se encontra o Mvsika! Centro de Estudos. Ver 

FÁTIMA; LEMOS; LIMA (2004: 40).  
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para fora e isso me auxiliou muito a continuar fazendo esse trabalho. 
Busquei fazer outros tipos de dança, fiz algum tempo de ballet clássico 
para me dar mais base técnica e fiz também ballet moderno, jazz, 
sapateado e participei de alguns grupos. Participei em várias academias e 
na Academia Movimento, eu conheci o Julson, que foi um grande nome da 
dança aqui em Goiás também. (FÁTIMA; LEMOS; LIMA, 2004: 46).  

 

E, da mesma maneira que entre o meio vivenciado pelos profissionais das escolas 

privadas, também nela existiam resquícios de preconceito contra a participação masculina no 

aprendizado da dança (FÁTIMA; LEMOS; LIMA, 2004: 32; 45).     

Neste sentido, é possível afirmar que não só as práticas desenvolvidas pelas academias 

particulares e seus professores, mas também as atividades propostas pela ESEFEGO e os 

desdobramentos que delas surgiram, contribuíram para que a dança passasse a ser vista pela 

sociedade como uma atividade constituinte da cultura local.  A demanda que surgia fora da 

esfera privada, tanto no que se refere ao ensino quanto à apreciação de espetáculos ou ainda à 

participação em eventos, foi sendo, ao longo do tempo, suprida pela esfera pública – através 

da abertura de escolas acessíveis a todas as classes sociais e da criação de corpos estáveis de 

dança. Não deixam de ser discutíveis, porém, a qualidade do ensino oferecido nestas escolas e 

as reais condições de trabalho oferecidas tanto aos professores quanto às companhias de dança 

públicas 
8
.  Mesmo assim, o apoio governamental para a difusão da dança enquanto “cultura” 

relevante para a cidade não pode ser classificado como ausente.  

 A recorrência destas críticas nos acervos analisados talvez estivesse motivada pelo 

ressentimento de não se haver um apoio público mais efetivo para o trabalho das academias 

particulares; mas se faltava uma ação mais efetiva (talvez até mesmo em termos financeiros) 

destas esferas às propostas das escolas particulares, isso não significava que não havia um 

reconhecimento público pelo trabalho dos profissionais privados (ver FIGURAS 35 e 36). Em 

1998, as irmãs Carneiro Vaz foram homenageadas pela Secretaria Municipal de Cultura 

devido à contribuição cultural que ambas deram ao longo dos anos para Goiás: 

 

Segundo o coordenador do projeto da Secretaria, Fernando Perillo, depois 
de destacar o trabalho de escritores, artistas plásticos e músicos goianos, 
esta é a primeira vez que o Sarau irá homenagear profissionais da área de 
dança. 
“Nossa intenção é diversificar cada vez mais o leque de artistas que têm 
suas obras reconhecidas por prestarem uma grande colaboração ao 
desenvolvimento da cultura no Estado. Neste sentido, o sarau dedicado às 
irmãs Gisela e Ariadna foi providencial, pois elas já fizeram muita coisa por 
Goiás”, afirma Perillo. (HOMENAGEM ÀS, 1998: 07).  

                                                 
8
 Ver LONGO (1994): “O Balé do Estado chamou a atenção para o trabalho que desenvolve ao aglutinar a 

comunidade cultural no evento Dançam na Corda Bamba Mas Não Perdem o Rebolado, montado com o 

objetivo de denunciar o descaso para com a companhia”.  
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Em 1999, o proprietário da academia Ballet Henrique Camargo foi premiado pelo 

Conselho Estadual de Cultura com a Medalha Silene Andrade, devido ao reconhecimento de 

seus esforços na promoção e difusão da arte da dança em Goiás. Neste mesmo ano, Gisela 

Carneiro Vaz assumiu a direção do Balé do Estado (STUDIO DANÇARTE, 2011). A referida 

professora ocupa este cargo desde então (ver FIGURA 34).  

 Se nestes dizeres não havia campo de trabalho, público e/ou apoio, na prática o 

reconhecimento destes esforços se davam de outras formas. E a principal delas era a 

manutenção da influência destes professores sobre o universo da arte da dança na cidade. Para 

isto, estas falas precisavam continuar a existir, mesmo que nem sempre elas refletissem a 

realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34 – As ligações políticas (ou ausência delas) também pareciam um fator a ser considerado no momento do reconhecimento do 

trabalho destes professores, mesmo com o currículo impecável que possuíam. Nestes casos, ele acontecia pela garantia do trânsito entre as 

esferas privada e pública das práticas de dança e a divulgação de suas ideias sobre esta arte a um público que ia além dos portões das 

escolas particulares. Na foto publicada pela imprensa do então candidato ao governo estadual Marconi Perillo, o adesivo que está em sua 

camiseta aparece assinalado, destacando a seguinte frase: “Gisela é Marconi governador.” (MARCONI SAI, 1998: 01).  O destaque 

conferido ao adesivo foi realizado com caneta própria para este fim e já se encontrava devidamente marcado quando o encontrei  entre os 

demais documentos do acervo ao qual ele pertence. Trecho de capa do jornal O Popular publicado por ocasião das eleições para governo 

do Estado (1998). Acervo particular da academia Studio Dançarte.   
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FIGURAS 35 E 36 – Se faltava apoio público aos eventos organizados pelos profissionais de dança particulares, o reconhecimento 

pelos seus esforços não deixaram de existir. Não era raro que os órgãos de cultura do município e do Estado os homenageassem com 

eventos e prêmios para os que se destacavam na produção e promoção de atividades culturais em Goiás. Respectivamente, convite da 

Secretaria Municipal de Cultura para sarau em homenagem a Ariadna e Gisela Vaz (1998) e Carta enviada pela Coordenadoria 

Estadual de Cultura a Henrique Camargo informando a escolha de seu nome para recebimento da medalha Silene Andrade (1999). 

