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PREFÁCIO

Um desafio em ação…

A Universidade Federal do Pará surgiu em 1957 com a finalidade
de produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia. Essa
missão vem se cumprindo ao longo de seus 60 anos, e a universidade
atualmente possui uma população universitária de 60 mil estudantes,
sendo que, no ensino de graduação, a UFPA mantém no total 535
cursos, distribuídos entre ensino regular capital e interior com 253, no
PARFOR com 235 e na Educação à Distância com 47 cursos1.
A UFPA é grandiosa como a região que a abriga, pois a instituição
em muito contribui para tal grandeza ao investir no desenvolvimento
científico-tecnológico da Amazônia e colaborando à melhoria da
qualidade de vida de sua população, aproveitando toda a sua expertise
para promover equidade do conhecimento em diversos campos da vida
social e cultural da região, a qual é vista como uma das últimas fronteiras
naturais do planeta.
O desafio do desenvolvimento da Amazônia desde o início da
UFPA sempre foi uma provocação perene, já que, apesar dos esforços
realizados em seus 60 anos, a região ainda não conseguiu sair do
triste indicador de uma das regiões mais pobres do país. A UFPA tem
assumido compromissos em diversas áreas em consonância com as
políticas públicas, entre elas as políticas públicas de educação, com a
implementação de programas diversos, entre eles programas de formação
de professores, com destaque para o Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica – PARFOR, que, ao longo de oito anos,
1

Dados coletados no documento “UFPA 2016 em número, ano base 2015”,
disponível em: <www.ufpanumeros.ufpa.br/doc/UFPAemNumeros2016_
AB2015_final.pdf>.
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vem proporcionando o maior contingente de professores formados em
nível superior dos últimos anos que até 20132 já havia formado mais de
10 mil professores no referido nível.
Destaca-se que, a partir de 2010, o Plano Nacional de Formação
dos Professores da Educação Básica – PARFOR, coordenado pela
UFPA, implantou os cursos de Ciências da Arte, na forma de Artes
Visuais, Dança, Teatro e Música. A Licenciatura em Dança teve sua
primeira turma implantada em 2011, a qual aconteceu no município
de Castanhal, expandindo-se para Capanema, Santarém e Marabá, e
atualmente está formando professores em Mãe do Rio e Tucuruí.
A Escola de Teatro e Dança da UFPA – ETDUFPA tem
assumido o desafio de formar professores de Arte-Dança para uma
região entrecortada entre rios, igarapés e muitas florestas, e isso tem
sido intensificado pela impressionante produção acadêmica dos
professores, que, trazendo seus saberes e culturas, desenvolvem práticas
e investigações a partir de saberes da profissão que culminam em
estudos grandiosos, os quais resumimos em oito artigos que retratam a
realidade sociocultural do interior do Pará, estabelecendo relações com
o universo da dança.
Esta publicação representa em larga medida a quebra de um
paradigma, já que a dança, tradicionalmente, é parte de um repertório
cultural hegemônico, cujo lugar não está nas classes populares. Os textos
que seguem mostram que o lugar da dança é em todos os lugares e em
todas as camadas, desmistificando, dessa forma, essa expressão como
privilégio da elite ou como prática de corpos perfeitos, mas como forma
de manifestação universal.
Esperamos que nossa publicação colabore com pesquisadores das
linguagens da arte e demais áreas de conhecimento, pois o conteúdo dos
2

Informação disponível em: <www.aedi.ufpa.br/parfor/index.php/2013-1003-15-09-36/o-que-e-o-parfor>.
8

artigos mostra aspectos importantes sobre o currículo, a cultura popular
do Pará, o campo da Etnocenologia, a memória e a educação. Tudo
isso foi organizado não só pelos professores, mas principalmente pelo
coletivo dos alunos, visto que, nesta primeira edição, foram selecionados
artigos dos alunos do polo Marabá cujos Trabalhos de Conclusão de
Curso foram defendidos no segundo semestre de 2016.
Portanto, desejamos boa leitura e aproveitamento dos
conhecimentos em dança que passamos a apresentar, conduzindo-os a
uma caminhada pela riqueza da cultura da Amazônia paraense.

Belém, 10 de abril de 2017.
Prof. Dr. Jaime Amaral
Diretor da Escola de Teatro e Dança da UFPA
Prof. Msc. Carlos Dergan
Vice-Diretor da Escola de Teatro e Dança da UFPA
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INTRODUÇÃO
A TRAJETÓRIA DA LICENCIATURA EM DANÇA
NO PARFOR/ETDUFPA: FORMANDO PROFESSORES
DE DANÇA PARA A AMAZÔNIA
Fazer formação de professores em uma região de imensidão
continental, na qual habitam populações diversas e permeadas por igual
sociobiodiversidade, é um desafio que educadores das universidades
públicas do Estado do Pará assumiram ao implantarem o Plano de Ações
Articuladas Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, o
qual foi estabelecido pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que
teve por finalidade, em regime de colaboração com Estados, Municípios
e o Distrito Federal, a formação inicial e continuada de professores das
redes públicas que atuam na Educação Básica.
O referido programa nacionalmente tem conseguido resultados
expressivos em relação à execução de seu objetivo principal, que é
formar professores em nível superior à Educação Básica, que, segundo a
Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES,
órgão vinculado ao Ministério da Educação – MEC, nos anos de 2014
e 2015 matriculou 52.008 professores, sendo que, destes, 12.103 são
concluintes (CAPES, 2015).
Ainda sobre o desafio de formar professores na região amazônica,
o coletivo das universidades públicas do qual participava a Universidade
Federal do Pará – UFPA, Universidade do Estado do Pará – UEPA,
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA e a Secretaria de Estado
de Educação – SEDUC reuniu-se no Fórum Estadual Permanente de
Apoio à Formação Docente, movimento que deu origem ao Protocolo
SEDUC-IES, assinado em 2006, que tinha por finalidade formular
proposições e procedimentos a serem implementados conjuntamente
11
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no ensino público, visando à melhoria da educação pública no estado
do Pará (PARÁ, 2009).
Nesse documento, revelou-se que só no Estado do Pará, existiam
125 mil funções docentes exercidas por profissionais sem a qualificação
adequada para atuar na Educação Básica, sendo esse motivo mais
do que suficiente para implantação de um programa que agisse de
forma emergencial a fim de qualificar os professores do Pará com a
oferta de cursos de graduação e pós-graduação que considerassem
as peculiaridades geográficas de acesso à Região Amazônica e que
atendessem às características e peculiaridades dos sujeitos, perfil do
profissional e tipologia de oferta de cursos intensivos/extensivos em um
estado entrecortado por rios, igarapés e florestas que potencializavam o
cenário sociopolítico a ser enfentado.
Particularmente, a UFPA, ao longo de seus 59 anos, acumulou a
experiência de interiorizar cursos superiores, mas ainda assim formar
professores por todo o estado representava uma peleja a ser encarada,
uma vez que era considerável o número de professores a serem
formados. Passados sete anos de implementado o Plano Decenal de
Formação Docente do Estado do Pará que deu origem ao Plano de Ações
Articuladas Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR
no Pará, observa-se que essa instituição acolheu o referido programa
em todos os seus seguimentos, revelando que até 2014 abriu 391 turmas
que atenderam mais de 10.473 professores-cursistas (PARFOR, 2015).
O desafio só cresceu, considerando que, a partir do momento
em que a UFPA aceitou partilhar com as demais universidades públicas
a luta pela formação de professores, era chegada a hora de implantar
os cursos de licenciatura em lugares fora da sede, cuja empreitada
era formar docentes, e não bacharéis na função de professor, e isso
implicava criar Projetos Pedagógicos de Cursos com a identidade
que representasse o chão da sala de aula, e o principal: interiorizar
professores, doutores e mestres que levassem formação com qualidade
socialmente referenciada.
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Essa tem sido a conquista diária dos cursos de licenciatura do
PARFOR implantados pela UFPA, já que os mais de 10 mil professores
que integram o programa estão fazendo parte da maior experiência
de formação de professores no Brasil, da qual a UFPA é uma das
protagonistas e tem exigido um esforço coletivo, tanto de professores,
coordenadores, bolsistas, como de professores-cursistas que enfrentam
tempos marcados por uma crise fiscal e política que se agrava aos nossos
olhos e que ameça a continuidade do programa. Mas não há desafio sem
luta, e nossa arma são as competências de todos os protagonistas e os
resultados alcançados.
Dentre os cursos implantdos pela UFPA, a Licenciatura em
Dança inicia sua trajetória a partir de 2011, com a implantação de
uma turma no município de Castanhal, a qual contou com 13 alunos.
Posteriormente, a referida licenciatura foi implantada em Capanema,
com 12 alunos, em Santarém, com 25 alunos, e em Marabá, com 18
alunos, perfazendo 68 alunos egressos. Atualmente, a Licenciatura em
Dança tem duas turmas em andamento, uma em Mãe do Rio com 20
alunos e uma em Tucuruí com 10 alunos.
O PPC do Curso de Licenciatura em Dança de 2011 está assentado
em princípios metodológicos que dão ênfase aos estudos educacionais,
poético-artísticos amazônicos, nos estudos históricos e etnográficos
de diferentes gêneros de dança, nos estudos anátomo-cinesiológicos
e nas práticas de criações contemporâneas em dança. Partindo dessa
premissa, o objetivo estabelecido para o curso foi de formar professorespesquisadores em Dança, em nível superior, aptos a atuar na Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Educação Profissional do nível da
Educação Básica, de instituições públicas e privadas e outros segmentos
que requeiram esse profissional qualificado, além de possibilitar a
continuidade de sua formação de professor-pesquisador em Dança em
programas de pós-graduação em Artes e áreas afins, tendo essa formação
apoiada na realidade amazônica, na criação artística e na pesquisa.

13

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

Do ponto de vista dos preceitos que norteiam a Licenciatura
em Dança pelo PARFOR/ETDUFPA no estudo do corpo, com foco na
pedagogia da dança, tal princípio abarca a reflexão filosófica do corpo,
acerca de sua história, sua estrutura anátomo-cinética, sua capacidade
criativa e expressiva, seus aspectos sensoriais e psicológicos, busca
compreender esse corpo em sua totalidade, como um território que agrega
experiências sociais, políticas e culturais, ganhando fundamentação a
partir de referenciais teóricos específicos, considerando que a produção
acadêmica de estudiosos tem revelado importantes questões referentes
ao corpo, com propósitos pedagógicos centrados na educação integrada,
na qual a mente é valorizada em sintonia com o corpo.
A definição desse princípio tem sua razão, uma vez que é
necessária na atualidade a reflexão do marcador cartesiano “penso,
logo existo”, no qual Descartes enalteceu a mente em prejuízo do corpo.
Assim, é possível observar que o ser humano passou a ser visto como
um ser pensante e possuidor de um corpo que deveria ser controlado
e disciplinado, em favor do intelecto. Com este pensamento dualista,
o sujeito passou a ser percebido como interioridade (alma, a mais
valorizada), e o corpo passou a ser entendido como exterioridade,
aquele que faz a mediação entre o ser humano e o mundo e, portanto,
parte secundária nessa relação.
A proposta ao Curso de Licenciatura em Dança não coaduna
com essa forma de ver o corpo e traz outras concepções, cujos enfoques
consideram o indivíduo como um ser complexo, uma vez que nos
propomos a quebrar paradigmas que trabalham sob a égide do ensino
da dança de maneira mecanicista, no qual a busca da técnica virtuosa e
homogênea chega a ser privilegiada, em detrimento da consciência do
corpo expressivo, perceptivo e reflexivo.
Dessa forma, o processo de transição que o discurso do corpo
atravessou, ao longo do tempo-espaço, desde o pensamento clássico
até a pós-modernidade, refletiu sobre as mudanças da concepção da
pedagogia da dança. O “novo” pensamento acompanha o corpo que
14
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dança como um ser total, o que nos faz repensar sobre o sistema de
valores e de ideias concebido desde o século XVIII, a exemplo do
modelo europeu de dança clássica, adotado por muitas academias de
dança cujo ensino é quase sempre restrito ao adestramento mecânico.
O Projeto do Curso de Licenciatura em Dança/PARFOR/
ETDUFPA, com toda a particularidade que lhe cabe, observa o
mecanismo evolutivo do corpo, como uma ferramenta fundamental
no processo de ensino-aprendizagem, com ações de caráter consciente,
sensível, inteligível. Outra observação importante que orienta a referida
licenciatura são as abordagens corporais, com ênfase nos elementos
da psicocinética, direcionados ao ensino da dança, pontuando que as
funções que compõem a estrutura do esquema corporal são a função de
interiorização, de segmentação corporal, de lateralidade, de coordenação
óculo-manual e de dinâmica geral.
Destaco que é vasto o referencial teórico que embasa o curso,
o qual é baseado nas teorias de Damásio (1976), Foucault (1984),
Maffezoli (1995), Bakhtin (2002), Marques (1999), Sérgio (1998),
Aza (1999), Loureiro (2001), Merleau-Ponty (1999), entre outros que
igualmente são utilizados na discussão do corpo, no entrecruzamento
com outras áreas do conhecimento para contemplar o ato da dança.
Nessa perspectiva, o projeto pedagógico tem no corpo humano o
principal eixo de estruturação e elaboração de uma pedagogia voltada
para a dança; um modelo de ensino que parte, primeiro, da cultural
local, mas que pretende, também, abordar a dança em outros contextos
e culturas.
Um importante destaque precisa ser feito às manifestações da
cultura popular local, as quais são consideradas elementos reveladores
de estéticas, pensamentos e vivências que se transformam em poéticas e
que fazem parte de ações que podem e devem ser inseridas no contexto
educacional. Sua significação e valoração encontram-se nas relações
entre os gêneros de dança considerados mais tradicionais e outras
poéticas e estéticas com tendências fortemente contemporâneas.
15
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A opção por utilizar as manifestações da cultura popular nos
conteúdos do curso tem influenciado fortemente os objetos de pesquisa
dos alunos ao elaborarem seus trabalhos de conclusão de curso, os
quais têm gerado descobertas importantes para além do folclore, já que
tais objetos investigaram comportamentos espetaculares propiciados
pelos elementos da cultura popular paraense dos municípios de onde
se originam os alunos do curso. Ao propormos uma educação integral
do corpo, concebido aqui como sistema, incluímos não apenas a
subjetividade do indivíduo, mas também a cultura e o ambiente que
o circundam. A complexidade permeia o pensamento das metáforas
corporais e a sua relação com a evolução e o desenvolvimento da dança.
Acredito que esses sejam motivos mais do que suficientes para
deflagrarmos esta publicação, a qual tem por objetivo divulgar a
produção acadêmica recente dos professores cursistas da Licenciatura
em Dança do PARFOR/ETDUFPA. Com o título de “Dança, Educação,
Memória e Etnocenologia: Implicações curriculares na formação
do professor de dança do PARFOR no Estado do Pará”, constituise uma coletânea que apresenta os fundamentos e experiências no
desenvolvimento do currículo da formação de professores de dança
pelo Plano de Ações Articuladas Formação de Professores da Educação
Básica – PARFOR, organizados a partir da (e em função da) diversidade
cultural da Amazônia, tendo como marcadores a educação, a dança, a
memória e a etnocenologia.
Isso implicou problematizar o papel da dança em contextos
diversos e sua relação com a cultura amazônica e o desafio de formar
professores-pesquisadores-intérpretes no campo da arte. Como
resultado, pretende-se dispor de um conjunto de reflexões contributivas
para o avanço da formação do professor comprometida com o
desenvolvimento humano em sua plenitude.
A obra apresenta três capítulos, de acordo com os marcadores
anunciados no título. No marcador Dança e Educação, apresenta-se o
artigo “A trajetória da Licenciatura em Dança no PARFOR/ETDUFPA:
16
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Formando professores de dança para a Amazônia”, de Ana Cristina Freire
Cardoso, o qual reflete o processo histórico e político de implantação do
PARFOR e o desenvolvimento da Licenciatura em Dança a partir da
análise de seu PPC e também prefacia todos os estudos contidos nesta
obra. Ricardo Augusto Gomes Pereira escreveu o artigo “Nas águas da
experiência de pesquisa em dança: a preamar da Licenciatura em Dança
do PARFOR/ETDUFPA e argumenta sobre sua experiência como
professor e pesquisador no referido programa. Sandriana Rodrigues
da Silva, aluna do polo Marabá, escreveu o artigo “Plano de Ações
Articuladas Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR:
Implicações das concepções de currículo no curso de dança”, como
resultado do seu TCC.
No marcador Dança e Memória, os textos tratam da memória
dançante dos alunos e sua relação com o local cultural de sua formação/
constituição de pessoa, além de mostrar outras memórias, como a de
idosos. No artigo “Memórias dançantes e trajetória de si: A poética
do corpo dos participantes do centro dos idosos de Maracajá - Novo
Repartimento - PA”, a aluna Maria Elizabete Melo de Sousa e o Prof.
Msc. João Carlos Dergan refletem as lembranças dançantes de idosos da
localidade de Maracajá/Novo Repartimento. Joana D’arc Leite Medeiros
e a Prof. Dr. Maria Ana Azevedo escreveram o artigo “No batuque dos
tambores: A espetacularidade do samba de cacete na Vila de Calados”,
que tratou da temática Espetacularidade do Samba de Cacete na Vila de
Calados Baião-Pará: A dança popular no cotidiano da escola “José Corrêa
de Medeiros”, objetivando intensificar a importância, o reconhecimento
e a valorização dessa manifestação para a comunidade, com a finalidade
de elucidar nessa perspectiva o contexto cultural, social e educacional e
suas relações, considerando o homem como ser cultural, construtor de
sua história. Isaias Lima e o Prof. Dr. Jaime Amaral escreveram o artigo
“Bailando na Assembleia de Deus na Vila Bradesco em Conceição do
Araguaia - Pará”, que tratou da Matriz Religiosa da Dança evangélica
para a compreensão do desenvolvimento dessa linguagem artística na
17
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igreja Assembleia de Deus, na Vila Bradesco, município de Conceição
do Araguaia, sobre o qual se procurou buscar na pesquisa bibliográfica
e de campo as raízes culturais dessa manifestação no meio religioso para
identificar as origens do dançar entre o povo.
No marcador Dança e Etnocenologia, os textos abordam aspectos
importantes dessa ciência, destacando sua complexidade e inserção,
especialmente nas manifestações culturais da Amazônia, sobre o qual
o Prof. Dr. Jaime Amaral e o Prof. Msc. Ricardo Pereira apresentam um
ensaio centrado na etnocenologia, corpo e dança como marcadores de
uma transformação caracterizada pela tomada de consciência de si e do
mundo que os cercava do qual se originaram seus objetos de pesquisa
no PARFOR Licenciatura em Dança ETDUFPA. Otacília Rodrigues e a
Prof. Dra. Eleonora Leal elaboraram o artigo “O protagonismo juvenil
na quadrilha: Processo de formação dos brincantes e de criação das
personagens noiva e viúva do Grupo Fumaça no Rabo de ItupirangaPA”, que tratou da necessidade de o jovem reconhecer a importância da
sua cultura, para seu contexto social. Para isso, buscaram desenvolver
uma pesquisa de cunho qualitativo com a Quadrilha Fumaça no Rabo,
da cidade de Itupiranga-Pará, cujo público é voltado ao processo
socioeducativo do protagonismo jovem. Finalizando esse marcador,
Elenildes de Andrade Oliveira e o Prof. Dr. Éder Jastes escreveram o
artigo “Espetacularidade do festejo de Santo Antônio: A poética dos
corpos devotos/brincantes em Itupiranga – PA”, que tratou da temática
espetacularidade do festejo de Santo Antônio: A poética do corpo
rezante\brincante em Itupiranga, o qual teve por objetivo compreender
as espetacularidades dos corpos rezantes\brincantes.
Esperamos, com esta publicação, além de divulgar os preceitos
que norteiam a Licenciatura em Dança PARFOR/ETDUFPA, mostrar
os resultados do curso nesses sete anos de programa e sua produção
acadêmica, que demonstra compromisso de todos os envolvidos com a
ampliação da área de arte na Educação Básica amazônica.
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NAS ÁGUAS DA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA
EM DANÇA: A PREAMAR DA LICENCIATURA
EM DANÇA DO PARFOR/ETDUFPA
Ricardo Augusto Gomes Pereira1
Carlos Jorge Paixão2
“A música na praça, o boi fazendo graça
é Ronaldo e seus meninos ensinando a nação
que o futuro tá no centro da cultura,
da cultura popular.
E taca carimbó de Pinduca, de Lucindo,
Cupijó, Verequete, Pavulagem dos meninos,
Eduardo, Taynara e Cavalero
vão tocar no Preamar, Preamar.”
A força que vem das ruas – Almirzinho Gabriel

1 A PREAMAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PARÁ
Na região amazônica, a preamar acontece com a cheia diária
dos rios que serpenteiam e entrecortam a região e renovam a vida das
matas, da fauna, das pessoas que vivem desse ciclo que dia após dia
criam e recriam seus modos de vida e sustento daquilo que o rio lhes
dá. Esse fenômeno se entrelaça com a cultura amazônica de maneira
profunda, uma vez que é na preamar que se forjaram mitos e lendas
1

2

Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional (UNITAU). Mestre em
Educação (PPGED/ ICED/ UFPA). Doutorando em Educação (PPGED/
ICED/ UFPA). Professor Colaborador do PARFOR (ETDUFPA/ UFPA).
Professor do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal
do Pará. Pós-Doutor na Área de Concentração: Filosofia e História da
Educação da FE/UNICAMP, Campinas - São Paulo. Coordenador do
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Teorias, Epistemologias e Métodos da
Educação – EPsTEM/UFPA. Professor pesquisador PARFOR (ICED).
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que povoam o imaginário da região, o Boto nas noites de lua cheia,
a Matinta que pede tabaco, a Cobra Grande que passeia pelos rios
amazônicos, a Mãe d’Água protetora dos igarapés, enfim, tudo começa
e termina na preamar, porque é nela que o fluxo das águas comanda as
vidas de ribeirinhos, quilombolas, indígenas, o povo da Vila da Barca,
parte do Jurunas e do Guamá, Icoaraci e Outeiro.
Eis a origem da cultura popular amazônica que nasce na preamar
e se torna uma pororoca que se manifesta no carimbó que invade nossas
almas e, como o samba, só não arrasta o pé quem já morreu, nem no céu
dá para ficar quieto já que lá estão fazendo a festa com mestre Lucindo e
Verequete, que chama Mariana e as sereias do mar para rodar suas saias
floridas no salão das estrelas e, como bem afirma o poeta, “ensinando a
nação que o futuro tá no centro da cultura, da cultura popular”.
Isso mesmo! Nós acreditamos nisso e fomos formar professores
que traziam tudo isso em suas histórias de vida. Isso representava uma
saída da zona de conforto, pois a formação de professores em dança
para pessoas que desde criança faziam ballet clássico ou tiveram acesso
a técnicas de Jazz, dança contemporânea ou mesmo danças parafolclóricas que constituíram aprendizagens importantes à ensinagem
da dança era muito fácil, pois esse ensino se constituiria apenas em
aprofundamento do que já se sabia, e isso não é nenhum demérito. Mas
o desafio era outro: que pessoas eram essas, que, presentes nas salas
de aula, não tinham nenhuma aproximação com o universo da dança?
Como ensinar técnicas de dança para quem nunca teve uma iniciação?
Que corpos eram esses que iam se aventurar a dançar?
Acredito que essas questões se replicavam por todo o PARFOR,
e não somente sobre a Licenciatura em Dança, já que, apesar de anos
de interiorização da UFPA, a instituição e seus vários institutos nunca
tinham formado tantos professores em tão pouco tempo, sobretudo
com os mesmos requisitos que norteiam a formação em Belém. No
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entanto, uma coisa era importante atentar em relação ao PARFOR: era
a formação docente, já que formar professores significava aperfeiçoar
as habilidades para atuação em sala de aula, marcadamente reflexiva,
metodológica e procedimental do currículo, diferente de uma formação
bacharelesca revestida de licenciatura.
A Licenciatura em Dança e os demais 19 cursos implantados
pela UFPA para formar professores foram desafiados a saírem do
conforto da sede e adentrarem nos municípios do Pará que iam além da
Universidade Multicamp, já que foram solicitadas turmas em Gurupá,
Mãe do Rio, Jacundá, Jacundá, Portel, Melgaço e tantos outros que
nunca tiveram a oportunidade de uma universidade chegar em seus
territórios. Isso é que pode ser chamado de uma preamar da formação
de professores ou, como diz Tracy Chapman3,
Você não sabe?
Melhor você correr, correr, correr…
Oh, eu te disse, é melhor correr, correr, correr, correr…
Porque finalmente as mesas estão começando a virar
Estão falando numa revolução
Sim, finalmente as mesas estão começando a virar
Estão falando numa revolução, oh, não
Estão falando numa revolução, oh, não.
Mesmo sob uma crise fiscal que ameaça sua continuidade,
mesmo com uma Proposta de Emenda à Constituição - PEC 241, que
reduz gastos com educação e saúde por 20 anos, o PARFOR segue
resistindo, não mais como uma política pública de governo, mas como
um compromisso das universidades, em especial das universidades
públicas da Amazônia paraense, que, ao formar professores, estão
3

Música “Talkin’ Bout A Revolution”, de 1988.
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promovendo uma revolução silenciosa ao referenciarem socialmente a
qualificação de professores no lugar em que atualmente, como afirma
Tracy, “as mesas estão começando a virar”… Nós acreditamos nisso…
LICENCIATURA EM DANÇA: UMA EXPERIÊNCIA PARTICULAR
E COLETIVA DE FORMAR PROFESSORES DE DANÇA
A Licenciatura em Dança é uma célula pequena e poderosa
que desde sua concepção em seu Projeto Pedagógico já anunciava
para que veio ao definir que formaria em nível superior professorespesquisadores que iriam atuar na Educação Básica do Estado do
Pará com a possibilidade de continuar seus estudos em nível de pósgradual lato e stricto senso, tudo isso apoiado na premissa da realidade
amazônica, na criação artística e especialmente na pesquisa (PPC/
PARFOR/ETDUFPA, 2011).
Como dito, o desafio de formar professores de arte em um estado
amazônico não é tarefa fácil, uma vez que a dimensão geográfica e o
difícil acesso a meios de comunicação, transporte, logística e material
para o desenvolvimento do curso se apresentavam como desafios
que foram encarados pela coordenação e pelos professores efetivos e
contratados como um compromisso com a expansão da dança, não
somente como componente curricular, mas como uma prática de
vida que é direito de todo cidadão. Daí a convenção de que o eixo que
nortearia a formação seria o corpo, considerando que o entendimento
dos professores da Licenciatura em Dança na elaboração de seu PPC era
de que “a produção acadêmica de estudiosos tem revelado importantes
questões referentes ao corpo, com propósitos pedagógicos centrados
na educação integrada, onde a mente é valorizada em sintonia com o
corpo” (PPC/PARFOR/ETDUFPA, 2011, p. 29).

26

DANÇA, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E ETNOCENOLOGIA
Implicações na formação do professor de dança do PARFOR do Estado do Pará

Essa concepção fundamentava-se na ideia de superação da
dualidade entre corpo e mente proposta por Descartes no século XVIII,
quem compreendia que esses dois elementos não se misturavam e que
o corpo assumia posição secundarizada diante da mente. O PPC da
Licenciatura em Dança ao longo da execução do curso quebrou essa
concepção ao buscar a técnica virtuosa em detrimento da técnica por
ela mesma. Essa noção de técnica coaduna o pensamento deleuziano
de seus círculos de virtualidades que se assentam sobre o que é atual,
uma vez que “todo atual rodeia-se de círculos sempre renovados de
virtualidades, cada um deles emitindo um outro, e todos rodeando e
reagindo sobre o atual” (DELEUZE, 1996, p. 49).
Desse modo, Deleuze não se refere à virtualidade na perspectiva
de valores, mas a algo real que não pode ser visto, porém sentido. A
, em seu PPC, entendia que a formação atingiria pessoas que nunca
tiveram acesso às técnicas de dança, mas que deveriam ser formadas
para essa função, então a saída era encontrar uma metodologia que não
prescindisse da técnica, entretanto que fosse além disso, atingindo a
“[…] particularidade que lhe cabe, entendendo o mecanismo evolutivo
do corpo, como uma ferramenta fundamental no processo de ensino
aprendizagem, com ações de caráter consciente, sensível, inteligível”
(PPC/PARFOR/ETDUFPA, 2011, p. 30).
Entendo que é isso que insere a Licenciatura em Dança do
PARFOR/ETDUFPA nos círculos de virtualidades deleuzianos,
já que formar professores sem uma prática efetiva de dança e fazêlos compreender que sua necessidade se coaduna com que Deleuze
(1996, p. 49) afirma ao expressar que “no centro da nuvem do virtual
está ainda um virtual de ordem mais elevada… cada partícula virtual
rodeia-se de seu cosmo virtual, e cada uma por sua vez faz o mesmo
indefinidamente […]”.
Mas que corpos foram formados pela ETDUFPA no PARFOR?
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Turma de Licenciatura em Dança de Santarém (2012).

Fonte: Facebook Licenciatura em Dança Santarém. Acesso em: 10 out. 2015

Acredito que a imagem responda à pergunta, pois os corpos que
se apresentam na imagem vão além do virtual deleuziano, cuja forma
é marcada por mulheres e homens que traduzem os quilombos, furos,
estradas, florestas com toda a bagagem cultural que lhes permitiu a
docência-pesquisa anunciada nos objetivos do curso.
Observo que essa imagem é para além da virtualidade, já que não
se tem corpos perfeitos moldados pela técnica exaustiva do exercício
físico ou da dança, mas aquilo que Deleuze chamou de corpo sem
órgãos, no qual existe um plano de consistência, e não propriamente
técnica apurada no qual
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[…] os princípios, como forças, essências, substâncias, elementos,
remissões, produções; as maneiras de ser ou modalidades como
intensidades produzidas, vibrações, sopros, Números. E enfim a
dificuldade de atingir este mundo da Anarquia coroada, se se fica
nos órgãos, […] (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 19).

Sem prescindir do ensino da técnica, a Licenciatura em Dança,
pautada no eixo do corpo, preocupou-se em desenvolver uma pedagogia
própria para essas turmas de forma a fazer com que a dança fosse uma
maneira de refletir sobre sua existência e que dela é que emergem as
forças aparentemente anárquicas, mas que representam a compreensão
de si no mundo, o seu mundo, do qual emerge a cultura local, e as
“manifestações da cultura popular local são consideradas elementos
reveladores de estéticas, pensamentos e vivências que se transformam
em poéticas e que fazem parte de ações que podem e devem ser inseridas
no contexto educacional” (PPC/PARFOR/ETDUFPA, 2011, p. 31).
A minha experiência como professor-colaborador do programa
deu-se ministrando as disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I,
II e Metodologia da Pesquisa Aplicada à Dança, ministradas em todos
os municípios, por meio das quais testemunhei a transformação de
corpos e pessoas que ao longo da formação entenderam que dança é
uma atitude, e não simplesmente a aprendizagem de técnicas.
Assim, essas concepções, implícita ou explicitamente, mostram
a seriedade com que essa formação é desenvolvida, já que o coletivo
dos docentes que atuam na licenciatura realiza plenamente seu papel de
professor-pesquisador que está na base do curso, evidenciando, assim,
o trabalho de ensino-pesquisa-extensão que acontece em um grande
processo investigativo a partir das identidades amazônicas, como se
pode observar na figura 1, na qual o Prof. Dr. Éder Jastes ministra aula
prática com a turma de Marabá no município de Itupiranga, às margens
do Rio Tocantins.
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Figura 1: Turma de Marabá em aula prática da disciplina Manifestações
Espetaculares Brasileiras com o Prof. Dr. Éder Jastes em Itupiranga.

Fonte: Edilene Brito (2015).

Na figura 2, observa-se a presença de Pai e Mãe de Santo na defesa
de TCC da aluna Vanda Melo, a qual analisou a presença de Terreiros e
da Festa do Divino no Bairro de São Felix, em Marabá.
Figura 2: Wanda Melo na defesa do TCC sobre Terreiros e a Festa do
Divino no Bairro de São Felix. Na foto, observa-se a presença de Pais e
Filhas de Santo.

Fonte: Edilene Brito (2016).
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Dessa forma, a identidade amazônica em sua multiplicidade tem
permeada a execução do currículo da Licenciatura em Dança ou, como
afirma Paes Loureiro (2001) na obra “Cultura amazônica: Uma poética
do imaginário”, o trabalho que considera a cultura amazônica tem que
ponderar que em qualquer manifestação o homem não está dissociado
da natureza, na qual “perdura ainda uma harmonia, mesmo entrelaçada
de perigos, e se vive em um mundo que ainda não foi dessacralizado;
em que o coração vive ardoroso do espírito e no qual brota ainda aquele
leite e mel das sagradas origens” (LOUREIRO, 2001, p. 27).
Como docente dessa licenciatura, observo que o processo
desenvolvido no curso traz consigo a marca de cada aluno e sua
identidade, pois suas aprendizagens são registros de seus modos de vida
e principalmente da cultura que os nutre, mostrando, dessa forma, que
o texto do PPC se materializa na pesquisa realizada pelos alunos,
Ao propormos uma educação integral do corpo, concebido
aqui como sistema, incluímos não apenas a subjetividade do
indivíduo, mas também a cultura e o ambiente que o circundam.
A complexidade permeia o pensamento das metáforas corporais
e a sua relação com a evolução e o desenvolvimento da dança
(PPC/PARFOR/ETDUFPA, 2011, p. 31).

No entanto, é preciso observar que a dança no contexto
do currículo da educação básica insere-se em um contexto de
secundarização extrema, potencializado pela atual reforma do Ensino
Médio que relegou o ensino da arte à condição de disciplina optativa e
que historicamente essa situação de clara apartação diante de disciplinas
com maior carga horária no currículo, ficando esta em um plano
inferior na preferência de estados e municípios. Reis (2003) salienta
que, mesmo com os avanços que a área de artes teve a partir da LDBEN
e dos PCN’s, a referida área ainda é subalternizada na organização
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curricular das unidades escolares brasileiras, já que, além de cargas
horárias diminutas, o autor referenda que,
[…] o ambiente físico e a dinâmica de funcionamento de muitas
escolas, emerge a impressão de que muitos agentes educativos
(professores, alunos e outros profissionais envolvidos com o
trabalho escolar) ainda vivem em meados do século passado,
principalmente quando confessam que não sabem mesmo o quê
ensinar e para que aprender arte na escola (REIS, 2003, p. 65).

A observação do referido autor aponta um dos muitos desafios
que a área de artes vive e que nos fazem compreender a baixa preferência
pelos cursos dessa área no âmbito do PARFOR. Na Universidade Federal
do Pará, o programa oferta 391 turmas, sendo que as turmas de dança
são apenas duas, localizadas em Mãe do Rio e Tucuruí, representando
0,7% das turmas em funcionamento no referido programa.
Sobre a formação de professores oferecida pelo PARFOR, Santos
(2015) aponta que, mesmo que os cursos mais procurados por estados
e municípios camuflam exigências quanto ao desempenho dos alunos
e a consequente culpabilização do professor pelo fracasso do ensino,
ressaltando que “o professor sofre as pressões advindas da postura do
discurso oficial de centralizar a qualidade da educação no papel do
professor” (SANTOS, 2005, p. 96).
A análise sobre a Licenciatura em Dança, sua história no âmbito
da UFPA/ICA e ETDUFPA, sua situação em relação ao PARFOR
demonstram a seriedade com a gestão de ambas as versões do curso
que se mostram organicamente integradas e comprometidas com o
desenvolvimento da Amazônia e com a valorização de sua cultura e
identidade através dos sujeitos que trazem consigo as marcas dos rios,
florestas e ancestralidades diversas.
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UM PERCURSO QUE CONTINUARÁ EM CADA PROFESSOR
CURSISTA…
Peço permissão para finalizar este texto apresentando uma
imagem que considero simbólica e que representa que os esforços de
todos os professores não foram em vão…
Turma da Educação Infantil Professor Nazareno Favacho
em Marapanim em uma aula de dança.

Fonte: Facebook Nazareno Favacho (2016).

Através dessa imagem, podemos ter a certeza de que a licenciatura
está cumprindo seu papel na direção de formar professores para efetiva
docência, pois não são professores bailarinos, mas professores que
fazem da sua docência uma oportunidade de educar o corpo mediado
pela cultura, trazendo corpos verdadeiros, modelados pela realidade.
33

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

Como é possível observar nas figuras, a prática pedagógica dos
egressos da Licenciatura em Dança não é guiada pela ordem técnica,
mas por elementos relacionados à subjetividade do ato de interpretar,
sobre o qual Bião (2007, p. 2) considera outras formas de construção das
artes dos espetáculos que traduzem a vida cotidiana ou “as formas de
vida cotidiana, quando pensadas enquanto fenômenos espetaculares”.
Essas formas de fazer dança permeadas pela prática pedagógica,
como se pode observar na figura exposta pelo professor Nazareno
Favacho em seu Facebook, a dança não é só movimento, mas também
atos de linguagem cênica, sobre a qual Mendes (2010, p. 113) assinala
que “essa condição não diz respeito unicamente ao sentido temporal,
mas refere-se, sobretudo, ao sentido estético da dança enquanto
linguagem artística”.
Prática e formação se confundem nas experiências dos
professores que desenvolvem um modo de fazer dança diferenciado,
mas relacionado à experiência humana com a cultura e com o cotidiano,
já que a beleza reside na experiência estética produzida. Barreto (2004,
p. 76) reafirma essa percepção, uma vez que “o sentido da dança é
próprio da existência humana. Por isso só é possível compreender este
sentido na experiência da beleza ou ainda nas experiências educacionais,
recreativas ou ritualísticas”.
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PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
PARFOR: IMPLICAÇÕES DAS CONCEPÇÕES DE
CURRÍCULO NO CURSO DE DANÇA
Sandriana Rodrigues da Silva4
Ricardo Augusto Gomes Pereira5

INTRODUÇÃO
Este texto apresenta uma análise a partir de referenciais teóricos
sobre a concepção de currículo que está presente na formação de
professores de dança, a qual buscou especificamente compreender
a relação entre currículo e formação no Plano de Ações Articuladas
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR/ETDUFPA na
Licenciatura em Dança, assim como refletir sobre as implicações de tais
teorias no desenvolvimento do currículo adotado nessa Licenciatura,
discutindo a relevância do projeto a partir do olhar avaliativo sobre
a política de formação dos profissionais da educação vigente hoje no
Brasil.
Para o alcance desses objetivos, a pesquisa se desenvolveu a partir
de uma abordagem qualitativa que, na visão de Ludke e André (1996, p.
13), “a pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção de dados
descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação
estudada […]”. Observou-se que este caminho metodológico foi o
mais apropriado para a obtenção de dados que a pesquisa exigia, pois
4

5

Mestra em Educação PUC/GO. Professora da Educação Básica da rede
municipal de Marabá.
Professor colaborador PARFOR/ICA/ETDUFPA. Mestre em Gestão e
Desenvolvimento Regional (UNITAU). Mestre em Educação (PPGED/
ICED/UFPA). Doutorando em Educação (PPGED/ICED/UFPA).
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esse tipo de abordagem possibilitou aos pesquisadores compreender
as teorias e concepções de currículo subjacente nos documentos
analisados, tanto em nível de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como
nos documentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) no que diz respeito aos dados sobre o PARFOR.
Dessa forma, a pesquisa caracterizou-se como documental, a qual
visou analisar os documentos, tanto sobre a literatura recorrente ao
tema como também pesquisas realizadas na forma de um breve estado
da arte que mencionavam o assunto sobre a formação de professores
de dança, identificando os objetos, áreas de concentração e tipos de
pesquisas, entre outros aspectos sobre os resultados da pesquisa.
Para concretizar o caráter bibliográfico do estudo, recorremos
a uma fundamentação teórica na qual discutimos a formação de
professores, políticas públicas e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
Lei nº 9394/96 em relação à teoria desenvolvida por autores como
Brzezinski (2010). Essa fundamentação aprofunda-se na abordagem
sobre o currículo na qual foi possível identificar as concepções com as
quais a licenciatura está relacionada, referenciadas em Silva (2001) e
Goodson (1995), que analisam o currículo e suas relações de poder.
2 ESTADO DA ARTE EM TORNO DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE DANÇA: CONHECENDO A RELEVÂNCIA
DA TEMÁTICA
O homem constitui-se nas relações sociais interagindo com
tudo que o cerca. Através dos signos, tudo à sua volta vai ganhando
significados e interpretações que se traduzem por diversos meios
inclusive no currículo, uma vez que nele estão todas as intenções das
instituições e dos sujeitos sociais. Assim, o currículo é o norte que guia
todas as interações de uma sociedade, já que nele estão inseridas todas
as identidades e diferenças das pessoas envolvidas, tanto na educação
como na escola. Ressaltamos que neste artigo evidencia-se o currículo
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do Ensino Superior, o qual é compreendido como a etapa na qual os
sujeitos procuram formação profissional e científica.
Para confirmar a relevância da temática, organizamos um breve
estado da arte no qual examinamos objetos relacionados à formação e
práticas pedagógicas que envolvem a dança. Desta forma, apresentamos
as produções científicas em dissertações que resultaram na identificação
de cinco produções, como podem ser observadas no quadro 1:
Quadro 1: Dissertações com a temática dança
Título
A dança na formação
de
professores
de
educação física: saberes
e conhecimentos na
intervenção profissional
Trajetórias e práticas
pedagógicas no ensino
superior: os docentes
de dança dos cursos de
licenciatura
O professor de arte na
rede pública municipal
de Santos: tensões entre
a formação e a atuação
profissional
Currículo
cultural,
habitus
e
práticas
docentes: uma etnografia
na rede escolar de
Fortaleza
As inter(ações) entre
espaço do corpo e o
movimento dançado

Objeto

Tipo

Área

A dança na formação
de professores de
Dissertação
educação física:

Educação

Trajetórias e práticas
pedagógicas no
Dissertação
ensino superior

Educação

O professor de arte
na rede pública
municipal de Santos

Dissertação

Educação
Física

Currículo cultural,
habitus e práticas
docentes

Dissertação

Educação

As inter(ações) entre
espaço do corpo e o Dissertação
movimento dançado

Artes
Cênicas

Fonte: Capes (2014).

É interessante observar que as dissertações analisadas são
vinculadas a programas de mestrado em Educação e Educação Física, e
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apenas uma em artes cênicas. Observou-se no exame desses trabalhos
que o foco era a formação de professores, sendo que o currículo
constituía a centralidade do trabalho dos pesquisadores. Sobre essa
centralidade, Goodson (1995, p. 17) aponta que “[…] o conflito em
torno do currículo escrito tem, ao mesmo tempo, um “significado
simbólico” e um significado prático, quando publicamente indica quais
aspirações e intenções devidamente inseridas”.
A partir do que é refletido pelo referido autor, é possível
argumentar que as dissertações têm seus objetos de estudo nas práticas
pedagógicas, trajetória na Educação e Educação Física e também na
formação do professor de artes-dança, revelando o pouco interesse de
pesquisadores por investigações sobre o ensino da dança, conforme
pode ser visto no quadro 2:
Quadro 2: Dissertações com a temática dança
Título
Objeto
As inter(ações) entre As inter(ações) entre
espaço do corpo e o espaço do corpo e o
movimento dançado movimento dançado

Tipo

Área

Dissertação

Artes
Cênicas

Fonte: Capes (2014).

Observou-se nesta pesquisa que a identificação dessa dissertação
remete à reflexão de que o ensino de artes na escola está regulamentado
pelo projeto de Lei nº 7.032/10 do Senado Federal que determina a
inclusão das linguagens das artes cênicas-música no currículo das
escolas do Ensino Fundamental. Mesmo com essa lei, o interesse por
essa temática na área da dança é mínimo, considerando que tratar de
artes no que diz respeito a práticas corporais dentro da escola, pela via
do currículo, ainda se apega a valores cartesianos que separam corpo e
mente.
Infelizmente, assim como a música e outras expressões de arte,
a dança localiza-se em um segundo plano nas práticas pedagógicas
da escola, sendo facultativa nos projetos político-pedagógicos das
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instituições escolares. Isso talvez aconteça pela falta de diálogo entre as
licenciaturas e suas relações na efetivação da Educação Básica, uma vez
que “o currículo escrito não passa de um testemunho visível, público
e sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua
retórica, legitimar uma escolarização” (GOODSOM, 1995, p. 21).
Assim, observa-se que a formação de professores e suas práticas
são discussões ímpares quando se fala em currículo, pois a sua
elaboração deverá acontecer com a participação dos sujeitos, o que
não é possível nas políticas de formação dos profissionais da educação,
sobre a qual Leite e Santos (2012, p. 242) refletem que “desse modo,
não entendemos os documentos curriculares sem a autoria de sujeitos
e grupos, e sem a sua ativa participação em redes, a ocupar diferentes
posições nos diferentes contextos de produção de políticas e a produzir
discursos curriculares pela formação de professores”.
A reflexão de Leite (2012) aponta para a participação coletiva dos
educadores na elaboração do currículo e a necessidade de superação
da prescrição feita pelas políticas públicas em qualquer âmbito da
Educação Básica, como também da formação. No entanto, no Brasil, o
currículo escolar é visto como caminho que deve ser trilhado por todos,
e a sua construção se dá de cima para baixo, ou seja, de forma prescrita
por aqueles que não têm vivências em sala de aula, mas que representam
a burocracia exigida pelo sistema (SILVA, 2010). Sobre isso, Goodson
(1995, p. 31) também se posiciona ao afirmar que “devemos entender
o currículo como conteúdo apresentado para estudo”, considerando
que o currículo, segundo ele, é constituído de epistemologias a serem
consideradas no percurso formativo.
Essa concepção certamente está presente nos encaminhamentos
da política pública presente no Plano de Ações Articuladas Formação de
Professores da Educação Básica – PARFOR, a qual apresenta conduções
regidas pela padronização, que é transgredida pelas universidades que a
abrigam, mas que têm, de alguma forma, que cumprir metas do governo.
Sobre isso, Brzenzinski (2010, p. 196) aponta que legislações como
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o Decreto Presidencial nº 3.276 de 6/12/1999, que trata da formação
de professores para atuar na educação básica, “é uma verdadeira
manifestação do mundo oficial, de atribuir padrões para o mundo real
ou mundo vivido dos profissionais da Escola Básica sem levar em conta
suas particularidades e originalidades advindas, em especial, de saberes
que lhes são próprios”.
No que se refere à formação de professores, a questão que se
coloca é que esta não pode ser neutra. Cada abordagem de formação
tem um objetivo específico. No modelo de sociedade capitalista e
neoliberal no qual estamos inseridos, a formação acontece geralmente
como meio de preparar os indivíduos para o mercado de trabalho e
capacitar/treinar esses sujeitos, sendo estes formados para executar
tarefas nos espaços das salas de aula e no mundo do trabalho, limitados,
sem nenhum sentido de criação, sem perceberem sentido ou significado
no que fazem.
É necessário destacar que tanto no currículo escolar como nos
currículos dos cursos de formação de professores, estes são recheados
de concepções que multiplicam e assumem posturas e dinâmicas
diversas, sendo necessário compreender o que Silva (1995, p. 126)
assinala como currículo, afirmando que “currículo é tomado como
algo dado e indiscutível sendo alvo de problematização, mesmo
em círculos educacionais profissionais”. Compreende-se que essa
visão é determinista, pois o que está posto deve ser seguido sem
questionamento, sem reflexão, ou seja, seguir um manual, uma receita
pronta e acabada. Dessa forma, é possível entender que existem várias
concepções de currículos que disputam a hegemonia na escola, ou seja,
essas concepções são campos de disputas ideológicas, políticas, que
regem o espaço educativo.
Dentre as concepções de currículo, destacamos a concepção
crítica, na qual ocorre uma reflexão sobre o currículo tradicional. Na
verdade, busca fazer o caminho percorrido, questiona a realidade
que está posta no momento e faz uma análise da situação política
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e econômica. Silva (2011, p. 30) reforça que “as teorias críticas são
teorias de desconfianças, questionamento e transformação radical”.
Esta concepção mostra a importância da participação dos sujeitos
na construção do conhecimento, na vida política com capacidade
de reflexão sobre sua atuação na sociedade. Entender essa dinâmica
implica proporcionar um currículo dialógico com os demais sujeitos.
Outra concepção importante a ser destacada é a pós-crítica, a qual
se constitui como um processo de construção do conhecimento que se
dá na valorização dos sujeitos como construtores do conhecimento que
interagem com as culturas. Nesta concepção, os sujeitos são convidados
à interação na transformação da sociedade, pensando não apenas nas
desigualdades sociais, mas também nos movimentos minoritários
vinculando temas como identidade, gênero e diversidade cultural
(SILVA, 2011).
Nota-se que ambas as concepções se constituem como eixos
importantes à conformação de currículos na formação de professores,
uma vez que o desafio do processo formativo de trabalhadores da
educação tem que visar à construção do conhecimento crítico e o
respeito à cultura e à diversidade na escola e na sociedade.
3 O PARFOR E O CURSO DE DANÇA: O QUE DIZEM OS
NÚMEROS?
O aspecto curricular tratado na seção anterior é o tema central
para compreendermos o objeto deste artigo no contexto do PARFOR,
e para isso foi necessário fazer a verificação de números da eficácia6
do referido programa enquanto política de formação de professores,
questão que, apesar da relevância, foi tratada de maneira genérica no
6

Arretche (1998, p. 5), baseada em Figueiredo & Figueiredo (1986), afirma
que a eficácia em política pública pode ser definida como “avaliação da
relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado programa e
seus resultados efetivos”.
43

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

âmbito da educação até a década de 1970 do século XX. Somente após
esse período fizeram-se presentes no cotidiano científico as discussões
específicas sobre formação de professores (BRZEZINSKI, 2010).
As questões sobre formação dos profissionais da educação
ganharam força a partir da década de 1990 com o avanço das reformas
educacionais para a América Latina, as quais consolidaram as políticas de
formação baseadas em modelos EAD (Educação à Distância), modelos
baseados em tutorias e multiplicadores, além de cursos presenciais
aligeirados na forma de Normal Superior ou cursos de Pedagogia de no
máximo dois anos que vulnerabilizam a formação e práticas docentes
(FREITAS, 2007).
Dessa forma, a formação entendida com diversos olhares
(continuada, permanente e em serviço) tem como processo de
aprofundamento, tanto em nível pessoal quanto social, já que a
participação efetiva de cada sujeito envolvido na concepção de sistema
educacional que articula a relação entre formação e mercado, estando
isso ligado a concepções de aprendizagem ao longo da vida, como
também à efemeridade do conhecimento, as quais colocam o trabalho
docente como um desafio constante de formar-se para atender a padrões
estabelecidos pelo mundo globalizado e pelo mercado de trabalho.
Observa-se que, em larga medida, o Plano de Ações Articuladas
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR atrela-se às
concepções discutidas anteriormente, as quais têm por base a formação
em serviço e que têm por objetivo induzir e fomentar a oferta de educação
superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede
pública de educação básica, para que estes profissionais possam obter a
formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica
no País.
O Ministério da Educação – MEC, em conjunto com a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES, apoiado pelo Decreto 6.755/2009, implementou o PARFOR,
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o qual apresenta números sobre a eficácia do referido programa,
considerando que ele está em andamento, sendo impossível examinar
sua efetividade e eficiência. Assim, esses números mostram a expansão
do PARFOR, o qual até 2013 esteve presente nos 27 estados do Brasil,
diversificando as áreas de conhecimento, nas regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
O programa em análise atendeu a um número significativo
na região Norte que até 2013 obteve 25,33% das matrículas. Na
região Nordeste, esse indicador apontava o atendimento de 9,64% de
matrículas; na região Sul, o programa atendeu a 3,95 matriculados; na
região Centro-Oeste, atendeu a 2,58% de matrículas e na região Sudeste,
a 1,44% de matrículas. Com isso, observa-se que o maior atendimento e a
consequente certificação de professores localizaram-se na região Norte.
A partir do que reflete Brzenzinski (2010 p. 196), é possível interpretar
sobre os números apresentados que “o enredo dado pela ideologia
dos financiadores, o Brasil tem adotado um ‘modelo’ de formação de
professores que consiste muito mais em conceder certificação do que
conferir uma boa qualificação”.
Observa-se que a expansão dos cursos de licenciatura do PARFOR
tem sido mais intensa nas regiões que historicamente têm déficits de
professores não formados em nível superior, conforme preconiza a
LDBEN em seu artigo 62. Dentre os estados da região Norte, um dos que
mais tem ofertado em licenciaturas pelo PARFOR é o estado do Pará,
através de quatro instituições, entre elas a Universidade Federal do Pará
– UFPA, sobre a qual é possível observar nos documentos que os cursos
com maiores índices de matrículas são os cursos de Pedagogia, com
25%; os cursos de Matemática, com 12,10% de matrículas, e História,
com 7,6% das matrículas e, dentre os cursos de arte, o curso de Teatro
comparece com 1,21% de matrículas.
Ressalta-se que, no estado do Pará, o programa tem como objetivo
capacitar 40 mil professores que não atendem às exigências da Lei nº
9.394/96. O plano prevê a formação continuada da Educação Básica,
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incluindo pós-graduação (lato e stricto-sensu). Em cumprimento à lei,
foram realizados sete processos seletivos através da Plataforma Freire
desde o segundo semestre de 2009, com aproximadamente 22 mil
professores-alunos habilitados para cursar as 27 licenciaturas ofertadas
pelas IPES parceiras do processo.
Observa-se que, na área de artes, a oferta de vagas ainda é pouca
na UFPA, uma vez que as artes não contemplam as funções de formação
para o mercado de trabalho, como exige o contexto marcado pela
globalização. Com a intensa industrialização, os processos educativos
estão voltados para os negócios, priorizando, dessa forma, a disciplina
enquanto interesse de mercado, em detrimento do ensino da sociologia,
da filosofia e das artes. Nesse sentido, é necessário observar que tal
postura coaduna com a hegemonia existente no campo do currículo
que, segundo Silva (2007, p. 33), a educação brasileira historicamente se
assentou sobre um modelo dual constituindo escolas para ricos e pobres,
sendo que as escolas dos pobres eram “dirigidas aos trabalhadores
subordinados que tendem a privilegiar relações sociais nas quais, ao
praticar papéis subordinados, os estudantes aprendem a subordinação”.
Essa perspectiva mostra que a academia reproduz à sociedade
capitalista trabalhadores adequados em todas as necessidades do mundo
do trabalho. Todavia, os currículos dos cursos de formação de professores
nas áreas da pedagogia e demais licenciaturas trazem consigo modelos
diferenciados de “[…] profissionalização e aprimoramento para cada
um destes espaços, ao invés de condições igualitárias” (FREITAS, 2007,
p. 1.205). Se as condições de trabalho não são as mesmas para todos,
pelo menos a formação fez a diferença, pois no curso de artes isso
acontece, uma vez que a fundamentação nos conduz a refletir sobre o
ato de criar e improvisar na construção de conceitos.
Apesar do caráter crítico atribuído ao curso de Licenciatura em
Dança, este tem uma das menores preferências pelas universidades que
implementam o PARFOR, uma vez que somente dois estados ofertam
efetivamente essa licenciatura, como mostra o quadro abaixo:
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Quadro 2: Cursos de Dança ofertados pelo PARFOR por região, estado
e instituição de ensino
Região

Uf

CentroDF
Oeste

Norte

PA

Instituição
Tipo de turma
Inst. Federal de
Educação, Ciência
2ª Licenciatura
e Tecnologia de
Brasília
1ª Licenciatura
1ª Licenciatura
Universidade
Federal do Pará
1ª Licenciatura
1ª Licenciatura

Local do Qtde de
curso turmas
Brasília

2

Castanhal
Capanema
Santarém
Marabá

1
1
1
1

Fonte: CAPES (2013).

A referida tabela revela que a região Centro-Oeste tem oferecido
o curso de Licenciatura em com apenas duas turmas no Distrito Federal,
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília.
Na Região Norte, a Licenciatura em Dança funciona nos seguintes
municípios: Marabá, Castanhal, Capanema e Santarém, cada uma com
uma turma, perfazendo quatro turmas até o ano de 2013.
Assim, com essa análise e observando a dinâmica vivenciada
entre os anos de 2013-2016, foi possível perceber a necessidade de
assegurar ações voltadas à permanência dos professores-cursistas
nas licenciaturas, especialmente o apoio das redes de ensino estadual
e municipal em relação à liberação para estudos, ajuda de custo para
manutenção dos estudantes do curso, considerando que eles se
deslocam de seus municípios de origem para estudar em municípios
polos. Enfim, é necessário que o governo federal, estados e municípios
possam potencializar os resultados do programa, a fim de não precarizar
a formação recebida.
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4 O CURRÍCULO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE DANÇA
DO PARFOR: DA MATRIZ À CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB,
aprovada em dezembro de 1996, em seu artigo 26, § 2º, estabelece
a obrigatoriedade do ensino da Arte como componente curricular
nos diversos níveis da Educação Básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.
Em cumprimento a essa Lei, o Plano Nacional de Educação de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica criado
pela Portaria Ministerial nº 09 de julho de 2009 e implementado
pela Universidade Federal do Pará, o qual tem como proposta
formar professores à educação básica nos municípios onde não há
licenciaturas direcionadas às diversas área do currículo, com destaque
para a disciplina arte na linguagem da dança, a qual foi estabelecida
como componente obrigatório e que deveria trabalhar por expressões
artísticas, determinação consolidada nos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN de 1997 e revista pela Lei 12.287 de 2010, que prevê o
trabalho a partir de expressões regionais.
O curso de Dança foi ofertado através do Plano de Ações
Articuladas Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR,
inicialmente em três polos, como Castanhal, Capanema e Santarém,
todos a partir de 2011, e especificamente em Marabá a partir de 2013.
Destaca-se que a construção do PPC de Dança/PARFOR constituiuse em um mecanismo de organização e planejamento do processo
educativo e assume uma posição estratégica, considerando que o
referido plano prevê que o
[…] PPC deve ser construído coletivamente por todos os
envolvidos com o processo educativo, o que não aconteceu
nessas primeiras turmas do PARFOR, uma vez que se construiu o
Projeto antes de se ter a clientela constituída, no entanto, esperase que esses alunos além de vivenciá-lo, possam juntamente com
os demais ingressantes nos Cursos de Licenciatura em Dança,
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participar pró-ativamente de forma a contribuir para a sua
constante adaptação, reorganização e atualização, uma vez que se
trata de uma ação intencional e um compromisso que precisa ser
definido coletivamente e ao qual se relacionam duas dimensões:
a primeira é política, porque articula o compromisso sóciopolítico aos interesses da comunidade, enquanto a segunda
articula a dimensões técnica e pedagógica, pois define as ações
formativas de modo a possibilitar a efetivação da capacitação
acadêmica (PPC/DANÇA/PARFOR, 2010, p. 19).

O Projeto Pedagógico do Curso de Dança do PARFOR/ETDUFPA
(Escola de Teatro e Dança da UFPA), oferecido regularmente pelo
Instituto de Ciências da Arte – ICA, visa proporcionar aos docentes
em atuação na rede pública formação adequada à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Dessa forma, essa licenciatura
busca disponibilizar ferramentas prático-reflexivas na área, para que os
cursistas repensem a sua prática educativa, alicerçando-se na teoria e na
prática para um exercício autônomo do magistério em Dança no Ensino
Infantil, Fundamental e Médio e Educação Profissional da Educação
Básica e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos da
área da Dança.
Destaca-se que o projeto pedagógico tem no corpo humano o
principal eixo de estruturação e elaboração de uma pedagogia voltada
para a dança; um modelo de ensino que parte, primeiro, da cultural
local, mas que pretende, também, abordar a dança em outros contextos
e culturas. O estudo do corpo, com ênfase no ensino da dança, é o eixo
norteador do Curso de Licenciatura em Dança. O objetivo do Curso
no PPC é formar professores-pesquisadores em Dança, suficientemente
preparados para atuar no mundo do trabalho, em diferentes contextos
e ambientes, ensinando e/ou pesquisando o movimento corporal e a
dança, à luz dos mais variados métodos pedagógicos e das mais diversas
abordagens teóricas.
Nesse sentido, o processo formativo legitima-se a partir das lutas
e conflitos, sendo também um espaço de construção de maneiras de
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ser e estar na profissão. É importante compreender como os sujeitos
vivenciam na prática a execução desse projeto e suas ações reflexivas
na construção do conhecimento. Sobre isso, Freitas (2007, p. 1.209)
entende que
[…] na formação dos professores, o momento fundamental
é a reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a
prática de hoje ou ontem que se pode melhorar a próxima prática
[…] do estado de curiosidade ingênua para a de curiosidade
epistemológica.

Esse é o esforço que a ETDUFPA vem fazendo na formação
dos professores de dança pelo PARFOR, uma vez que esta ocorre em
consonância com a permanente reflexão e discussão dos problemas
acadêmicos, sociais e culturais na busca de alternativas viáveis à
efetivação de sua intencionalidade, propiciando a vivência democrática
necessária para a participação de todos os membros da comunidade do
curso e o exercício da cidadania.
O projeto pedagógico da Licenciatura em Dança do PARFOR
orienta-se por meio das Diretrizes Curriculares para os cursos de
graduação da UFPA (Resolução 3.186/2004/CONSEPE/UFPA), as quais
estabelecem um conjunto de princípios, fundamentos metodológicos
e procedimentos acadêmicos que devem subsidiar a organização
curricular dos cursos de graduação da UFPA, observando o disposto na
legislação federal pertinente e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Dança (Resolução nº 3 de 8 de março de 2004).
Nos princípios metodológicos, surgem alguns aspectos,
os quais dão ênfase aos estudos educacionais, poético-artísticos
amazônicos, nos estudos histórico-etnográficos de diferentes gêneros
de dança, dos estudos anátomo-cinesiológicos e das práticas de criação
contemporâneas em dança.
No entanto, mesmo recheado de intenções valorosas à formação,
o referido plano tem caráter prescritivo, seguindo o que Silva (2011)
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aponta como característica de currículos elaborados por especialistas,
os quais dispensam a participação de alunos e professores como maiores
interessados no processo de ensino. Esse modelo, segundo Lopes et al
(2011, p. 35), precisa ser superado, uma vez que “a experiência dos
sujeitos é fonte dos dados, gerados por associação livre, com os quais a
situação educacional deve lidar”.
Assim, elaborar um currículo não é uma tarefa simples, mas,
quando falamos das estruturas de um currículo, estamos tratando
diretamente de características e das funções assumidas pela própria
universidade. O currículo é uma prática que se constitui através de
procedimentos didáticos, administrativos, econômicos e políticos, mas
também intencionalidades relacionadas às crenças, valores, teorias e
esquemas racionais dentro da teorização de currículo.
Pesamos que esta concepção contempla o currículo da
Licenciatura em Dança do PARFOR/ETDUFPA devido à flexibilidade
do desenvolvimento das ações educativas ter como eixo norteador
o estudo do corpo, com foco na pedagogia da dança. Outro aspecto
importante é a reflexão filosófica em torno do corpo em termos de
sua história, sua estrutura anátomo-cinética, sua capacidade criativa
e expressiva, seus aspectos sensoriais e psicológicos, os quais buscam
compreendê-lo em sua totalidade, como um território que agrega
experiências sociais, políticas e culturais, ganhando fundamentação a
partir de referenciais teóricos específicos, os quais dão significados que
“[…] apresentam-se, organizam-se como marcas linguísticas materiais,
como tramas, como redes de significações, como tecidos de signos,
como textos, enfim” (SILVA, 2013, p. 18).
Essa metamorfose do conhecimento institucional ao
conhecimento vivencial oportuniza a construção do conhecimento,
gerando, evidentemente, um saber significativo. O contexto
possibilita aos professores em formação desenvolverem uma prática
interdisciplinar e intercultural na qual haja diálogo permanente entre
a teoria e a prática.
51

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

Nesse sentido, faz-se necessário destacar que o perfil do Licenciado
em Dança do PARFOR/ETDUFPA busca responder às exigências
estabelecidas na resolução das Diretrizes Curriculares do Curso de
Graduação em Dança, Resolução nº 3, de 8 de março de 2004, na medida
em que se propõe a capacitá-lo para a apropriação do pensamento
reflexivo e da sensibilidade artística, comprometida com a produção
coreográfica, com o espetáculo da dança, com a apropriação e construção
de novos conhecimentos e habilidades, revelando sensibilidade estética
e cinesiologia, inclusive como elemento de valorização humana, da
autoestima e da expressão corporal, visando à integração do indivíduo
à sociedade e tornando-o participativo de suas múltiplas manifestações
culturais, como pode ser observado na matriz abaixo:
Quadro 6: desenho curricular do curso de licenciatura arte/dança –
PARFOR – ETDUFPA – UFPA7
NÚCLEO

Básico

7

DIMENSÃO

ATIVIDADES CURRICULARES

1 - Filosofia da Dança
2 - Dança, Cultura e Sociedade
3 - Ciência da Motricidade Humana
4 - Produção Textual
5 - Fundamentos da Música Aplicada à Dança
6 - Psicologia da Educação Aplicada à Dança
Científi7 - Aprendizagem e Desenvolvimento
co-CulMotrício
tural
8 - Metodologia da Pesquisa Aplicada à Dança
9 - Políticas Curriculares e o Ensino da Arte
10 - Currículo e Planejamento Educacional
11 - Seminário de TCC I
12 - Seminário de TCC II
13 - LIBRAS
14 - Bases Anátomo-Cinéticas Aplicadas à
Dança

CH
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

Esta matriz foi copiada do documento Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Dança versão construída em 2010.
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SUBTOTAL POR NÚCLEO
15 - História da Arte
16 - Manifestações Espetaculares Brasileiras
17 - Escola, Dança e Educação
18 - Fundamentos e Métodos da Dança
Científi19 - História da Dança
Específico co-Cultural
20 - Didática Aplicada à Dança
21-Dança e Tecnologias Digitais
SUBTOTAL POR NÚCLEO
22 - Técnicas e Escolas de Dança I
23 - Técnicas e Escolas de Dança II
24 - Técnicas e Escolas de Dança III
25 - Improvisação na Dança
26 - Laboratório de Interpretação Cênica
27 - Dança Inclusão
28 - Composição Coreográfica
29 - Fundamentos dos Elementos Cênicos
Teórico30 - Prática de Montagem
Prático Estágio
31 - Estágio Docente I
Curricu- 32 - Estágio Docente II
lar
33 - Estágio Docente III
SUBTOTAL POR NÚCLEO
Atividades Complementares
Outros Outros
Atividades de Extensão
SUBTOTAL POR NÚCLEO
TOTAL GERAL

952
68
68
68
68
68
68
68
476
68
68
68
68
68
68
68
68
68
134
134
134
1.014
200
244
444
2.811

Total das Atividades Curriculares = 952 horas + 476 horas + 1.014 horas =
2.442 horas
Atividades Extensionistas = 244 horas (10% do total da carga horária de
integralização)
Total das Atividades Complementares = 200 horas
Total Geral = 2.442 horas + 244 horas + 200 horas = 2.886 horas.

Observa-se na referida matriz que é um curso que possui
2.442 horas de Atividades Curriculares, com 244 horas de Atividades
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Extensionistas e 200 horas de Atividades Complementares, que
perfazem 2.886 horas, as quais são cumpridas em três anos. No núcleo
de formação básica com 14 disciplinas na dimensão científico-cultural,
cada disciplina tem uma carga horária de 68 horas, e todas juntas, ao
final do núcleo, têm um subtotal de 952 horas.
Nesse núcleo, destacamos a disciplina de Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS, que tem por objetivo conhecer e compreender
a história da surdez e dos surdos e as peculiaridades que envolvem
seus processos de escolarização. Enfim, esta disciplina cumpre a Lei
10.436/02, que busca reconhecer oficialmente a Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS como língua, e o Decreto 5626/05, que regulamenta a
referida lei, assegura o ensino dessa língua nos cursos de formação de
professores em diversos níveis e modalidades.
Neste caso, o professor prepara-se para atender a toda a Educação
Básica, e, no que diz respeito ao ensino da dança, é necessário dizer que,
para que ocorram mudanças de atitudes e outros comportamentos, é
necessário um processo de inclusão que permita, primeiro, a formação
do professor e consequentemente a inclusão da criança com deficiência
no ensino da Dança. Ressalta-se que a disciplina dá embasamento para
melhor conduzir os processos de ensino-aprendizagem nessa disciplina.
No núcleo de formação específica, o qual tem sete disciplinas
com uma carga horária de 68 horas, perfaz um total de 476 horas, tem
como característica a relação teórico-prática, abrigando disciplinas
como Manifestações Espetaculares Brasileiras e Escola, Dança e
Educação, entre outras disciplinas. Especificamente sobre a disciplina
Manifestações Espetaculares Brasileiras, chamamos atenção para
a diversidade cultural que fortemente marca os conteúdos sobre
a formação do povo brasileiro e possibilita ao professor refletir
sobre as matrizes culturais que compõem a cultura brasileira e seu
aproveitamento na dança na forma da etnocenologia, sobre a qual
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surgem inúmeras manifestações científicas e artísticas, fruto de um
trajeto que, segundo Bião (2007, p. 21), compreende “um sujeito com
seus objetos de interesse e com outros sujeitos, cujos interesses, ainda
que parcialmente, comuns, se encontram […]”.
No núcleo de Formação Teórico-Prático estão as dimensões
estágios curriculares, que têm três escolas e técnicas de danças específicas
do curso, seis disciplinas, todos com 68 horas e também com três
estágios supervisionados obrigatórios, os quais perfazem 1.014 horas
de duração. Isso é complementado pelas atividades de extensão com
244 horas e atividades complementares com 200 horas. Essas atividades
possibilitam ao professor ser pesquisador de sua prática e ampliar a sua
área de estudo. As atividades de extensão ainda não são obrigatórias no
caso do professor em formação em serviço. Existem algumas normas
institucionais e vínculo de trabalho que não possibilitam ao professor
participar como monitor ou bolsista.
A matriz curricular do curso de Licenciatura em Arte/Dança/
PARFOR/ETDUFPA é na sua essência um constructo de intenção
técnica prescritiva de currículo. A esse respeito, Goodson (1995, p. 21)
ressalta que “o currículo escrito não passa de um testemunho visível,
público e sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante
sua retórica, legitimar uma escolarização”. O que chama a nossa
atenção nessa estrutura curricular é que a proposta, apesar de ter forte
apelo técnico, especialmente voltada à formação do bailarino, avança
no sentido da formação de um docente que aprende técnicas corporais,
mas que na prática ensina o que há de mais importante na dança, que é
a consciência corporal à vida, para se movimentar, para viver e conviver
em sociedade, enfim, compreender-se, ou, como afirma Barreto (2004,
p. 76), aprender a dançar como uma “experiência da beleza ou ainda
nas experiências educacionais, recreativas ou ritualísticas”.
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5 ALGUMAS CONSTATAÇÕES PARA COLABORAR COM O
FORTALECIMENTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
DANÇA NO PARFOR/ETDUFPA
Este trabalho constituiu-se em uma análise a partir de referenciais
teóricos sobre a concepção de currículo na formação de professores
de dança no PARFOR/ETDUFPA, a qual buscou especificamente
compreender a relação entre currículo e formação, assim como refletir
sobre as implicações dessas teorias no desenvolvimento da Licenciatura
oferecida pelo Plano de Ações Articuladas Formação de Professores
da Educação Básica – PARFOR. Destaca-se que, a partir do caráter
bibliográfico-documental, a pesquisa utilizou referenciais importantes
que mostraram a relevância tanto da teoria do currículo como do
Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Arte/Dança que foi o
principal documento analisado neste artigo.
Ao examinar documentos legais e políticos, observou-se a
existência de políticas educacionais que englobam a formação de
professores com a concessão de bolsas de estudos, a exemplo do que
acontece com o PROUNI e o custeio pelo FIES, as quais poderiam
ter financiado a formação de professores do PARFOR, considerando
a ausência de apoio dos estados e municípios à permanência dos
estudantes na formação, que, durante a realização do curso, custearam
com recursos próprios seus estudos.
Além dos problemas financeiros que precarizaram a formação ao
longo do tempo, destacamos que as disciplinas do curso colaboraram
com a formação ao propor um olhar sobre as espetacularidades de cada
lugar de onde vinham os estudantes, especialmente na inclusão dessas
identidades nos objetos de pesquisa e na elaboração dos Trabalhos
de Conclusão de Curso – TCC. Essa constatação é importante por
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representar uma inovação incorporada pelo currículo da formação
de professores de dança que ultrapassa o nível do estudo do folclore
para compreender a dança e os gêneros espetaculares regionais a partir
do reconhecimento e/ou da recriação de matrizes estético-culturais.
Observa-se que as disciplinas Manifestações Espetaculares e Dança
Cultura e Sociedade trazem à tona a etnocenologia e o conhecimento
das principais correntes da Antropologia da dança e da performance.
Outro aspecto que chamou a nossa atenção durante o estudo
foi a pesquisa e extensão prevista no PPC da Licenciatura em Dança
PARFOR/ETDUFPA, mas que na prática não aconteceu, uma vez que
essas atividades estão restritas à formação na ETDUFPA em Belém. A
repercussão da ausência dessas atividades foi sentida na elaboração do
TCC e em outros momentos da formação, pois fazer parte de pesquisas
e projetos de extensão colabora para o aprimoramento investigativo
do professor em formação, além da experimentação de atividades que
enriqueceriam a profissionalização docente.
Por fim, é possível observar que infelizmente o ensino de arte/
dança ainda é visto como componente secundário no interior das
escolas, reconhecido como atividade extracurricular, expressão errônea,
já que tudo que se aprende dentro ou fora da escola é currículo, deixa
uma lacuna no trabalho do professor, uma vez que a dança, assim como
as outras expressões da arte, permite ao professor desenvolver com
seus educandos a valorização da intepretação, estética, criatividade,
expressividade e cultura local.
Assim, ressaltamos que este estudo foi um momento encantador
que deixa rastros para que outros possam continuar. Uma das questões
aqui analisadas foi a estrutura do curso, a qual, apesar dos pontos
preocupantes analisados, é viável e possui novos olhares sobre a prática
curricular, uma vez que, mesmo prescrito, transgride essa ordem e
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contempla o corpo, a criatividade e os processos de criação que já se
anunciam na prática dos egressos dessa licenciatura que já estão de
volta às salas de aula.
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Dança e Memória

MEMÓRIAS DANÇANTES E TRAJETÓRIA DE SI:
A POÉTICA DO CORPO DOS PARTICIPANTES
DO CENTRO DOS IDOSOS DE MARACAJÁ NOVO REPARTIMENTO - PA
Maria Elizabete Melo de Sousa8
João Carlos Dergan9

1 NOS CAMINHOS DA TRAJETÓRIAS DE SI, O RASTRO DE UM
OBJETO DE PESQUISA
Percebo que a dança hoje tem muito a ver comigo, pois desde
pequena sempre gostei de participar de eventos em escola e na igreja nas
partes de teatro e coreografia, mas não me deram tanta oportunidade
para apresentar-me à ginga, que imagino sempre que é algo que vem de
berço, pois as danças existentes no meu vilarejo eram festas em barzinhos
e minha mãe não deixava, por ser muito nova. Depois de casada, ela
despertou dentro de mim e com o apoio do meu esposo, literalmente!
Casada há quinze anos, mas juntos, entre namoro e casamento, tem
vinte anos, sou mãe de dois lindos meninos (Leonan e Leonardo), os
quais são minha vida e meu tudo, me dedico pela educação deles, às
vezes as reminiscências do meu passado constituem o meu modo de
educar minha cria.
A aliança-símbolo do enlace matrimonial veio cedo. Paulo
Junior, meu marido, contribuiu de forma significativa para meu alicerce
cristão, ensinando-me as veredas do cristianismo entre outras formas
8

9

Aluna da Licenciatura em Dança - Marabá. Professora da rede municipal de
Novo Repartimento.
Bailarino intérprete-criador. Mestre em Artes (PPGARTES/ICA/UFPA).
Professor da ETDUFPA.
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de se relacionar com a sociedade, entendendo o humano como um ser
que precisa de atenção e afetividade.
Embora o meu esposo, na época de 1999, assumisse o papel de
provedor financeiro de nossa família, senti a necessidade de alçar voos
mais elevados, de projetar um grand jete10 científico. Foi então que o
cenário mudou, a menina-mulher do Sertão passou a ser professora
formada em licenciatura plena em Língua Portuguesa pela Universidade
UNIASSELVI de Santa Catarina. O bailado científico não parou,
trilhei um amplo repertório, o qual nomeio de ambição intelectual,
pois aprendi que o conhecimento é inacabado, e sua pertinência é
inesgotável. Bebi das fontes fecundas dos teóricos, e, embriagada, não
parei, vi que a cachaça da epistemologia é da boa, diferentemente das
águas ardentes das amarguras do Sertão.
Ingressei no ano de 2004, como prestadora de serviço, contratada
pela Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, na qualidade
de professora para atuar na docência do ensino básico. Lá ouvi os
profissionais da educação comentarem sobre o programa de Formação
de Professores da Educação Básica/PARFOR, programa este destinado
aos professores que atuam em outras áreas de conhecimento sem
formação específica. Como uma boa cachaceira, não perdi tempo,
me inscrevi para concorrer a uma vaga no curso de Licenciatura em
Dança. As diversas disciplinas estudadas no curso em tela trouxeram
um novo olhar acerca do corpo dançante, olhar este que se reporta à
minha memória de infância: da menina que brincava com as texturas
do sabugo de milho à boneca bailarina.
Em tempo de lembrar…
Em nossa vila não tinha energia, que veio chegar em 1998. Na
época, a garotada e eu nos reuníamos para brincar de vários jogos
de crianças que foram parte constituinte do nosso vasto repertório
infantil, destaco: cantigas de roda, bandeirinhas, cair no poço, dentre
10

Grand jete: “grande salto”. Um longo salto horizontal, geralmente para
frente, a partir de uma perna, e desembarque por outra.
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outras. No entanto, percebo que a motivação à realização deste
trabalho surgiu a partir das mudanças temporais e factuais no que diz
respeito às brincadeiras infantis, que ora foram vivenciadas em suas
tempestividades remotas.
Tal afirmação se dá pela observação, em detrimento do aumento
dos jogos eletrônicos: videogame, jogos em rede e em celulares. O que
se percebe é que esse encantamento infantil está ficando para memórias.
Para o estudo das reminiscências, lembranças dessas pessoas idosas,
a reflexão de Ecléa Bosi (1995), em seu trabalho sobre memórias de
velhos, foi relevante e elucidativa da temática quando elaborou sua
discussão sobre a memória:
Um verdadeiro teste para a hipótese psicossocial da memória
encontra-se no estudo das lembranças das pessoas idosas.
Nelas é possível verificar uma história social bem desenvolvida:
elas já atravessaram um determinado tipo de sociedade,
com características bem marcadas e conhecidas; eles já
viveram quadros de referência familiar e cultural igualmente
reconhecíveis: enfim, sua memória atual pode ser desenhada
sobre um pano de fundo mais definido do que a memória de
uma pessoa jovem, ou mesmo adulta, que, de algum modo,
ainda está absorvida nas lutas e contradições de um presente que
a solicita muito mais intensamente do que uma pessoa de idade
(BOSI, 1995, p. 60).