Acervo particular das academias Studio Dançarte e Ballet Henrique Camargo.  
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3.4 – Entre a ficção e a realidade, ou o diálogo entre concepções, discursos e práticas 

 

 

Dança como arte necessária para aquisição de cultura; dança como atividade física, 

terapia e hobby; dança como profissão: são estes os grandes temas de discussão presentes nos 

acervos destas academias. Dentre eles, apenas o discurso da dança como formação de 

bailarinos profissionais surgiu, efetivamente, em seu interior. Os demais já haviam emergido 

em outros espaços, em outras ações, em outros enunciados, em tempos diversos. E acabaram 

por serem incorporados e repassados também pelas pessoas ligadas a estes estabelecimentos.  

Não se pode dizer, entretanto, que ocorra uma subordinação das práticas e das 

identidades artísticas destes lugares a esses usos e discursos. A relação entre esses elementos 

não parece ocorrer dentro de uma hierarquização rígida, e sim dentro de uma circularidade 

contínua, o que permite a possibilidade de recrutamento de cada uma destes enunciados de 

acordo com a necessidade de utilização, concomitante à execução das práticas e da face 

artística que se deseja evocar. Observo que é essa ausência de hierarquia, tanto entre os 

discursos entre si, quanto entre discursos, usos, práticas e identidades, que permite tanto a 

construção de críticas ao descaso social e público pela dança quanto à negação de que ela é 

parte da cultura local - e não uma prática estrangeira, sem raízes e que foi transportada para a 

cidade somente a partir da abertura da escola Mvsika! Centro de Estudos. Ou ainda, de que 

para ser profissional reconhecido é necessário se construir uma carreira como bailarino em 

companhia de dança reconhecida quando, na realidade, poucos estudantes atingem este ideal. 

Ao mesmo tempo, foram estas falas que auxiliaram que a dança atingisse outros segmentos da 

sociedade, por meio da divulgação de seus trabalhos e criação de uma demanda que passou a 

ser atendida pelo governo municipal e estadual através da criação de escolas públicas de arte, 

principalmente. Da mesma maneira, foram preponderantes na mudança de mentalidade 

ocorrida durante os anos 1980 e 1990 de que a dança poderia ser uma atividade praticada por 

todos e iniciada em qualquer idade, não só na infância.  

Esta possibilidade de recrutamento dos diversos discursos de forma não 

correspondente às práticas executadas dão a estes um caráter performático, pois eles não são 

recrutados de forma aleatória mesmo quando não condizem com as ações que estão sendo 

executadas no momento. A intencionalidade da utilização dos discursos lhes empresta, em 

alguns casos, o efeito da teatralidade, mesmo apesar de estes discursos serem expressos fora 

dos palcos: o fazer, neste caso, pode se vincular mais ao recrutamento e a utilização de 

determinados discursos para a representação e a imagem que se deseja passar para o mundo 
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exterior que às práticas de fato executadas. Fazer, neste caso, torna a ficção realidade, e vice-

versa, ao invés de simplesmente indicar uma ação direta oriunda de um enunciado direto.  

Se profissionais e seus espaços se originaram imersos nesses discursos apreendidos 

aqui e ali por seus componentes, influenciando práticas, enunciados e tendências dentro da 

dança, a própria arte (e seus discursos), por sua vez, se viu alterada a partir do momento em 

que esse conjunto específico de pessoas passou a repensar e a produzir novas falas, a declará-

las fora do seu ambiente de trabalho, e a propor e praticar novas ações dentro da dança. 

Afetaram, transformaram, produziram novos usos, novas falas, novas possibilidades, que se 

relacionaram com outros tantos usos, discursos e identidades dispersos por outros grupos e 

locais dentro da mesma cidade, e que, por sua vez, produziram alterações nesses elementos 

emitidos pela própria arte a estas pessoas e estabelecimentos, resultando em novas práticas, 

em outras ações. Todas elas, porém, não excluem a concepção de dança múltipla forjada ao 

longo do tempo por esta sistematização de ensino. Alojam-se no limiar entre a multiplicidade 

de possibilidades de organização corpórea para a formação de pessoas em dança (e pela 

dança) e à definição de somente uma forma de se educar o corpo e o espírito – e o qual ocorre 

pelo aprendizado técnico, reforçando as características contraditórias e únicas da modernidade 

local. Legam, por fim, mais um colorido único à já peculiar cultura goianiense.  