Até poucos anos atrás, era comum encontrar nas frentes das
casas rodas de crianças brincando e cantando. Devido à forte influência
da televisão, que tem alcançado os lugares mais distantes, o brincar vem
se metamorfoseando.
Considerando que as cantigas de roda e as brincadeiras infantis
são culturais e repassadas de geração em geração, acredito que o
distanciamento dessas atividades corriqueiras à minha época vem
refletir nas relações intergeracionais. Na obra “Memória e sociedade:
Lembranças de velhos”, Ecléa Bosi afirma: “Na memória dos
indivíduos, é possível verificar uma história social bem desenvolvida
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e articulada, ‘des-velando’ um mundo social que possui uma riqueza e
uma diversidade que não conhecemos e que é possível alcançar através
de reminiscências” (BOSI, 1994, p. 64).
Outrora havia uma valorização maior das pessoas idosas na
família, ou seja, essas pessoas eram responsáveis pela continuidade e
repasse da cultura popular, através da oralidade, como era o costume de
antes, os mais velhos se reuniam com as crianças repassando para elas
as cantigas de roda e brincadeiras infantis.
A escolha do tema em si e suas delimitações é para a academia
um leque de possibilidades investigativas, haja vista que tal temática irá
alimentar as linhas de pesquisas do curso de Licenciatura em Dança.
Outro motivo que faz o projeto importante é que, após levantamento
bibliográfico realizado em bibliotecas públicas, periódicos e outras fontes
de pesquisas, verificou-se que tal assunto não fora ventilado à ciência
da dança. Não se nega aqui o estado da arte de outras pesquisas, mas
se afirma a sua necessidade investigativa de trazer ao prisma científico
MEMÓRIAS DANÇANTES: A Poética do corpo dos Participantes do
centro dos Idosos de Maracajá - Novo Repartimento - PA.
Para tanto, as questões que nortearam o processo investigativo
foram as seguintes: como a investigação da memória dos idosos pode
revelar as lembranças de brincadeiras da infância? A situação atual dos
idosos de dentro e de fora do centro possibilita a vivência da poética
corporal? Observa-se que costumes e tradições de uma localidade
compõem a cultura de um povo, tornando, assim, sua identificação
conservada e, por mais que haja mudanças, mesmo assim continuam
na memória de alguma forma. A relevância da referida pesquisa reside
na análise das diversas culturas existentes. Pode parecer curioso para
alguns falar em brincadeiras de roda nos dias de hoje, em tempos em
que estas manifestações da cultura popular espontânea estão com o seu
espaço tão diminuído.
Assim, esta pesquisa, como também este artigo, tem por finalidade
analisar o espaço da dança dos idosos no Distrito de Maracajá - Novo
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Repartimento - PA. Especificamente, o artigo pretendeu conhecer o
corpo dos idosos e suas possibilidades de movimentos, trabalhando
com eles uma investigação das memórias, buscando lembranças de
brincadeiras da infância, e também examinar a situação dos idosos
dentro e fora do centro, possibilitando a vivência da poética do corpo.
Para o alcance do referido objetivo, a pesquisa que gerou o
presente artigo se caracterizou como qualitativa, uma vez que o
objeto investigado compareceu como uma criação que mobilizou a
comunidade participante do “Centro dos Idosos de Maracajá”, os
quais foram os sujeitos da pesquisa e contribuíram muito para esta
investigação de dados e dos conhecimentos articulares de cada um,
pois na pesquisa qualitativa todos os elementos, sua ocasionalidade,
a frequência e memória serão estudados, pois, como afirma Antônio
Chizzotti (1998, p. 78),
A pesquisa qualitativa é uma designação que abriga correntes
de pesquisas muito diferentes. Em síntese, essas correntes se
fundamentam em alguns pressupostos contrários ao modelo
experimental e adotam métodos e técnicas de pesquisa diferentes
dos outros.

Todos os dados foram igualmente dignos de estudo, mas cada
um com seu relato único e com todos os pontos de vista relevantes. Não
será um processo acumulativo e linear, mas controlado e autorizado
mediante a realidade estudada, pois, segundo Antônio Chizzotti
(1998, p. 78), “Um segundo marco que separa a pesquisa qualitativa
dos estudos experimentais está na forma como apreende e legitima os
conhecimentos […]”.
Outra característica que a pesquisa imprime é a mesma que
foi de campo do tipo participante, baseado no que expõe Thiollent
(1997): “Toda pesquisa-ação possui um caráter participativo, pelo
fato de promover ampla interação entre pesquisadores e membros
representativos da situação investigada. Nela existe vontade de ação
planejada sobre os problemas detectados na fase investigada” (p. 21),
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uma vez que foi desenvolvida através de entrevistas livres revelando
tanto a singularidade quanto a historicidade dos atos, concepções e
ideias que, segundo Morais (2006, p. 269), “É uma metodologia que
atende essa nova realidade social, isto porque a entrevista, o depoimento
oral, as histórias de vida, possibilitam ao sujeito que fala fazer conexões
amplas e complexas dentro do campo da memória, do vivido […]”.
2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA E SUA
IMPLICAÇÃO TEÓRICA
As cantigas de roda integram o conjunto das canções anônimas,
que fazem parte da cultura espontânea, decorrente da experiência de
vida de qualquer coletividade humana. Elas se dão em uma sequência
natural e harmônica com o desenvolvimento humano. Como relata Bosi
(1994, p. 58), “Quanto mais o adulto está empenhado na vida prática,
tanto mais aguda é a distinção que faz entre fantasia e realidade, e tanto
mais esta é valorizada em detrimento daquela”. A dança está presente
na vida das pessoas desde tempos imemoriais. O próprio corpo, de
forma involuntária, movimenta-se ao ouvir uma música, ou mesmo
produzindo sons com palmas ou batendo o pé.
“Para o professor de Dança, a compreensão e a importância do
movimento humano significam ter em conta as estruturas envolvidas
em cada questão, em seus vários aspectos da vida, ou seja: a cultural, a
social, a biológica e a psicológica” (DIONÍSIA, 1995, p. 10). Isso mostra
que a dança é uma das atividades mais completas para se exercitar, ela
reforça um trabalho corporal, possibilitando a execução dos movimentos
de maneira livre ou mesmo coreografados, onde o indivíduo tende a
aprender, imaginar ou mesmo repetir os movimentos. Nesse sentido, é
possível notar que,
Para sentir o espírito de um tempo que já não existe, para fazerse contemporâneo dos homens de outrora […] a dificuldade não
está tanto no que é preciso saber do que no que é preciso não
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saber mais. Se nós quisermos verdadeiramente viver no século
XV, quantas coisas devemos esquecer: ciências, métodos, todas
as conquistas que fazem de nós modernos! (Anatole France)
(BOSI, 1994, p. 58).

O contexto da dança na terceira idade é marcado por um
processo de exclusão no sentido da prática “do dançar”, pois a maioria
dos estilos de dança existentes tem algumas regras a serem seguidas, o
que impossibilita a pessoa que não tem alguma habilidade física e/ou
motora de praticá-la. Mas a dança vai além de apenas um movimento
corporal, ela pode reunir expressão, diversão, prazer, espiritualidade,
lateralidade, coordenação motora, além de promover sociabilização,
motivação e conhecimentos de outras culturas.
Segundo Câmara Cascudo (1988), as brincadeiras de roda
referem-se a brincadeiras do folclore dançadas ou cantadas apresentando
melodias e coreografias simples. Grande parte delas se apresenta com
os participantes se colocando em roda e de mãos dadas, mas existem
também variações, como os brinquedos-de-roda assentada, de fileira,
de marcha, de palmas, de pegar, de esconder, incluindo também as
chamadas para brinquedos e as cantigas para selecionar jogadores. As
rodas infantis que se apresentam no Brasil — e que são o foco deste
trabalho — têm origem portuguesa, francesa e espanhola.
Ainda de acordo com Cascudo (1988), em relação às outras
modalidades de canções populares, as cantigas e brincadeiras-de-roda
se destacam pela sua constância, “[…] apesar de serem cantadas uma
dentro das outras e com as mais curiosas deformações das letras, pela
própria inconsciência com que são proferidas pelas bocas infantis” (p.
676). Elas são transmitidas oralmente, abandonadas em cada geração
e reerguidas pela outra “numa sucessão ininterrupta de movimento
e de canto quase independente da decisão pessoal ou do arbítrio
administrativo” (p. 146).
As manifestações folclóricas nascem dos impulsos criadores,
tanto individuais como coletivos. O folclore é adversário do número
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em série, do produto estampado e do padrão patenteado. De mão em
mão, de boca em boca, ele se faz: cada um improvisa, recria, deixa a sua
marca, introduz novos padrões.
Assim, a música folclórica é aquela que se transmite e se preserva
oralmente, expandindo-se, por isso, com toda a naturalidade e possuindo
uma aceitação coletiva. Ela diferencia-se da música chamada erudita
por nela não ser procurado o rebuscamento ou o aperfeiçoamento de
forma intencional e da música chamada popular por não ser produzida
em série ou ter destinação comercial. Em sua simplicidade, a música
folclórica torna-se mais autêntica e espontânea e assume um poder de
comunicação e uma ressonância imediata no espírito do povo que a
pratica (LAMAS, 1992, p. 15, 16).
Enquanto criação artesanal e comunitária, a música folclórica e
brincadeiras de roda estão condicionadas a padrões aceitos por todos,
sendo-lhes uma característica peculiar a adaptação às circunstâncias.
Assim, é comum, por exemplo, que uma mesma melodia sofra as mais
variadas deformações e apresente diversas versões, podendo também
ser encontrada ao mesmo tempo em uma cantiga de roda infantil e
em uma dança de adultos em um terreiro fetichista. Em geral, pode-se
dizer que a música folclórica não é executada independentemente, ela
se condiciona a algum fim, pois atende às necessidades do ambiente
onde se propaga (IBID).
Segundo Câmara Cascudo, “O folclore inclui nos objetos e
fórmulas uma quarta dimensão sensível ao seu ambiente” (1988, p.
334). O seu valor ultrapassa largamente o ângulo do funcionamento
racional, compreendendo muito mais, uma afirmação ou ampliação
do emocional. Assim, as suas manifestações conformam a “fisionomia
espiritual das gentes” (BRANDÃO; MILLECO, 1992, p. 21) e, se
esquecidas ou desprezadas, “(…) os povos acabam perdendo a
consciência do seu próprio destino”.
Em contrapartida, a oportunidade de reviver, experimentar ou
lembrar as manifestações do folclore implica entrar em contato com
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forças vitais ancestrais e também reviver conteúdos arquetípicos que
estão na base da construção da identidade dos povos. Segundo Menezes,
[…] a identidade quer pessoal, quer social, é sempre socialmente
atribuída, mantida e transformada (…). O processo de
identificação é um processo de construção de imagem. e o
suporte fundamental é a memória, através da qual se obtém
informações, conhecimentos, experiência e, por isso mesmo, a
possibilidade de dar lógica, sentido e inteligibilidade aos vários
aspectos da realidade (MENEZES, apud GARCIA, SOUZA,
SILVA E FERRARI, 1989, p. 14).

Assim, ocorre que, cantando e dançando no grupo de
brincadeiras, a criança traz elementos do passado da humanidade para
o seu presente. É o que relata Ecléa Bosi (1994, p. 83):
A criança sofre, o adolescente sofre. De onde nos vêm, então,
a saudade e a ternura pelos anos juvenis? Talvez porque nossa
fraqueza fosse uma força latente e em nós houvesse o germe de
uma plenitude a se realizar. Não havia ainda o constrangimento
dos limites, nosso diálogo com os seres era aberto, infinito. A
percepção era uma aventura; como um animal descuidado,
brincávamos fora da jaula do estereótipo. E assim foi o primeiro
encontro da criança com o mar, com o girassol, com a asa na luz.
Ficou no adulto a nostalgia dos sentidos novos.

Cultura é a base de um povo lembrada de geração em geração e
serve de ponte para identificar o indivíduo. É com o intuito de resgate
dessa cultura para que não seja acabada que trago neste trabalho as
memórias e práticas dos idosos como objetivas à sua valorização e
preservação, que servem de continuidade para gerações futuras, pois as
potencialidades e os processos criativos da cultura não se restringem,
porém são vistos como privilégio do indivíduo, pois, como diz Ostrower
(1977, p. 187),
Procuramos definir aqui o que entendemos por cultura: são as
formas materiais e espirituais com que os indivíduos de um grupo
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convivem, nas quais atuam e se comunicam e cuja experiência coletiva
pode ser transmitida através de vias simbólicas para a geração seguinte.
A poética do corpo dos artistas que se apresentam reflete um pouco
dos valores, da crença ou da cultura do povo que se está representando.
Acredito ser possível constatar nesse estudo a exuberância artística dos
corpos que se apresentam no centro dos idosos, os valores que cada
um desvela, a própria história cultural do corpo que se apresenta.
Como conceitua Bião (2009, p. 34-43), “De fato, em algumas interações
humanas — não em todas — percebe-se a organização de ações
e do espaço em função de atrair-se a atenção e o olhar de parte das
pessoas envolvidas”. Através da análise da poética dos corpos nas suas
limitações, espera-se um aprofundamento no estudo das memórias que
ficaram cicatrizadas na vida destas pessoas.
3 IDOSO E MEMÓRIAS: UM OLHAR SENSÍVEL DO PROFESSOR
DE DANÇA A FUTURAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Envelhecer é um processo inevitável a todos nós seres humanos.
A velhice é uma etapa da vida, parte integrada do nosso ciclo natural,
constituindo-se como uma experiência única e diferenciada. A velhice
é uma etapa negativa de difícil aceitação para alguns idosos. A maioria
deles não tem limitações, nem suas vidas são negativas e dependentes.
Uma pessoa idosa possui várias experiências, conhecimentos e saberes
que um jovem não pode ter, mas que possui a força e a vitalidade que
o velho precisa. Se a sociedade valorizar unicamente o vigor físico, o
idoso fica em desvantagem. Bosi (1994, p. 77-78) faz uma análise sobre
a velhice que nesta sociedade sofre por não ter mais serventia.
A sociedade rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência
a sua obra. Perdendo a força de trabalho ele já não é produtor e
nem reprodutor. […] O velho não participa da produção, não
faz mais nada: deve ser tutelado como um menor. […]. Não se
discute com o velho, não se confrontam opiniões com a dele,
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negando-lhes a oportunidade o de desenvolver o que só se
permite aos amigos: a alteridade, a contradição, o afrontamento,
ou mesmo o conflito […].

O que temos que valorizar e ter de fato como importantíssimo
em uma sociedade democrática e pluralista é respeitar a condição do
idoso, sua experiência e conhecimento de vida, compensando com a
capacidade de inovação, iniciativa e vitalidade do idoso. Como ressalta
Ecléa Bosi (1995, p. 59),
No interior da lembrança, no cerne da imagem evocada,
trabalham noções gerais, veiculadas pela linguagem, logo, de
filiação institucional. É graças ao caráter objetivo, transubjetivo,
dessas noções gerais que as imagens resistem e se transformam
em lembranças.

Relembrar é reviver momentos prazerosos, desenvolver a
sociabilidade, as habilidades e talentos, promover a atividade física
por meio da dança, estimular a sensualidade, desenvolver o gosto pelas
brincadeiras que marcaram a infância, é soltar a imaginação e a fantasia.
Esta atividade não se restringe apenas aos idosos, tem efeitos positivos
em qualquer faixa etária. Reviver o que marcou na vida dos idosos é um
excelente processo de sociabilidade, principalmente quando promovido
com o objetivo de diversão e integração comunitária. É o que relata
Ecléa Bosi (1994, p. 68):
A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo
na forma que é mais apropriada a ele. O material indiferente é
descartado, o desagradável, alterado, o pouco claro ou confuso
simplifica-se por uma delimitação nítida, o trivial é elevado à
hierarquia do insólito; e no fim formou-se um quadro total,
novo, sem o menor desejo consciente de falsificá-lo. (William
Stern)

A cada ano que se passa, aumenta a quantidade de idosos
na população do Brasil e do mundo. O hábito de reunir-se, reviver
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memórias, reconhecer a dança, é um privilégio durante toda a vida do
indivíduo, é uma maneira de chegar à terceira idade de forma saudável,
diante de tantos preconceitos que o idoso enfrenta na sociedade de
diversas formas. O tempo passa e várias modificações físicas vão
acontecendo. Logo, ocorre o afugentamento do trabalho, dos amigos de
convivência durante toda a vida, fazendo com que o idoso se distancie
cada vez mais, podendo ocasionar doenças graves como a depressão,
esta que pode levá-lo à morte.
No entanto, a escolha dessa temática para a realização da pesquisa
tem uma relação com um perfil profissional que venho construindo em
minha vida, a qual se iniciou durante minhas aulas ministradas para as
turmas do Ensino Médio nas zonas rurais nos municípios vizinhos de
onde moro, pois ainda muito me deparo com pessoas da terceira idade,
pessoas nas quais se percebe o desejo de estar inclusas no meio social de
alguma forma. E, completando este desejo, elaboramos, meus colegas
na vida acadêmica e eu, um projeto em sala com o tema “memórias
do movimento”, que a partir daí só me despertou ainda mais o desejo
de trabalhar com os idosos, motivando-me, então, a hoje elaborar este
trabalho de graduação que traz como foco memórias dançantes na
terceira idade.
A memória é escrita num tempo, um tempo que permite
deslocamento sobre as experiências. Tempo e memória que
possibilitam conexões com as lembranças e os esquecimentos
de si, dos lugares das pessoas e das dimensões existenciais do
sujeito narrador. É evidente que a memória inscreve-se como
uma construção social e coletiva e vincula-se às aprendizagens e
representações advindas da inserção do sujeito em seus diferentes
grupos sociais. A relação entre memória e esquecimento revela
sentidos sobre o dito e o não-dito nas histórias individuais
e coletivas dos sujeitos, marcas dimensões formativas entre
experiências vividas e lembranças que constituem identidades e
subjetividades, potencializando apreensões sobre as itinerâncias
e as práticas formativas. O não-dito vincula-se às recordações e
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não significa necessariamente o esquecimento de um conteúdo
ou de uma experiência (SOUZA, 2007, p. 04).

Diante de toda essa trajetória de faculdade até este presente
momento, devo ressaltar que, perante o que já aprendi sobre dança,
relato que, desde os primórdios do surgimento do homem, ele sentia
necessidade de expor seus sentimentos e emoções, mesmo antes de
utilizar palavras para sua comunicação, ele utilizava movimentos
corporais para se expressar, era sua linguagem natural, nela continha
uma ligação direta com a natureza.
A dança está presente na história da humanidade vinda e marcada
de culturas, crenças, manifestações culturais e uma comunicação do
próprio corpo humano com o meio ambiente. Desde tempos atrás, a
dança era uma exaltação da alma, em que se dançava para homenagear
os deuses, exaltar espíritos, festejar fatos e fenômenos da natureza, além
de evidenciar conquistas pessoais e grupais.
Assim, como todas as expressões artísticas, a dança vem
sofrendo influências no decorrer da história. Exemplo disso era
quando, antigamente, havia uma divisão nas sociedades europeias para
sua prática, sendo executada em duas vertentes: a nobre, onde havia
movimentos delicados, devido às roupas pesadas da época, executados
por homens e mulheres junto com a música suave de uma orquestra,
e a dança popular, que se caracterizava por movimentos mais soltos e
alegres, onde homens e mulheres dançavam juntos com saltos e palmas
e indumentos leves que davam liberdade para os movimentos.
Com o passar do tempo, a dança começou a ter uma organização
com cadências, mas era para ameigar e deslumbrar as classes
privilegiadas, como reis, rainhas etc., que já desenvolviam outros estilos,
as danças populares que surgiram dos princípios e estiveram presentes
em situações marcantes para a história da humanidade, passando por
grandes momentos e expressando, assim, sentimentos, emoções e lutas.
As danças populares se despiram de todo um tradicionalismo existente
com a técnica clássica para mostrar as mudanças políticas, sociais e
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morais, além de que esta arte faz com que o ser humano desempenhe
papéis perante a sociedade.
Para o idoso, é uma atividade física que beneficia e muito favorece
recordações pessoais, expressividade, criatividade, além de apresentar
riquezas de gestos e movimentos. No aspecto social, os idosos utilizam a
dança para a busca de novas amizades ou manutenção delas, encontram
uma forma de inclusão e, logo, a aproximação e o convívio social com
a sua própria família.
O movimento do corpo para com os idosos é uma ferramenta
poderosa e de suma importância, pois constitui uma experiência
que reflete emoções, e assim se torna impossível que a vivência
na dança tenha um efeito neutro para o cognitivo e psicomotor.
Consequentemente, a dança para os idosos tem diferentes significados,
que variam de idoso para idoso e refletem fortemente na esfera de vida
de cada um, promovendo mais capacidade de resistência ao estresse,
mais energia e disposição, aumento da autoestima, objetivando o
resgate da expressividade e a capacidade de comunicação do indivíduo
consigo mesmo, com os objetos, enfim, com tudo que o cerca. Nós seres
humanos nunca perdemos o desejo de brincar, nossas manifestações nos
acompanham por toda a nossa vida, e, brincando, fluem a capacidade e
a liberdade de criarmos.
4 ANTECEDENTES E PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA DE
CAMPO
Na pesquisa realizada no Centro dos Idosos no período de 25
de setembro a 02 e 09 de outubro de 2014, abiscoitei uma aceitação
calorosa por parte dos idosos participantes e das pessoas responsáveis
para preparar as suas refeições. Iniciei minha visita no turno da manhã,
a partir das 8h, levando aos meus mais novos parceiros — que é o que
nos tornamos após essas visitas — um acordar corporal, trabalhando
a expressividade corporal e também já aproveitando o momento para
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reviver memórias que fizeram parte da nossa infância, pois também
fazem parte deste projeto as cantigas de roda, analisando, assim, a
expressão contida no corpo de cada indivíduo e obtendo por parte
destes uma satisfação, tornando-me uma pessoa agradecida ao estar
vivenciando esse momento.
No entanto, tive dificuldades na coleta de documentos sobre
o centro que indiretamente causaram problemas no andamento da
pesquisa, mas que estão sendo contornadas, até porque meu objetivo
estava sendo alcançado, que era a aceitação por parte dos idosos.
Essa pesquisa foi gratificante, tornando amplo meu conhecimento,
no qual sempre quis me aprofundar, até porque sempre gostei de
dialogar com idosos, ouvir suas histórias, que, por sinal, muitas nos
emocionam. Tornei-me íntima de pessoas tão carentes de cidadania,
respeito, carinho e gratidão, tão esquecidas ultimamente, que, ao se
encontrarem em um espaço como esse (centro dos idosos), vivem algo
surreal que foge de uma realidade proveniente de muitos conflitos
familiares e sociais. Segundo Bosi (1994, p. 408),
Existem valores e diretrizes para a ação que às vezes não puderam
desabrochar no meio primitivo em que os vimos formulados. É
possível que limitações daquele grupo o fizessem guardar essa
substância valorativa em estado virtual. Um de seus membros,
depositário de sua substância implícita, pode vir a realizá-la
em outro grupo onde encontrou solo favorável. Mas é possível
também que esqueça as raízes distantes de sua ação atual. Seria
preciso que os membros do antigo grupo ainda estivessem perto
dele, reavivando-lhe a memória.

Presenciar esse momento com os idosos é perceber que não
podemos abandonar de forma radical como está ocorrendo grandes
relatos de memórias vividas por eles. Como relata Bosi, temos que
repassar para novas gerações vivências que marcaram e marcam nossa
cultura que a cada dia está sendo substituída em detrimento de jogos
eletrônicos, meios de comunicação e redes sociais, possibilitando-nos,
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com esses meios, a falta de diálogo e atenção para com pessoas que são
dignas de no mínimo uma hora do nosso tempo para nos transmitir
meios que venham a contribuir com o costume de uma cultura que está
se perdendo.
Nesse sentido, gostaria de lembrar que, como facilitadores de
legados culturais e após um grande aprendizado durante o decorrer de
todo trabalho, acredito que estou contribuindo para o desenvolvimento
de um processo a nível social. Fazendo pontes e replantando sementes
que, em forma de movimentos, símbolos, som e grupos, religam
gerações e sempre novamente fecundam a vida subjetiva.
4.1 Memória das brincadeiras infantis
Diante do relato feito com alguns idosos, pude perceber que
é motivo de orgulho e destreza revelar lembranças de sua infância,
deixando transparecer algo que na infância faziam por prazer, e ao
mesmo tempo vejo neles um semblante de tristeza ao relatar o pouco
uso dessas brincadeiras que aprenderam com seus pais ou avós. As
lembranças dos idosos acentuam a necessidade de caracterizar as
memórias como fonte de transmissão de determinados bens simbólicos,
que representam aos seus olhos uma situação social, e ao mesmo tempo
uma ordem moral.
Sobre isso, Bosi (1994, p. 89) questiona e reflete a função memória
ao afirmar que:
Qual a função da memória? Não reconstrói o tempo, não o
anula tampouco. Ao fazer cair a barreira que separa o presente
do passado, lança uma ponte entre o mundo dos vivos e o do
além, ao qual retorna tudo o que deixou à luz do sol. Realiza
uma evocação: o apelo dos vivos, a vinda à luz do dia, por um
momento, de um defunto. É também a viagem que o oráculo
pode fazer, descendo, ser vivo, ao país dos mortos para aprender
a ver o que quer saber.
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Diante do que nos clareia a autora falando sobre a memória,
que é uma reconstrução do tempo, a Senhora Raimunda Ferreira Lima
enfatiza suas vivências das brincadeiras infantis: “Gostava de brincar
muito de ‘tô viúvo’, ‘ciranda cirandinha’ e dizer versos, mas isso tudo
com acompanhamento dos pais perto, era tudo vigiado: senão! Senão!”.
Observo que isso ocorre de maneira natural com as crianças
daquele tempo e se tinha esse aprendizado no convívio que tinham com
seus familiares e com a comunidade. Diante deste contexto, ela troca
experiências e vai familiarizando os valores e seus costumes e do seu
grupo social e, assim, interiorizando e criando sua própria cultura.
Na visão de Souza (2007, p. 18),
As experiências formadoras e a aprendizagem experiencial
revelam-se como dimensões do trabalho com a abordagem
experiencial ou biográfica, pela possibilidade de os sujeitos
apreenderem, de um outro lugar, as aprendizagens, que foram
construídas ao longo da vida e, assim, potencializá-las no
percurso de sua formação.

A impressão desse autor mostra que a humanidade, em seu dia a
dia, é marcada devido às trocas de experiências vindas de narrações que
ouvimos e falamos. Percebe-se com maior emergência a necessidade de
biografias sobre essas memórias, permitindo também adentrar em um
campo subjetivo e concreto do ciclo da vida.
O Senhor Anselmo Romano já relata um pouco o lado em que
os pais eram mais rígidos naquele tempo: “Eram poucas as lembranças,
nem lembro de alguma, meu pai colocava nós (eu e meus irmãos, que
eram onze) para trabalhar muito cedo, sem tempo para brincadeira.
Acho até que já brincava trabalhando”.
É possível compreender que a vida do homem no campo não
é somente para brincadeiras, principalmente vinda de familiares
grandes, era cheia de luta, mas que também não perdiam o ânimo pelas
brincadeiras, fazendo do trabalho uma forma de diversão. Na visão de
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Bosi (1994, p. 68), “Qual é a forma predominante de memória de um
dado indivíduo? O único modo correto de sabê-lo é levar o sujeito a
fazer sua autobiografia. A narração da própria vida é o testemunho mais
eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar”.
A impressão desse autor mostra que, por mais difícil que sejam
suas memórias, elas são lembradas como aprendizado, como se tivessem,
através daqueles relatos no passado, um ensinamento hoje. O Senhor
José Lacerda apresentou certa liberdade para brincar, salientando-nos
algumas brincadeiras:
“Boi trocado, badogue (também conhecido como passarinhar ou
também matar passarinho), ciranda, contar versos. Lembro até
hoje quando reunia meus pais e os vizinhos para bater papo e as
crianças ficavam no terreiro brincando sem atrapalhar os mais
velhos, senão tinha punição”.

É possível compreender que as culturas populares eram bastante
praticadas por crianças que usavam sempre o espaço que tinham
(terreiro) para fazer suas brincadeiras mais prazerosas e satisfatórias e
sem perder sua base, que era o respeito pelos pais, procurando, assim,
formas de não atrapalhar as conversas.
Na visão de Bosi (1994, p. 414), “é preciso estar sempre
confrontando, comunicando e recebendo impressões para que nossas
lembranças ganhem consistência”. A impressão desse autor mostra
que temos que estar sempre repassando e discutindo nossas memórias,
tentando trazê-las às práticas com futuras gerações, tornando-as, assim,
conservadas para melhor equilibrar a família.
No entanto, Dona Luzia Romano da Silva demonstrou certa
revolta com os pais diante do estudo, para o qual não teve oportunidade,
e se julga até mesmo cega diante das letras: “De roda, do anel, caí no
poço, esconde, esconde. Brinquei! Já não fiz foi estudar! Tenho uma
revolta com meu pai até hoje porque me sinto cega por mode não ter
tido estudo”.
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É possível compreender que muitas das memórias trazem
trauma desde a infância atribuída como deficiência, dando, assim, uma
realidade não muito aceita, mas que com o tempo acostuma. Na visão
de Souza (2007, p. 10),
Assim, o saber da experiência articula-se, numa dialética,
entre o conhecimento e a vida humana. É um saber singular,
pessoal, finito e particular ao indivíduo ou ao coletivo em seus
acontecimentos. Isso porque a transformação do acontecimento
em experiência vincula-se ao sentido e ao contexto vivido por
cada sujeito.

A impressão desse autor mostra que necessariamente temos
experiências de vida que trazem como currículo uma nova leitura do que
não obtivemos na escola. São as experiências de formação adquiridas de
suas marcas sociohistóricas.
Assim, mediante esses relatos, percebemos a cada instante a
importância dessa cultura popular, sendo um elemento pertencente
ao nosso folclore, que está presente na memória infantil de cada
geração e que precisa ser repassada de forma que possam perpetuar a
cultura infantil, desenvolvendo diversas formas de convivência social e
permitindo o prazer de brincar. Não podemos jamais deixar as histórias
e brincadeiras infantis morrerem no tempo. Assim também se posiciona
Bosi (1994, p. 89):
A memória é a faculdade épica por excelência. Não se pode
perder, no deserto dos tempos, uma só gota da água irisada
que, nômades, passamos do côncavo de uma para outra mão, a
história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas
outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados
por outros dedos.

É possível compreender que todas as memórias de cultura
popular devem ser usadas por grandes e posteriores gerações sempre
inovando, mas também mantendo raízes, pois jamais podemos ter tido
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o privilégio de vivenciar e não termos a consciência no mínimo de
tentarmos resgatar essa pluralidade de cantigas e brincadeiras de roda
que possivelmente está tendo uma enorme chance de ficar somente em
nossas memórias.
4.2 Sentimento em relação à dança
Por considerar a experiência do trabalho com idoso extremamente
envolvente e desafiadora, pelo enredamento do processo deste trabalho
e resultados, é que fui assumindo o desafio de sistematizar e analisar os
resultados obtidos na poética dos corpos dos participantes dos centros
dos idosos, onde se percebe um gosto elucidário e inexplicável pela
dança proveniente praticamente de todos os participantes. Cheguei a
essa conclusão quando os indaguei sobre o sentimento em relação à
dança, o que sentiam quando dançavam.
O Senhor José Lacerda relembra o cheirinho das parceiras de
dança nas festas: “Gosto muito, me ajuda a não lembrar de coisas ruins,
e sem contar que é o momento para a gente sentir o cheirinho das
coroas e não deixa de a gente aproveitar um pouco (risos)”.
O gostar pela dança também traz outras vantagens além do
prazer de dançar, proporcionando um alívio ao psicológico, fluindo,
assim, em lembranças capazes de viajar no tempo e sentir-se próximo
de boas lembranças, deixando o que preocupa de lado. Para Hass Leal
(2006), “a dança traz boas lembranças, sensações e sentimentos ao
idoso, causando, assim, um resgate das lembranças do passado, sendo
que a utilização de músicas de época é algo muito importante nas aulas
de dança na terceira idade”.
Diante do que o autor relata, só confirmo minhas palavras
salientando a importância da dança na terceira idade e proporcionando
a integração social, o fortalecimento de amizades, a superação de limites
físicos e beneficiando na ocupação do tempo em prol destes.
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A Senhora Raimunda Ferreira Lima, quando indagada, nos falou
das lembranças:
“Aqui no centro, gosto muito, me sinto muito bem, com mais
vontade de dançar ainda. Isso é hoje, porque quando eu era
jovem meu pai era um velho turrão, e aí só ficava na vontade ou
escondido”.

A Senhora Luzia Romano da Silva falou também das recordações
antigas em que foi podada por seu pai de fazer o que para ela era
prazeroso: “Sim, gosto muito, sempre dancei no pensamento, então
desde nova, às vezes escondida dos meus pais, que achavam coisa de
prostituta. Mas eu fazia assim mesmo, escondido deles”.
É possível compreender que a dança faz transcender o que
estava guardado, que era antes reprimido por algumas pessoas e agora
praticado sem medo de ser feliz e sem culpa de estar agindo errado. De
acordo com Fortes (2008, p. 27),
O amadurecimento é marcado por ritos de passagens onde a
cada etapa vencida o indivíduo está mais preparado para a sua
vida, ou seja, ele passa praticamente sua vida construindo e
estabelecendo um novo perfil de identidade com as influências
geradas pelo seu meio.

Como menciona o autor, a experiência da vida vem chegando
também, servindo para uma vivência nova capaz de aproveitarmos
de toda a vitalidade que nos deixa mais preparados. O que antes era
somente fruto de desejo, de vontade, hoje é feito por mero prazer,
livrando-se de angústias, incertezas, inseguranças e medo.
Na conversa do Senhor Anselmo Romano, percebe-se nele uma
presença sempre marcante nas festas do centro dos idosos, descontando,
assim, o pouco tempo que ele tinha quando era novo:
Naquele tempo, eu não tinha tempo para brincar, mas gostava
muito de dançar sempre que eu podia, e quando tinha um rala83
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bucho no vilarejo eu estava dentro. Hoje não perco uma quintafeira, só se eu estiver doente.

Sabe-se que frequentador ativo e com toda essa disposição não
terá chance nem para a doença aproximar-se, pois a dança traz diversas
contribuições para os idosos. Como nos apresenta o autor:
É preciso tirar o foco da doença para colocar em prática a saúde
na terceira idade. Nesse sentido, cada pessoa é responsável pela
vida que tem, e deve-se optar por uma velhice saudável, dançar
pode ser a ferramenta para uma inclusão do idoso na sociedade e
uma grande possibilidade para tirá-lo do isolamento e da rotina
que o acompanha (FORTES, 2008, p. 32).

Percebe-se que a dança traduz uma linguagem que é expressa
através do corpo, contribuindo a esse público para melhoria de alguns
problemas causados com o envelhecimento. A dança está presente
em todas as culturas desde comemorações a rituais e nas memórias
inesquecíveis dos senhores Anselmo e José Lacerda e das senhoras
Luzia e Raimunda.
4.3 Benefício da dança para os idosos
O tempo passa, criam-se nesses longos anos rugas, também
construímos conhecimentos e experiências, no entanto o nosso corpo
sofre alterações, desgastando-se como uma máquina ou aparelho que,
quando não se acabam, precisam de manutenção constante. Assim
somos nós seres humanos, e precisamos de benefícios psicológicos
e psicomotores para que o nosso corpo seja uma máquina em
funcionamento. Diante desse relato, questiono juntamente aos idosos
os benefícios da dança para eles.
O Senhor José Lacerda Luz disse que: “Me divirto muito, e sem
contar que lá dentro do centro eu me solto, aproveitando de todas as
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formas, esquecendo até mesmo minhas dores da velhice, e que não são
poucas”.
Percebe-se que, quando a idade chega, ela também se encarrega
de trazer muitos empecilhos, causando, assim, alguns comodismos.
Mas não podemos nos dar por vencidos, temos que procurar formas e
meios para combater as tão incômodas dores, uma vez que, para Leal e
Haas (2006, p. 15),
[…] dançar para se livrar do estresse, para ter uma melhor
qualidade de vida, tem esse objetivo”, a prática da dança permeia
além de objetivos positivos para manutenção da saúde, o prazer
que ela tem de desfrutar de uma liberdade que antigamente para
elas não existia. Hoje a dança tornou-se além de prazer, uma
prática voltada a benefícios corporais e mentais que trazem
alegria, autoestima, bem-estar e satisfação pessoal. Dançar é uma
atividade física que na terceira idade contribui para melhorias
nos aspectos físico e psicossocial.

Diante do relato dos autores, é possível atribuir a esse corpo
que dança circunstâncias capazes de deixar combater as situações que
atrapalhem os idosos em seu convívio social. A dança hoje se tornou
uma forma de terapia ao idoso e trabalha tanto o seu psicológico como
o seu psicomotor.
Dona Raimunda Ferreira Lima relata sobre a dança no centro:
“Aqui nós sentimos corpo e mente como se fôssemos jovens, é um local
que todo idoso tem que participar”. Esta participante demonstra um
bem-estar tão caloroso, que sentimos só pela resposta, e percebemos que
a dança a cada dia está invadindo mais espaços, até mesmo em lugares
onde pessoas ainda não têm esse prazer de estar lidando com essa prática
que pode tornar a muitos outros seres um elo de benefício saudável.
No aspecto psicológico, além da melhoria da autoestima,
motivação e autodeterminação, a dança faz com que o idoso se
sinta bem no sentido de estar livre, tranquilo e realizado. Causa
também a aceitação da sua idade, além de reduzir o índice de
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depressão e estresse, melhorando, assim, o humor e atuando
como terapia na saúde psíquica, física e mental (ROBATTO
apud LEAL HAAS, 2006, p. 25).

A ideia desses autores nos mostra que a dança está a cada dia
invadindo um espaço na sociedade e tendo apresentado formas de
terapia para os idosos, contribuindo gradativamente para o psicológico,
diminuindo o estresse à vontade de viver e proporcionando uma
enorme alegria de se comunicar com os outros.
Seu Anselmo Romano relata: “Antes eu ia para as festas para
arrumar um rabo de saia, hoje não aguento muita coisa, eu vou para me
divertir, esquecer os problemas e engraxar as molas do velho”.
A diversão atribuída a essas pessoas é digna de suas experiências,
de seus reconhecimentos por já terem nos proporcionado muitas
informações. Ver alegria estampada no semblante é perceber que a
dança só proporciona a eles um bem-estar. Como afirma Okuma apud
Salvador (2004, p. 3),
A dança pode modificar a vida dos idosos, possibilitando-lhes
uma melhor condição existencial, se percebermos a pluralidade
principalmente cultural que a dança traz, além de um movimento
corporal que pode ter várias funções como: auto expressão,
comunicação, diversão e prazer, espiritualidade, identificação
cultural, ruptura e revitalização da sociedade, além de forte
caráter socializador e motivador.

Ao refletir sobre o que diz o autor, observa-se que a reintegração
social é algo muito importante para a melhoria da qualidade de vida dos
idosos, principalmente abordada do ponto de vista psicológico e social.
O afastamento do trabalho e, logo, de pessoas do seu convívio deve ser
visto de forma a pensar em uma nova fase, em uma nova perspectiva
de vida.
Já Dona Luzia Romano da Silva salienta que a prática de exercício
contribui com o bem-estar e não pode ser confundida com as atividades
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domésticas, como diz ela: “Melhora a mente da gente, porque, quando
ficamos nessa idade, é muito dificultoso e pro corpo é bom, que serve de
exercício físico que não fazemos em casa”.
Não podemos olvidar que os movimentos que fazemos em
casa diante dos serviços domésticos não podem ser substituídos
por exercícios físicos e que esses são de fundamental importância,
proporcionando ao idoso uma vida saudável e com possibilidades de
prorrogar essa longevidade. Como esclarece Charion apud Silva Pinto
(2008, p. 22),
A prática de forma contínua da dança faz com que o idoso se
previna de quedas e das fraturas que são normais nessa fase da
vida. Sendo assim, dançar pode causar uma independência do
idoso, no seu dia-a-dia e na comunidade que ele pertence, faz
com que ele se sinta útil e reintegrado.

Diante do que afirma o autor, percebi a duração e a vitalidade
dos idosos frequentadores do centro atribuídas de vários pontos que
são notórios de perceber e fica aqui a explicação diante das idades e
as atribuições a tanta energia que encontrei neles. São frequentadores
assíduos capazes de não faltar até mesmo se fosse todos os dias.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao ingressar no Curso de Licenciatura em Dança, tive um
encontro profícuo com as epistemologias da dança, foi como uma jovem
bailarina recém-chegada à Escola de Dança que tem o seu aprendizado
por etapas. À medida temporal que fluía o curso, ia assimilando mais
conteúdos, que corroboravam para meu aprimoramento intelectual.
É chegada a hora de se dançar o grande balé, a culminância do
curso. Trilhar os palcos do conhecimento ao lado dos mestres da dança
da Universidade Federal do Pará é para mim uma honra, pois bebi da
fonte e saboreei o néctar desta Arte.
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O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “MEMÓRIAS
DANÇANTES: A Poética do Corpo dos Participantes do Centro
dos Idosos de Maracajá - Novo Repartimento - PA” tem seu caráter
imediatista, pois ele revela as memórias de velhos de um município
do estado do Pará que ainda não foram investigadas pelo Curso de
Licenciatura em Dança da UFPA.
Diante da exclusão do indivíduo em decorrência do mundo
capitalístico, aparecem novas formas de socialização, os Centros de
Convivência, que, com o aumento da longevidade, trabalham na
perspectiva de uma nova esperança para a terceira idade. Assim, os
objetivos estabelecidos para a pesquisa deram possibilidade de perceber
que a prática da dança pode reintegrar socialmente o idoso, fazendo
com que a socialização obtida através dessa prática colabore com a saúde
física e psíquica deste, com o seu bem-estar e sua realização pessoal, que
ficam evidentes no contato físico com o outro, o reencontro com amigos
de tempos anteriores, que, com o passar do tempo, foi se perdendo,
relembrar as músicas e danças que vêm principalmente nas memórias
através das brincadeiras de roda que marcaram suas vidas faz com que
o idoso tenha sua autoestima elevada, diminuição do estresse e também
a melhoria da sua locomoção e diminuição de preocupações, resultados
estes obtidos e observados através da fala dos idosos entrevistados.
Através deste estudo, podemos perceber também que, com o
surgimento do CRAS (Centro de Reabilitação e Assistência Social) e
com a participação dos idosos, a maioria dos dados obtidos nos faz
entender que o preconceito, assim como outras questões, apontado no
decorrer do texto, mudou o seu formato, ou mesmo não existe mais, há
uma grande probabilidade de a sociedade aceitar e reconhecer o idoso,
cada vez mais, como cidadão ativo.
O preconceito é algo notável, ele pode começar pela forma como
a sociedade julga o idoso, afetando rapidamente essas pessoas e fazendo
com que as próprias se sintam sem utilidade, produzindo um sentimento
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de depressão que pode levar o indivíduo à morte. O abandono pode
começar pela própria família. O interessante é que, mesmo percebendo
a forma como os próprios familiares tratam o idoso, esse sentimento
negativo não é recíproco. Durante os encontros, percebi a forma
carinhosa com que eles falavam de seus entes queridos e de seu passado,
histórias e acontecimentos que, para mim, como uma simples estudante
participante, enriqueceram muito meus conhecimentos e fizeram com
que eu percebesse a importância que é trabalhar com esse público.
Analisando a visão do idoso em relação à dança, a princípio
percebi que é algo que eles já gostavam antes, e, agora, feito mais ainda
com tanto prazer, que relembraram os seus bailes, os momentos que
ficaram no passado, mas que poderíamos fazer o presente. Trabalhar
com idosos requer muito amor, carinho, paciência e também muita
atenção, pois é o que mais transmite devido a uma ausência de
confabulação.
Nas narrativas de cada indivíduo experimentado, nota-se que
foi uma experiência única e exclusiva de todo processo. Foi muito
bom. Estou muito feliz! Aprendi muito mesmo. Eu vou ficar o resto da
minha vida agradecida por ter abrangido todos estes experimentos com
pessoas de vasto conhecimento existencial. O idoso entende que dançar
é para se ter saúde, bem-estar e melhorar sua capacidade física. Com
essa pesquisa, foi possível compreender outras possibilidades em minha
vida, uma vez que a minha experiência até então tinha sido somente
com os idosos fora de um centro, a qual tem objetivos totalmente
diferentes, muito mais voltados para uma conversinha minimamente
sem objetivos, e no centro foi gratificante uma experiência que vai ficar
marcada para minha vida toda, haja vista que não penso em parar por
aqui tanto nas visitas como pensar em aderir este estudo com uma
possível continuidade, pois é muito importante pensar nos idosos de
hoje, para melhorarmos as condições de vida de quem possivelmente
viverá esta fase da vida amanhã.
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Abrilhanto o meu mais novo pódio de professora em Licenciatura
em Dança com a sensação de sede profunda a um vício de embriaguez
inesgotável, percebendo em minha pessoa uma anticura a esse vício,
que, após toda esta vivência, me tornei insaciável por esta cachaça
do conhecimento. Ser hoje educadora e educar pessoas por meio dos
fundamentos da dança, transformar vidas e construir sonhos, dando
liberdade para que as pessoas que em torno de mim vivem percebam o
quanto são capazes de construir algo melhor para suas vidas e percebam
que o futuro só pertence às pessoas que acreditam na beleza de seus
sonhos.
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NO BATUQUE DOS TAMBORES:
A ESPETACULARIDADE DO SAMBA
DE CACETE NA VILA DE CALADOS
Joana D’arc Leite Medeiros11
Maria Ana Azevedo de Oliveira12

Lembro-me de que, na frente do barracão comunitário, ficavam
dois tambouros13 expostos ao sol para afinar o som do batuque.
Estes anunciavam que logo o samba de cacete iria começar. Era um
aglomerado de pessoas que apareciam, e rapidamente o barracão estava
cheio de gente. Os tocadores aqueciam os tambouros e também a
garganta com a gengibirra (batida de gengibre com cachaça).
A festa do samba começava. Eu, ali sentada no cantinho do
barracão, ao deleite do som do batuque, observava tudo e esperava
ansiosamente o que de mais significante me levara até lá. Quando
surpreendentemente surgia a imagem dela no meio do salão. Uma
mulher alta, morena, cabelo liso e longo, tinha o corpo “violão”, como
diziam as pessoas da época, sua cintura era fina e o quadril era largo.
Sempre usava uma saia bem rodada com as barras batendo no chão,
uma figura simples e generosa, mas que, quando dançava, transbordava
magia e encantamento, segurando o tempo todo a barra da saia, com
11

12

13
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Tambouros: assim são denominados pelos brincantes os tambores usados
no samba de cacete.
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muita leveza; seus movimentos pareciam flutuar, dançava de um lado
para outro, varria o salão.
Aquilo me deixava fascinada, minha atenção se voltava toda a
ela, meu prazer era imenso, arrepiava-me. Às vezes, chegava a chorar de
tanta emoção, apreciava cada movimento, cada detalhe do seu corpo, os
quais me faziam bailar com os olhos e sempre depois tentava imitá-la.
Era a minha avó Catarina Guimarães (Depoimento - Joana D’arc Leite
Medeiros, 2016).
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo é uma adaptação da segunda seção do TCC
intitulado Samba na escola: o samba de cacete no cotidiano da Escola José
Corrêa de Medeiros na Vila de Calados, Baião-Pará, da discente Joana
D’arc Leite Medeiros, da turma do PARFOR/Marabá, defendido no ano
de 2016, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Ana Azevedo de Oliveira,
a fim de analisar o samba de cacete — dança popular que resulta em uma
manifestação espetacular na Vila de Calados, Baião-Pará.
Compreende-se a dança popular como “uma linguagem
corporal que se utiliza do movimento e de ações corporais, a partir
de uma técnica estabelecida pela cultura, tornando-se específica e
singular, pois retrata os costumes e determinadas maneiras que fazem
parte do contexto histórico-sócio-cultural das pessoas que a praticam”
(OLIVEIRA, 2015, p. 42).
Trata-se de uma pesquisa que recorre à memória, por meio de
uma concepção de dança vista como comunicação do ser humano,
envolvida pela história pessoal impressa no corpo das pessoas, vivências
cotidianas e identidade cultural.
O samba de cacete é uma manifestação cultural da localidade da
Vila de Calados que retrata a história de vida do povo caladense. Era
frequentemente assistido pela comunidade, porém hoje se observa que
94

DANÇA, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E ETNOCENOLOGIA
Implicações na formação do professor de dança do PARFOR do Estado do Pará

aos poucos ela foi se distanciando do cotidiano das pessoas, pois só é
apresentada pelas pessoas mais velhas, e apenas quando solicitada ou
quando ocorre algum evento na própria comunidade. Sendo assim, “o
povo que não cultiva parte de suas raízes, perde parte de sua identidade”
(NANNI, 2003, p. 89).
Busca-se enfatizar a espetacularidade do samba de cacete por
meio dos gestuais, das músicas e dos instrumentos musicais que fazem
parte dessa manifestação. Por isso, como teoria de base, buscou-se a
Etnocenologia, disciplina que estuda as práticas e os comportamentos
humanos organizados, conforme conceito cunhado por Pradier (1998),
e a Etnopesquisa, de Macedo (2000), como caminho metodológico,
cujo significado
[…] social e culturalmente construído não se torna resto diurno
esquecido na conclusão de uma pesquisa, ele é trazido para o
cenário ativo da construção do saber com tudo aquilo que lhe é
próprio: contradições, paradoxos, ambiguidades, ambivalências,
assincronias, insuficiências, transgressões, traições etc.
(MACEDO, 2000, p. 31).

Neste estudo, optou-se pela pesquisa de campo, que possibilitou
investigar com mais profundidade o objeto em questão. Foi realizada
por meio de entrevista semiestruturada, com o mestre Getúlio Medeiros.
Como recurso metodológico, além das entrevistas, foram utilizadas
imagens fotográficas.
Ressalta-se que o mestre, no caso das danças populares, é
o responsável pela manifestação. Isso significa dizer que, além de
possuir conhecimento sobre a dança, ele passa a transmiti-la com
comprometimento, a fim de dar continuidade à prática e aos saberes
envolvidos.
A pesquisa justifica-se pela necessidade de estudos voltados às
danças populares, especialmente para o samba de cacete na Vila de
Calados — uma prática espetacular, com suas tradições, costumes,
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valores, suas lutas constantes pela valorização e reconhecimento, e
principalmente no que diz respeito à busca de sua identidade, uma vez
que essa manifestação está caindo no esquecimento da população.
2 VAI COMEÇAR O SAMBA
Vamos começar o samba; vamos brincar um bocadinho; É agora
que eu quero ver; quem é o dono desse samba.
(Letra do samba de cacete – Autor desconhecido)
Desde o período da colonização, por volta do século XVII, o
Brasil tem sua cultura marcada pela miscigenação. As danças estavam
inseridas em um contexto religioso e nas cortes, bem como faziam parte
de celebrações, festas de aniversários, casamentos, louvação aos santos,
entre outras práticas de socialização nas colônias.
Nessa época, a Igreja passou a considerar tanto a dança dos
índios como a dos negros uma maneira de glorificar a Deus. As danças
invadiram as festas no Brasil colonial com seus rituais, fazendo a
população participar do culto católico. Segundo Del Priore (2000, p. 55),
Elas provocavam uma transformação formal e estética, tanto nas
festas quanto nas procissões, e permitiam, quer ao negro, quer ao
índio, identificar-se com o outro, o colonizador. Elas, finalmente,
incentivaram a canalização da capacidade de resposta das
culturas dominadas frente à situação de conflitos criados com a
escravidão negra e o trabalho compulsório indígena.

Nesse contexto, percebo que o diálogo de poderes aos poucos
dava lugar aos negros e índios, espaços que eles buscavam no interior
da sociedade colonial. Assim, as danças populares foram sendo
introduzidas pouco a pouco pela mistura de etnias e difundindo uma
variante de danças populares brasileiras, revelando estratégias para
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a manutenção de suas tradições e a ressignificação delas a partir do
diálogo com outras matrizes culturais.
Remarco que as festas ocorridas nos arredores da sociedade
não eram mais vistas apenas pelo caráter colonial e religioso, mas uma
diversificação da cultura, que retratavam a mistura das matrizes étnicas
(brancos, negros e índios) e resultavam em danças que traziam para
dentro do seu corpo “movimentos de resistências, sobrevivências,
rituais, interação que revelasse a integração entre as culturas, no sentido
de evitar o controle político e ideológico da sociedade colonial” (DEL
PRIORE, 2000, p. 79).
A cultura popular reflete historicamente na organização social,
enquanto manifestação que permite uma compreensão maior a respeito
dos aspectos, valores e normas da cultura de um povo, no sentido de
compartilhar essas vivências e conhecimentos comunitários. Podemos,
então, considerar “um olhar que veja a dança como uma realização que
remete imediatamente às memórias, às etnias, às civilizações, aos povos
e aos indivíduos” (SABINO; LODY, 2011, p. 16).
Entretanto, é inevitável falar das danças populares brasileiras sem
enfatizar as danças de matrizes africanas, uma vez que são marcadas
pelas heranças ou traços culturais entendidos como elementos estéticos
originados das batidas dos batuques. “[…] batuque — termo geral
usado para traduzir som, instrumento musical, dança e música, pois
tudo que fosse e lembrasse a África era chamado de batuque” (SABINO;
LODY, 2011, p. 34).
Percebe-se, na matriz africana, que o tambor é um elemento
fundamental e, em alguns casos, sagrado. São confeccionados
artesanalmente, seguindo as tradições ancestrais, utilizando
especificamente determinados troncos de árvores e couros de animais,
dependendo da região, sempre buscando a sonoridade que está na
memória daquele povo.
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Sinaliza-se que o samba é uma manifestação de matriz estética
africana trazida pelos negros escravizados, introduzido no Brasil no
século XVII. Seu nome vem da palavra SEMBA, originária da Angola,
que significa umbigada, movimento sensual no qual os brincantes
solistas dançam em forma de roda. Uma referência de identidade
que reflete uma expressão de resistência dos africanos em condições
escravizadas no Brasil colonial.
Compreende-se o conceito de matriz estética a partir dos estudos
da Etnocenologia, conforme Bião (2009, p. 37):
[…] a palavra matriz remete à ideia de mãe, que também
remete à ideia de unicidade, quando pensada como uma única
pessoa no feminino, que alimenta em seu próprio corpo e
assim é explicitamente gerada de outro, enquanto a palavra
matrizes multiplica esse ente, ainda que se referindo a um
mesmo fenômeno […] identificadas por suas características
sensoriais e artísticas, portanto estéticas, tanto num sentido
amplo, de sensibilidade, quanto num sentido estrito, de criação e
compreensão do belo.

O samba é caracterizado pela “sensualidade dos rebolados e
umbigadas, a dinamicidade e criatividade dos saltos e passos rápidos,
o misticismo dos giros, gingados, passos arrastados e ondulações dos
movimentos corporais” (BREGOLATO, 2007, p. 108). O samba atinge
todas as classes sociais por ser alegre, irreverente e contagiante, tendo
em vista a sua formação principal, que é a roda.
Nessa concepção, o samba de roda é uma cultura de estética
africana caracterizada pela reunião de tocadores, sambadores e
sambadeiras em torno de uma roda. Provém da mistura de sabor, entre
comer e sambar, relacionando-se os elementos culinários com uma
produção musical, do som da panela, da colher, do prato etc. “O samba
é uma extensão corporal das atividades da cozinha: mexer panelas, ralar
coco, catar feijão, fritar, bater a massa do bolo, enfim, uma série de
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posturas que traduz funcionalmente diferentes atitudes, gestos, jeitos,
maneiras especiais de viver o corpo” (SABINO; LODY, 2011, p. 59).
O samba é entendido como momento de diversão, de reunião e
confraternização, de festa familiar e celebração religiosa, experiências
que levam os indivíduos a reativar suas memórias e vivenciar
historicamente esse processo de sociabilidade. É uma maneira alegre
de reverenciar o povo, de partilhar, de expressar-se, um momento
de ludicidade, interagindo-se com as danças dos orixás e com a
religiosidade do candomblé em uma composição de movimentos e
costumes marcados pela sua tradição. Nessa perspectiva, Sabino e Lody
(2011, p. 63) afirmam:
O sentimento de celebração faz do samba uma forma de recorrer
ao corpo, ao corpo possível e expressivo, como ocorre no xirê,
em âmbito sagrado do candomblé. Especialmente socializador,
como são, aliás, todos os estilos e formas coreográficas de
matrizes africanas que recorrem aos sinais das memórias, o
samba marca lugar da tradição independentemente de gênero
ou de idade, vivendo-se o corpo na sua plenitude. O samba é
tido também como um conjunto de linguagens que une canto,
danças e gestos funcionalmente organizados para estabelecer
comunicação, passar tradição nas comunidades — transmissão
pelos mais velhos — e indicar sutilezas, sinais que trazem poder,
sensualidades, divertimentos e criação.

O samba de roda é conhecido pela execução dos passos livres e
individuais do corpo, em que os brincantes trazem para o movimento
a sensualidade, o requebrado de quadril; unindo-se ao divertimento,
uma forma de brincar, festejar, vivenciar o corpo na busca de atualizar
memórias de afirmação de identidade.
Desse modo, o samba é uma dança que admite uma compreensão
própria de mundo e articula significados simbólicos e religiosos
compartilhados pelos saberes da comunidade em que vivem. De acordo
com Monteiro (2011, p. 45),
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[…] os parâmetros por meio dos quais se estruturam as relações
entre cultura popular e vida social são de alguma forma propostos
pela própria dança popular, na forma de compreender a si
mesmo, interior de suas regras e visão de mundo. A vida cultural
é sempre uma forma poderosa de manipulação do real por
meio do símbolo, cuja eficácia reforça um campo relativamente
autônomo de significados.

Compreende-se que as danças de matrizes africanas contribuíram
muito para a cultura popular, tendo em vista que elas se manifestam a
partir das relações estabelecidas e construídas em suas histórias de lutas
e conquistas, em que esses corpos dançantes apresentam movimentos
que traçam toda a sua história de vida. Assim sendo, a cultura popular
perpetua nos padrões de símbolos e significados que refletem nas
histórias do povo, que, por sua vez, busca exatamente retratar essas
experiências e vivências no seu dia a dia.
Diante disso, é importante enfatizar o samba de cacete como
representação da manifestação cultural da comunidade de Calados,
marcado pelo processo histórico e lugar de identidade. É uma prática
espetacular que conta com a participação, em sua maioria, de pessoas
mais velhas, que desde a infância se dedicam à valorização da cultura
assimilada a partir da relação com as gerações passadas.
3 O LUGAR E AS PESSOAS DA VILA DE CALADOS
Desenhada por uma paisagem banhada pelo Rio Tocantins, a
Vila de Calados foi assim denominada por um português de sobrenome
Calados, durante sua passagem e encantamento com a beleza do lugar,
deixando plantado um coração que deu vida a cada um dos moradores
dessa vila; comunidade sempre receptiva, calorosa, hospitaleira e que
carrega fortemente as histórias de vida entrelaçadas no cotidiano dos
moradores.
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Fundada em 1907, localiza-se à margem direita do Rio Tocantins,
no 1º Distrito, a aproximadamente dezesseis quilômetros do município
de Baião-PA, fazendo limite à direita com a comunidade de Santa Fé e
à esquerda com a comunidade de Vila Dutra. O acesso à Vila pelo Rio
Tocantins é feito pelas estradas da beira, passando pelas comunidades
de Maracanã, Santo Antônio e Santa Fé, e pela estrada da colônia,
passando pela comunidade de Limãozinho.
O fundador José Calados, com o propósito de encontrar um
lugar, quando navegava pelo Rio Tocantins, avistou o cenário que
poderia ser sua casa. A formação inicial da Vila se deu a partir das
primeiras famílias: Medeiros, Siqueira e Ribeiro, que ali construíram
suas moradias, e, posteriormente, outras: Machado, Souza e Leite, que
também se apropriaram do lugar. Sobreviviam basicamente da caça, da
pesca, da lavoura e do extrativismo da maçaranduba, da castanha e da
seringa.
Por volta de 1942, a vila ganhou mais um integrante, o Senhor
João Moreira, que constituiu família, firmando-se na comunidade. Ele
implantou o primeiro comércio e fundou a irmandade, construindo,
junto com outros moradores, a igreja e o primeiro barracão comunitário.
Em 1950, foi rezada a primeira missa na igreja e a primeira festa
dançante no barracão, antes realizada nas próprias casas dos moradores,
conforme a tradição. A missa foi celebrada pelo então padre, Pedro
Hermes, no dia 15 de agosto de 1950. Daí em diante, todos os anos
celebra-se a missa no mês de agosto em homenagem à Santa Maria,
padroeira da comunidade.
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Figuras 1, 2 e 3: Rua 21 de abril. Igreja de Santa Maria. Barracão
comunitário.

Fonte: Arquivo Pedro Júnior, 2010.

As imagens acima mostram a rua principal da Vila de Calados, 21
de abril, que dá acesso à comunidade. Ao lado, a Igreja de Santa Maria,
onde os fiéis se reúnem nas celebrações, e o barracão comunitário onde
acontecem as festas e apresentações do samba de cacete.
Atualmente, a comunidade é composta por 629 habitantes. Possui
atrativos turísticos como praias, o balneário Encontro das Águas, local
onde se aproxima o Rio Tocantins, e igarapés, tendo a opção de água
quente ou gelada. Nas férias de julho, ocorrem os jogos estudantis, que
mobilizam os jovens de toda a comunidade.
A comunidade participa de manifestações culturais como o boibumbá, as quadrilhas juninas, além das festividades das padroeiras
Santa Maria, no mês de agosto, e Nossa Senhora da Conceição em
dezembro. Além do samba de cacete, são também referências culturais
do povo caladense.
Nesse contexto, o samba de cacete traz memórias, ancestralidade,
histórias de vida da comunidade, marcada pela sua identidade, muitas
vezes na busca de reconhecimento e valorização. A dança acontece para
que o povo possa contar sua história, senti-la e expressá-la.
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Dessa forma, é possível compreender o samba de cacete
interpretado pelos integrantes da comunidade por meio da dinâmica
corporal, da gestualidade, experimentando a dança enquanto espaço
de prazer que envolve e encanta pela sua alegria, simbolizando o seu
cotidiano ancestral.
Figuras 4 e 5: Noite cultural com apresentação do samba de cacete na
Vila de Calados (1).

Fonte: Arquivo Joana D’arc Medeiros, 2014.

Figuras 6 e 7: Noite cultural com apresentação do samba de cacete na
Vila de Calados (2).

Fonte: Arquivo Joana D’arc Medeiros, 2014.
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À noite, na Vila de Calados, quando há apresentação do samba
de cacete pelos membros da comunidade, notoriamente se percebe um
orgulho imenso e a alegria estampada no rosto dos brincantes. Vê-se
que ele é dança, cantoria, batuque, poesia, festança e divertimento de
toda a comunidade.
Tradicionalmente, essa manifestação é perpetuada pelos membros
mais velhos da comunidade, entre homens e mulheres. Na Vila de
Calados, tem-se como referência do samba de cacete os senhores Policarpo
Medeiros, Joaquim Dias, Raimundo Sales e a dançarina Catarina
Guimarães (Vó Catita, como é carinhosamente chamada por todos).
Atualmente, o responsável pelo samba de cacete na comunidade
é o mestre Getúlio Medeiros, que toca o samba desde muito jovem. Ao
revisitar a sua memória, lembra que quando era criança tinha o olhar
atento às pessoas, a curiosidade pelo som do batuque, que lhe deixava
entusiasmado e, assim, de maneira afetuosa, reproduzia em uma caixa
de papelão, até que de repente se deu conta de que o batucar dos
tambouros transcorria em suas mãos.
Figura 8: Mestre Getúlio Medeiros e Joana D’arc.

Fonte: Arquivo Joana D’arc Medeiros, 2014.
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A memória afetiva revelada nas palavras do mestre do samba
de cacete da Vila de Calados interliga o passado ao presente e aos
significados e sentidos promovidos pela dança. Para Rodrigues (1997,
p. 30), “a dança exerce a função de revivificar a memória, construindose a partir dos próprios sentidos da festividade”. A dança vai além da
execução dos passos e movimentos, representando lembranças do
passado.
Figura 9: Mestre Getúlio repassando seus ensinamentos sobre o samba
de cacete para seu neto.

Fonte: Arquivo Joana D’arc Medeiros, 2015.

Com base na história do samba de cacete e no contexto da vida
local, o homem, em um processo de incorporação, vai assimilando,
por meio de seu corpo, valores, normas e costumes sociais, ampliando
seu repertório cognitivo e gestual. Conforme Daolio (1995, p. 39), “no
corpo estão inscritos todas as regras, normas e valores de uma sociedade
específica, por ele ser o meio de contato primário do indivíduo com o
ambiente que o cerca.”.
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Apesar de o samba revelar, no contexto geral, movimentos de
resistência, sentimento, dor, música, batuques, alegria e muita festa,
ele tem gingado próprio e é peculiar em cada região, ou seja, a forma
como o samba foi introduzido na comunidade de Calados, a maneira
de dançar, os movimentos, a expressão corporal, os ritmos, as músicas,
são próprios da vila.
É necessário enfatizar que os sujeitos da comunidade vão se
multiplicando e se transformando conforme a interação com o outro.
Sobre esse olhar, Cardoso apud Candau e Moreira (1999, p. 53) enfoca:
“O sujeito só constrói sua identidade na interação com o outro, numa
relação dinâmica entre alteridade e identidade. A interação se localiza
na relação social, que é, antes de tudo, linguagem.”.
A diversidade do processo histórico contribuiu para o lugar de
construção identitária, uma vez que, partindo desse pressuposto, o
samba de cacete faz parte da diversidade cultural e serve de instrumento
de aprendizagem, a partir da contribuição das matrizes estéticas na
construção dos saberes locais, ou seja, conhecimentos adquiridos através
da história do samba de cacete, tendo em vista que tais conhecimentos
vão sendo transformados pela dinâmica cultural.
4 A ESPETACULARIDADE DO SAMBA DE CACETE NA VILA DE
CALADOS
A mistura dos povos nativos, europeus e africanos, originando
a miscigenação brasileira, se funde no campo da diversidade cultural.
Dessa mistura entre os povos, surge a espetacularidade do samba de
cacete. Entende-se por espetacularidade tudo aquilo que faz parte do
cotidiano e que prende a atenção e o olhar das pessoas envolvidas,
sejam elas espectadoras ou pesquisadoras. São “os fenômenos da rotina
social que podem se constituir em eventos, consideráveis, a depender do
ponto de vista de um espectador, como espetaculares, a partir de uma
106

DANÇA, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E ETNOCENOLOGIA
Implicações na formação do professor de dança do PARFOR do Estado do Pará

espécie de atitude de estranhamento, que os tornaria extraordinários”
(BIÃO, 2009, p. 28).
O samba de cacete, assim como as demais danças afrodescendentes,
é uma manifestação resultante da matriz africana que chegou ao Brasil
através dos negros escravizados, revelada e identificada pelo corpo
que mostra movimentos de resistência, de gestual e traços da cultura
africana. É uma dança popular que manifesta, na letra de suas músicas e
nos movimentos corporais, as histórias e os modos de ser, de viver e de
ver o mundo, preservando as tradições de seus antepassados.
Essa manifestação retrata memórias e lembranças que trazem
várias versões de uma vida em comunidade, de festa, plantio,
colheita, pesca e caça. Era por meio dela que as pessoas esqueciam
temporariamente o esforço do trabalho pesado e todas as dificuldades
do dia a dia, celebrando, então, a vida com alegria.
No município de Baião, especificamente na Vila de Calados,
não se sabe exatamente o dia em que essa manifestação aconteceu pela
primeira vez, mas se imagina que tenha sido a partir da chegada dos
pioneiros tocadores, os mestres: Duquinha Peleja, Trajano, Manoel
Filho, João Prainha, Quintino Lobo, Cidu, Pedro Lemos e Laurentino
Rodrigues. Eles são considerados os primeiros tocadores do samba na
vila, e Dona Juliana Baiano, a dançarina do samba. A partir daí, o samba
de cacete foi passando de geração a geração, até os dias de hoje.
Entretanto, essa prática foi ganhando mais destaque por ser o
único divertimento da vila. Inicialmente, o samba, então, era a própria
festa. As músicas fazem sempre uma saudação ao trabalho. As sequências
musicais chamam-se fornada14. Para cada fornada, havia uma troca
de tocadores. A festa começava pela noite e só parava no clarear do
dia seguinte, reunindo inclusive pessoas de localidades vizinhas nesse
momento de celebração.
14

Fornada: alusão ao modo de fazer farinha de mandioca. Cada vez que a
massa de mandioca se transforma em farinha no forno, é assim chamada
pelos roceiros. No samba de cacete, após uma sequência de músicas, os
tocadores dão uma pausa para receberem os aplausos do público.
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O que dá nome a esta variação do samba é o uso do cacete, devido
ao fato de os instrumentos musicais utilizados serem os tambouros,
feitos de tronco de madeira oca, escavado mais ou menos um metro e
meio de comprimento, rostado com couro seco de animais em uma das
extremidades, e os cacetes, que são pedaços de madeira fina, utilizados
para matracar no corpo dos tambouros, confeccionados pelos próprios
brincantes. A dança se caracteriza pelo deslizar dos pés, balançar dos
braços, requebrado de quadris, sensualidade, corpo curvado, jogo de
sedução e movimentos livres.
Antes de começar o samba, é preciso fazer a afinação do tambouro.
Para resultar em um som melhor, coloca-se no sol ou esquenta-se
no fogo. Os músicos estão sempre em número de quatro; em cada
tambouro, sentam dois batedores de frente para o público, chamados
de tamboureiros, e dois batedores atrás, chamados de caceteiros. Eles
ficam de costas um para o outro; os tamboureiros batucam o couro
com as palmas das mãos e calcanhar, e os caceteiros batucam a parte
de madeira com os cacetes em forma de X. Vale destacar que, nessa
combinação de som, os tocadores precisam estar em perfeita sintonia, a
fim de que o som do batuque seja bem afinado.
Figuras 10 e 11: Brincante fazendo a afinação. Brincantes tocando os
tambouros.

Fonte: Arquivo Joana D’arc Medeiros, 2015.
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O samba tem sua própria música, composta pelos tocadores,
em uma variação de letras que remetem às vivências cotidianas, ou
seja, representam a vida do dia a dia da comunidade e retratam temas
como trabalho, dor, sofrimento e alegria, amor e louvação aos santos.
Essas músicas são improvisadas, e não existe um momento certo para a
composição do samba; elas são criadas na hora da roda do samba. Sendo
assim, as músicas vão surgindo de acordo com os acontecimentos da
comunidade ou as circunstâncias do momento, ou então são cantadas
as músicas tradicionais, passadas de uma geração à outra.
Quando eu cheguei no samba,
Tirei o chapéu da cabeça (Bis)
Agora estou campeando,
Não tenho quem me aborreça (coro)
Eu não sou mestre de samba,
E nem também professor (Bis)
Mas quando eu cheguei no samba,
O samba logo mudou ô ô ô… (coro)
(Letra da música do samba de cacete Mestre Getúlio Medeiros)
A música do samba de cacete é sempre versada. Geralmente
tem um tocador que vai criando a música de acordo com os versos.
Assim, os brincantes respondem em coro, dando uma dinâmica para a
composição.
Minha filha, vamos pra roça
Minha mãe, hoje eu não vou (Bis)
Eu fico com meu amante
Brincando no seu bau, u,u,u,u (coro)
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I
Ô, minha mãe, minha mãe, quando eu morrer,
Ô, me enterre, me enterre na varanda,
É, na varanda, é, na varanda (Bis)
Ponho uma viola no peito
E uma garrafa de cachaça
Pendurada de uma banda
É, de uma banda, é, de uma banda (coro)
II
Não mexa com a fruta alheia… Deixa madurar,
Não mexa com a filha alheia
Deixa o pai com a mãe criar… (Bis)
Deixa o pai com mãe criar/deixa o pai com a mãe criar,
Não mexa com as coisas alheias
Deixa o pai com a mãe criar (coro)
III
Oh, mulatinha, mulata faceira
Quebrando este samba com as mãos nas cadeiras (Bis)
Aê, mulatinha
Aê, mulatinha (coro)
(Letra da música do samba de cacete - Autor desconhecido)
Pressupõe-se, então, que o samba de cacete consiste na
expressividade estabelecida entre a harmonia dos sujeitos dançantes
com a totalidade afinada da música, acompanhada dos ritmos e da
batida dos tambouros. Nesse contexto, a música impulsiona a dança,
provocando no corpo dos brincantes a apropriação de movimentos
que se manifestam dentro deles mesmos, interagindo por meio de
significados e retratando sua identificação com a própria cultura. De
acordo com Dalcroze (1919) apud Wisnik (1989, p. 124), “a música fará
o milagre de ordenar a massa, agrupá-la de acordo com determinada
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ordem, apaziguá-la, instrumentalizá-la e orquestrá-la, segundo os
princípios dos ritmos naturais, pois a música é a emanação de aspirações
e vontades”.
A música tem fundamental importância nesse processo de
produção cultural entre o sujeito e a dança, pois, ao senti-la, o corpo
vai se apropriando das pulsações e posteriormente entrando no ritmo
da batida. Além disso, cada expressão, postura e gesto transmitem
mensagens históricas que compõem a sua identificação.
Movidos pelo deslizar dos pés firmes no chão, todos os brincantes
do samba de cacete apresentam-se de pés descalços, dando ao
movimento mais fluidez e leveza. No início, as roupas eram as próprias
saias usadas pelas mulheres no dia a dia. Hoje, geralmente as roupas são
confeccionadas por uma ou mais costureiras da própria comunidade.
Não existem cores predominantes, mas comumente elas usam cabelos
soltos e um arranjo preso na cabeça, e os homens, camisa feita com o
mesmo tecido da saia das mulheres para identificá-los na dança.
Na hora em que a festa do samba começa, as damas estão sentadas
esperando os cavalheiros convidá-las para dançar. Posteriormente, eles
entram na roda, dançando e observando sua dama, e, ao identificá-la,
começam a fazer a caiana15. Esse código gestual mencionado pela lúdica
amorosa é observado no gingado e movimentos de braços, rodopiando à
sua frente e convidando-a elegantemente. Assim, ambos se apresentam
na roda, ele com movimentos de braços e gingados, ora de pé e corpo
curvado, ora de cócoras equilibrando-se entre o esquivar e chegar junto,
e ela com seu rebolado de quadril, mostrando toda a sua sensualidade,
rodopiando a saia, que passa por cima da cabeça do parceiro. Nessa
mistura de sensualidade, um interage com o outro.

15

Caiana é o movimento de corpo curvado, braços abertos, com o balançar
de um lado para outro em direção à dama, cercando-a e envolvendo-a na
dança.
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Figuras 12 e 13: Apresentação dos brincantes do samba de cacete. Jogo
cênico do cavalheiro se apresentando com o movimento da caiana para
conquistar sua dama.

Fonte: Arquivo Joana D’arc Medeiros, 2015.