 



Considerações Finais: entre mudanças e continuidades 

 

 

A ciência decompõe o real apenas a fim de melhor observá-lo, 

graças a um jogo de fogos cruzados cujos raios 

constantemente se combinam e interpenetram. O perigo 

começa quando cada projetor pretende ver tudo sozinho; 

quando cada canto do saber é tomado por uma pátria. 

(BLOCH, 2001: 131). 

 

  

 No decorrer deste trabalho, procurei compreender como a dança, vista como uma 

atividade não pertencente à cultura goianiense, se estabeleceu em Goiânia e passou a fazer 

parte das atividades realizadas pela sociedade local. Para tanto, selecionei como fontes 

pessoas, eventos, documentos, concepções, discursos e práticas oriundos de profissionais 

raramente enfocados para a construção de uma historiografia de dança – e os quais se 

encontram, muitas vezes, na base da formação de alunos, professores, bailarinos e 

companhias dentro e fora da cidade. Busquei analisar o que se encontrava nos interstícios das 

mesmas, e foi a partir desta apreensão que vejo que, para além do seu papel como arte, a 

prática da dança em Goiânia se enraizou tão firmemente por ter se constituído como um 

habitus local (ELIAS, 1997).  Seu modo de funcionamento, as práticas nele imersas, as falas 

que colidem e os diálogos travados, muito mais que espraiar concepções aparentemente 

distintas e até mesmo contraditórias, reforçam o entendimento ampliado que se possui de uma 

manifestação cujas formas são definidas e caracterizadas de acordo com os códigos culturais 

do qual faz parte.  

Considero importante salientar esta última afirmação: independente do(s) local(is) e da 

cultura original na qual a dança se originou (e aqui me refiro, especificamente, à sua face mais 

teatral, técnica e estética), considerá-la estrangeira e à parte da cultura goianiense equivale 

afirmar que a cultura não se modifica, que é um objeto harmônico e cristalizado – não só a 

cultura local, mas qualquer cultura. Não quero negar que esta prática foi trazida por pessoas 

de fora do Estado ou por estrangeiros, nem que não existam contradições em seu interior – 

como, por exemplo, firmar perante a sociedade uma concepção plural do que seja dança 

através somente do uso de linguagens específicas e padronizadas, ignorando e/ou negando até 

mesmo outras possibilidades. Ao contrário, pretendo dizer que seu início não foi imposto, e 

sim aceito por uma população que vivia uma realidade multifacetada e que transformou algo, 

à primeira vista, estrangeiro, em algo de dentro, próprio, seu – enfim, com suas características 
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e não as de outros. Tal constatação aponta a fragilidade da relação entre dança e modernidade, 

principalmente quando esta última é entendida como um padrão de progresso moral e material 

que se estende a todos os lugares onde ocorre sem se considerar as especificidades do local e 

da população que é atingida por ele. Neste aspecto, não foi a “modernidade” que possibilitou 

o início das aulas de balé na cidade, e sim o sincretismo da cultura local, capaz não só de 

integrar elementos rurais e urbanos, mas também de adaptar elementos estranhos à sua própria 

realidade.  

A chegada das primeiras professoras à cidade e o consequente desenvolvimento de 

seus trabalhos entre as décadas de 1940 e 1960 permitiu que se forjasse uma situação única 

para a dança na cidade. Mais do que demonstrar o alinhamento local às diferentes concepções 

pedagógicas ou metodologias existentes e à finalidade exclusiva de se formar bailarinos, por 

ela se observou a reprodução de formas de comportamento consideradas importantes para a 

vida na sociedade goianiense. Nas três primeiras décadas de vida da nova capital, este 

universo atingiu somente uma parcela ínfima da população, o que contribuiu para que ele 

fosse considerado como uma atividade de (e para) a elite.  

Este quadro se alterou a partir dos anos 1970, quando foi adotada uma concepção 

pedagógica específica para o ensino do balé em Goiânia - a partir de então, a dança deixou de 

ser uma atividade somente para a elite, ampliando-se também para a classe média. Permitiu o 

ensino e o treinamento de profissionais a partir de uma única perspectiva teórico-

metodológica, o que abriu caminhos para que a atividade passasse a ser pensada como algo 

mais que refinamento cultural. Foi a partir deste ponto que se iniciou a elaboração de uma 

concepção de dança múltipla, na qual ela poderia ser cultura, profissão, arte, forma de 

expressão, brincadeira, terapia e exercício físico. Poderia ser tudo isso, ou ainda, nada; 

poderia defender só um significado, ou poderia trocá-lo de acordo com as mudanças de 

interesses dos profissionais que a forjara. Entretanto, mesmo a adoção de uma concepção 

única de ensino não significou que se deixasse de reforçar para este público formas de 

comportamentos consideradas socialmente aceitáveis.   

Da mesma forma, os professores que se formaram a partir da metodologia da R.A.D. 

entraram em contato com outras sistematizações de ensino, seja atuando como bailarinos em 

companhias fora do Estado, seja participando de cursos de metodologia para professores, 

dentro e fora do país (caso mais comum). Eles estudavam suas especificidades e as inseriam 

na cidade a partir do aprendizado prático vivenciado, além de eventualmente contratarem 

professores estrangeiros por períodos de tempo determinados para ministrarem aulas dessas 

metodologias em suas academias. Embora nem todas as escolas trabalhem com a R.A.D. 
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atualmente, não é raro elas juntarem o que consideram melhor em uma e em outra para 

elaborar seus próprios métodos de ensino. O resultado é que, a exemplo da cultura híbrida 

local, as metodologias de ensino aplicadas também não são, por assim dizer, “puras”. Pode-se 

até mesmo afirmar que existe uma metodologia local, única, feita no dia-a-dia de trabalho, 

que busca melhorar as potencialidades físicas e interpretativas dos alunos a partir de um 

mosaico de vivências compartilhadas nos corpos destes profissionais, independente do nome 

que eles dão ao instrumental que utilizam – escola inglesa, russa, cubana, francesa.  

É a partir desta multiplicidade de técnicas, estilos e ideias desenvolvidas sobre dança 

nas três últimas décadas do século XX que observo o quanto esta ampliação não foi 

encerrada. Atualmente, ela atinge outras esferas e outros públicos que são afetados pelas 

formas de trabalho dos estabelecimentos privados, mas que se encontram fora dos muros das 

academias particulares. É cada vez maior o número de escolas regulares do ensino 

fundamental que oferecem aulas de balé e jazz aos seus discentes como extensão das 

atividades escolares. As igrejas evangélicas são outro espaço que a dança tem ocupado, 

através do ensino do balé, jazz, street dance e dança contemporânea e da montagem de 

coreografias apresentadas tanto nas próprias igrejas quanto em festivais de dança próprios 

elaborados por (e para) este público (RESENDE, 2010a). Entre os grupos de dança 

evangélicos locais, é amplamente reconhecido o trabalho do Grupo Rhema.  

Por último, ela tem sido a base para a efetivação de escolas públicas que se dedicam 

ao ensino desta arte, tanto na esfera municipal quanto na estadual. Em alguns casos, ela 

justifica a mudança da política educacional promovida por tais instituições, como a ocorrida 

na Escola de Arte Veiga Valle / Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França a 

pós a instituição do Programa de Desenvolvimento das Habilidades, reconhecido como curso 

técnico de formação em Dança pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás 

(SECTEC). Coordenado desde 1999 pela professora Simone Malta, ex-aluna do Mvsika! 

Centro de Estudos, este curso tem se destacado na cidade pela excelência do ensino técnico 

ministrado nas modalidades balé, sapateado e dança moderna / contemporânea. Em seu 

quadro de professores constam duas professoras estrangeiras: a cubana Leidy Escobar, 

radicada na capital desde 1995, e a russa Olga Dolganova, que vive na cidade desde 1999.  

O programa de ensino reconhecido como curso técnico, o custo praticamente simbólico e a 

presença das duas estrangeiras têm atraído vários estudantes de diversas classes sociais, os 

quais pleiteiam todos os anos as vagas disponibilizadas para o curso. Contudo, existem 

problemas: atualmente, os alunos que pleiteiam estudar dança na instituição são submetidos a 

uma avaliação de seus biótipos e de suas condições físicas (de acordo com os parâmetros 
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demarcados para o estudo do balé), enquanto que no período anterior a 1999 os candidatos 

tinham somente que participar de um sorteio de vagas, sem avaliação física. Além disso, 

existe uma seleção financeira não explicitada que atua ativamente na escolha dos estudantes, 

pois gastos com uniformes, sapatilhas, sapatos especiais para as aulas de sapateado e 

confecção de figurinos para apresentações não são cobertos pelo governo estadual. À medida 

que o nível técnico aumenta, a tendência é que os estudantes de baixa renda desistam do 

curso, pois muitas vezes não conseguem cobrir tais despesas. Isto também não significa que 

estes últimos não completem o curso, mas isso parece acontecer em menor número em relação 

aos alunos de classe média e alta (PINHO, 2010). Não deixa de ser controverso verificar que a 

política de ampliação desta atividade para a população mais carente continua a barrar o acesso 

desta à prática da dança, revestindo-a com um caráter excludente a partir do momento em que 

o Estado não fornece os meios para a permanência de seus alunos no curso oferecido. Esta 

exclusão não deixa de ser perversa, pois resta a esta faixa da população continuar à margem 

desta forma de arte.  

Todas as contradições e padrões observados não se excluem ou se anulam. Ao 

contrário, são fatores os quais estão intimamente imbricados, os quais se alteram e se ajustam 

mutuamente tanto quanto influenciam continuamente na configuração que o universo da 

dança local apresenta e na influência deste sobre a sociedade goianiense. E nestas últimas 

linhas se explicita, enfim, o último objetivo deste trabalho, o qual foi moldado ao longo destes 

últimos anos: a observação de mudanças e continuidades na sociedade goianiense através do 

estudo da adoção, ajuste e manutenção de um elemento singular por sua própria cultura.  
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/GO. Regulamento da V Mostra SESI de dança. 

Goiânia, 1999.    

 

TRÊS atos. O Popular, Goiânia, 10 maio. 1998. Caderno Dois. Seção Arte e Gente. p. 05. 

 

 

3 – Acervo da academia Energia Núcleo de Dança – Goiânia / GO 

 

 

ACADEMIA STATUS; EMISSORAS RADIOBRÁS. Programa do I Encontro Nacional de 

Jazz-Dance. Brasília, 1981.  