Nessa dança, as mulheres usam saias bem rodadas, característica
marcante revelada durante a apresentação. Elas pegam na barra da saia,
executam giros e rodopios, sempre fazendo manuseio de um lado para o
outro, envolvendo e seduzindo os homens. Logo, eles dançam para elas,
mostrando também seu poder de conquista, entrelaçados nesse jogo de
sedução por meio do repicar dos tambouros. Aqui a dança é diálogo
silencioso entre os casais que cultivam suas manifestações tradicionais,
refletindo suas identificações e suas identidades.
A dinâmica corporal é improvisada por um brincante e respondida
pelo outro. O que se vê é o extravasar da sensualidade nos giros e troca
de olhares. No decorrer da apresentação, vai surgindo a coreografia
por meio da criatividade entre os brincantes, que vão se misturando
ao batuque dos tambouros e ao gingado do corpo. A gestualidade dos
movimentos vai retratando as relações afetivas estabelecidas nesse jogo,
condizente com a sua realidade e transformado em espetacularidade.
Cadenciada por um batuque lento, ainda que apresente variação
durante a apresentação, a dança é a própria expressão do corpo, corpo
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que dança e representa a espetacularidade do gestual através das
características que definem os rastros deixados pelas matrizes estéticas
formadoras das culturas tradicionais na cena do mundo africano.
Todo tempo é tempo de se dançar o samba de cacete, sendo
que não existe um grupo formado. Antigamente, as pessoas que
participavam dessa manifestação eram apenas aquelas remanescentes
de quilombos, mas com o tempo a população foi se misturando, e os
brincantes também. Hoje as pessoas que dançam o samba são aquelas
que gostam e se identificam com essa dança. Os brincantes são homens,
mulheres, crianças, idosos, todos juntos e misturados, pois o importante
é o prazer que as pessoas sentem ao dançar.
Vale ressaltar também que não há uma coreografia elaborada
específica, os movimentos são livres e singulares, eles vêm da essência
do povo, técnicas corporais espetaculares na construção de gestual pelo
qual a comunidade expressa sua cultura. A dança iniciada em forma
de roda vai aos poucos se ampliando conforme os participantes vão
se integrando nela. Após se apresentarem, os brincantes começam a
chamar para a roda as pessoas que estão assistindo, e assim tudo vai se
misturando e se transformando em um grande festejo.
Tradicionalmente, o samba de cacete era festa; embalados
pelas multidões, era regado com muita cachaça, apresentando-se para
animar a comunidade durante o período das festividades e também
nas festas de santo. No final da festa, entre 7 e 8 horas da manhã, era
feito o encerramento com o samba no barracão comunitário, momento
chamado de varrição da festa, pois o samba sempre se apresentava
para varrer o salão. Atualmente, essa prática espetacular foi ganhando
proporções que possibilitaram sua apresentação em festivais culturais,
festas religiosas, entre outros, na perspectiva de manter a cultura local.
Observa-se que a cultura é a representatividade das matrizes de
um povo, e nela é retratada toda a sua história de vida, bem como seus
costumes, crenças e valores, rituais significativos para a construção
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de sua história. “São as formas materiais e espirituais com que os
indivíduos de um grupo convivem, nas quais atuam e se comunicam
e cuja experiência coletiva pode ser transmitida através de vias para a
geração seguinte” (OSTROWER, 1993, p. 4).
Partindo desse princípio, podemos considerar que a construção
cultural de um povo se dá a partir da relação estabelecida pelo coletivo,
ou seja, entre suas vivências e experiências, através das diversas
manifestações populares na vida cotidiana.
É possível, portanto, constatar que o homem é um ser cultural.
As relações intrínsecas das danças populares transformam a realidade
social, uma vez que a dança proporciona a capacidade de criação, de
percepção, de imaginação, entre outros conhecimentos, possibilitando
ampliar, aprofundar e compreender nossa visão de mundo, dando
sentido às nossas vidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na perspectiva de contribuir para o estudo das danças populares,
este artigo abordou o samba de cacete da Vila de Calados. O samba, que
é uma dança originária do batuque e se espalhou por vários lugares,
chegando à vila para revelar, por meio dos movimentos corporais,
sentimentos de dor e sofrimento, e ao mesmo tempo manifestar a
alegria e o prazer de dançar.
Desvelar o samba de cacete na Vila de Calados permitiu
rememorar experiências de vida marcadas por signos dançantes.
Memórias e histórias de vida entrelaçando passado e presente.
Entretanto, sinaliza-se que o trabalho de conclusão de curso
apontado no início deste artigo revelou não somente a espetacularidade
do samba de cacete, mas a possibilidade de ser instrumento de ensinoaprendizado para a construção e reconstrução de um novo olhar da
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escola para o contexto sociocultural dos alunos da escola José Corrêa de
Medeiros, na Vila de Calados.
Quanto à espetacularidade do samba de cacete, verifica-se o
quanto ela promove reações significantes no fazer dançar, como uma
forma de expressar o seu corpo em um novo despertar para o mundo,
agregando, no presente, o diálogo descrito por pessoas que reconhecem
na história do samba a sua importância.
Vislumbra-se que esta pesquisa possa contribuir para o estudo
sobre a espetacularidade da dança popular paraense, considerando as
histórias de vida e as experiências do corpo dançante da comunidade da
Vila de Calados e fazendo da dança um referencial para o aprendizado,
na perspectiva de que ela é o grande elo de transformação da sociedade.
Por fim, destaca-se o poema da aluna Joana D’arc Leite Medeiros:
Calados, minha querida Calados,
Quanta saudade daquele tempo que passou
Muitas memórias ficaram
Lembranças que me levam de volta ao passado
Para degustar a minha história de amor
Eram noites estreladas e dias ensolarados
Já em frente ao barracão
Dois tambores ali a esquentar
Fazendo os primeiros anúncios
De que a festa ia começar
Depois de meus 5 anos
Ainda em casa a brincar
Ouço lá do fundo do quintal
O batuque dos tambores
Uma dança cultural
E no ritmo me arrumo
Pra dançar o meu sambão
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Com o mestre Getúlio e Darcílio no comando
Fazendo a composição
Já bebendo dessa fonte
No toque vou surgindo
Desvelando meu universo
O meu corpo vai se abrindo
Incorporando os movimentos
Do balançar dos braços aos banzeiros das saias
Varrendo o salão
Com essa bela apresentação…
Que dança é essa, minha gente?
De muito amor e tradição
De magia e encantamento
Com o pisar firme no chão
Vou sentindo esse pulsar
Deixo a dança me levar
Esse é o meu samba de cacete
A minha história de vida
De origem e raiz
De valores e ensinamentos
Ao dançar eu sou feliz.
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BAILANDO NA ASSEMBLEIA DE DEUS
NA VILA BRADESCO, EM CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA - PARÁ
Jaime Amaral16
Isaias Lima17

A DANÇA NO CONTEXTO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS NA
VILA BRADESCO
A história de Conceição do Araguaia traz seus primeiros registros
no período imperial. Em 14 de abril de 1887, o religioso francês frei Gil
de Vila Nova chegava à região conhecida como região do Araguaia, para
catequizar os índios Kaiapó. A região se originou do extenso território
de Baião. No início, foi criado um posto de catequese, que mais tarde foi
crescendo até se tornar um movimentado povoado.
Em 1908, o então governador do Pará, Augusto Montenegro,
elevou o povoado à categoria de cidade para fazer frente às ameaças
16
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de Teatro e Dança da UFPA – ETDUFPA; Diretor da Companhia de
Ballet Jaime Amaral de Belém (PA), Coreógrafo da Compagnie de Danse
d’Amazonie Suriname, Guiana Francesa, Brasil e Uruguai; Bailarino
Profissional, dançou com Augusto Rodrigues em Belém (PA); Teatro
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e na Stadsh Bünhem Augsburg Tanz Theather, na Alemanha. Atual
presidente da Associação de Artistas de Dança do Pará – ADAP.
Professor licenciado pelo Parfor de Marabá e orientado pelo Prof. Dr. Jaime
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do estado de Goiás de anexar a área a seu território. Com a Revolução
de 1930, houve a queda do comércio da borracha, provocando a
extinção do município, que, por sua vez, reconquistou a autonomia
política três anos mais tarde, precisamente em 1933. O resultado foi
o desmembramento do vasto território em cinco novos municípios:
Santana do Araguaia (1961), Redenção, Rio Maria, Xinguara (1982) e
Floresta do Araguaia (1993).
O nome da cidade é uma homenagem à padroeira da localidade
original, Nossa Senhora da Conceição, e ao rio que banha a margem
esquerda dessa terra, o Araguaia, que na língua tupi significa “rio do
vale dos papagaios”. O município possui uma extensão territorial
de 5,829 km² e tem uma população de 44.557 habitantes, segundo o
censo de 2010. Suas bases econômicas estão firmadas no comércio e na
agricultura. O município possui um grande potencial turístico, porém
não explorado. Grande parte de sua população ainda reside na zona
rural e vive da agricultura familiar.
Existem no município de Conceição do Araguaia 12.681
habitantes evangélicos, segundo os números do censo de 2010,
divididos nas várias denominações, dos quais a maior parte pertence
à Assembleia de Deus em seus vários ministérios, que, enumerando as
congregações, chega-se aproximadamente a 44 templos. É importante
salientar que quase todas as congregações têm seu grupo de coreografia
formado, mas ainda trabalham de forma superficial, acredito que por
falta de um conhecimento mais abrangente da dança.
Aos 20 de abril de 1997, um grupo de trabalhadores semterra, organizados e liderados pelo Senhor José da Guia, apelidado de
“Zezão”, chegava aos portões da antiga fazenda Bradesco — na verdade,
se chamava “Tainá Rekan”, mas, por seu primeiro proprietário ser um
dos donos do Banco Bradesco, a fazenda ficou conhecida em todo o
território nacional como “fazenda Bradesco”.
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Quando os trabalhadores se organizaram, eram aproximadamente
quatrocentas famílias. No início, fizeram várias reuniões para organizar
a ocupação, que pretendia ser bem pacífica. Fizeram passeata nas ruas
de Conceição do Araguaia, no intuito de sensibilizar a população a
favor de sua causa. Em outra ocasião, invadiram a sede do INCRA,
no município, e acamparam-se, pedindo a desapropriação da referida
fazenda. No ano de 1997, foram incentivados a se acamparem em frente
ao portão da fazenda para pressionar o governo nas negociações com
o então fazendeiro. Chegaram exatamente no dia 20 de abril deste ano.
No local, montaram acampamento, organizaram-se em comissões,
para buscar benefícios aos acampados. As comissões eram: Comissão
da Educação, Comissão da Saúde e Comissão da Alimentação. Esse
grupo se compunha em sua grande maioria de católicos e um pequeno
número de evangélicos, dentre os quais o missionário Raimundo Dias
Vargas, que na época era presbítero da Assembleia de Deus e trabalhava
na obra missionária levando a palavra de Deus às pessoas dali.
Em 1998, o então ministro da Reforma Agrária, Raul Jumgma,
juntamente com autoridades políticas do município, dentre os quais o
prefeito Alberto Branco, foi até o acampamento em frente ao portão da
fazenda, levando consigo o documento de desapropriação da fazenda,
trazendo regozijo e festa para o povo acampado. Logo começou o
processo de divisão das posses. E formaram comissões para assentar
todos os acampados.
Ao adentrarem para suas posses, enfrentaram algumas
dificuldades, ainda não tinham plantado suas roças e dependiam de
cestas básicas que o INCRA distribuía mensalmente. Outro grande
problema enfrentado por eles era a falta de água potável. Havia uma
roda-d’água em uma represa grande que ficava a aproximadamente
dois quilômetros de distância e abastecia a vila, porém a encanação
estava com problemas.
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No ano seguinte, os então assentados começaram a colher suas
roças de cereais e as dificuldades estavam diminuindo. O missionário
Raimundo Dias Vargas continuava seu trabalho de evangelização. Ele
era enviado pela igreja Assembleia de Deus, ministério CIADSETA
(Comissão Interestadual da Assembleia de Deus do Serviço de
Evangelização do Tocantins-Araguaia), de Conceição do Araguaia.
Ele encontrou alguns irmãos da igreja, e juntaram-se para formar
a primeira congregação evangélica do Projeto de Assentamento
Padre Josimo Tavares. Hoje existem aproximadamente 200 cristãos
evangélicos na região, somando-se as seis igrejas evangélicas que se
estabeleceram na vila.
Foi em janeiro do ano de 1999 que cheguei à Vila Bradesco, já
pertencente à Assembleia de Deus. Fui assentado com minha família
em uma posse de oito alqueires de terra. Na época, era recém-formado
em magistério nível médio e arrumei trabalho em uma escola em
uma colônia vizinha. O irmão Raimundo Vargas organizou, junto
com os demais fiéis, uma pequena barraca de palha de babaçu para
funcionarem as reuniões da igreja. Ele também fazia evangelismo
pessoal nos demais setores do assentamento, que ficavam distantes da
vila até trinta quilômetros.
Lembro-me de que o missionário Raimundo Vargas era de
uma linhagem muito tradicional, não aceitava a ideia de se organizar
coreografias para apresentar na igreja, até mesmo o teatro não era
bem-visto por ele. Um grupo de pessoas fazia apenas apresentações de
hinos e jograis com os jovens. Era muito difícil conversar com o irmão
Raimundo Vargas sobre essas questões de artes na igreja. Observava
e ficava atento mesmo não tendo ainda naquela época embasamento
bíblico para convencê-lo a permitir que se lançasse mão dessa
linguagem artística.
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A partir do ano de 2000, a construção do templo foi iniciada, em
um lugar central da Vila Bradesco, que não era do agrado do missionário
Raimundo Vargas. Segundo ele, o templo tinha que permanecer no
lugar da palhoça. Em meados desse mesmo ano, o missionário foi
substituído pelo pastor Valdenir Oliveira Pinto, que era um homem
mais esclarecido e aberto ao diálogo. Nessa época, já tinha um número
maior de membros e congregados e havia várias apresentações teatrais
na igreja.
Quando a igreja estava na gestão do segundo pastor congregacional,
iniciou-se um pequeno grupo de coreografia organizado por mim. Era
composto de cinco moças na faixa etária de 15 anos, que pertenciam à
nossa igreja. No entanto, esse grupo durou pouco tempo, pois, como
era professor da rede municipal de ensino, tive que ir morar na cidade
para cursar Pedagogia, pela Universidade do Estado do Pará (UEPA),
ficando essas jovens sem nenhuma pessoa que assumisse a direção do
grupo.
Fiquei quatro anos fora da Vila Bradesco em estudo. Quando
retornei, em agosto de 2005, não reativei o grupo logo de início, mas,
ao final do ano, novamente começaram os ensaios, que duraram alguns
meses, em decorrência de que as componentes foram embora para
outras cidades em busca de seus estudos. Diante dessa problemática, o
grupo foi novamente desativado.
Somente no ano passado, já na gestão do pastor Arnaldo Ferreira,
é que uma jovem senhora da igreja, chamada Mirly da Paz Oliveira,
organizou um grupo de coreografia evangélica denominado “Nação de
Adoradores”. O grupo faz ensaios três vezes na semana e geralmente
apresenta coreografias de hinos evangélicos cuja movimentação não
foge muito da letra do hino coreografado. Até agora tenho participado
ainda de forma serena das composições. Tenho conversado com
a líder e os componentes do grupo, falando do processo criativo, da
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movimentação livre nas composições, como formar e se organizar uma
dança mais espontânea e mais significativa. Neste foco, Aleixo (2009, p.
14) ressalta:
Por meio deste tipo de movimentação é que a congregação é
levada a meditar e a concentrar-se na adoração a Deus durante
o momento de louvor de um culto. Neste momento, quando o
fiel está completamente emergido numa atmosfera de devoção e
rendição, é que experiências com o sagrado ocorrem.

Vejo que as participantes ainda executam a dança de forma
mecânica, e não proporcionam ainda esse olhar da congregação para o
seu dançar. Acredito que, a partir da socialização destes conhecimentos
em dança, seja possível o grupo crescer na evolução de seus movimentos.
Observa-se que as principais manifestações estéticas que acontecem
na Vila Bradesco são cruzadas evangelísticas, que geralmente são
organizadas pelas duas congregações da Assembleia de Deus.
Estas cruzadas ocorrem de forma esporádica e nelas geralmente
são apresentados louvores, pregação da palavra de Deus, e algumas
vezes há apresentações de coreografias. Acontece também anualmente,
na segunda semana de setembro, a festa de aniversário da Congregação
Filadélfia, que pertence à Assembleia de Deus. Neste evento, há
apresentações do círculo de oração do grupo de jovens e de alguns
grupos coreográficos, vindos de outras congregações, e também o grupo
que funciona nesta igreja.
Percebo que todos os demais grupos de coreografia apresentam
movimentos padronizados, teatralizam usando mais as mãos e os braços,
há pouca movimentação do tronco e dos membros inferiores. Entendo
agora o grande diferencial que é o Curso de Licenciatura em Dança
– UFPA/PARFOR para minha vida e para este grupo que pretendo
auxiliar, pois, diante de todos os conteúdos acessados nos blocos de
disciplinas, hoje já tenho condições de contribuir consideravelmente
com as manifestações artísticas na minha igreja.
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A DANÇA COMO EXPRESSÃO E RELIGIOSIDADE
Ao fazer uma revisão histórica, é relevante citar uma civilização
que tanto influenciou e influencia o cristianismo evangélico hoje, por
ser a nação de onde veio Jesus Cristo. A cultura judaica até os dias de
hoje serve como espelho para as comunidades evangélicas em muitas
questões, até pelo fato de que a Bíblia, que é o livro padrão para os
evangélicos, foi escrita nessa realidade cultural e serve como base e
regra de vida e fé dos indivíduos cristãos. Diante desse foco, a Bíblia
assume um papel como importante fonte de informação. Segundo o
que informa Vieira (2011, p. 13):
A Bíblia é um conjunto de escritos religiosos e nacionalistas
elaborados ao longo de um período de mil anos, escrita por
seres humanos que agem na história. Não se discute aqui, nem
se nega ou afirma, a inspiração divina, aceitável no campo da
fé; o ponto que se quer ressaltar é o fato de o texto bíblico não
ser um material homogêneo: ele é uma antologia cuja produção
envolveu vários autores, separados espacial e temporalmente.

Vale ressaltar, então, que essas informações são bastante relevantes
no foco em que fiz a pesquisa, visto que as raízes estético-religiosas estão
diretamente ligadas às tradições judaicas. O povo judeu era um povo
bastante dançante e festivo; no calendário judaico, existiam diversas
celebrações determinadas por Deus em que a dança era muito presente
(Amaral, 2010, p. 1), sendo essa uma das justificativas para a legalidade
religiosa da dança na igreja. Observei que a dança se apresentava como
parte das comemorações, celebrações, mas também oficialmente como
parte dos rituais religiosos.
No contexto da dança, encontrei algumas alusões sobre ela nos
livros bíblicos que relatam o povo hebreu em situações nas quais esta
linguagem estava presente, tais como: 2 Samuel 6:14-17; Juízes 11:34;
125

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

Eclesiastes 3:4; Jeremias 31:13; Salmos 150, em todas estas passagens
referindo-se a celebrações de vitórias em guerras ou agradecimento
pelas colheitas bem-sucedidas; sem mencionar que Davi e Miriam
dançaram proporcionando um ato à parte, fora do culto, patriótico,
pelo qual eles extravasaram a sua alegria.
Vieira (2011, p. 60), em “A performance dos Salmos”, faz a
relação desse dançar na Bíblia com algo que proporciona o prazer
do dançarino que está naquele momento envolvido na dança, que as
pessoas dançavam em louvor e agradecimento ao Senhor, sentiamse movidas a elevar adorações por meio desta expressão tão devota.
A autora é enfática quando descreve a experiência através do texto,
dizendo que:
Na Bíblia hebraica, além de atribuições relacionadas ao poder
de bem expressar pelas palavras, por música, Davi é exemplo
de dançarino, é também aquele que se expressa por meio do
corpo e executa sua dança, giros e saltos, em redor da arca da
aliança, ao voltar a Jerusalém. Ele dança com todas as suas forças
na presença do Senhor, ao som de trombetas e instrumentos de
cordas.

É perceptível, aqui, uma dança que faz parte do cotidiano das
pessoas, como parte integrante de suas vivências. Em suas conquistas,
dançavam em regozijo e júbilo pelo fato de saírem vencedores.
Retratavam através de seus corpos o valor da vitória sobre algo ou
alguém. A expressividade do corpo naquele momento era de alguém
que conseguira sobressair-se sobre algo que julgava impossível, mas
que através da fé e confiança em Deus seria capaz de superar. Porém,
em outro momento, observei uma dança que assume uma significância
substancial na vida do povo hebreu, é o momento da adoração.
Dançar não é pecado e não é condenado por Deus. No entanto,
nas diversas formas de expressão religiosa existentes, a dança ainda é
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tida como um pecado por se apresentar como uma das vontades carnais
do corpo, baseando-se nas colocações do apóstolo Paulo, quando diz:
“Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus” (Rm 8:8).
Diante desse fato, trago como referência minha história na dança.
Quando nasci, meus pais já eram crentes da Assembleia de
Deus, cresci aprendendo a doutrina da igreja. Dentre os preceitos que
me foram passados na época de criança, um se referia à dança, que era
tida como algo que não devia praticar, naquela ocasião não se tinha
ideia de que poderia existir dança na Bíblia. Meu pai era o dirigente
da congregação e minha mãe era componente do círculo de oração,
por isso tinha que dar exemplo, me eximir dessa linguagem, que para
mim era tão atraente. Na escola, aconteciam algumas danças nas datas
comemorativas e na época das quadrilhas, via os preparativos nos
ensaios, os garotos dançando em pares e ficava imaginando como seria
a minha dança naquela apresentação.
Fui me constituindo como um corpo disciplinado e comportado,
pois, como não dançava, meu corpo cultural se emoldurava em
medidas quase estáticas. Lembro-me de que às vezes participava de
apresentações de teatro evangélico, porém tinha dificuldades em me
expressar corporalmente, me sentia preso e desengonçado, não tinha
vivências com expressividade corporal. Relaciono minhas experiências
com as narrativas de Marques (1998, p. 6):
Logo tive de enfrentar na prática meus próprios preconceitos em
relação ao corpo que dança e ao corpo na dança. Compreendi
nele minha elaboração intelectual sobre a “democracia do corpo”
[…] Durante quase um ano só fui capaz de perceber e de olhar
para aquilo que não conseguia fazer; para os corpos hábeis,
jovens preparados […] Me dei conta realmente de como meu
corpo havia sido socialmente constituído […].
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E percebo o quanto fiquei preso às proibições impostas pela
Igreja. Fui aos poucos construindo meu corpo cultural através da
sociedade em que estava inserido, e nela não havia espaço para a dança.
Conseguia repelir essas manifestações artísticas até mesmo de uma
forma involuntária, não porque não gostasse, mas porque no meu
íntimo estava impresso um rótulo aparentemente pecaminoso e que
deveria ser evitado.
A dança foi se distanciando da minha vida. Gostava muito do
teatro. Embora enfrentando dificuldades nessa linguagem, amava
encenar personagens. Aprendi a repulsar a ideia de movimentação,
construindo um corpo quase sem nenhuma expressividade.
Tal dicotomia se intensificou de forma decisiva com o pensamento
de René Descartes (1596-1650), que considerava o corpo, res
extensa, pura exterioridade, matéria, uma máquina, enquanto
que o pensamento, res cogitans, é a verdade indubitável, de
natureza espiritual. Para ele: “Deus fabricou nosso corpo como
máquina e quis que ele funcionasse como instrumento universal,
operando sempre da mesma maneira, segundo suas próprias
leis” (CARVALHO apud TRINDADE e SANTOS, 2007, p. 9).

Esse paradigma era a “verdade absoluta” na Igreja que me
congregava e que aprendia a conhecer o sagrado e conduzir minha
vida segundo a palavra de Deus, ou pelo menos achava que era, pois,
na época, não tinha curiosidade em estudar os escritos da Bíblia e nela
constatar a desmistificação da dança para o povo cristão. Um povo que
seguia sem questionar o que se pregava nos púlpitos das instituições e
tinha como verdade absoluta o que o pregador dizia, considerando que
muitas vezes este também pregava o que tinha simplesmente ouvido em
sua formação como cristão, sem observar as escrituras sagradas e sem
se aprofundar nas temáticas para ensinar uma doutrina saudável para
as bases doutrinárias dos fiéis. Nesse ponto, a igreja abortava sempre
a ideia de dança, um fato que foi sendo construído culturalmente
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no decorrer dos anos, e o mais impressionante é que não havia
ninguém para questionar essas proibições. Segundo Trindade e Santos
(2007, p. 12):
[…] a dança que antes era executada no interior das Igrejas com
a função de louvar, glorificar e atrair fiéis que necessitassem
receber a educação na palavra de Deus passou a ser renegada
pela Igreja, no momento em que começou a perceber que os
homens da época, ao verem as mulheres dançando em alguma
comemoração ou em agradecimento a Deus, sentiam-se atraídos
pela carne, quer dizer, pelo corpo feminino em seu sentido
sexual, o desejo carnal.

Diante desse fato, e ainda se embasando nos escritos paulinos,
com interpretações muitas vezes equivocadas, os líderes proibiram a
manifestação da dança na Igreja. Muitos tomavam por base o texto
de Gálatas (5:19-21), no qual o apóstolo Paulo fala sobre as obras da
carne, que devem ser evitadas pelos fiéis, como pode ser observado no
versículo:
Ora, as obras da carne são: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas
semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já,
outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que
tais coisas praticam.

Quando o apóstolo Paulo está falando em “obras da carne”, está
se referindo aos desvios de caráter do homem e condutas prejudiciais a
si e à irmandade, que causavam danos à vida na comunidade evangélica
e também aos demais semelhantes. Quando se refere, ainda no versículo
24: “Que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas
paixões e concupiscências”, está discorrendo sobre ações prejudiciais ao
corpo, que acarretam consequências à saúde física e psíquica. Em nenhum
escrito desse apóstolo, encontrei proibições relacionadas à dança.
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Pelo contrário, é possível, sim, encontrar embasamento para a
dança na Bíblia Sagrada, quando se folheia o antigo e o novo testamento.
Sendo o povo judeu uma nação festiva, que se sentia movida a festejar ao
sagrado, veem-se várias passagens em que o povo dança e se congratula
por atos de amor e agradecimento ao seu Deus. Observo em Lucas
(15:25) uma história contada por Jesus Cristo, que para os cristãos é o
Salvador da humanidade e filho de Deus. Na história, o filho pródigo
volta para casa depois de desperdiçar todos os seus bens e é recebido
pelo pai com muito amor, e por esse motivo é feita uma grande festa
em que as pessoas tocam música e dançam para comemorar sua volta.
Observa-se na interpretação do próprio Jesus que o filho pródigo
representa aquele que está afastado do seu criador, e o pai representa o
próprio Deus. Como, então, Deus permitiria a dança em Sua festa, se
esta fosse pecaminosa? Logo se concebe, neste contexto, que a dança
não é algo reprovado por Deus.
É importante salientar que a dança da qual estou falando não é
esta que está sendo posta para as grandes massas, visando-se à distração
e à alienação dos jovens. Danças estas que se apresentam fazendo
apologia ao sexo, à banalização do corpo feminino, à ostentação e ao
convite às drogas. Percebo, na atualidade, que os jovens não conseguem
distinguir as danças significativas das danças alienantes. A mídia é uma
das principais disseminadoras desse tipo de dança, que afeta todos os
públicos e faixas etárias. Nesse parecer, concordo com as colocações
de Bergero (2006, p. 57, 59), quando enfatiza sobre essa dança que se
manifesta na sociedade nestes dias contemporâneos:
Mas o que podemos observar na atualidade é uma tendência
unificante à difusão e consumo de danças cujo conteúdo erótico
e sexual é predominante. Esse consumo atinge crianças, jovens
e adultos de diferentes níveis sociais. […] qual é o grau de
compreensão que os jovens teriam sobre os conteúdos veiculados
pelas danças da moda? E, por outro lado, qual é o nível de
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esclarecimento que teriam pais e professores que deslumbram-se
ao verem filhos e alunos rebolar com grande habilidade imitando
os dançarinos da TV?

Não é a este tipo de manifestação artística que me refiro quando
digo que a dança não é reprovada por Deus, porque o que se vê em
termos de danças divulgadas e aplaudidas, hoje, infelizmente são as
que convidam ao que posso chamar de “pecado”. Bergero (2006, p. 61)
ainda ressalta dizendo:
Assim, na produção de algumas danças, quanto mais expostos
os corpos dos dançarinos (especialmente mulheres), quanto
mais pequenas as crianças, quanto mais eróticos os movimentos,
quanto menores as roupas, melhor, mais divertido, mais
entretido.

Não me situo no campo de manifestação da dança “vulgarizada”,
o que defendo é a ideia de uma dança com significado artístico para
a comunidade evangélica e que não explore os conteúdos sensuais e
eróticos do corpo, que são combatidos na Bíblia. Mas reforço o parecer
de que a dança como manifestação cultural de louvor foi e continua
aceitável por Deus. Isso se percebe nas várias partes das escrituras
sagradas em que foi citada.
Outra passagem no novo testamento reforça a ideia de que Jesus
não repugnava a dança, pois houve uma festa de casamento em Caná
da Galileia na qual o Mestre se fez presente, junto com Sua mãe e os
discípulos. Na tradição judaica, é constatada a presença de danças em
alegria e celebração aos noivos. Jesus não se esquivou de ir à festa e
apreciar as danças, pelo contrário, ainda transformou água em vinho
neste casamento, demonstrando sua alegria em estar presente nas
manifestações de Seu povo. Amaral (2010, p. 3) comenta que: “A dança
era uma manifestação de adoração a Deus e comumente utilizada após
vitórias militares e durante celebrações ou festividades”.
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Em Salmos (150:4), encontro a seguinte expressão do salmista
Davi, dizendo: “Louvai a Deus com adufes e danças”. Este texto nos
remete a uma dança litúrgica, que é feita para louvor e adoração a Deus.
Neste âmbito, a dança passa a ser uma linguagem relevante no culto ao
supremo, pois, como os cânticos, orações e salmos, ela também será um
meio para se comunicar ao transcendente. Este pressuposto remete às
considerações de Magalhães (2008, p. 3), que relata:
A dança, como um ato sagrado, como um rito, era manifestada
em lugares definidos como os templos, por exemplo, e também
em manifestações específicas em que os sacerdotes a praticavam
para invocar o auxílio dos deuses ou para lhes agradecer. Os
deuses eram invocados pelas danças nas situações mais diversas
como nascimentos, casamentos, mortes, guerras, colheitas e
muitos outros.

A dança aqui colocada reflete, assim, a expressividade daquele
que a executa, denunciando suas aspirações, ideias, projeções. Os
movimentos executados pelo dançarino ampliam aquilo que está em sua
alma. A dança é percebida como algo universal, que não se restringe a um
povo, ou a uma cultura, ela transpõe as barreiras do espaço e do tempo.
Seja para os momentos solenes, ou para representação da realidade, ela
está presente nas composições das gerações. Em consonância com este
pressuposto, cito Trindade e Santos (2007, p. 13), enfocando que:
Os humanos sentem a necessidade de exteriorizar o que no
momento estão sentindo, pensando. E a dança, por ser uma
atividade bastante prazerosa, torna-se um meio canalizador de
tensões, “pelo qual o homem […] pode expressar e transmitir
aos outros a sua interpretação da realidade ou do imaginário”
[…] além de proporcionar diversão, felicidade, tranquilidade,
entre outros sentimentos, fazendo com que o indivíduo interaja
com o meio e consigo próprio.
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Diante desse fazer, o homem acessa o tempo de sua dança, faz
recortes, cria a espacialidade temporal do seu dançar, por isso a dança
vai além da vida prática, porque, dançando, o homem pode ousar e ser
aquilo que o seu pensamento alcança. Ao dançar, “O homem se expressa
em qualquer ação ou movimento que seu corpo realize. O corpo que
se auto expressa, em geral, é através de uma ação consciente, já que
pretende relatar algo, enquanto o corpo cotidiano realiza algumas ações
inconscientemente” (TRINDADE; SANTOS, 2007, p. 14).
É comparando essa relação que se percebem as danças religiosas,
e em particular a dança judaica, no que tange ao relacionamento com
o sagrado. O homem tenta em sua imperfeição se conectar através da
dança com um Deus provedor de vida, amor e sensibilidade. Neste
dançar, o homem sente prazer e alegria em louvar e estabelecer contato
com o desconhecido transcendente, para que através desta relação
dançante possa conhecê-lo também, é como se fosse a sua própria
oração, o seu conversar com a alma, por meio do movimento. Segundo
Bião (2007, p. 60):
Essas manifestações possuem um sentido próprio que é
singularizado por um conjunto de elementos como danças,
músicas, figurinos e figuras representativas que colocam em
cena um enredo cuja narrativa expressa o imaginário coletivo,
a realidade social e a história de vida dos praticantes de cultura.

O autor ressalta que, nas manifestações culturais, no caso da
dança, os participantes retratam nesses eventos seus conhecimentos,
mitos, crenças e rituais, criando e recriando modelos e procurando um
equilíbrio. Os fiéis, quando dançam, procuram levar para a cena sua
devoção, sua crença e sua gratidão. Situações que perpassam em sua
forma de movimentação, na expressão do rosto, nos olhares e sorrisos,
demonstrando sua cultura devocional, que está impregnada em seu
corpo. Bião (2007, p. 60) ainda salienta que:
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O corpo em performance dos brincantes dessas práticas culturais
representa uma realidade concreta, que é a ritualização do
enredo construído pelo grupo, originário de matrizes culturais
ancestrais reinterpretadas. Eles elaboram uma releitura com base
no ritual e no lúdico (que expressa, de certa forma, uma sátira
e uma comunicação metafórica); operando entre a tradição e
contemporaneidade, consolidam as matrizes culturais que lhes
deram origem e incorporam transformações.

Pude constatar que, no caso da dança de matriz estético-religiosa,
acontece o mesmo, pois o corpo daquele que atua na adoração está
fazendo uma releitura das manifestações de seus ancestrais judeus, na
tentativa de uma aproximação mais íntima e sincera com Deus. Esse
ritual por vezes se mostra lúdico, engraçado, mas por vezes se mostra
compenetrado, seguindo uma linha entre as tradições deixadas pelos
“pais da igreja”, que de certa forma foram influenciados pela tradição
judaica, mas que também acham um caminho na contemporaneidade
para expressarem sua dança em seu tempo e espaço, trazendo para a
cena expressões de si e de sua gente.
Observei neste enredo que os corpos que executam essa dança
em adoração apresentam, na verdade, uma performance de adoração
no culto ou na celebração, teatralizam seus anseios, seus medos do
desconhecido, que ameaça e que consideram que está no campo das
impossibilidades, suas culpas em detrimento de práticas profanas,
suas projeções materiais e espirituais, seus deveres componentes das
vivências diárias, mas também seu aspecto de agradecimento por sua
vida e pelas bênçãos do Criador.
Ao fazer um paralelo com a performance dos fiéis na dança,
posso analisá-la como uma partitura corporal, englobando o recitar
de versos no dançar da cena que distinguem sua atuação. É possível
observar um material preservado, arquivado, transmitido oralmente e
transformado através de gerações de judeus e cristãos. Os dançantes
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experientes apresentam um tipo de movimento com espaço e ritmo
definidos, assim como versos, com temáticas e rimas características
no seu dançar. Essa partitura corporal, ou “material”, foi trabalhada e
desenvolvida pelos demais participantes, seja nos ensaios, os mais livres
que se organizem, seja através do contato entre a observação da dança
judaica e aquele que se propõe a dançar, nas próprias apresentações na
igreja.
Em consonância com este discurso, refletindo sobre performance,
observa-se que esta é uma categoria muito abrangente, que inclui
brincadeiras, jogos, esportes, o desempenho na vida cotidiana e ritual.
Schechner apud Ligiéro (2012, p. 18) ressalta que:
[…] Performance é étnica e intercultural, histórica e atemporal,
estética e ritual, sociológica e política. Performance é um modo de
comportamento, um tipo de abordagem à experiência humana;
performance é exercício lúdico, esporte, estética, entretenimento
popular, teatro experimental e muito mais. […]

A espetacularidade dos corpos que dançam em louvor encerra em
sua história comportamentos que remetem às suas matrizes estéticas,
bem como suas vivências cotidianas, relacionadas às suas experiências
construídas de forma intercultural, evidenciando suas aspirações pelo
anseio de alcançar o sagrado, de se manter mais íntimo e mais ligado
com Deus. A dança performática se desvela em muita criatividade e
traz a possibilidade de gestualidade, de comunicação com o divino,
ela assume importante função no momento do cultuar a Deus. Nesse
âmbito, Vieira (2011, p. 46) ressalta que:
Além de ser oração, os salmos são poesia, o que significa que,
além de expressarem emoção e fé reafirmada pelo gesto, trazem
também a poesia feita pelo corpo: a dança. A gestualidade
associada à linguagem revela-se de três formas: redundante,
com o gesto complementar à palavra; precisa, quando dissipa
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ambiguidades; e, por fim, substituindo-a, quando o gesto é a
própria informação, o não dito. Nesse último grupo enquadrase a dança, que “vem da necessidade de dizer o que as palavras
não dizem. É um meio eficiente de encontro consigo e com o
próximo, com a criação e o criador. É uma forma de oração, um
ritual social e sagrado”. “A dança expande, em sua plenitude,
qualidades comuns a todos os gestos humanos.” Se o gesto reforça
a oração feita pela palavra cantada, a dança é a própria oração.