 

AESSE, Ulisses. O acorde cultural do Centro Oeste. O Popular, Goiânia, 19 mai. 1987. 

Caderno Dois. p. 21.  

 

AQUINO, Tacilda. Grupo goiano em festivais nacionais. O Popular, Goiânia, 10 jul. 1986. 

Caderno Dois. p. 01.  

 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DANÇA AMADORA. Programa do I Encontro Nacional 

de Dança Amadora. São Paulo, 1982. 

 

CAETANO, João. Programa do espetáculo Doçura. Goiânia, 1983.  

 

COMBINAÇÕES DE dança desenvolvem a criança. Folha de Goyaz, Goiânia, dez. 1981. 

 

CONQUISTA GOIANA no DF. O Popular, Goiânia, 23 dez. 1981.  

 

CORRENTE DAS Artes na Praça Universitária. O Popular, Goiânia, set. 1986.  

 

DIA E noite. Produção: Energia Núcleo de Dança. Goiânia, 1983. 01 DVD (120 min), son., 

color. 

 

“ENERGIA” APRESENTA “Três Atos” sábado. Folha do Povo, Goiânia, dez. 1984. 
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ENERGIA, ARTE e emoção. Folha do Povo, Goiânia, 25 nov. / 01 dez. 1984. 

 

ENERGIA EM Árias e Mosaico. Diário da Manhã, Goiânia, 19 maio. 1987.  

 

ENERGIA NÚCLEO DE DANÇA. História. Disponível em: < h t t p : / / w w w . e n e r g i a 

nucleodedanca.com.br/>. Acesso em: 11 abr. 2010.   

 

ENERGIA NÚCLEO DE DANÇA. Energia Núcleo de Dança. Goiânia, 1986.  

 

________.Programa do espetáculo A maldição de Harlech. Goiânia, 1988. 

 

________. Programa do espetáculo Árias e Mosaico. Goiânia, 1987. 

 

________. Programa do espetáculo Dia e Noite. Goiânia, 1983. 

 

________.Programa do espetáculo Faces. Goiânia, 1987. 

 

________. Programa do espetáculo Furta-Cor. Goiânia, 1992.  

 

________. Programa do espetáculo Mágico Tempo Mágico. Goiânia, 1998.  

 

________. Programa do espetáculo Três Atos. Goiânia, 1984. 

 

________.Programa do espetáculo Sapatinhos Vermelhos e Álbum de Família. Goiânia, 

1991. 

 

_______. Projeto: Temporada 86. Goiânia, 1986.  

 

FARO, Antônio José. Novos coreógrafos num bom concurso. Jornal do Brasil, Rio de 

Janeiro, 31 maio. 1984. 

 

FONSECA, Vera Lúcia. Modismo é o início; o gosto vem depois. O Popular, Goiânia, 15 

mar. 1983. Caderno Dois.  

 

LIMA, Irlam Rocha. A dança, no DF, chega ao ginásio esportivo. [s.r.], Brasília. 1983. 

 

MONTEIRO, Silvana. Disciplina na ponta dos pés. Diário da Manhã, Goiânia, 18 mar. 1997. 

Caderno DM Revista. p. 07.  

 

MUSIKA, ARTE e beleza do balé. Jornal Opção, Goiânia, dez. 1978. 

 

MVSIKA! CENTRO DE ESTUDOS. Programa do espetáculo com Ana Botafogo, Solistas e 

Corpo de Baile do Musika – Centro de Estudos. Goiânia, 1978. 

 

OLIVEIRA, Gilberto de. Energia chega ao Rio. Diário da Manhã, Goiânia, 13 mai. 1984. 

 

PASSO COM Passo na Terça Popular. Folha de Goiaz, Goiânia, 07 dez. 1982. 

 

PINHEIRO, José Sebastião. Goiás está acordando para a sua cultura. [s.r.], Goiânia, [s.d.]. 

 

http://www.energianucleodedanca.com.br/
http://www.energianucleodedanca.com.br/
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_______; TOMÉ, Luísa. Assinado “pacote cultural”. O Popular, Goiânia, 19 mai. 1987. 

Caderno Dois. p. 21.  

 

QUANDO os homens caem na dança. Diário da Manhã, Goiânia, 06 dez. 1987. Caderno DM 

Revista. 

 

RODRIGUES, Conceição. O Energia arriscando em cima de suas próprias experiências. O 

Popular, Goiânia, 22 out. 1983. Caderno Dois. p. 19. 

 

TEM ESPETÁCULO hoje no Vianinha. Cidade de Ituiutaba, Ituiutaba, jul. 1984. Seção 

Agenda. p. 06. 

 

VICTOR NAVARRO ministra curso em Goiânia. [s.r.], Goiânia, 21 mar. 1983.  

 

 

4 – Acervo da academia Mvsika! Centro de Estudos – Goiânia / GO 

 

 

BEZERRA, Valbene. Experiência britânica para aprimorar a dança goiana. O Popular, 

Goiânia, 28 out. 1996. Caderno Dois. p. 03. 

 

_______. Bailarina ensina a perfeição do Kirov. O Popular, Goiânia, 26 out. 1999. Caderno 

Dois. p. 01. 