A autora é bastante enfática ao se reportar à dança nos salmos,
salientando ser esta uma manifestação que se traduz na própria oração.
Aqui se percebe a expressividade daquele que dança para o sagrado, que
se entrega nessa relação de se tornar mais íntimo de seu deus, de estar
em conectividade com ele.
Nesta proposição, observo que a dança na Igreja nunca foi
proibida, nem estigmatizada por nosso Deus. Embora por interpretações
errôneas foi excluída por um longo período da Igreja, como pressuposto
de algo que traria o pecado e a infidelidade ao Supremo. Ao contrário,
ela foi elencada por Ele, enquanto viveu como homem no território
israelita, como linguagem que estabelece comunhão e júbilo. Não se
percebe alguém que dança, na Bíblia, com sentimento de tristeza ou
culpa, mas se observam corpos envoltos em regozijo, levando para a
cena a teatralidade da vida em comunhão uns com os outros e eucaristia
com seu Senhor.
É importante salientar que esse conhecimento histórico da dança
na Bíblia é muito relevante para uma liberdade de expressão artística do
fiel. Essa desmistificação possibilitará aos membros da Igreja dançarem
com segurança, sem o medo de estarem infringindo os desígnios de
Deus, pelo contrário, sabendo que poderão adorar nessa linguagem.
A formação do corpo de quem dança na Igreja dependerá desse
reaprendizado em dança, em consonância com os estudos observados,
fazendo uma releitura de sua constituição de corpo, que até então era
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reprimido pela Igreja. A partir desse olhar, se percebe uma liberdade de
expressão dentro da Igreja, no que tange à dança evangélica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa representou um grande marco em minha vida. A
partir desse estudo, já não sou mais o mesmo. Relembro quando entrei
no PARFOR, no primeiro ano, era inverno e chovia muito, eu vim para
Marabá sem rumo, sem saber um destino e sem mesmo entender direito
o que estava buscando. Tinha vivido até então enlaçado em muitos
tabus que envolveram a minha dança na construção da minha história.
O medo permeava os meus pensamentos. Gigantes de dúvida
gritavam alto, ainda não via sentido de estar em um curso de dança, se
a dança desde minha tenra idade era-me proibida. Então por que estava
ali? O que queria?
Quando iniciei os estudos, minha vida foi fazendo uma reviravolta,
que me machucava tanto! Quando me lembrava dos episódios e das
proibições, revivia outra vez aquela senda dolorosa. Quantas vezes
chorei às escondidas de meus colegas para não demonstrar fraqueza.
A cada disciplina estudada, começava a perceber a grandeza da dança,
e ao mesmo tempo via o quanto as normas impostas haviam roubado
de mim.
Meu corpo simplesmente não respondia aos estímulos. Lembro o
quanto os colegas riam dos meus erros e aquilo me reprimia. Pensei em
desistir, mas fui em frente. Quando falavam em Trabalho de Conclusão
de Curso, logo me veio à mente falar da dança que durante toda uma
vida me tinha sido admirada e estranha ao mesmo tempo.
Encarei o desafio, sem saber se havia ou não pesquisas na área,
mergulhei nesse conteúdo exuberante. No início, foi bem desafiador.
Meu estudo me levou muito além do que imaginava. Queria achar uma
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matriz religiosa que fundamentasse a dança dentro da minha igreja. Já
havia feito uma leitura completa da Bíblia, mas nunca tinha me atentado
para as minúcias que revelariam o conteúdo que tanto procurei na
caminhada cristã.
Percorri em obras de muitos autores embasando e desmistificando
o conteúdo e mergulhei profundamente na Bíblia, fui achando os
tesouros, que estiveram sempre ali e nunca havia percebido. Descobri
que a dança é uma das mais lindas linguagens usadas pelo povo de
Deus. Constatei que os judeus sempre tiveram o costume de dançar, e
evangélicos se embasam nos ensinamentos dos judeus. Como fiquei feliz
em saber que durante toda a minha vida não estava pecando em desejar
dançar! No entanto, só descubro isso agora quando estou chegando aos
40 anos de idade.
Ao partir para a pesquisa de campo, consegui coletar depoimentos
importantíssimos que fortaleceram as minhas conclusões. As entrevistas
revelaram que as pessoas da Igreja, hoje, têm uma outra visão da dança.
Houve uma abertura muito grande para que a questão da dança fosse
colocada em pauta. As contribuições das igrejas neopentecostais
tiveram grande relevância para este diálogo que culmina na volta da
dança ao meio do povo cristão.
Nas falas, os entrevistados deixam transparecer que a Igreja
está preparada para dar continuidade a essa discussão. Demonstraram
confiança ao acreditarem na dança evangélica como forma de louvor e
adoração ao Senhor Deus. Percebo que o cenário é outro. Olho e não
vejo mais aquele cenário de proibições no palco de minha dança. Agora
aquela neblina está desaparecendo e tudo está ficando claro. Uma luz foi
acesa na minha mente. E tenho certeza do fortalecimento de minha fé,
agora mais do que nunca, pois percebo que muitas normas são criadas
por seres humanos com uma interpretação equivocada das escrituras
sagradas.
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Sei que o ser cultural que meu corpo construiu por conta das
antigas proibições ainda está aqui, e vou levar algumas limitações
por tempos. Mas posso reagir e conquistar. Cada dia é um novo dia
nas minhas conquistas. Cheguei até aqui e posso avançar; o ritmo,
vou definir, mas, seja acelerado, ou a passos mais serenos, chego ao
pódio. Pretendo, com este estudo, ser um profissional melhor, sei que
estou mais capacitado, mais enriquecido e aberto aos conhecimentos
necessários para as transformações que precisam ser feitas. Quero
auxiliar nas discussões da Igreja no que tange à dança, socializando
os conhecimentos que adquiri neste curso. Bebi dessa fonte e saciei a
minha sede, agora quero compartilhar dessa água com o meu próximo.
Hoje não preciso mais olhar pelas frestas para contemplar a
dança, as cercas foram abertas, a gaiola foi quebrada e o pássaro voou.
Me sinto livre para executar a performance que tanto sonhei. Hoje não
fico apenas contemplando a exuberância do ato de dançar, hoje começo
a executar a minha dança, minha própria dança! E como é bom olhar o
meu corpo e perceber que não estou mais envolvido nas amarras. Meu
coração pulsa e dança porque agora não sei mais viver sem a arte de
dançar.
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A ETNOCENOLOGIA, O CORPO E A DANÇA:
IMPLICAÇÕES À FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DE DANÇA NA AMAZÔNIA PARAENSE
Jaime Amaral18
Ricardo Pereira19

INTRODUÇÃO
Esta é uma escrita compartilhada com companheirismo, com
audácia e compromisso com a formação de professores de dança
realizada em uma parte da Amazônia na qual podemos constatar
transformações importantes relacionadas à apreensão da etnocenologia,
do corpo e da própria dança pelas experiências vivenciadas pelos alunos
do curso de Licenciatura em Dança.
A experiência que nos motivou à elaboração deste artigo vem
justamente do convívio com alunos nas disciplinas Dança, cultura
e sociedade; Manifestações espetaculares brasileiras, TCC 01 e TCC
18

19

Doutor em Artes Cênicas da Universidade Federal do Pará – UFPA; Mestre
em Dança pela Universidade Federal da Bahia – UFBA; Licenciado em
Educação Física pela Fundação Educacional do Pará – FEP, hoje chamada
de Universidade do Estado do Pará – UEPA; Professor e Diretor da Escola
de Teatro e Dança da UFPA – ETDUFPA; Diretor da Companhia de
Ballet Jaime Amaral de Belém (PA), Coreógrafo da Compagnie de Danse
d’Amazonie Suriname, Guiana Francesa, Brasil e Uruguai; Bailarino
Profissional, dançou com Augusto Rodrigues em Belém (PA); Teatro
Municipal de Niterói (RJ), Studio Lurdes Bastos (RJ); Grupo Andanças de
Nino Giovanetti (RJ); Ballet Stagium (SP), Ballet do Cone-Sul na Argentina
e na Stadsh Bünhem Augsburg Tanz Theather, na Alemanha. Atual
presidente da Associação Artistas de Dança do Pará – ADAP.
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional (UNITAU). Mestre e
Doutorando em Educação (PPGED/ICED/UFPA).
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02, as quais aconteceram nos municípios de Castanhal, Capanema,
Santarém e Marabá, devolvendo ao sistema educacional 66 professores
com nível superior em dança para atuar na Educação Básica. O curso,
cumprindo com seu Projeto Pedagógico, tem por objetivo formar
professores-pesquisadores referenciados na criação artística marcada
pela identidade amazônica.
Essas constatações são pano de fundo para discutirmos ilações dos
alunos sobre o objeto deste artigo, o qual é centrado na etnocenologia,
corpo e dança como marcadores de uma transformação caracterizada
pela tomada de consciência de si e do mundo que os cercava, do qual se
originaram seus objetos de pesquisa, considerando o que Oliveira (2015,
p. 41) salienta sobre o entrelaçamento desses elementos, ao firmar que
“A dança está presente em diversas manifestações culturais, através das
quais, o corpo expressa sua visão de mundo. No corpo observam-se
os signos culturais de uma sociedade, também expressos na dança, por
meio dos movimentos corporais”.
A partir do que Oliveira (2015) ressalta sobre a relação entre
etnocenologia, corpo e dança mediada pelas manifestações da cultura,
em especial da cultura amazônica, como aponta Malinowski (1976) em
os argonautas, ao afirmar que o corpo é uma construção social. Essa
é a perspectiva que assumimos neste artigo, o qual foi entender as
perspectivas identitárias e outros motivos que influenciaram a formação
do professor-pesquisador em dança como referenda Maffezoli (2007) e
de Hall (1999) e suas perspectivas de identidade instável, considerando
que “Em vez de pensá-las como unificadas, deveríamos pensá-las como
constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como
unidade ou identidade” (Hall, 1999, p. 61).
Observa-se pelo pensamento de Hall (1999) que a identidade
que constitui os sujeitos na pós-modernidade é marcada por um
descentramento do eu, passando a se constituir um discurso norteado
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pela diferença. Isso, em termos de Amazônia, se torna real, já que a região
é constituída por uma população multifacetada sociobioculturalmente
que impede de compreendê-la como unificada.
Corroborando com a perspectiva do referido autor, Maffezoli
(2007) assevera que o conhecimento produzido por identidades estáveis
é marca do nosso tempo, uma vez que sinaliza discursos do que vivem,
revelando sua origem, assegurando que, apesar da modernidade, tais
identidades não se dissolvem,
Situando-se aquém ou além da “opinião” que se tem na conta de
“científica”, o senso comum, em sua sabedoria ancestral, não se
deixa perturbar pelo dever ser e, assim, reconhece o que é ou está.
Paul Ricoeur deu a isto o nome de “discursividade primordial do
vivido”. É o que a fenomenologia — a (a)presentação do mundo
— propõe para adoção: fazendo uso de um fiável e bem apurado
instinto, saber chegar ao âmago das coisas.

A perspectiva desses dois autores é base para discutirmos os
marcadores propostos para este artigo para podermos analisar de forma
crítico-interpretativa que, segundo Severino (2007), o analista assume o
papel de intérprete e crítico da situação examinada.
Dessa forma, a urdidura deste artigo compreende a Etnocenologia,
o Corpo e a Dança, em suas relações com os conceitos atualizados nas
artes cênicas, na tentativa de demonstrar a dinâmica que envolve o
processo criativo de Bailarino-Pesquisador-Intérprete em uma dança
velada e desvelada na formação de professores de dança. Apresentamos
as configurações centradas na memória do corpo e o seu trânsito na
cultura mítica da região amazônica e sua influência no percurso
formativo desses professores que ao longo de sete anos viveram a
experiência de se aperfeiçoar na área de dança a fim de atuarem na
escola básica.
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A ETNOCENOLOGIA
A
Etnocenologia20
possibilita
o
entendimento
de
21
22
espetacularidade , espetáculo e extracotidiano, além de ser um
caminho para a multiplicação das vias do conhecimento, mantendo
diálogos constantes com vários campos do saber contemporâneo. A
Etnocenologia, além de apresentar novo rumo, considera o homem em
sua inteireza biológica, física, espiritual e emocional, afinando-se aos
pensamentos dos teóricos Laban (1978) e Merleau-Ponty (1999).
Esta nova ciência, a Etnocenologia, não compartilha do
pensamento passado de que o corpo é dividido em físico e mental.
Para ela, “o corpo é uno” (PRADIER apud SANTOS, 1998, p. 9), tal
qual o compreendemos como pesquisadores. Ancorado nesta nova
ciência, afirmamos que o corpo é cena, pois esta abordagem surge dos
estudos desta disciplina, que está atrelada à investigação das práticas
e comportamentos humanos espetaculares organizados, e, ainda,
considera o corpo como a própria cena na dança, no teatro e no circo e
em todas as manifestações espetaculares organizadas do mundo.
O CORPO
Falar do corpo é um trabalho tão vasto e arriscado quanto contar
uma história de vida, é entrar em um território construído por diversas
20

21

22

Neologismo construído sobre o modelo corrente da terminologia científica
para identificar uma nova disciplina, a qual estuda as práticas e os
comportamentos humanos espetaculares organizados (PCHEO) de várias
etnias do mundo (PRADIER apud AMARAL, 2004, p. 22).
Quando o sujeito toma consciência clara, reflexiva, do olhar do outro e de
seu próprio olhar alerta para apreciar a alteridade (BIÃO, 1998, p. 10).
Deve-se entender uma forma de ser, de se comportar, de se movimentar,
de agir no espaço, de se emocionar, de falar, de cantar e de se enfeitar: uma
forma distinta das ações banais do cotidiano (PRADIER apud AMARAL,
2004, p. 22).
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maneiras, como liberdades, interdições, revelações, inter-relações e
visibilidade. A presença do corpo invade várias áreas do conhecimento,
exigindo compreensão, determinando funcionamentos sociais, criando
disciplinamentos e despertando interesse de pesquisadores nas diversas
áreas do conhecimento como a filosofia, a medicina, a história, a
publicidade, as artes etc., por ser ele, o corpo, extremamente complexo
(SOARES, 2001, p. 3).
Segundo a filosofia, o corpo foi aprisionado na visão filosófica de
Platão (427 a.C.) e Descartes (1596-1650), pois esses filósofos afirmavam
que a existência era decorrência do pensamento. Platão apontava uma
alma imortal e dizia que a alma se alojava na inteligência. Dividiu
alma e corpo, sendo a primeira imortal e o segundo mortal, afirmando
a superioridade da alma em relação ao corpo. Platão colocava duas
vias de pensamento: o mundo das ideias, invisível (mente), porém
real, e o mundo das aparências, sensível, visível, um objeto, “o corpo”
(ALMEIDA, 2004, p. VII).
Já Descartes tinha uma ideia de que o corpo era algo como
extensão do espírito e não pensava, porém se identificava com os
demais corpos do universo. Este autor também afirmava que o corpo é
extenso, movimenta-se e pode ser explicado mecanicamente. Já a alma
ou espírito é a essência do ser humano e, diferentemente dos outros
corpos, é inextensa e indivisível.
A partir dessas informações, afirmamos que o corpo teve uma
história de negação, como se ele não fosse capaz de legitimar sua
entidade cognitiva e sua capacidade de produzir linguagem. Platão e
Descartes só reconheciam a alma, ou o espírito, ou a razão, pensamento
responsável pela não elevação do corpo à categoria merecedora de
processos cognitivos (RIBEIRO, 1997, p. 28).
Ao refletirmos sobre o assunto, concordamos com Freire (1991,
p. 21) quando revela que o corpo sempre será ressuscitado, mesmo ao
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largo da história, inclusive pelos autores acima citados. Embora tenha
sido esquecido pelo racionalismo humano, que “produziu o inteligível
sem corpo”, continuamos afirmando que o corpo é um sistema produtor
de expressão, que se comunica e não é um meio de atuação automático.
No corpo está registrada a sua própria história, revelada na medida
em que os corpos são carregados também da história do mundo. Assim,
percebe-se, no corpo, “todas as conexões necessárias para entender as
relações intrínsecas entre a natureza e cultura”, como nos revela Katz
(apud GREINER, 2003, p. 83) no livro Leituras do Corpo.
Articulamos, ainda, que o corpo, com sua própria história,
adquire extensões de percepção que ultrapassam os membros, como
é o caso do corpo na dança. O corpo vai além de seus limites físicos,
se constitui na relação de suas atividades, produzindo diversos corpos,
corpo cultura, corpo vivo, corpo morto, corpo alegre, corpo triste etc. O
corpo organiza sua relação com o mundo, ele é “a condição basilar da
existência humana” (ALMEIDA, 2004, p. 159).
No corpo está inscrito o conteúdo adquirido durante sua própria
vida. Nele estão todas as normas, todas as regras e todos os valores
de uma sociedade específica, por ser o meio de contato primário do
indivíduo com o ambiente que o cerca. É através do corpo que se
adquirem as informações sobre o que de fato acontece dentro e fora dele,
uma informação corporal que serve como base para o desenvolvimento
cognitivo (DAOLIO, 1995, p. 39, 40 e 41).
Portanto, o corpo pode ser concebido de duas formas distintas,
segundo a fenomenologia de Merleau-Ponty (1999, p. 133): um corpo
objetivo e um corpo próprio. O objetivo está relacionado a um corpo
padrão, aquele tão exigido em alguns estilos de dança como o Balé
Clássico. Já o corpo próprio é experimental ou fenomenal, participa da
existência, se envolve no processo com sua singularidade, possuindo
uma função psíquica, como acontece na dança contemporânea. Nesse
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sentido, o corpo é a fonte de significação, pois ele tem atitudes e sentidos
próprios que levam à expressão corporal.
Ao refletirmos sobre essas abordagens conceituais, pensamos o
ser humano como uno e indivisível, não fragmentado como se pensava
anteriormente no binário corpo e alma, corpo e mente. Entendemos o
corpo como um sensível que se sente, um visto que se vê, um tocado que
se toca, o corpo faz sua cultura e constrói sua própria história.
A DANÇA
Na dança, é importante realizar trabalhos que desenvolvam
a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, a comunicação e a
consciência, pois se deve pensar com o corpo, com um corpo dançante.
No entanto, é melhor não pensar, e sim agir, assumir riscos. Quando
falamos em não pensar, nos referimos ao exercício racional, pois é
evidente que se deve pensar, mas se deve pensar com o corpo inteiro,
com precisão e responsabilidade.
Ao trabalharmos com o corpo que dança, precisamos ter
compreensão de corpo e perceber sua relação com o mundo, com a
sua cultura, com a vida afetiva, com os seus afazeres, com as suas
ocupações etc. Acreditamos, como pesquisadores, que o corpo produz
conhecimento, estruturações que nunca findam o seu processo, pois ele
se modifica constantemente, em sua organização e na busca de novas
formas de existir no mundo (ALMEIDA, 2004, p. 20).
O próprio corpo narra e reconta os seus guardados da alma, sua
história e os fatos que vivenciou, seja por meio de gestos, nas marcas
impressas, nos rastros de caminho percorridos, na sobrevivência de
dificuldades, nas rugas aparentes do corpo que envelhece durante a
caminhada ou na convivência de uma dança, que pode ser solo, a dois
ou em grupo.
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A dança não é apenas uma sequência de movimentos e passos
rítmicos, executados geralmente ao som de uma música, por uma pessoa
só ou por parceiros. É um estado emaranhado, que apresenta questões,
parece embrulhada, mas que está na encruzilhada de informações,
acompanhando seu tempo.
A dança é construção de conhecimento, porque é por meio dela
que se constrói algo, se transforma a matéria oferecida pela natureza ou
pela cultura. Essa transformação ou transfiguração se dá por meio do
trabalho, de uma techné23 que, segundo os gregos, é um modo exato de
fazer uma tarefa.
Na dissertação do professor Jaime Amaral, intitulada Sedução –
A Construção do Corpo do Bailarino-Pesquisador-Intérprete Encantado
Pela Lenda do Boto, defendida em 2004, ele afirma que a dança é uma
atividade que proporciona infinitas possibilidades de se trabalhar
a sensibilidade. Continua dizendo que a dança tem mudado, assim
como a cultura humana, pois é criada por indivíduos que pertencem
a ambientes próprios. Isso é o que distingue uma dança de outras,
quer em um período específico ou ao longo da história. Tanto é que
o homem dança desde os tempos mais remotos da humanidade e seu
corpo vem acompanhando mudanças, passando por processos diversos,
aprendizados diferenciados e sobrevivendo ao tempo.
O corpo humano tem, portanto, um grande valor,
independentemente de suas formas e proporções de beleza. Tem
também diferentes conotações segundo cada cultura, cada época, cada
período. O corpo dança e, por meio de sua expressão, as pessoas se
comunicam, relacionam-se e manifestam seus sentimentos de afeto,
carinho, perdão, dor, piedade, partilha, alegria e acolhida.
23

A palavra techné designa muito mais um modo de saber. Saber significa
ter visto, no sentido amplo de ver, ou seja, reconhecer o que está presente
diante de nós, enquanto tal (ICLE, 2002, p. 45).
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Percebemos que a arte sempre se serve da imagem do corpo para
comunicar realidades humanas, situações psicológicas, momentos do
espírito, dramas, tragédias, comédias e emoções de todos os tipos. É
uma forma de encantamento, no entanto é conhecimento e constituise em um contexto cultural, no qual se refletem as mudanças sociais,
tecnológicas e temáticas ocorridas na sociedade a cada instante.
Na dança contemporânea, os corpos são reconhecidos por suas
diferenças, e o preparo técnico corporal e sentimental poderá ocorrer
de maneiras diversas, dependendo do enfoque dado pelo artista à sua
proposta. Essa diversidade de práticas corporais é provocada por fatores
de ordem social e cultural, que afetam o corpo humano, transformando
o seu modo de ser, atuar, pensar e estar no mundo.
A dança é cênica e efêmera; por essas características, a sentimos
tão revolucionária. Não é fixada, parte de princípios internos que
resultam em movimentos externos — coreografados, pensados,
estudados ou improvisados, tornam-se uma manifestação corpórea
que traduz as necessidades do ser. Ela se transforma em comunicação
verbal quando se utiliza das palavras e não verbal quando expressa um
pensamento interno, apenas com movimentos e gestos corporais, uma
manifestação do pensamento em movimento.
A dança é uma linguagem corporal que, através de movimentos,
gestos e intenções, comunica uma ideia, mito, sensação ou afeto,
partindo de uma situação subjetiva. É uma arte criativa e cênica cujo
objeto é o movimento, e o sistema é o corpo, território referencial, pois
ela é imanente do corpo; impossível separar dança/corpo ou corpo/
dança. Tudo está presente porque perpassa por esse território marcado
pela dança: imaginário, mito, contemporaneidade e história.
No nosso entendimento, e já concluindo o pensamento neste
artigo, afirmamos que a dança é uma arte criativa e cênica. Uma
linguagem corporal como meio simbólico de comunicação. Por meio
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dela, o homem vem construindo conhecimentos e saberes ao longo do
tempo. A dança não é fixa, ela é efêmera, daí o seu fascínio. Ela poderia
ser a mais renovadora das artes devido a essa característica de acontecer
naquele momento, daquela maneira, daquele jeito e não se repetir.
Por isso, entendemos que dançar é viver em um plano mais
elevado, mundo altivo onde se pode construir conhecimento, um
conhecimento que se observa na criação e na execução da dança. Pode
ser uma dança autoral ou não. Podemos dançar sozinhos, em grupo, em
dupla, em trio etc., é importante entendermos a dança que aprendemos
e a dança que existe em nós.
O movimento humano, para se tornar artístico-dançante, precisa
ultrapassar o utilitário, necessita satisfazer os cinco sentidos: visão,
audição, olfato, paladar e tato e, ainda, ultrapassar o intelecto (que é a
inteligência) e o sentimento (que é a emoção). Com esse entendimento,
fortalecemos a compreensão na dança e aí sim podemos dançar.
FORMAÇÃO DO BAILARINO-PESQUISADOR-INTÉRPRETE
E DO PROFESSOR-PESQUISADOR EM UMA DANÇA:
CONFIGURAÇÕES CENTRADAS NA MEMÓRIA/NARRATIVAS
DO CORPO E O SEU TRÂNSITO NA CULTURA MÍTICA DA
REGIÃO AMAZÔNICA
A partir do que apresentamos sobre os marcadores
etnocenologia, corpo e dança, observamos que essas categorias de
análise se configuraram como campos de avanços na formação de
professores de dança que vem ocorrendo desde 2009 pelo Plano de
Ações Articuladas Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR/ETDUFPA na Licenciatura em Dança, a qual já formou
mais de 66 professores em artes/dança em quatro municípios-polos
como Castanhal, Capanema, Santarém e Marabá, cuja formação tem
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se apresentado como a concretização de um ordenamento legislativo
educacional que se iniciou pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN – Lei 9.393/1996, a qual, em seu artigo 26, em seu
parágrafo 2º, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino de artes no
currículo da Educação Básica e sua consequente ampliação ocorrida
pela Lei 13.278/2016, que estabelece, em seu parágrafo 6º: “As artes
visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo”. Este parágrafo
é complementado pelo artigo 2º da referida Lei, estabelecendo que
“o prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças
decorrentes desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos
respectivos professores em número suficiente para atuar na educação
básica, é de cinco anos”.
Observa-se que o encaminhamento para o pleno atendimento
desse ordenamento legislativo está em curso, mas antes disso o
PARFOR e a Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará
– ETDUFPA já vinham realizando tal ordenamento, pois a formação
específica em dança, na forma de licenciatura, já vinha sendo realizada
desde 2004 na UFPA, mostrando a necessidade do avanço da formação
específica por linguagens, superando a polivalência que por muito
tempo imperou na área de artes no Brasil.
Esses aspectos são importantes para compreendermos em que
contexto aconteceu a interiorização da formação dos professores de
dança pela UFPA, considerando que a ETDUFPA não fez diferença
no tipo de formação oferecida aos professores cursistas, uma vez que
a diferença já estava posta, considerando a origem dos sujeitos que se
submeteram ao curso, pois, advindo de muitos lugares do estado, traziam
as marcas profundas da floresta, das águas e das terras amazônicas em
suas memórias/narrativas, necessárias ao entendimento do que é a arte
e a dança, que, segundo Paes Loureiro (2007, p. 18), “a arte é vanguarda
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do desenvolvimento humano, social e individual […] A prática de
criação artística estimula o nosso conhecimento a avançar em direções
e espaços além do campo de nossa experiência puramente material”.
Observamos que isso tem se configurado plenamente na vida
prática escolar desses professores formados, uma vez que suas vidas têm
mudado pela via do acesso à Licenciatura em Dança, como expressa a
narrativa de Nunes (2013, p. 9) sobre o valor de investigar a relação
entre dança e teatro e o entrelaçamento social e pessoal,
Optei em pesquisar e escrever sobre Os Elementos da dança
existente nas práticas teatrais da Companhia de Teatro
Mambembe de Santa Luzia de Pará por considerar essa temática
relevante, pois esclarecerá entre outras coisas a importância do
conhecimento do próprio corpo, bem como a expressividade
passada por meio da arte de representar, proporcionando aos
envolvidos melhor possibilidade de valorização dessa arte, seja
no meio educacional ou social.

Essa narrativa aponta o corpo como uma vertente importante
para edificação não só da autonomia do corpo, mas sua relação com
aspectos sociais e educacionais na forma como Le Breton (2013,
p. 7) bem reflete, ao afirmar que o corpo “pertence de pleno direito
à estirpe edificadora do homem. Sem o corpo, que lhe dá um rosto,
o homem não existiria. Viver consiste em reduzir continuamente o
mundo ao seu corpo a partir do simbólico que ele encarna”. Nunes,
em sua pesquisa, parte desse princípio de que, na relação entre dança e
teatro, o corpo se apresenta para além do que vai a cena, uma vez que
representa simbolismos diversos que circundam a realidade que nos
cerca, coadunando com a ideia que desenvolvemos incialmente de que
o corpo é produtor de muitos outros corpos, sejam sociais, culturais etc.
No entanto, é necessário destacar que a criação dos corpos
pelo homem está associada aos contextos nos quais ele se encontra,
já que o processo de criação, em especial na Amazônia, tem relações
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não só com o corpo presente no lugar, mas também todo patrimônio
material e imaterial que está ao seu redor, como bem expressa Ferreira
(2013, p. 10),
O povo nativo da Amazônia tem em veias essa cultura híbrida,
contribuição dos ancestrais indígenas, europeus e africanos,
que eclode de forma criativa e contribui para a construção
de patrimônios imateriais que tiveram sua inspiração no
patrimônio natural, extraordinário, que vem de nossa terra, a
qual é riquíssima, exuberante, descrita e registrada em gestos,
canções e poesias por nossos Mestres.

Observa-se na narrativa de Ferreira que ele encarna os valores
da cultura amazônica, especialmente quando a define como híbrida,
mostrando que a Amazônia não é um lugar estável e paradisíaco, pelo
contrário, essa região, como o mundo, “as velhas identidades que por
muito tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo
surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo […]” (HALL,
1999, p. 7). A relação entre o que Hall e Ferreira apontam se justifica
pela miscigenação das populações que formam a teia social amazônica,
mas que possui alta instabilidade, considerando que não são harmônicas
e permeadas por conflitos diversos, mas que produzem lirismo nos
cantos, danças, músicas e tantas outras expressões.
[…] na gestualidade nativa no Carimbó, que se expande desde
o “gingado do pé”, se faz de maneira individual e natural
dando destaque ao corpo, presente na dinâmica corporal dos
dançarinos, expressando o papel de uma cena viva do cotidiano
(Teatralidade) ressignificada de forma performática em dança
para o outro ver (Espetacularidade), buscando a essência de
uma gestualidade que visa não só ao prazer dos dançarinos,
mas também da comunidade e público de fora que vêm assistir
o Carimbó e suas representações do contexto amazônico
(FERREIRA, 2013, p. 10).
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Outro destaque que se pode fazer da narrativa de Ferreira é sua
identificação de conceitos-chaves à definição de etnocenologia, já que
reconhece a gestualidade, a teatralidade e a espetacularidade como
elementos subjacentes ao carimbó de Marudá que Michel Maffezoli
(2010, p. 16), no prefácio da obra “O conhecimento comum: introdução
à sociologia compreensiva”, reflete como o conhecimento se manifesta
em lugares comuns, que, segundo ele,
A tais lugares-comuns, que aparecem recobertos por um verniz
universitário, opus, pressuroso, uma senso-comunologia, na
certeza de estar mostrando que levo a sério a vida de todo dia.
Situando-se aquém ou além da “opinião” que se tem na conta de
“científica”, o senso comum, em sua sabedoria ancestral, não se
deixa perturbar pelo dever ser e, assim, reconhece o que é ou está.

A noção de etnocenologia apresentada por Maffezoli é importante
para compreender o carimbó analisado por Ferreira como uma
manifestação ancestral e que é composta por aspectos que, invisíveis
aos olhos de quem pratica, se materializam no conjunto da cultura
vivida pelo grupo, mas que transformam o corpo na grande cena onde
esses aspectos desfilam harmoniosamente a vida, o trabalho, as paixões
e as relações do homem na Amazônia.
A relação entre corpo e etnocenologia é indissociável, à medida
que se apega aos estados de corpo e consciência presentes em festas,
rituais e cultos que, segundo Bião (2009, p. 35-36), se constituem em
“interfaces das artes do espetáculo” e expressões “extra-cotidianas”.
Essas relações entre corpo e consciência adentram campos para além da
cultura tradicional, como mostra Ferreira, uma vez que Gomes (2013, p.
12) aponta que isso ocorre para além do tradicional, alcançando outros
níveis da cultura popular ao relatar os estados de corpo nos jovens que
frequentam festas de aparelhagens na periferia do município de Moju,
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Esses jovens carregam em seu corpo registro do que vivenciam
social e culturalmente, são alunos moradores de bairro periférico,
de famílias de baixa renda, que frequentam festas de aparelhagem,
dançam como se estivessem extasiados pela emoção do que
vivem diariamente, levando toda essa expressividade para dentro
da escola, a qual não está de certa forma preparada para lidar
com tal situação (GOMES, 2013, p. 12).

As transformações observadas por Gomes são importantes
porque guardam representações essenciais da cultura popular em sua
definição de cultura de massa, já que atingem grandes parcelas da
população, exercem profunda influência sobre seus comportamentos e
mantêm relações tradicionais e modernas especialmente nas periferias
das cidades amazônicas paraenses, como mostra Costa (2003, p. 1),
No contexto das festas da brega, a presença maior ou menor
de casas de festa em determinados bairros da cidade e as
apresentações alternadas de aparelhagens nestas mesmas
casas por toda a cidade de Belém, especialmente em dias
como sexta-feira, sábado, domingo e segunda, representam
materialmente um circuito. De um lado, temos a oferta de um
serviço, fundamentalmente voltado para o lazer de final e início
de semana. De outro, surge um universo de sociabilidade que
é a festa em si, marcada por códigos (saber dançar, reconhecer
as músicas, estar familiarizado com determinada casa de festa,
fazer parte de um fã clube de aparelhagem etc.), encontros e
comunicação. Temos aqui uma distensão da categoria de circuito
[…].

As características apontadas por Costa têm bônus à medida que
representam cultura criada pelo cotidiano a quem foi negado o acesso
a equipamentos culturais mais sofisticados e que encontraram saídas
criativas à sua diversão e lazer que não está mais somente no nível do
lazer, mas avança na direção da consolidação de um negócio rentável
e a criação de um empresariado que lucra com essas manifestações.
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O ônus disso tudo, como aponta Gomes em sua narrativa, é a
vulnerabilidade a que os jovens são expostos, já que, nos ambientes
onde essas manifestações acontecem, está presente também o uso de
drogas, corrupção de menores, acesso a bebidas alcoólicas por menores,
entre outros problemas.
Essas reflexões são importantes para podermos identificar que
os marcadores corpo e etnocenologia não são questões que se limitam
à ação artística, mas estão presentes e se integrando à malha social de
formas diversas e que representam desafios à formação de professores
de arte.
Nesse sentido, o marcador dança tem importância fundamental,
já que se constitui em um registro cultural da existência humana e
por isso está presente na vida das pessoas em diversos momentos. No
entanto, na memória/narrativa dos professores, seu acesso à dança foi
atravessado por aspectos como preconceito, machismo, baixo acesso
a níveis elevados de escolarização, como mostram Salazar (2014) e
Oliveira (2014),
A dança surgiu em minha vida como uma forma de diversão.
Filha de pais evangélicos, criada de acordo com os ensinamentos
da igreja. “Dança” simbolizava algo proibido, ou seja, “pecado”.
Como minha família morava em um bairro em que os festejos
eram frequentes e meus pais não permitiam que eu frequentasse
essas festas, eu sempre dava um jeito de dar uma fugidinha para
ir apreciar as danças que aconteciam nos festejos do bairro. Hoje
posso dizer que o curso de dança tem me proporcionado ver a
dança com outro olhar. Um olhar holístico, o que antes para mim
era “proibido” tornou-se um grande aprendizado, meus medos
e minhas dúvidas foram sendo esclarecidos de forma prazerosa
(SALAZAR, 2014, p. 11-12).
[…] Então, por morar na zona rural até os quinze anos, não
tive contato com a dança. E, quando pedíamos ao meu pai para
irmos a uma festa, logo dizia que não deixava nós irmos porque a
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dança e a festas eram coisa do mundo e não era lugar de família,
que festa e dança não davam futuro para ninguém (OLIVEIRA,
2014, p. 9).

Como é possível observar e como já dito anteriormente, dançar
é assumir riscos, já que envolve a vida social, afetiva e prática, e isso
se desvela na memória/narrativa dessas professoras que trazem em
comum a vida nos interiores da Amazônia e por isso marcadas pelo
tradicionalismo das famílias, a religião e os preconceitos sociais em
relação às expressões do corpo. Mas algo ainda intriga: qual dança
executam esses professores marcados por esses aspectos?
O processo de aquisição de consciência corporal e que o corpo
poderia ir além do mero movimento foi a grande descoberta dos
sujeitos que cursaram a Licenciatura em Dança, como expressa Salazar
ao afirmar como ocorreu tal transformação: “Hoje posso dizer que o
curso de dança tem me proporcionado ver a dança com outro olhar.
Um olhar holístico, o que antes para mim era ‘proibido’ tornou-se
um grande aprendizado, meus medos e minhas dúvidas foram sendo
esclarecidos de forma prazerosa”.
Observa-se que a superação em relação à dança acontece pela
via da compreensão da diferença, já que a altercação de corpos, idade,
cor da pele ou religião foram sendo superadas pelo acesso à teoria que
serviu de pano de fundo para o entendimento de que “não existiam
fronteiras construídas relações sociais dos seres humanos” (CASTRO
JUNIRO, 2014, p. 146).
Perceber-se como um corpo dançante foi um dos aspectos
favorecidos pelo curso, considerando a história de vida da maioria
dos professores-cursistas, e foi de distanciamento do corpo e
consequentemente a negação da dança como uma das formas de
comunicação além da fala, e isso foi importante para o avanço da
própria noção de docência que se pauta na fala sem se utilizar de outros
recursos do corpo para emitir suas mensagens.
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Acreditamos que a noção de dança adquirida pelos professorescursistas da Licenciatura em Dança do PARFOR/ETDUFPA poderá
influenciar em novos olhares sobre a dança na escola que avança na
consolidação de um corpus teórico que procura defender diferentes
olhares sobre a dança, mas que todos combatem o negligenciamento do
corpo enquanto objeto de criação artística cujos registros teóricos mais
citados hoje no meio acadêmico são os de Isabel Marques (1999/2003);
Marcia Strazzacappa (2001) e Débora Barreto (2004), expoentes que
têm definido e referenciado o campo teórico da dança no Brasil com
foco na escola regular.
Em Márcia Strazzacappa (2001), a dança na escola é analisada
a partir da crítica ao processo de regulação do ensino da dança no
Brasil a partir de 1996, analisando que o fato de ter sido citada nesses
documentos não garantiu um lugar de destaque para a dança no
currículo escolar. Entre tantos estudos, Strazzacappa postula que a
dança ainda se encontra no terceiro mundo das artes por também estar
em busca de um espaço sólido na educação.
Débora Barreto (2004) parte do princípio educativo de que a
arte na escola pode ser desenvolvida a partir do que ela denominou
de escola palco, a qual acolheria a dança através de atitudes dançantes,
caracterizadas pelo improvisar, compor, apreciar e fruir. É possível
observar na teoria de Barreto que a referida proposta transforma o sentido
da escola e do currículo, pois, ao fazer deles o palco para realização das
atividades, a autora indica que dança se torna componente curricular
interdisciplinar por meio do qual é possível interagir com as demais
disciplinas do currículo, improvisando, compondo e principalmente
apreciando o conhecimento produzido por ela.
Isabel Marques, nas obras “Ensino da dança hoje: Textos
e contextos”, de 1999, e “Dança na escola”, de 2003, mostra seu
protagonismo, marcando o papel da dança na escola regular, como
também críticas profundas sobre as formas de como a dança e a educação
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se relacionavam, propondo uma ruptura com o modelo de dança feita
para festinhas e datas comemorativas, passando a dança a assumir a
forma democrática que lhe é peculiar, pois “o fato de o Brasil ser um
país ‘dançante’ tem também alijado a dança da escola” (MARQUES,
2012, p. 21).
Ressalta-se que o fato de as três autoras serem bailarinas
potencializa a militância de cada uma em prol da popularização da
dança na escola e é inegável a contribuição delas para a consolidação
do corpus teórico da dança, considerando que a produção acadêmica
elaborada por elas fornece subsídios epistemológicos e metodológicos
ao ensino, como também as crescentes análises sobre a dança na escola.
Em vista do que foi analisado, observa-se que as imprecisões
entre as áreas de dança e educação e até mesmo na própria área de dança
têm produzido confusões e incompreensão, mas que estão começando
a encontrar um consenso a partir da necessidade de superação do
papel reprodutor para assumir um modelo de dança que construa
conhecimento.
Assim, refletir sobre a inserção da etnocenologia, corpo e dança
no campo educacional pela via da formação do professor de dança no
PARFOR rendeu constatações importantes, pois hoje a etnocenologia
na Amazônia é real com produtos, princípios e processos efetivos na
produção artística e acadêmica, como também é tácito que a relação
entre dança, educação e etnocenologia tem lugar de relevância na
formação dos professores de arte, considerando que a referida disciplina
não está presente somente na formação do professor de dança, mas no
teatro, na música na forma de etnomusicologia e nas artes visuais dos
estudos etnocenológicos à formação dos professores e para o ensino
da arte/dança, e isso não tem mais volta, pois a revolução está em
curso, restando a nós empoderarmos a luta por melhores condições de
trabalho para essa nova geração de professores de arte.
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O PROTAGONISMO JUVENIL NA QUADRILHA:
PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS BRINCANTES
E DE CRIAÇÃO DAS PERSONAGENS NOIVA E
VIÚVA DO GRUPO FUMAÇA NO RABO
DE ITUPIRANGA-PA
Otacília Rodrigues LEITE24
Eleonora Ferreira LEAL25

INTRODUÇÃO
A dança como uma área de conhecimento integrada a um
universo acadêmico foi uma descoberta para esta professora do ensino
básico ao adentrar como discente no curso de Licenciatura de Dança no
Plano de Ações Articuladas de Formação de Professores da Educação
Básica – PARFOR, por meio da Universidade Federal do Pará. Cada
disciplina descortinava amplos aprendizados teórico-práticos, que
proporcionavam entendimentos: filosófico, social, cultural, histórico,
biológico e educacional da arte-dança.
Encontrar a dança por um olhar multidisciplinar propiciado pelo
PARFOR me fez retornar a atenção a casa — município — para desvelar
meu gosto pela dança quadrilha, tão presente e forte na cultura dos
jovens de minha cidade como na festa da escola no período da quadra
24
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Licenciada em Língua Portuguesa e Respectiva Literatura, pelo Centro
Universitário Leonardo da Vinci, UNIASSELVI, e em Dança pelo Plano
de Ações Articuladas de Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR/UFPA. Professora da escola Municipal de Ensino Fundamental
Vinicius de Moraes no município de Itupiranga, Pará.
Doutora e Mestra em Artes Cênicas, Licenciada em Educação Física,
professora da Escola de Teatro e Dança do curso Técnico e de Licenciatura
em Dança.
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junina, e, assim, entender a importância deste manifesto expresso
pelos sujeitos que brincam quadrilha quanto à história, ao processo de
transformação que passa a coreografia, aos novos personagens, ao traje
e à própria visão dos quadrilheiros, entre outras observações por mim
realizadas.
Os estudos efetuados no decorrer do curso direcionaram o TCC
— Trabalho de Conclusão de Curso — sobre a dança quadrilha e,
consequentemente, a um grupo de quadrilheiros específico cuja história
eu conhecia um pouco e que revelarei mais abaixo. Portanto, é a partir
do resultado deste que apresento este artigo.
Tenho observado que o homem não se educa isoladamente,
este é um processo que envolve toda a sociedade e também o tempo,
por isso este artigo apresenta uma mobilização social organizada por
jovens e adultos, de faixa etária entre 14 e 29 anos, que estão há cerca
de quinze anos compondo a Quadrilha Fumaça no Rabo, na cidade de
Itupiranga-PA. Assim como enfatiza a importância deste grupo para
garantir a continuação desta espetacularidade na cidade, contribuindo,
também, para o desenvolvimento da educação corporal, cultural,
social e psicológica para os inúmeros jovens que participam direta ou
indiretamente deste, tornando-o um modelo a ser inspirado.
Desde a sua fundação, esta quadrilha junina é liderada e composta
por jovens que transmitem a alegria nas suas apresentações de forma
contagiante, expressando a ideia de plena realização, proporcionando
aos curiosos a apreciação de uma sintonia magnífica por meio dos
gestos, das técnicas, coreografias, movimentos e indumentárias,
confirmando que este modo tem proporcionado ao grupo inúmeras
vitórias em concursos de quadrilhas juninas, conquistas de troféus,
prestígios e reconhecimento pelo público, tanto nos festivais juninos
locais quanto em outras cidades.