 

CAMARGO, Ecilene et al. Panorama da dança em Goiás. O Popular, Goiânia, 21 set. 1997. 

Caderno Dois, p. 01 e 05. 

 

MVSIKA! CENTRO DE ESTUDOS. Programa do espetáculo apresentado no Jóquei Clube 

de Goiás. Goiânia, 1977.  

 

_______. Programa do espetáculo Multitons. Goiânia, 1984.  

 

_______. Programa do 7º pequenos e grandes artistas: festival nacional de dança. Goiânia, 

1991.   

 

 

5 – Acervo da academia Studio Dançarte – Goiânia / GO 

 

 

ALUNOS DO Dançarte apresentam duas coreografias. O Popular, Goiânia, 09 nov. 1999. 

Caderno Dois. p. 06.  

 

AZEREDO, Rachel. Boas vindas. O Popular, Goiânia, 18 mar. 1993. Caderno Dois. Seção 

Artes e Espetáculos.  

 



169 
 

BEZERRA, Valbene. “A arte é a alma de um povo”. O Popular, Goiânia, 24 jan. 1996a. 

Caderno Dois. p. 08.  

 

_______. Balé em dois atos. O Popular, Goiânia, 24 jun. 1995a. Caderno Dois. p. 01.  

 

_______. Cuballet realiza curso de dança na cidade. O Popular, Goiânia. 1996b. 

 

_______. Dançando com arte. O Popular, Goiânia, 28 jun. 1993.  

 

_______. O Popular, Goiânia, 1998b. Caderno Dois. 

 

_______. Privilégio de poucos. O Popular, Goiânia, fev. 1995b.  

 

_______. Sugestões culturais para o próximo governo. O Popular, Goiânia, 06 set. 1994. 

Caderno Dois. p. 01.  

 

_______. Técnica e sensualidade. O Popular, Goiânia, 27 jun. 1995c. Caderno Dois.  

 

_______. Um clássico da dança. O Popular, Goiânia, 02 fev. 1996c. Caderno Dois. p. 01.  

 

BIS COREOGRÁFICO. s.r., Goiânia, 1990. 

 

CHEGA a Goiânia o “Cuballet”. O Popular, Goiânia, 09 jan. 1995. Caderno Dois. p. 02. 

 

CUBALLET sobre ao palco. Diário da Manhã, Goiânia, 20 jan. 1996. Caderno DM Revista. 

p. 01.  

 

DANÇAS ENTRAM no ritmo do Carnaval. Jornal Elo, Goiânia, já. 1998. p. 08. 

 

DE TIRAR o chapéu. O Popular, Goiânia, jun. 1989.  

 

EUSTÁQUIO, Natal. Cubanos dançam em Goiânia. Correio Brasiliense, Brasília, 07 jan. 

1995. Caderno Correio Dois.  

 

FREITAS, Elaine. Alucinações no palco do Rio Vermelho. Diário da Manhã, Goiânia, 10 

nov. 1999. Caderno DM Revista. p. 03. 

 

GOIANAS SE destacam em seminário de dança. O Popular, Goiânia, 09 ago. 1996. Caderno 

Dois. p. 08. 

 

GOIANOS e cubanos no mesmo balé. Diário da Manhã, Goiânia, 20 jan. 1996. Caderno DM 

Revista.  

 

GOIANOS em ritmo cubano. O Popular, Goiânia, 12 jan. 1995. Caderno Dois. p. 07. 

 

HOJE AINDA tem “Cassino”. O Popular, Goiânia, nov. 1990.  

 

HOMENAGEM ÀS bailarinas de Goiás. O Popular, Goiânia, 07 maio. 1998. Caderno Dois. 

p. 07.  
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HUMOR E drama. O Popular, Goiânia, abr. 1990. Caderno Dois.  

 

INVASÃO cubana, na ponta dos pés, de sapatilha e tutu. s.r., s.l., 1995. 

 

JAZZ antimanicomial. Espaço Psi: Jornal do Conselho Regional de Psicologia/ 9ª Região – 

GO/TO. ano VI. nº 23. s.l., nov/dez. 1999. Seção Curtas e Nossas. p. 04. 

 

JÚNIOR, Danin. Retrato do socialismo caribenho. O Popular, Goiânia, 03 fev. 1995. Caderno 

Dois. p. 07.  

 

LETÍCIA, Érika. Balé clássico com função social. O Popular, Goiânia, 27 fev. 1994. Caderno 

Dois. p. 05.  

 

LIMA, Ivair. Carmem, um triângulo amoroso no Teatro Goiânia. Diário da Manhã, Goiânia, 

24 jun. 1995. Caderno DM Revista. p. 01. 

 

________. Cuballet estréia O Lago dos Cisnes. Diário da Manhã, Goiânia, 02 fev. 1996. 

Caderno DM Revista. p. 05.  

 

LISBOA, Antônio. Música e gestos eloqüentes. s.r., Goiânia, maio 1990.  

 

LONGO, Malu. Na estrada para o Kirov. O Popular, Goiânia, 16 nov. 1996. Caderno Dois. p. 

01.  

 

________. Pas-de-deux clássicos. O Popular, Goiânia, 21 jan. 1995. Caderno Dois. p. 01.  

 

LOPES, Britz. Fomos salvos pelas vovós. O Popular, Goiânia, 16 nov. 1996. Caderno Dois. 

p. 02.  

 

MAGRELLO, Luiz Ricardo. Sangue latino. Correio, Uberlândia, 27 abr. 1996. Caderno 

Revista. 

 

MARCONI SAI na frente. O Popular, Goiânia, 05 out. 1998. p. 01.  

 

MARQUES, Isabel Azevedo. A dança para além da educação física. O Popular, Goiânia. 

1991. 

 

MORAIS, Karla Jaime. Surpreendente tradição. O Popular, Goiânia, 16 nov. 1996. Caderno 

Dois. p. 01.  

 

NOITE espanhola de sapatilhas. O Popular, Goiânia, 03 fev. 1995. Caderno Dois. p. 01.  

 

NOTA 10 com louvor. O Popular, Goiânia, 01 maio. 1990. Caderno Dois. Sessão Agenda 

Dois. 

 

NO RITMO solto do jazz. O Popular, Goiânia, 20 fev. 1988. Caderno Magazine. p. 04. 

 

O VÔO. O Popular, Goiânia, 06 ago. 1996. Caderno Dois. Seção Artes e Espetáculos.  
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OS NOVOS talentos de Goiânia. Top Plus Magazine: Revista do Flamboyant Shopping 

Center. nº 01. Goiânia: 1996. p. 10-11. 

 

“PAS DE deux” a la Fidel. O Popular, Goiânia, 17 jan. 1995.  

 

QUANDO A paixão pela dança revela-se na arte de ensinar. O Popular, Goiânia, 27 fev. 

1988. Caderno Magazine. p. 07.  

 

REZENDE, Arthur. Arte no Palco. O Popular, Goiânia, 27 jun. 1995a. Caderno Dois. Seção 

Agenda Dois.  

 

_______. No palco. O Popular, Goiânia, 01 maio. 1996. Caderno Dois. Seção Agenda Dois. 

p. 03. 

 

_______. Todo mundo dança. O Popular, Goiânia, 1995b. Caderno Dois. Seção Agenda 

Dois. 

  

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA /GO. Jornal da III Mostra SESI de Dança. Goiânia, 12 

a 16 jun. 1997. 

 

STUDIO DANÇARTE. s.r., Goiânia, 30 jan. 1993a.   

 

STUDIO DANÇARTE investe na cultura da dança e traz bailarina da Rússia. O Popular, 

Goiânia, mar. 1993b.  

 

STUDIO DANÇARTE. Disponível em: < h t t p : / / w w w . s t u d i o d a n c a r t e . c o m . 

br/encontro_curricgesela.html>. Acesso em: 26 jun. 2011.  

 

_______. Ballet Carmen. Goiânia, 1996.  

 

_______. Programa do espetáculo Alucinações. Goiânia, 1999.  

 

_______. Programa do espetáculo Carmem. Goiânia, 1995a.  

 

_______. Programa do espetáculo Composições. Goiânia, 1991a.  

 

_______. Programa do espetáculo Dança, Dance, Danza. Goiânia, 1991b. 

 

_______. Programa do espetáculo Dom Quixote. Goiânia, 1995b.  

 

_______. Programa do espetáculo do Grupo Passo e Compasso: Se me deixam falar / Pensão 

Brasil. Goiânia, 1990.  

 

_______. Programa do espetáculo Loucademia de Dança. Goiânia, 1991c. 

 

_______. Programa do espetáculo O Lago dos Cisnes. Goiânia, 1996. 

 

UM ESPETÁCULO imperdível. s.r., Goiânia, maio. 1991.  

 

http://www.studiodancarte.com.br/encontro_curricgesela.html
http://www.studiodancarte.com.br/encontro_curricgesela.html
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ZACARLOTTI, Marluce. Bota pra dançar. O Popular, Goiânia, 23 ago. 1993. Caderno Dois. 

p. 01. 

 

 

6 – Arquivo Histórico do Estado de Goiás 

 

 

AMANHÃ TERCEIRA apresentação do concurso das bonecas: prêmios, shows, sorvete às 

bonecas, outras atrações. O Popular, Goiânia, 19 mar. 1960.  

 

CLUBE SOCIAL da Imprensa. O Popular, Goiânia, 26 mar. 1958. 

 

GARANTIDO SUCESSO para o espetáculo de ballet. O Popular, Goiânia, 07 jun. 1961. 

 

GOIANIENSE TEVE noite de sonho. O Popular, Goiânia, 09 jun. 1961.  

 

MATINAL DE Gala será uma apresentação de arte e bom gosto. Diário da Tarde, Goiânia, 

15 jun. 1959.  

 

NOITE DE arte dia 5 no Cine Teatro Goiânia. O Popular, Goiânia, 30 maio. 1961. 

 

NORMA LÍLIA: “Guarani” foi o meu maior êxito. O Popular, Goiânia, 13 fev. 1959. 

 

Folha de Goiaz, Goiânia, 20 dez. 1959.  

 

Jornal de Notícias, Goiânia, 20 set. 1952.  

 

O Popular, Goiânia, 03 jun. 1961.  

 

TEATRO DE Emergência. Folha de Goiaz, Goiânia, 10 out. 1959. 