166

DANÇA, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E ETNOCENOLOGIA
Implicações na formação do professor de dança do PARFOR do Estado do Pará

Esta nova forma de desenvolver quadrilha junina promove
inovações nas formas de apresentar suas danças, indumentárias,
músicas, acessórios e outros elementos, visando torná-la mais atraente
ao público que a assiste, deixando as características do modo roceiro para
trás, com a finalidade de viver exclusivamente a esta nova concepção de
cultura contemporânea.
O grupo da Quadrilha Fumaça no Rabo, embasado nas vivências
da contemporaneidade, abandona a simplicidade da quadrilha
tradicional roceira para apropriar-se de uma estética em que prevalece
o belo, como referência central no desenvolvimento deste espetáculo
popular, escolha que abrange tanto os brincantes quanto os grupos
sociais envolvidos.
Neste processo de assimilação do contraste entre o novo e o
antigo, surge uma força deste hibridismo transformador das concepções
das pessoas, compreendendo que estas mudanças têm contribuído para
muitas perdas no que diz respeito à simplicidade e aos significados
desta dança para os jovens do campo.
Tem sido ignorado que a quadrilha junina não corresponde
apenas a uma brincadeira de férias, e sim a uma manifestação espetacular
em comemoração à colheita, compreendendo-a também como um
agradecimento da fertilidade da terra, às divindades, às crendices deste
povo ribeirinho que as comemorava nesta região.
Penso que a Quadrilha Fumaça no Rabo corresponde a muito
mais do que uma bela espetacularidade que parte do contexto social de
indivíduos que não têm a devida formação sobre esta estrutura, contudo
ela é composta por um grupo cujos membros estão repletos de vivências
que emergem energia para expor ao público uma abordagem repleta de
inovações pelas pesquisas desenvolvidas para esta dança.
Entretanto, percebe-se que a quadrilha tradicional tem sido
abordada de forma superficial, pois, assim como grandes movimentos
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artísticos da humanidade, o seu contexto histórico tem sido ignorado
para que o novo seja centralizado como foco primordial, desta forma
é inevitável enfatizar que ainda falta orientação do que se entende
pela dança quadrilha roceira, qual é o seu valor, por quais processos
de mudança passa e como as novas proposições coreográficas podem
conciliar a concepção de uma dança tradicional com as inovações
contemporâneas de forma harmônica e coerente.
A quadrilha é muito mais do que uma bela dança, é uma
representação social, ideológica e religiosa de determinado povo, nela
há elementos simbólicos que relembram de forma criativa a realidade
vivida por nossa ancestralidade. Diante destas informações, questiono:
como a Quadrilha Fumaça no Rabo tem contribuído para a formação
social dos seus quadrilheiros? Como as personagens noiva e viúva
desenvolveram-se na coreografia da quadrilha?
Em suma, é notório reconhecer que é de grande importância que
a sociedade busque incentivar atitudes como esta que lida diariamente
sem fins lucrativos para promover a cultura de seu povo através de
sua dança, de sua coragem e, sobretudo, do seu amor à arte popular,
conscientes de que unidos conquistam um dos problemas mais
desafiadores, que corresponde ao esquecimento destas práticas.
Diante desses argumentos, estabeleço como objetivo deste texto:
o reconhecimento do trabalho sociocultural desenvolvido no grupo
da Quadrilha Junina Fumaça no Rabo para a formação dos jovens
brincantes e das personagens noiva e viúva.
Na nossa região, ela é uma manifestação cultural promovida
principalmente pela escola, e inúmeros grupos, ao sair deste ambiente,
permanecem firmes, garantindo que o que fora aprendido no contexto
escolar ganhe força e formas próprias, como tem acontecido com a
Quadrilha Fumaça no Rabo, na cidade de Itupiranga, no estado do
Pará, que ainda na escola foi dividida em dois grupos e, ao sair desta,
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firmou-se, construindo a sua própria história há um percurso de tempo
equivalente a quinze anos.
ORIGEM DA QUADRILHA FUMAÇA NO RABO
A Quadrilha Junina Fumaça no Rabo surgiu dos anseios de um
grupo de jovens que encontrou na cultura regional uma estratégia para
transformar a sua realidade diante de tantas limitações patrimoniais.
Com este propósito, desafiaram a insegurança e a instabilidade social
em busca de uma interação que viesse transformar o seu cotidiano.
Para conhecer esta realidade, indaguei ao jovem Lázaro Rony como
se deu o processo de criação da Quadrilha Fumaça no Rabo. Este, por
sua vez, respondeu-me dando referência a partir dos seus primeiros
idealizadores, até o presente, informando que ele também era um dos
brincantes deste grupo:
A Quadrilha Junina Fumaça no Rabo foi criada no ano de 2001,
por alunos da Escola Estadual Albertina Barreiros, município
de Itupiranga, onde ela teve como primeiro nome “Arrastão da
Albertina Barreiros”. O grupo foi criado com o intuito apenas de
participar do arraial junino naquele ano, teve como fundadores
o Senhor Kedson, Diego e Edilon e a Senhora Nazaré, sendo eles
os idealizadores do processo de criação do grupo. Essas pessoas
ficaram à frente durante três anos, e no ano de 2004 apenas o
Senhor Diego Mesquita continuou, e já em 2005, eu, Lázaro
Rony, que participava do grupo desde a sua fundação, assumi
a coordenação da quadrilha, onde estou até hoje. Durante esses
quinze anos de existência, apenas três pessoas estão dançando
desde o início, eu, Lázaro, minha irmã Edmeia Tamires e o Senhor
Ednaldo Pereira. Durante todos esses anos, centenas de pessoas
participaram dos movimentos realizados pela quadrilha que, a
partir de 2003, passou a se chamar Quadrilha Junina Municipal
Fumaça no Rabo (Entrevista, 07/11/2014, Lázaro Rony).
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A partir deste relato, percebo a contribuição dada pela escola
para a formação desta organização, pois foi dentro do seu espaço que
a quadrilha junina deu seus primeiros passos. No entanto, ao passar os
anos, o enfraquecer contribuiu para que três dos quatro idealizadores
se afastassem. E foi justamente este momento que determinou o futuro
deste grupo, desistir de lutar pelo fortalecimento da cultura junina
das quadrilhas ou renová-la, atraindo, assim, novos participantes
e colaboradores. Lázaro Rony, ainda um garoto, assumiu, então, a
coordenação nesse momento, visando revolucionar a organização da
quadrilha, buscando, assim, inovar o que já não achava adequado para
eles.
Então o foco principal se concentrou no novo, sua visão consistia
em manter e atrair novos participantes. Para conseguir este objetivo,
focou a beleza estética, os movimentos tradicionais e a diversidade
de estilos, inovação dos adereços, como também reforços no gingado
em algumas coreografias, o que, por sua vez, contribuiu para que sua
quadrilha se tornasse a preferida entre os jovens de Itupiranga.
Figura 1: Quadrilha Fumaça no Rabo em evolução. Fonte: arquivo
pessoal de Otacília Leite.
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A tática de modernizar a quadrilha através desta forma pretensiosa
foi um fator necessário para que a ampliação acontecesse, a busca pelo
belo, pelo novo e inédito, contribui para a competitividade entre os
grupos, pois provavelmente, se esta mudança não tivesse ocorrido, a
Quadrilha Fumaça no Rabo já haveria deixado de existir há muito tempo.
Garantir que seja promovida a mudança, proporcionando exuberância
nas apresentações, é o sonho de toda comissão que organiza qualquer
quadrilha junina, por isso se apoia no que afirma Leal (2011):
A intenção da mudança tinha o propósito de impressionar o
público e mudar o que já estava ultrapassado. […] Neste caso,
a novidade concentrava-se no meio da evolução coreográfica
para preservar, assim, os passos já existentes, por mais que os
interrompessem, pela busca do novo (p. 05).

Esta atitude leva o jovem a buscar uma alternativa para superar e
justificar seus anseios, é uma nova alternativa acolhida como estratégia
para continuar a quadrilha, compreendendo-a como uma opção de
entretenimento e lazer, repleta pela força de vontade dos envolvidos
e por mais que a quadrilha tradicional já não esteja fortemente
influenciando os grupos quadrilheiros. Neste sentido, é indispensável
abordar que a quadrilha moderna corresponde a uma modificação da
tradicional, sem deixar de existir a essência desta dança, no entanto as
mudanças ocorridas correspondem às mesmas que a sociedade tem
vivenciado. Alberto Meluci faz a sua justificação sobre estes movimentos:
“Movimentos juvenis tomam a forma de uma rede de diferentes grupos,
[…] Eles são um laboratório no qual novos modelos culturais, formas
de relacionamento, pontos de vista alternativos são testados e colocados
em prática” (2007, p. 43).
A criação de um movimento e sua permanência ao tempo
respondem à forma como a equipe coordenadora lida com todos os
envolvidos; entre os jovens, a cooperação e a associação são pontos171
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chave nestas mobilizações; para Rony, sua família teve seu papel
fundamental como fonte de apoio, pois sua mãe, seu pai, irmão e
irmãs não mediram esforços para lhe dar suporte a esta nova forma
de vida cultural, que, após sair do espaço escolar, felizmente ganhou
a rua majestosamente, apresentando-se nos eventos juninos tanto da
cidade quanto dos distritos e municípios que passaram a visitar nestes
períodos.
Nesta entrevista, tentando aproximar meu referencial teórico
à ideologia da quadrilha estudada, questionei a Lázaro Rony sobre
as contribuições que esta proporciona para a cultura da região,
compreendendo que são muitas as tradições desta, pois, desde sua
fundação, Itupiranga foi formada por imigrantes que eram pessoas
de diferentes naturalidades brasileiras, logo a miscigenação fortaleceu
para que diferentes festividades culturais fossem estabelecidas. Ele
complementou que:
A quadrilha, tanto no nosso município quanto na região, tem um
papel importante dentro da cultura, […] várias gerações deram
sua contribuição para esta cultura, […] a Quadrilha Fumaça no
Rabo procura manter a tradição viva, homenageando muitos
brasileiros como Luís Gonzaga, o Rei do Baião. Dentro dos
temas apresentados, fomentamos a cultura nordestina, paraense
e até de países como a Índia e a China, mostramos também a
cultura indígena e a cultura africana. […] a quadrilha tem papel
fundamental na formação de crianças e jovens que aprendem
muito com as suas raízes, seus costumes, fazendo, assim, uma
continuidade da cultura regional (Entrevista, 07/11/2014, Lázaro
Rony).

Rony, não deixando espaço vago à sua explanação, explica ainda
que
A quadrilha contribui também como base de informação
cultural, trabalho social e político que transforma a vida da
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juventude dando oportunidade e opção (Entrevista, 07/11/2014,
Lázaro Rony).

Itupiranga é uma cidade ribeirinha cujas opções de lazer são bem
limitadas, correspondem apenas à praça, às igrejas evangélicas, escolas,
cyber, clubes noturnos e bares; faltam opções culturais socioeducativas
para os jovens, e, como afirma Rony, a Quadrilha Fumaça no Rabo
exerce também uma opção de lazer de forma saudável para este público.
Os jovens vivem à mercê dos espaços impróprios para tal, o que facilita
para que muitos deles iniciem cedo a ingerir bebidas alcoólicas, o que
de certa forma contribui para que aos poucos estes percam a vontade de
estudar, não conseguindo sequer concluir o Ensino Médio.
A escola, por sua vez, deveria reconhecer a importância deste
intercâmbio, dentro e fora do seu espaço, levando os seus educandos
à prática de atividades saudáveis e educativas. Reflito, também, que
a quadrilha junina é uma excelente estratégia para que haja este
fortalecimento nos vínculos educativos, sociais e culturais, precisando
apenas, no entanto, de uma intervenção para que esta seja estudada
dentro da escola, pois todo processo de criação de uma quadrilha pode
ser metodologia de ensino nas salas de aula. As coreografias, por exemplo,
são atrações muito importantes dentro da quadra junina, porque são
momentos em que os quadrilheiros estudam além do espaço a ser
explorado pela dança, as possibilidades de compreender o próprio corpo,
os movimentos tradicionais e os novos a serem inseridos na coreografia,
a música, as personagens que ganharam uma forte presença no decorrer
da dança, ligando-os como uma unidade a ser compreendida.
Noto que o processo que sucede a criação de uma coreografia
é um momento de aprendizagem para todos os envolvidos de forma
continuada, as coreografias realizadas pela quadrilha são diferentes a
cada ano, seguindo sempre a seguinte linha de pesquisa, como o autor
explica:
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As coreografias são processos realizados por etapas, primeira
etapa é feita a escolha de um tema, visando pesquisar e buscar o
máximo de informação possível, depois é montado o repertório
musical, que tem a ver com o tema escolhido, depois […] são
pensadas as evoluções coreográficas feitas em grupos e também
individual (Entrevista, 07/11/2014, Lázaro Rony).

Partindo desta observação, nota-se que a pesquisa é o principal
meio que o grupo utiliza para a composição de toda evolução das
coreografias e dos temas, levando a compreender que este é o mecanismo
utilizado para compor o seu diferencial. Exploro também o objetivo dos
ensaios da sua quadrilha, que, segundo ele…
os ensaios têm como objetivo passar para os dançarinos a ideia
de como se pretende desenvolver a coreografia. Lembrando
que a coreografia precisa manter traços da cultura matuta
das quadrilhas tradicionais e também precisa acompanhar a
evolução das coreografias estilizadas (Entrevista, 07/11/2014,
Lázaro Rony).

Rony define com precisão sua preocupação diante do ensaio,
para que haja uma ação homogênea entre os traços do “matuto” e do
“contemporâneo”, partindo do pensamento da estilização da quadrilha,
e o que também deve ser levado em consideração é que os participantes
necessitam assimilar e imergir nesta dualidade para que, com isso, a
quadrilha não perca suas origens. A partir daí, o trabalho planejado
e articulado desempenha uma melhor desenvoltura, principalmente
no meio social; busquei refletir a contribuição para a construção de
identidade da quadrilha junina, tendo em vista que, para Almeida, “[…]
qualquer que seja a forma que ela adquira, é uma representação popular
[…] se traduz na busca permanente da identidade de um povo” (2001,
p. 23). Assim, solicitei que Rony justificasse as principais metas que o
levaram a coordenar esta Quadrilha Junina,
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A principal meta é incluir os jovens de nossa cidade em uma
atividade saudável e educativa, tirando-os das drogas, da violência,
dando uma opção de participar de atividades culturais. Também tenho
como objetivo valorizar a cultura regional e também poder viver uma
paixão que é dançar quadrilha (Entrevista, 07/11/2014, Lázaro Rony).
Para Rony, dançar quadrilha parte do entretenimento ao processo
socioeducativo, define a paixão que cultiva por esta manifestação
cultural, logo seu entusiasmo contribui para a motivação dos demais
integrantes.
Figura 2: Coordenador da
Quadrilha Fumaça no Rabo,
Lázaro Rony. Ano: 2014

Figura 3: viúva e padre, Quadrilha
Fumaça no Rabo, Lázaro Rony.
Ano: 2014

Fonte: Arquivo pessoal de Lázaro Rony.

Afirma Almeida (2001): “Como a cultura está em permanente
interação com o meio e a história, torna-se impossível determinar que
o homem, como ser cultural, fique passivo e seja apenas receptor da
cena em que está inserido” (p. 32). A partir desta declaração, reflito o
que delatou o idealizador sobre a junção entre o estético e o cultural,
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levando em consideração que uma não deve menosprezar a outra. Para
Rony, na quadrilha estilizada, o foco central é:
Primeiro é manter a estética do belo, como também preservar a
cultura, ou seja, tanto na construção da indumentária (roupas)
quanto das coreografias, precisamos focar na beleza, mas sempre
mantemos o traço tradicional para não fugir das raízes culturais
necessárias (Entrevista, 07/11/2014, Lázaro Rony).

A quadrilha abandonou a vestimenta roceira “[…] deixou de
ser matuta” (Almeida, 2001, p. 27). Esta transformação diz respeito
à indumentária que fora renovada, os ritmos musicais que foram
acrescentados à trilha sonora, aos passos de danças das apresentações e
às coreografias elaboradas, pois antes a quadrilha vestia-se simples, seus
traços roceiros marcavam a sua atuação em cena, porém, como tudo
está em um processo vivo de mudanças, a quadrilha junina presenciou
diversas alterações durante seu percurso, a quadrilha estilizada
atualmente se encontra em todos os lugares, vive progressivamente em
fase de mudanças, abandonou a concepção de matuto, que nos vem
à ideia de atraso para viver com elegância e beleza a nova condição
estética da dança quadrilha, acreditando que não é porque esta
manifestação surgiu no interior que deve conter apenas os traços do
interior. Embasado nesta ideia, justifico que foi a riqueza do interior
que estabeleceu a beleza brasileira, principalmente a cultural, ao que
estabeleço relação a Almeida (2001):
[…] mais de que um festejo religioso ou uma dança rural, a
quadrilha é um espetáculo que tem no rural suas origens, mas que
se tornou urbano referenciando-se em danças importadas de outros
continentes, numa permanente simbiose de elementos diversos, que o
tempo e a sociedade se encarregam de traduzir (p. 16).
A renovação da Quadrilha Fumaça no Rabo proporcionou
que a tradição desta cultura em Itupiranga fosse vista em uma nova
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percepção; a liderança deste protagonismo jovem, que está à frente
desta causa, e o processo criativo contribuem para que esta manifestação
seja mantida sobre preservação para o município, embora sempre haja
algo a complementar, ela necessita buscar uma maior exploração da
expressividade da região, para que não venha perder as suas raízes
completamente, tendo em vista que esta cidade tem uma cultura
miscigenada, um campo amplo como fonte para a pesquisa, além de
oferecer e apresentar, por sua vez, muitas das suas vivências culturais a
esta organização e participantes em estudo.
PARTICULARIDADES SOBRE AS PERSONAGENS: A NOIVA E
A VIÚVA
Entre a relação do que se mantém da quadrilha roceira e de uma
nova proposição inserida na dança atual, dois personagens tornaramse importantes e destaques na quadrilha da Fumaça no Rabo, a noiva,
do casamento na roça, e a viúva, reconhecida como uma marcadora.
Assim, compreendendo a importância cultural das personagens noiva
e viúva, Lázaro Rony apresenta uma breve reflexão sobre a influência
destas dentro da sua quadrilha junina, abordando suas principais
características, funções que exercem atualmente, como também a
quantidade de jovens que já dançaram representando estas personagens:
A noiva faz parte do folclore junino, tem como tradição, desde as
primeiras práticas, a realização do casamento na roça, a noiva é
símbolo principal da quadrilha e sua presença é indispensável, se
uma quadrilha não utilizar a noiva, está fugindo da característica
principal da quadrilha. […] a noiva tem destaque, […] é a única
que veste o vestido branco e é a noiva que puxa a frente entre
as mulheres. Tivemos sete noivas durante os quinze anos de
existência. Bem no início da nossa quadrilha onde a questão
financeira era um ponto decisivo para participar, pois cada um
tinha que confeccionar sua própria roupa, a noiva era escolhida
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a partir da menina que podia fazer seu vestido de noiva. Na
verdade, a noiva dança como todos os outros da quadrilha,
mas, durante o desenvolvimento de um determinado tema, ela
pode ter um papel diferenciado ou não (Entrevista, 07/11/2014,
Lázaro Rony).

No que foi apresentado por Rony, é evidente partilharmos as
preocupações que ele tem em relação ao sentimento de manter ativa
a presença desta representação e a necessidade de preservá-la como
memória e patrimônio histórico de nossa cultura. Reflito sobre as
dificuldades enfrentadas no início pela quadrilha e a estratégia que o
grupo encontrou para sanar estas necessidades e, assim, embora sem o
casamento da roça, esta personagem continuasse a existir e a encantar
com a sua dança os quinze anos de existência da quadrilha junina
Fumaça no Rabo.
Rony afirma também que a noiva desempenha a função de
puxadora entre as mulheres, ou seja, ela não mais encena somente o
papel da noiva, mas passa também a conduzir a coreografia, relacionada
às damas como uma auxiliadora para a evolução da composição.
Segundo ele, no decorrer da quadrilha existiram sete noivas e se nota
que houve noivas que tiveram participações em mais de um ano, é
como se seguissem o ditado popular de autor desconhecido, “se está
dando certo, dá-se a continuidade!”, ao que também considero. Ela
está presente em todos os anos como representação indispensável na
evolução coreográfica da quadrilha.
Sobre a viúva, que também corresponde a uma figura central desta
quadrilha junina, Rony busca fazer um esclarecimento, tendo em vista
que esta é uma referência de um elemento novo que ganhou espaço na
quadrilha estilizada do grupo Fumaça no Rabo, definindo a sua função
em relação ao desenvolvimento, buscando um esclarecimento sobre o
processo de seleção para a sua escolha, como também a postura diante
dos demais quadrilheiros.
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A viúva dentro da nossa quadrilha tem a função de conduzir
uma parte dos dançarinos, ditando o ritmo e puxando a fila,
comandando a coreografia. A escolha da viúva é feita avaliando a
beleza, qualidade de dança e tempo de atuação no grupo. Assim
como a noiva, a viúva não possui coreografia diferenciada,
ela desenvolve papel importante, pois puxa uma fila, mas a
coreografia é no mesmo sincronismo dos demais. Dentro do
estilo da nossa quadrilha, que é estilizada, a viúva não possui
coreografia diferente, por isso o foco principal da viúva é a beleza
e imponência do seu vestido. Nos dias de hoje a viúva passou
a ser utilizada, já que ela não faz parte do início das tradições
juninas, hoje folcloricamente dança com o padre e veste preto. A
viúva precisa ter entrosamento com todos os demais dançarinos,
saber toda a coreografia, já que tem a função de conduzir uma
parte dos dançarinos e puxar grande parte da coreografia. A
Quadrilha Fumaça no Rabo tem papel fundamental na liderança
jovem, pois tanto na parte cultural quanto na parte social e
política o grupo sempre está presente nas decisões do município
e representa sempre a juventude do município (Entrevista,
07/11/2014, Lázaro Rony).

Partindo do comentário que Rony apresentou, nota-se que, em
sua quadrilha, como ele mesmo a define, estilizada, não há dançarinos
mais ou menos importantes, há os que desempenham função de
destaque em relação aos demais, que são a equipe de frente, que atuam
como condutores na evolução da quadrilha. Como citado, com a
personagem da viúva não é diferente, pois se nota que ela foi criada para
embelezar a comissão que comanda a composição coreográfica. Ao
mesmo tempo, enfatizo que a sociabilidade desta dançarina na equipe
é de extrema importância, como descreve a citação acima, a viúva deve
ser socialmente um exemplo para as demais quadrilheiras.
Ao que ainda complemento, Rony aborda que a formação de sua
quadrilha em Itupiranga é vista não como apenas um grupo dançante
nos momentos das festividades juninas, mas como uma comissão
179

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

juvenil que contribui para as decisões e construções de políticas
públicas, sociais e culturais pelo protagonismo apresentado por toda
a sua comitiva, tornando-os, principalmente, como representantes da
juventude em seu município.
Ressalto a importância da função que a viúva tem exercido dentro
da quadrilha junina estilizada e percebo que esta exuberância imponente
tem sido sua centralidade. Contudo, reflito que esta imponência pode
torná-la, dentro da composição coreográfica, vazia de significados. Esta
exploração deve ser enfatizada não só para esta personagem, como
também para todos, que o sentido de dançar quadrilha corresponde a
muito mais do que apenas decorar passos preestabelecidos pelo grupo,
ou estar esteticamente perfeitos no que diz respeito à indumentária e
aos elementos utilizados, esta dança requer que os brincantes explorem
suas vivências e, assim, enriqueçam seu desempenho, transmitindo ao
público suas expressividades em conformidade ao tema proposto.
Cada indivíduo deve explorar seus movimentos dentro das suas
limitações e possibilidades, pois somos seres de diferentes vivências
e contextos culturais. Contudo, faz-se necessária a igualdade entre os
personagens, em virtude de todos comporem a formação de um único
corpo dançante, que é a quadrilha.
A noiva e a viúva são personagens importantes dentro desta
manifestação cultural. Ao mesmo tempo, compreendo a forma do
destaque em relação à função dada a estas dançarinas notáveis. Em
relação à ideia de igualdade, venho questionar o porquê de a Quadrilha
Fumaça no Rabo não explorar um pouco mais desta teatralidade e
transculturação nas danças destas representações, pois os jovens
podem estar:
[…] posicionando-se no seu contexto social como atores. O
foco específico […] é a tentativa de compreender os jovens nas
relações cotidianas em sua complexidade para poder enriquecer
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a discussão teórica e a preparação prática de lideranças
pedagógicas (OESSELMANN, 2010, p. 23).

Ao abordar suas vivências nos seus desenvolvimentos
performáticos, tornam-se atores dentro do seu próprio mundo de
quadrilheiros, permitindo a preparação de as práticas tornarem-se
mais prazerosas e naturais, compreendendo que esta junção entre a
teatralidade e a transculturalidade é um importante mecanismo para
atribuir sentido às suas intencionalidades, como Oesselmann (2010)
esclarece nesta temática:
A “transculturalidade” dirige o seu olhar para desafios como:
a) as múltiplas influências como, por exemplo, da mídia, da
propaganda ideológica, dos modismos, […]; b) as biografias
e as histórias de vida, configurando uma identidade pessoal
como mistura de culturas, algo “acima” de culturas claramente
identificáveis; c) surgimento de culturas híbridas em contextos de
tensões sociais e conflito cultural e religioso; d) transformações
de características culturais de uma região, de uma tradição e
suas implicações na mudança e construção histórica do contexto
social (p. 24).

A estratégia de fazer quadrilha só terá sentido se houver esta
forma de reflexão sobre a biografia dos seus envolvidos, é necessário
que esta esteja atenta à diversidade. Porém, é necessário que, ao
“copiar” alguma característica de outra cultura, por exemplo, se tenha
certa cautela, pois esta forma pode aos poucos contribuir para que as
características da quadrilha se percam em virtude da diversidade de
informações externas.
Criar corresponde a um dos fatores mais difíceis dentro da
quadrilha, pois, ao copiar determinado movimento de braço, por
exemplo, da dança de outra cultura, o dançarino está carregando as
vivências de outro povo, geralmente nem conhecem seus significados,
exploram porque acham bonito, más será que este terá os mesmos
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significados e funções para o quadrilheiro? Ressalto a necessidade da
criação, e embaso-me no que Ostrower afirma: “O homem cria, não
apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; e ele só
pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando,
dando forma, criando. Os processos de criação ocorrem no âmbito da
intuição” (1977, p. 02).
A VIÚVA E A NOIVA NA CONCEPÇÃO DE ELAINE CRISTINA E
WIRLLA MAGILLA SOBRE SEUS PERSONAGENS
Como forma de investigação sobre as ações realizadas pela
viúva nas coreografias, busquei descobrir e compreender a sua origem
e a utilidade da sua dança dentro da quadrilha Junina Fumaça no
Rabo. Solicitei alguns esclarecimentos, então diversos integrantes me
esclareceram que a personagem da viúva foi inserida dentro desta
quadrilha desde as suas primeiras apresentações; não aconteceu uma
reflexão sobre ela, a base que fundamentou a sua colocação se deu a
partir de observação das outras quadrilhas juninas da região, o que,
por sua vez, levou-os a concordar que a viúva tem a origem baseada
nas quadrilhas do Nordeste, porém sua presença dentro das quadrilhas
juninas de Itupiranga já se constitui naturalizada.
Partindo desta reflexão, complemento: a viúva representa
um personagem que ganhou vida e a necessidade de demonstrar seu
lado artístico e expressivo nas suas danças, pois, nesta troca entre o
que a personagem requer com o envolvimento e identificação, surge
o novo ser, o cultural, como ressalta Ostrower (1977): “As culturas se
acumulam, se diversificam, se complexificam e se enriquecem” (p. 03).
Compreendo que esta diversidade e complexidade surgem no momento
em que há esta interferência de identidades e trocas de vivências.
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Na figura 04 e 05, se pode observar as personagens da viúva e da
noiva da Quadrilha Fumaça no Rabo em uma apresentação em 2014.
Figura 4: Viúva.

Figura 5: Noiva.

Fonte: Acervo pessoal Lázaro Ramos (2014).

A viúva é uma personagem que passou a fazer parte há pouco
tempo desta manifestação. Para tanto, o seu início visava emitir o
significado sobre a realidade da mulher que ficasse viúva, nos séculos
passados, porém esta abordagem era feita satirizada para explorar o
entretenimento dos espectadores. Elaine Cristina, por sua vez, explicou
a função de marcadora que exerce esta personagem dentro da Quadrilha
Fumaça no Rabo:
A viúva tem como função principal conduzir uma parte dos
dançarinos da quadrilha, porque a viúva também é puxadora
e sua desenvoltura tem que ser acima dos demais. Quando
danço, a minha maior preocupação é que a apresentação saia
perfeita, me preocupo em acertar a coreografia e estar sempre
em harmonia com o grupo. Preocupo-me em agradar ao público
que me assiste e aos jurados que estão ali para julgar (Entrevista,
07/11/2014, Elaine Cristina).
183

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

Observa-se que a coreografia, de fato, corresponde como foco
central à viúva. Ao mesmo tempo, preocupo-me, pois penso e vejo
em suas palavras a reflexão sobre o que quer transmitir ao espectador,
se corresponde apenas aos aspectos: da beleza, do aperfeiçoamento
sincrônico e da estética coreográfica. Porém, reconheço que um ponto
importante passou despercebido aos seus olhos como dançarina, que é a
mensagem que esta leva em seu corpo, os sentimentos que expressam os
seus movimentos, pois a presença desta visão torna toda a sua atuação
repleta de significados e, ao dançar com esta representação, ela aflora
em seu corpo a identidade desta viúva contemporânea, atribuindo seus
traços na construção desta nova identidade.
Cristina, na quadrilha, participa também da equipe coordenadora,
ela tem uma importante função, pois, juntamente aos demais integrantes,
elabora as coreografias, ajuda na seleção das músicas que irão compor
o enredo e opina também na construção do figurino da quadrilha, de
forma geral. Além disso, durante o processo dos ensaios, auxilia seus
companheiros na formação e nos ensaios dos seus passos.
Quanto à noiva, para fundamentar a sua função dentro da
quadrilha junina, busco apresentar como ocorreu a construção deste
personagem a partir de Lúcia Rangel (2008), que explica o casamento
da roça na quadrilha tradicional:
O casamento caipira ou matuto aborda de forma bem-humorada
a instituição do casamento e as relações sexuais pré-nupciais e
suas consequências. Seu enredo, com algumas variações de uma
região para outra, é o seguinte: A noiva fica grávida antes do
casamento e seus pais obrigam o noivo a se casar com ela. Como
ele tenta fugir, o pai pede a interferência do delegado e de seus
ajudantes (p. 47).

A castidade, antigamente, era símbolo da pureza, as moças eram
orientadas a permanecerem virgens até o seu casamento, pois o sexo
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era um tabu. Logo, as consequências para as moças que não seguiam as
regras impostas pela sociedade eram desastrosas. Este tema abordado
pela quadrilha junina, por mais que seja de forma irônica, trazia à
memória delas, de maneira geral, um pouco das possíveis consequências,
que, dentre elas, venho destacar: a expulsão da jovem de sua casa pelos
seus pais, o casamento obrigatório, a gravidez indesejada, a humilhação
e o constrangimento diante da sociedade, dentre outras.
Na Quadrilha Fumaça do Rabo, a noiva corresponde a uma
personagem de representação irônica, porém com muito estilo, em
virtude de estes valores citados estarem ultrapassados em nossa época.
Sua função é a permanência desta tradição, como um reflexo do
presente ao que fora vivido no passado por nossos ancestrais. Partindo
desta observação, Wirlla Mágilla enfatiza a função de contramarcador
coreográfico que o casal de noivos exerce em sua quadrilha, abordando
as suas principais preocupações durante a dança:
A noiva serve para mostrar que a cultura e a tradição junina
não foram esquecidas e serve também como inspiração para os
demais componentes caso esqueçam a coreografia, pois o casal
de noivos tem a obrigação de nunca esquecer ou errar, além de
ser o destaque. A maior preocupação é nunca errar, pois dança
na frente e serve como exemplo para os demais componentes,
além de me preocupar se todos estão acertando a coreografia
(Entrevista, 07/11/2014, Wirlla Mágilla).

Percebe-se, pelas suas palavras, que a noiva tem uma função
que a destaca dos demais, embora a Quadrilha Fumaça no Rabo não
tenha adotado em suas coreografias o casamento na roça, por isso,
nas apresentações, esta e seu par concentram-se em ser norteadores e
ponto de apoio para os demais participantes, atribuindo à sua evolução
o sucesso da quadrilha. Para tanto, sua personagem se aprimora a cada
apresentação, compreendendo que:
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[…] a personagem é realmente algo formado ao longo do tempo,
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na
consciência no momento do nascimento. […] Ela permanece
sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo
formada” (HALL, 2006, p. 38).