 

TEATRO DE Emergência será inaugurado com bailarinas. O Popular, Goiânia, 03 maio. 

1960.  

 

 

7 – Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 

 

 

AS FESTAS típicas da inauguração oficial de Goiânia constituirão espetáculo inédito. Jornal 

Cidade de Goiás, Cidade de Goiás, 22 mar. 1942. 
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8 – Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central 

 

 

PODE-SE DANSAR? Ou melhor pode um Mariano dansar? Jornal Brasil Central, Bonfim, 

15 fev. 1938. 

 

 

9 – Entrevistas 

 

 

ANDRADE, Leidy Emelia Escobar Sánchez. Leidy Emelia Escobar Sánchez Andrade: 

depoimento [set. 2010]. Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2010. 1 CD-ROM 

(67 min). Entrevista concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia. 

 

BARBOSA, Rodrigo Pederneiras. Rodrigo Pederneiras Barbosa: depoimento [out. 2010]. 

Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2010. 1 CD-ROM (64 min). Entrevista 

concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia em mesa redonda 

organizada com profissionais goianienses de dança.   

 

CLÍMACO, Tarcísio Teatini. Tarcísio Teatini Clímaco: depoimento [mar. 2011]. 

Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2011. 1 CD-ROM (89 min). Entrevista 

concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia.  

 

CONSORT, Ana Maria Alencastro Veiga. Ana Maria Alencastro Veiga Consort: depoimento 

[set. 2010]. Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2010. 1 CD-ROM (83 min). 

Entrevista concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia.  

 

CUNHA, Estércio Marquez. Estércio Marquez Cunha: depoimento [mar. 2011]. 

Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2011. 1 CD-ROM (82 min). Entrevista 

concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia.  

 

DOLGANOVA, Olga. Olga Dolganova: depoimento. [nov. 2010]. Entrevistadora: Rejane 

Bonomi Schifino. Goiânia: 2010. 1 CD-ROM (46 min). Entrevista concedida para dissertação 

de mestrado em história da dança em Goiânia.  

 

OLIVEIRA, Glacy Antunes de. Glacy Antunes de Oliveira: depoimento [out. 2010]. 

Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2010. 1 CD-ROM (85 min). Entrevista 

concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia.  

 

PEREIRA, Clotilde Souza Frausino. Clotilde Souza Frausino Pereira: depoimento [ago. 

2011]. Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2011. 1 CD-ROM (9 min). 

Entrevista concedida para dissertação de mestrado em história da dança.  

 

PINHO, Eurim Pablo Borges. Eurim Pablo Borges Pinho: depoimento [set. 2010]. 

Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2010. 1 CD-ROM (86 min). Entrevista 

concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia.  
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RESENDE, Tassiana Inês Stacciarini de. Taciana Inês Stacciarini de Resende: depoimento 

[out. 2010]. Entrevistadora: Rejane Bonomi Schifino. Goiânia: 2010a. 1 CD-ROM (172 min). 

Entrevista concedida para dissertação de mestrado em história da dança em Goiânia.  
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Anexo A 

 

Questões elaboradas para as entrevistas

 

 

 

1 – Como, quando e onde iniciou seus estudos em dança? 

 

2 – Quem foram seus professores? Como era o ensino? 

 

3 – Pode fazer um histórico de sua carreira como bailarino (a) / professor (a) / coreógrafo (a)?   

 

4 – Que tipo de trabalho desenvolveu / desenvolve no meio da dança? Você o vê integrado ao 

que se produz de dança na cidade? 

 

5 – Estudou e / ou desenvolveu carreira fora da cidade? Como isso aconteceu? 

 

6 – Por que retornou a Goiânia? (em caso de pessoas que desenvolveram carreira fora da 

cidade) 

 

7 – Por que decidiu se mudar para a cidade? Qual a oportunidade que vislumbrou na época? 

Acredita que estas oportunidades ainda existam? (em caso de pessoas que não são naturais de 

Goiânia) 

 

8 – Como se relacionava / relaciona com o meio da dança? Integra-se a outras pessoas, 

academias e instituições dentro da cidade? Como isso ocorre (ou por que isso não ocorre)? 

 

9 – Continua atuando neste meio? Se não, por que deixou a carreira / profissão? 

 

10 – Quais são as mudanças que considera mais significativas na sua trajetória profissional? E 

na dança feita em Goiânia? 

                                                 

 Lembro, aqui, que estas questões foram apenas norteadoras da (s) entrevista (s). Pretendi que elas fossem mais 

dirigidas pelas memórias do (a) entrevistado (a) que por elaboração de questões prévias minhas. Outras questões, 

contudo, surgiram no momento de cada entrevista, enquanto que elaboradas previamente não foram 

mencionadas.  
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11 – Como você enxerga o meio da dança na cidade? Os produtos artísticos elaborados, os 

profissionais da área, os alunos formados... 

 

12 – Como você elabora a trajetória da dança, enquanto arte, na cidade? Quais mudanças 

ocorreram, em sua perspectiva? Estas mudanças repercutiram na cultura local? 

 

13 – Qual a sua concepção de dança? E de cultura? Como vê a relação entre a dança e a 

cultura da cidade? 
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