Por mais importante que seja o personagem dentro da quadrilha,
sua formação está acontecendo constantemente, ela nunca se formará
por completo. Partindo desta ênfase, proponho uma breve análise
ao observar a noiva e a viúva. As questões de identidade cultural
nos acompanham há muito tempo, o que possibilita reconhecer que
os valores culturais foram alvo para as transformações na história; o
homem e a mulher já não vivem sob os padrões culturais que seus avós
viviam. Por exemplo, aconteceu a renovação desta forma de viver, como
esclarece Stuart Hall (2006): “[…] é visto como parte de um processo
mais amplo de mudança, que está deslocando estruturas e processos
centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência
que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social”
(p. 07).
Se hoje a viúva é vista como uma mulher que se beneficia dos
mesmos direitos de igualdade entre a sociedade no Brasil, ela, nos
séculos anteriores, não teve a mesma oportunidade, compreendendo
que as mudanças sociais, no que diz respeito aos direitos da mulher,
começaram a ter avanços apenas nas últimas décadas do século XX,
tendo bases no que Hall (2006) enfatiza, a mulher que não tinha um
esposo era menosprezada pela sociedade, suas opções se resumiam em
duas: ou ela dedicava a sua vida ao trabalho da igreja e aos benefícios
sociais, ou era vista como prostituta.
Isso acontecia igualmente para a jovem que engravidasse antes
do casamento, como foi citado anteriormente, o que comprova que, ao
transformar este valor cultural, o vivido anterior tornou-se sarcástico,
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então os personagens que visavam, anteriormente, contar o que
acontecia se a moça engravidasse antes do casamento tornaram-se uma
sátira; atualmente, por exemplo, a noiva e a viúva da quadrilha mostram
que este paradigma foi quebrado, apresentando por elas esta nova forma
de lidar com a vida. Logo, com o passar dos anos, esta forma cultural em
que vivemos também ficará ultrapassada, e, se estas personagens que
fazem parte da nossa cultura ainda existirão, suas considerações sobre o
que vivemos serão outras.
A INFLUÊNCIA DA VIDA SOCIAL DO GRUPO DAS BRINCANTES
Indago as contribuições que a Quadrilha Fumaça no Rabo tem
dado para a vida pessoal dos jovens que participam desta organização,
pois, para Meluci (2007), “como a experiência do tempo é vivenciada,
vai depender de fatores cognitivos, emocionais e motivacionais, os quais
governam o modo como o indivíduo organiza o seu ‘estar na terra’ (p.
37)”. Os sentimentos de companheirismo entre esta equipe, segundo
Elaine Cristina e Wirlla, se resumem em poucas palavras:
Fumaça no Rabo é a minha segunda família, foi lá que construí
a metade da minha vida e lá que posso expressar os meus
sentimentos. Hoje Fumaça no Rabo é a minha vida. Quadrilha
Fumaça no Rabo foi e é um meio de o jovem se libertar da
criminalidade e do mundo das drogas. Faz com que os jovens
conheçam os novos caminhos. Nosso grupo hoje é dos maiores
grupos de jovens da cidade (Entrevista, 07/11/2014, Elaine
Cristina).
A quadrilha contribuiu para a formação de minha família,
pois através dela conheci meu marido, temos hoje dois filhos e
estamos há nove anos juntos e continuamos dançando. Hoje o
grupo Fumaça no Rabo é visto como o grupo na qual os jovens
têm liderado devido à grande quantidade de participantes, pois é
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um grupo que tira os jovens das drogas, bebedeiras e outros males
que a vida impõe para os jovens no mundo de hoje. A Quadrilha
Fumaça no Rabo desenvolve um trabalho com qualidade, que
só tem tido resultados positivos, por isso o número de jovens
participantes cresce (Entrevista, 07/11/2014, Wirlla Mágilla).

Partindo destes pontos de vista, destaca-se a interferência
que a Quadrilha Fumaça no Rabo exerce na vida pessoal dos seus
integrantes, pois, além de corresponder a uma atividade de lazer para
eles, trabalha a vivência em grupo, dando continuidade ao respeito
desta manifestação, porém as reconstruindo e adaptando-as conforme
as suas intenções, e assim segue, promovendo à cultura local uma
abordagem renovada. Considero, por fim, a importância que os grupos
culturais exercem sobre seus envolvidos, pois a quadrilha tem sido
um espaço de grandes descobertas, muito aprendizado, famílias ali
são construídas, indivíduos descobrem-se, os vínculos afetivos entre
os jovens são fortalecidos e muitas vidas são transformadas, além do
importante trabalho que esta proporciona para com o corpo e com a
mente dos envolvidos neste processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No início de minha pesquisa para meu TCC, queria eu que o
tradicional fosse preservado e mantido intacto, seria mais fácil refletir
e sobre ele escrever. No entanto, a vontade humana de partir sempre
em busca do novo faz da nossa cultura um complexo e mutável sistema
de vida. Como se constata, a nossa cultura mudou, transformou-se
completamente, revolucionou a partir dos paradigmas do passado e,
assim, foi se construindo uma nova forma de ver as coisas, os costumes,
e os padrões em que a sociedade vivia foram modificados e, desta forma,
quebraram-se barreiras adquiridas com o tempo, as coisas foram, por
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sua vez, tornando-se diferentes. Eis um dos motivos de ter destacado
este assunto neste artigo.
Noto que estas transformações abrangeram a todos os aspectos
da nossa natureza, exemplificando a quadrilha junina, que corresponde
a uma prova desta evidente consideração. A quadrilha de hoje não é
tão simples quanto era antigamente. Hoje, não atrai mais a maioria dos
espectadores para uma apresentação tradicional, quer-se ver o novo,
o moderno. A noção desta concepção, por assim dizer, faz com que as
quadrilhas como a Fumaça no Rabo, ao planejarem suas novas estratégias,
dentre suas preocupações estejam: qual é a novidade a apresentar, qual
é a indumentária que atrairá mais a atenção do observador, como criar
as coreografias inovadoras? Não tem como fugir, a quadrilha evidencia
o mesmo processo de mudança cultural que exige a própria sociedade.
Contudo, percebo que este foi o modo encontrado para os jovens
se sentirem mais atraídos, até por se aproximar do contexto social do
tempo deles. E, assim, fazê-los participarem de forma mais integral de
todo o processo da construção deste espetáculo que se tornou a dança
da quadrilha junina. Um meio de oportunizá-los a participarem de um
grupo com objetivos claros quanto à construção de sujeitos melhores
na vida social, com uma visão mais política, mais inseridos em uma arte
popular e conhecedores do corpo, ritmo, coreografia, indumentária e
expressividade, aprendendo, assim, a valorizar todo o trabalho artístico
popular desenvolvido na Quadrilha Fumaça no Rabo.
Destacar a importância da noiva e da viúva foi para compreender
as funções delas na quadrilha e principalmente desvelar como surgiu
a viúva e como ganhou espaço e prestígio na função de marcadora
nesta dança e, particularmente, na Fumaça no Rabo. Adentrar nos
personagens trouxe várias reflexões sobre a quebra de paradigmas
do que representam na sociedade de hoje, além da sátira de trazer as
questões da mulher desamparada ao engravidar sem estar casada, mas
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que precisa noivar para casar, e da viúva sem expectativa por estar sem
marido e cair nas graças da fofoca. Uma visão ultrapassada em nossos
dias, mas engraçada e que ressalta a beleza, a empatia, a responsabilidade
da mulher ao ter de conduzir perfeitamente seu grupo na dança, o
personagem extrovertido, entre outros aspectos possíveis de análise, o
que representa a noiva e a viúva atualmente.
As questões que levantei e que tentei responder ou que ficaram
abertas para novas reflexões decerto poderão ser com os participantes
da Quadrilha Fumaça no Rabo para pensarem sobre a importância da
continuação desta cultura popular na cidade de Itupiranga. Neles está
a responsabilidade de mostrar um caminho de estudo a respeito dos
novos rumos que a Quadrilha Fumaça no Rabo terá.
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ESPETACULARIDADE DO FESTEJO DE SANTO
ANTÔNIO: A POÉTICA DOS CORPOS DEVOTOS/
BRINCANTES EM ITUPIRANGA - PA
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INTRODUÇÃO
Este artigo é recomendação da banca que assim avaliou a defesa
do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade
Federal do Pará, Instituto de Ciências da Arte/Escola de Teatro e Dança
da Universidade Federal do Pará/Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação com o qual recebi nota máxima e o grau de
Licenciada em Arte/Dança.
Sou apaixonada por dança, adoro ver as pessoas dançarem, sou
admiradora das performances que o ser humano é capaz de fazer com o
corpo. E foi por essa paixão que me licenciei em dança pelo PARFOR/
ETDUFPA. A princípio, eu não queria, por achar que o curso era só
dançar e eu não iria conseguir devido à minha timidez, porém hoje
costumo dizer que essa Licenciatura em Dança é um presente de Deus
em minha vida.
Foi meu esposo que fez minha inscrição no PARFOR. Cheguei a
falar que não iria fazer o curso por não saber dançar, e ele me incentivou
muito, dizendo: “Vá, se não gostar tranque a matrícula e aguarde
outros cursos”. Hoje, ao relembrar, me encanto com a lembrança de
26
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Aluna da Licenciatura em dança PARFOR/ETDUFPA. Professora da rede
municipal de Itupiranga.
Doutor e Mestre em Artes Cênicas, Licenciado em Educação Física,
professor da ETDUFPA.
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cada disciplina, cada mestre que passava pelo curso, deixando seus
conhecimentos, e não poderia deixar de completar este ciclo, pois a
Licenciatura em Dança me faz ver o quanto a dança é necessária dentro
do âmbito escolar, o quanto ela contribui com a educação e a formação
do indivíduo.
“A ESPETACULARIDADE DO FESTEJO DE SANTO
ANTÔNIO: A poética do corpo rezante/brincante em Itupiranga –
Pará” é uma pesquisa que tem o foco no festejo de Santo Antônio e visa
descrever e compreender a poética dos corpos de devotos/brincantes
em Itupiranga-Pará. Para desenvolver este estudo, mergulhei nas
construções tecidas pelas narrativas de sujeitos que constituíram esta
pesquisa de abordagem qualitativa para fundamentar a poética desses
corpos pelo ínterim das coletas de dados, como pesquisa de campo,
entrevistas, registros audiovisuais, entre outros. A fundamentação
teórica dialogou com esta manifestação espetacular já citada e os trajetos
antropológicos dos sujeitos históricos que seguem o percurso durante o
festejo deste Santo. A religiosidade aflora nos devotos que caminham na
procissão iluminados por velas nas ruas desta cidade enquanto aqueles
que não podem acompanhar saúdam das janelas com alegria e cantam
os cânticos de louvores para agradecer ao Santo.
Diante dos fatos de minha vida, hoje vivo e trabalho em Itupiranga,
cidade que escolhi para morar e formar minha família, cidade de lindas
praias e belas paisagens que encantam seus moradores e visitantes que
aqui escolhem passar suas férias e visitar seus entes queridos.
O mês do ano mais desejado por seus moradores é junho, no qual
acontece o grande festejo de Santo Antônio, padroeiro da cidade, onde
acontecem treze noites de festas em homenagem ao Santo casamenteiro,
com missas todas as noites, leilões, comidas típicas, competições de
quadrilhas com cantores da terra que alegram essa grandiosa festividade.
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Hoje não participo dessa festividade, mas observo tudo com muita
atenção, e questiono:
a) Como a espetacularidade desses corpos rezantes/brincantes
se manifesta?
b) Quais são as manifestações mais relevantes desses festejos?
c) Como a comunidade observa e participa dessa festa?
Os rezantes vão cultivar sua fé, sua devoção ao santo reverenciado
da Igreja Católica. Alguns que alcançaram o dom da cura se dispõem a
dar graças e louvor à benção recebida deste Santo, o que acaba sendo uma
grande manifestação de fé. Alguns fazem o caminho de peregrinação
carregando uma cruz, como Jesus Cristo carregou.
A manifestação mais relevante que posso dizer é a devoção
pelo Santo pelo fato e a fama de ser o “Santo casamenteiro”, contexto
milagroso segundo informações que são repassadas ao longo do tempo.
Alguns vão a esse festejo de fato atrás das bênçãos de Santo
Antônio, e outros vão para sair da rotina, conhecer pessoas diferentes,
namorar. Muitos já casaram depois de se conhecerem no festejo de
Santo Antônio. Outros vão com a família para assistir à missa, rezar
e agradecer pelas graças alcançadas, e os demais vão mesmo atrás da
diversão. Por tudo isso é que esta temática é importante, pois o festejo de
Santo Antônio em Itupiranga reúne não só pessoas, mas a diversidade
cultural que se expressa no corpo, no gesto e no movimento, que se
entrelaçam em torno da cultura festiva junina.
Diante desses argumentos, esta pesquisa tem a finalidade de
compreender a espetacularidade dos corpos devotos/brincantes
na cultura popular do festejo de Santo Antônio em Itupiranga.
Especificamente, pretendo identificar quais são as manifestações
mais relevantes deste festejo, analisar como a comunidade observa e
participa desta festa e identificar a espetacularidade dos corpos rezantes/
brincantes e como eles se manifestam.
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Os principais autores com quem dialoguei para construir
meu repertório foram: Brandão (1998) aborda sobre a cultura na rua;
Monteiro (2011); Jastes (2009) discute sobre a Dinâmica cultural nas
danças tradicionais da Amazônia, dentre outros.
Diante desses objetivos, esta pesquisa teve uma abordagem
qualitativa, trato da espetacularidade dos corpos devotos/brincantes do
festejo de Santo Antônio de Itupiranga, a partir do meu conhecimento
e observações de como esses indivíduos se manifestam dentro dessas
festividades populares. Segundo Figueiredo (2012, p. 27), “a pluralidade
e as diversidades são marcas e rastros importantes em nossa cultura
popular”. Por isso, as diferenças que existem entre os indivíduos são
representadas através de danças e outros aspectos que contribuem para
nossa cultura.
Essa pesquisa foi qualitativa, porque não tem uma definição
concreta, mas sim da forma que o indivíduo observa o objeto
pesquisado, e, a partir disso, se define o objetivo da pesquisa em
questão. Segundo Chizzotti (1998), na pesquisa qualitativa, todas as
pessoas que participarão da pesquisa são reconhecidas como sujeitos
que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para
intervir nos problemas que identificam. A partir disso, cria-se uma
dinâmica entre pesquisador e pesquisado que não poderá ser desfeita
em nenhuma etapa dessa abordagem para que o resultado final de fato
possa acontecer.
A entrevista foi semiestruturada, porque coletam e registram
os dados, a fim de organizar o relatório, sendo: narrado pela oralidade dos
entrevistados, fotografado em registros da pesquisadora fundamentando
esta pesquisa. Segundo Chizzotti (1998), o entrevistador deve manterse na escuta e com atenção receptiva a todas as informações prestadas.
A pesquisa foi organizada em dois capítulos, destacando a
introdução, na qual é abordado sobre festa, reza e romaria no contexto
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local de Itupiranga a partir dos meus conhecimentos e observações.
No primeiro capítulo, apresentarei a fundamentação teórica dividida
em três seções, a primeira seção descreve a festa, rezas e romaria no
contexto local de Itupiranga tomando por base Brandão (1998) e
Figueiredo (2012, p. 27); na segunda, abordo o corpo como instrumento
de manifestações na cultura popular, como os corpos se manifestam
dentro desse espetáculo religioso; na terceira, apresento a festa de
Santo Antônio em Itupiranga: histórias e memórias, destacando Santo
Antônio, como se tornou padroeiro de Itupiranga, e as memórias desses
fiéis fervorosos dessa festa, considerando as ideias de Monteiro (2011) e
Bosi (1994).
Os corpos devotos criam maneiras próprias de se relacionarem
com os Santos, essa relação é muito forte na cultura do festejo de Santo
Antônio, ele serve de mediador quando esses fiéis querem falar com
Deus; percebe-se essa fé grandiosa dentro desta manifestação que a cada
ano tem aumentado o número de devotos. Esses devotos/brincantes
celebram esse momento perante a comunidade com o único propósito
de agradecimento. Geralmente é nessa caminhada que as pessoas
fazem suas promessas ou agradecem por algum milagre alcançado por
intermédio de Santo Antônio.
Segundo Siebert e Chiarelli (2012, p. 126), “há momentos na
vida do homem que parecem apenas ter sentido se forem celebrados”.
Esses momentos de celebrações marcam mudanças na vida do
indivíduo perante a comunidade a que ele pertence dependendo da
religião, descendência e região. Assim, os devotos não só de Itupiranga,
mas do mundo celebram este ato de fé com o objetivo principal de
receber através do Santo a renovação da sua fé cristã. Desse modo,
essa festividade perpetua por anos, transmitindo muitas alegrias
durante todas as noites em que se celebra essa festa popular onde se
compartilham tradições, costumes e valores.
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Consequentemente, podemos pensar nessa espetacularidade
de movimentos dos romeiros de modo fabuloso vendo a importância
dessa festa, dando a possibilidade de continuidade da tradição. E, como
são importantes à compreensão desses valores, os cânticos, as rezas e as
saudações ao Santo são ingredientes que compõem essa festa popular
de como esses sujeitos se manifestam e como tudo isso lhes toca a alma
intensamente.
O homem, “em sua verdadeira essência, é um homo festivus”,
diz Cox (1974), citado por Siebert e Chiarelli (2012, p. 127), visto que
provavelmente todas as civilizações fizeram ou fazem festas. Itupiranga
não é diferente, não poderíamos ser diferentes, fazemos essa festa por
todos os motivos e, quando não temos, inventamos, assim vamos dando
continuidade a essa tradição que é de suma importância para seu povo.
O Brasil é um país que apresenta as mais diversas religiões, no
entanto o catolicismo continua a ter predominância. No cristianismo,
a devoção aos santos é muito forte, em que se acredita que os santos
servem como mediadores quando se quer falar com Deus. Os fiéis
fazem suas promessas e recebem suas graças, o que é denominado de
“milagre”. Para obter esse milagre, os devotos são capazes de muitas
penitências e sacrifícios como: andar de joelhos nas procissões, carregar
pedras na cabeça, deixar o cabelo ou barba crescerem, entre muitas
outras promessas.
A pessoa faz a promessa, recebe a graça, que é o milagre,
oferece em paga o ex- voto, que é um quadro, um desenho,
uma fotografia representando a graça recebida, ou, então, uma
imagem ou peça, órgão do doente esculpido em madeira, gesso,
sempre encomendado a um santeiro […] (ORTENCIO, 2004
apud SIEBERT; CHIARELLI, 2012, p. 125).

Geralmente, os pedidos estão relacionados às doenças na família,
abandono dos vícios, problemas financeiros, casamentos etc., através
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de toda essa religiosidade que também surge às festas populares. A festa
popular é um momento onde se compartilham tradições, podendo ser
considerada uma espécie de ritual relevante aos valores do homem,
que tem a oportunidade de expressar o que lhe toca de mais profundo
dentro da fé. “Os ingredientes que compõem a festa popular são
também textos por meio dos quais gente simples manifesta tudo que lhe
toca mais profunda e intensamente” (PESSOA, 2007 apud SIEBERT;
CHIARELLI, 2012).
As festas populares, assim como outros elementos da cultura
popular e do folclore, são estruturas dinâmicas que se transformam
com o passar do tempo. Em Itupiranga, não é diferente em sua festa
popular que se inicia com o festejo de Santo Antônio, uma cultura desse
povo que se deu no início dos anos 1920 e perdura até os dias de hoje.
O fato é que essa festa vem se modificando a cada ano que se passa, com
toda essa transformação e adaptação dessa cultura.
Neste último festejo (2016), o que veio de novidade foi uma
grande carreata no dia que antecede o festejo de Santo Antônio. Pela
primeira vez, o Santo percorreu todos os bairros da cidade abençoando
cada um deles, e esse momento foi presenteado por Deus com uma
grandiosa chuva que parecia que era para lavar o corpo e a alma desses
fiéis que não perderam o ritmo e continuaram a procissão com cantos
de louvor ao Santo. Apesar dessas inovações, os fiéis não deixaram
para trás a tradicional procissão a pé, onde muitos têm a promessa de
carregar o santo no andor.
No dia primeiro de junho, lá estava Santo Antônio outra vez nas
ruas, desta vez carregado por seus fiéis, como em outrora, lembrando o
tempo em que nossa pequena Itupiranga era composta de apenas três
ruas, onde Santo Antônio poderia passar por cada uma delas deixando
sua benção em cada casa que passava, com os devotos atrás do andor
cantando e pagando suas promessas.
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É possível perceber nesses devotos sua fé. Apesar de todas as
transformações que vêm ocorrendo, o bem maior mesmo é sentir que
nesse momento de fato é inexplicável a emoção que se consegue sentir,
a paz de espírito é tão grande, que emociona até mesmo quem não está
na procissão, aqueles que ficam nas calçadas se perguntando que fé é
essa de levar toda essa multidão. Uma fé grandiosa a este Santo que
continua firme e intocada por qualquer que seja a transformação na
estrutura e organização desse evento religioso.
O tempo passa, as gerações se renovam, mas a festa estará sempre
sendo aguardada por todos os seus devotos que se preparam para viver
este grande momento. Observa-se nesses corpos brincantes e diferentes
a mesma fé a esse Santo que renunciou todos os seus bens para viver
em prol dos mais necessitados. “Ocorre que a festa não é feita só de
pétalas de rosas, já que é uma representação da vida em sociedade, entre
seus componentes imprescindíveis está a conflitividade”, (Junior, 1995,
p. 48-49, apud SIEBERT; CHIARELLI, 2012). Assim, não podemos
pensar em uma festa de 96 anos atrás sendo repetida até hoje da mesma
maneira, a história muda, as pessoas incorporam novas visões de mundo,
e é por isso que a cultura é dinâmica, essas manifestações também se
transformam com o passar do tempo, adaptando-se às novas realidades.
Segundo Brandão (1989, p. 13), “um momento do olhar na praça
de uma cidade em festa poderia oferecer o ilusório espetáculo de uma
combinação de corpos, de gestos, de vestimentas”. Entretanto, se define
esses sujeitos desse festejar como uma mistura rica de reza, canto e
gestos desses corpos brincantes dentro dessa procissão onde participam
os devotos nesse momento folclórico de nossa cultura popular, que se
mantém viva por todos esses anos.
Ainda sobre a espetacularidade na festa de Santo Antônio,
Brandão (1989, p. 8-9) salienta que
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A ênfase daquilo que a sociedade festeja em nós prefere recair
sobre as situações em que atesta que alguém transitou de uma
posição à outra e, assim, migrou de um de seus espaços de vida e
trabalho a outro: de estudante a profissional, de pagão a cristão,
de menina à moça “pronta-pra-casar”, de adolescente a guerreiro
da tribo, de vivo a morto, de morto a mito.

Assim, essa festa é para esse povo devoto, memória viva da
cultura itupiranguense, a festa não se rompe, mas se excede à sua lógica,
e é nesse ritual que esses corpos brincantes ultrapassam o tempo em um
ritual enigmático nessa celebração de ritos e folguedos que nos lembra o
quanto são relevantes esses diferentes corpos nessa festa religiosa.
Quando é anunciado o final desse festejar, percebe-se nesses
corpos um gosto de dever cumprido, dever esse de homenagear o
“Santo” que foi escolhido como protetor de nossa linda cidade. A
realização dessa festa é a representação de um povo cristão em suas
crenças culturais e religiosas com uma grande importância para futuras
gerações e para a história dessa cidade.
1 QUEM É O SANTO QUE ESTÁ NO ANDOR? (DESENVOLVIMENTO)
Para encontrar o meu amor…
Viva o Santo Antônio no andor, os devotos na rua, vela acesas
iluminando as calçadas, os promesseiros entoando lindos cânticos de
louvores.
E alguém comendo e rezando para encontrar Santo Antônio e casar
no ano que vem, é promessa, é pedido e também grande fé. Quem já se
casou só agradece a ajuda do Santo casamenteiro.
À missa ao ar livre, os devotos se emocionam, o rio logo à frente chega
a parar para ver esse Santo abençoar. E a nossa grande mãe Teresa
lá de longe deixa cair uma lágrima de saudade, é a emoção em seu
coração que aqui ainda vive em cada filho que ficou.
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O Getúlio grita o leilão, e essa gente se agita, a quadrilha dança, é um
bailado contagiante.
O Park, mesmo só ferrugem, também vem fazer parte dessa dança.
Também tem: eu não fui lá, não andei e tampouco cantei, mas de cá
gritei “Viva Santo Antônio, porque já me casei!”.
Figura 1: Santo Antônio – Padroeiro de Itupiranga

A FESTA DE SANTO ANTÔNIO EM ITUPIRANGA: HISTÓRIA E
MEMÓRIA
Santo Antônio é um santo popular, venerado pela liturgia por
sua dedicação à vida religiosa, além de ser um grande responsável no
combate de heresias que circulavam entre os séculos XII e XIII na
Europa Medieval.
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Antônio foi um homem de família nobre e recebeu em sua
juventude formação agostiniana, entretanto, devido ao martírio de
alguns cônegos franciscanos no Marrocos (1219), abandonou essa
ordem e tornou-se franciscano. Seu nome de batismo era Fernando.
Nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Ordenouse sacerdote em 1219, renunciando a seus próprios projetos de vida,
deixando-se à disposição do serviço de Deus e das pessoas necessitadas.
Frei Antônio conduziu-se missionário a partir de então pela
Itália e França, apesar de querer levar sua palavra à África, porém não
conseguiu, por motivo de doença. Viveu seus últimos anos em Pádua,
onde morreu, sendo enterrado em 13 de junho de 1231. Esta é a razão
de muitos o chamarem de Santo Antônio de Pádua. A partir de então,
Santo Antônio tornou-se padroeiro de diversas comunidades no mundo
inteiro, fazendo-se um “Santo” muito próximo do povo, tão próximo a
ponto de ser desvirtualizado de sua verdadeira imagem.
Seu culto chegou ao Brasil juntamente com os colonizadores
europeus no final do século XVI, pois a entrada de ordens religiosas
na colônia introduzia entre os demais santos o nosso padroeiro.
Portugueses também eram os missionários que aqui se instalaram, estes
fazendo parte da Ordem Franciscana e sendo também a primeira ordem
religiosa a instalar-se na região Amazônica.
A propagação e devoção a Santo Antônio no Brasil se sistematizou
dentre as festas juninas, estando esta festa também ligada ao arraial com
bandeirinha, promessas, barracas, e finalizando, então, com a missa e
procissão na qual alguém em voz alta, entusiasmado, sempre proclama:
“Viva Santo Antônio!”. Enfim, Santo Antônio, de certa forma, faz parte
da vida e história de muitos brasileiros, dentro de festas religiosas e
folclóricas. Em Itupiranga, o festejo, como é conhecida a homenagem a
Santo Antônio, acontece todos os anos, inaugurando as festas juninas,
no dia 1º de junho, dia de festa em que o povo desperta para mais um
201

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

festejo do padroeiro Santo Antônio. Há até alguns que o chamam de
“Santo casamenteiro”.
O povo comemora os treze dias espetaculares de festa, onde uns
celebram, outros rezam, uns se divertem e há outros que refletem sobre
a dinâmica do pagador de promessa. No anoitecer, a procissão vai para
a rua com o Santo no andor, e o povo em fila com velas queimando. As
pessoas param e reverenciam esse momento de fé.
É de fato um grande momento em que se misturam diferentes
gerações, crianças, jovens, adultos, inclusive os anciãos, com seus
corpos já cansados e sandálias nas mãos, fazem suas promessas pedindo
permissão para participar da próxima procissão.
Segundo Monteiro (2011, p. 33),
[…] independentemente dessas oposições românticas e
folcloristas, alimentam uma visão ainda negativa da cultura dos
dominados. Para o romantismo importava distinguir a “ralé”
do povo, nem que para isso a “cultura popular” precisasse ser
“idealizada”. Para os folcloristas, um enfoque evolucionista lhes
permite considerar positivamente a cultura do selvagem e do
primitivo; inferiores sem dúvidas à cultura moderna científica,
na cadeia evolutiva, mas, ainda assim, superiores à barbárie da
cultura proletária.

É possível compreender que os elementos da cultura popular
se materializam na forma do festejo de Santo Antônio, uma vez que a
igreja fica cheia de fiéis, alguns, fervorosos com sua fé em Santo Antônio,
parecem sorrir; se pudessem, desceriam as escadas do altar, comeriam
e beberiam na cuia do tacacá, o leiloeiro que a gente se espanta, são
joias e lances que pouco dinheiro não compra. Eu não reparo porque
estou lá para festejar um espetáculo de fé e cultura que não sei de onde
veio, sou apenas mais uma no meio dessa gente, e os que foram embora
para outras terras nesse dia sonham em poder voltar para viver esse
momento grandioso, espetáculo de fé.
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Segundo Brandão (1989, p. 13),
Um momento do olhar na praça de uma cidade em festa poderia
oferecer o ilusório espetáculo de uma combinação de corpos,
de gestos, de vestimentas e de situações não muito diferentes
da descrição feita aqui. É preciso guardar as proporções e as
diversidades regionais, mas o sentido e a estrutura variam muito
pouco. A festa é uma viagem: vai-se a ela e ali se transita entre
seus lugares, por isso o desfile, o cortejo, a procissão, a folia e
tudo o mais que possibilite fazer deslocar, entre as pessoas, pelos
lugares que a própria festa simbolicamente reescreve e redefine:
sujeitos, cerimônias e símbolos, por isso as visitações tão próprias
de todos os nossos festejos e folguedos.

Esse festejar atravessa o tempo, sem perder a essência dos laços
da igreja sacra, é um espetáculo de todos. Não poderei deixar de falar
no colorido das quadrilhas. Nesse dia, as moças e rapazes mandam fazer
belíssimas roupas, se arrumam e se pintam. A disputa é acirrada, todos
querem ganhar o prêmio, ensaiam as suas coreografias e vão dar um
show, e tudo é perfeito, mas que pena, a festa logo acaba.
No último dia, excepcionalmente, 13 de junho, mais uma
transladação do Santo no andor. O povo faz uma nova caminhada
da igreja beira-rio para o centro da cidade, é hora de testemunhar
promessas pagas e outras renovadas, com votos de fé. Também há
quem esteja atrasado e vai se valer para o ano que vem, pois o que vale
mesmo é a fé em todo o momento desse espetáculo. Nesse último dia,
o nosso Santo fecha as cortinas e sobe no altar, e eu, de longe, também
aplaudo e faço minhas promessas como todos os outros que ali estão.
A memória:
Santo Antônio tornou-se padroeiro da Vila Lago Vermelho que
logo seria a cidade de Itupiranga. Ao aproximar-se o mês que se
realizaria a novena e festejo em homenagem ao então padroeiro
Bom Jesus da Lapa, um temporal avassalador deu de encontro à
ribanceira da Vila Lago Vermelho (MONTEIRO, 2007, p. 27-28).
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Para comprovar o meu relato, apresento alguns fragmentos da
obra: “Derrubou a igreja que era feita de pau a pique. Graças a Deus
não machucou ninguém, nessa hora a igreja estava vazia. A velocidade
do vento era tão forte, que derrubou portas e janelas. O que sobrou
desse desmoronamento foi simplesmente a cumeeira da igreja, peça
mais pesada e comprida daquela obra. Antes de alcançar o altar, a ponta
dessa peça de madeira esbarrou no minúsculo ombro à esquerda da
imagenzinha de Santo Antônio de Pádua e sem causar nenhum dano à
imagem. O fato foi tratado como um grandioso ‘milagres’. Os fiéis da
pequena capela se uniram para levantar de fato uma igreja de alvenaria
com portas resistentes (MONTEIRO, 2007).
“Sensibilizado, Frei Luiz Maria Palha enviou a bordo de um
reboque tijolos para construção da igreja e também pagou alguns
trabalhadores braçais para a construção da tão sonhada igreja que
logo depois ganharia o nome de Igreja de Santo Antônio. Com
aquela oferta de trabalho, Alfredo Ribeiro, que ali habitava, passou
a incentivar colegas oleiros a produzirem tijolos e telhas pelo fato de
agora na vila haver mercado para esses produtos, já que as casas eram
todas de pau a pique. […]. O libanês Bichara June, que sempre estava
à disposição da igreja, sabendo que a obra necessitava de muitos
materiais que só encontrava na cidade mais próxima, que era Marabá,
deixou sua embarcação à disposição de Nonato Maia para o trabalho
de buscar em Marabá tudo que era necessário para a obra da igreja”
(MONTEIRO, 2007).
Observa-se nesses fragmentos a sensibilidade e fé desses fiéis para
conseguirem levantar a tão sonhada paróquia que até hoje é referência
para a cidade.
Outra referência que posso apresentar para meus argumentos
é a entrevista realizada com a professora Edna Alair Lemos em 10 de
junho de 2014, na qual relatou que o trabalho da construção foi feito
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pelos fiéis, independentemente de sexo e idade, todos deram sua
contribuição para a construção da Igreja de Santo Antônio (Beira-Rio).
Ela relatou ainda que, em 1942, o festejo do Padroeiro foi realizado em
frente ao novo prédio da igreja matriz em Itupiranga. Graças a Deus, às
famílias e à grande ajuda de seus colaboradores, a igreja estava pronta e
comemorando seu primeiro festejo, com muitas prendas doadas pelos
fiéis e os castanheiros da época.
A professora Edna Alair também ressaltou a importância
do Senhor Antônio Braga e Chaves. Empolgado com o esforço da
comunidade itupiranguense para ver sua capela erguida e inaugurada,
em uma de suas rotineiras viagens a Belém do Pará, trouxe de lá, de
presente para sua comunidade, uma imagem maior de Santo Antônio
para substituir a imagem histórica que era bem menor. Essa pequena
imagem de madeira não se encontra mais porque, em 1971, Irmã
Renee Jeanne Delorme, cofundadora, com padre Cícero da Cruz, do
Ambulatório Bom Samaritano (final de 1968), a vendeu para a compra
de remédios, quando a pequena Itupiranga passava por um surto de
malária. Hoje se acredita que essa imagem se encontra no Rio de Janeiro
(talvez pertencesse à Congregação das Dominicanas de Monteils). Antes
de a nova imagem ser colocada no altar previamente ornamentada,
foi batizada pelo pároco local, que, em sequência, emitia bênçãos
direcionadas a todos os seus fiéis, em especial às moças e rapazes que
exibiam fitas coloridas no braço para tornarem-se de fato afilhados
daquele Santo casamenteiro.
A reconstituição da história do festejo de Santo Antônio de
Itupiranga revela a memória do povo que vem se apegando a esse
aspecto cultural dentro de um contexto religioso, que vem passando
como uma herança cultural bem distante, mas capaz de ainda envolver
quase toda uma sociedade organizada com valores diferenciados na
visão de muitos que vêm se alicerçando nessa terra por amor ou mesmo
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por necessidade de se apegar à fé para fazer uma cultura viva e forte nessa
terra e abraça quem chega sem distinção de quem seja. Mas há regras
e condutas que são muitas vezes impostas por um sistema desigual no
modo de vida. Esse festejo vem agregar esses valores e contar um pouco
da história da cultura dessa gente.
Segundo Bosi (1994, p. 474), “a recordação é tão viva, tão presente,
que se transforma no desejo de repetir o gesto e ensina a arte a quem
a escuta”. Compreendo que, no contexto do festejo de Santo Antônio
de Itupiranga, a utilização da memória é fundamental para um resgate
memorial de pessoas que ao longo dos anos vivem e revivem uma vida.
Com o passar dos tempos, quase esquecemos na memória essas histórias
que esperam o momento de ingressar neste envolto de fé, peregrinação
e diversão íntima e própria de cada um que brinca e o que reza. Esta
cidade vira palco de lembranças e histórias que vêm sobrevivendo ao
passado de cada ano através das histórias vividas nesse evento. Só com
a busca das memórias seremos de certa forma eternizados a cada dia.
Em cada festejo de Santo Antônio, ficam para muitos a alegria e
a lição desse grandioso Santo. Hoje há algo a ser contado e dividido na
essência de uma cultura resistente aos avanços da modernidade, porque
essa memória é uma herança cultural muito rica para cada cidadão e
cidadã que aqui vivem.
FESTAS, REZAS E ROMARIA NO CONTEXTO LOCAL DE
ITUPIRANGA
Desde 1992, moro em Itupiranga e observo que há muitos anos a
cidade tem como tradição no mês de junho o festejo de Santo Antônio,
no qual os fiéis se reúnem em frente à igreja matriz para a grande
festividade que ocorre durante treze noites de festas, iniciando no dia
primeiro e finalizando em 13 de junho, que é o dia do padroeiro da
cidade.
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O que percebo é o quanto a fé desses religiosos católicos fervorosos
se manifesta em seus corpos com louvores e muito respeito pelo santo
que escolheram para suas devoções. Esses fiéis andam nas ruas com suas
vestes brancas para homenagear e reverenciar nessa romaria a devoção
ao Santo padroeiro da cidade. Observa-se uma grande sensibilidade
desses devotos nessa grandiosa manifestação cultural e religiosa.
Ao chegarem com o Santo à igreja matriz, dá-se início à grande
missa em sua homenagem, onde todos cantam hinos de louvores, e ao
mesmo tempo nota-se que esses corpos rezantes também se tornam
corpos brincantes nessa alegria de manifestar sua fé cristã. São as
músicas e as danças que os fazem descobrir muitos aspectos culturais
e os possibilitam resgatar as memórias dos seus antepassados, segundo
Figueiredo (2012, p. 01),
A dança, como um dos lugares da memória, encontra em
cada gesto esquecido outras lembranças a serem procuradas,
entretanto somos constituídos desses emaranhados de
lembranças e de esquecimento que estão impregnados de poesia.

Desse modo, podemos dizer que essas mudanças de valores
reinventam e fortalecem ainda mais esses movimentos culturais que,
em suas pluralidades e suas diversidades, são muito importantes para a
cultura popular. De fato, devemos respeitar essas diferenças de religião,
valores e raças, sem preconceito sobre a fé de cada um, e assim propiciar
a cultura. Mas, apesar da notória perda de valores sociais e morais e
uma significativa disputa entre as religiões católicas e protestantes, é
fácil perceber a participação das famílias, uma herança que vai além das
estruturas sacras das religiões que se faz a essa festividade.
Segundo Brandão (1989, p. 17),
A festa quer lembrar, ela quer ser memória do que os homens
teimam em esquecer e não devem, e fora dela. Seria necessária,
a festa apenas quer brincar com os sentidos, o sentido e o
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sentimento, e não existe nada de mais gratuito e urgentemente
humano do que exatamente isto.

Diante disso, podemos ver nas ruas as pessoas idosas fazendo
parte desta festa popular que é tão forte ainda, essa ideia de vagar pelas
ruas, muitos curiosos à mistura desse símbolo religioso e profano, ao
mesmo tempo, com essa devoção e diversão que conduzem esses grupos
de rezantes e brincantes. Os rezantes veem tudo isso como um grande
poder de milagre. Por outro lado, os dançantes saem pelos arraiais
aparentemente eufóricos e convidam quem está só olhando a entrar na
folia, tudo o que a ocasião sugere é todos nesse clima maravilhoso da
festa.
Para dividir estas festividades que com certeza pertencem a
todos, nas quais os velhos casais possam realizar os tempos de outrora,
dos tempos de boleros ou do forró pé-de-serra, coisas que não fazem
mais porque acham que as festas são só destinadas aos jovens, por achar
que seus corpos envelhecidos e bons de ritmos já perderam seu espaço
para os jovens.
Segundo Villela (2007, p. 02), “a transmissão dos conhecimentos
acontece enquanto o corpo executa a dança, enquanto cantam e no
momento em que se empenham no cumprimento das funções rituais”.
Acredito que assim teremos uma profunda alegria de vermos esses
corpos dançantes na melhor idade, experimentar mais uma vez essa
experiência de vivência e autoestima.
A dança desses corpos me parece mágica, e o corpo pode
encontrar o êxtase do prazer quando se entrega a essa magia que vem
da mente para o resto do corpo, pode realizar esse movimento tão belo
em que se ignora tudo à sua volta, onde o que mais importa é ele mesmo
dentro desse universo tão soberano capaz de expressar, nesse ato, gestos
necessários para essa metamorfose de movimentos inexplicável, mas
necessária para satisfazer esse ato tão sublime.
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Com essa análise, faço a seguinte observação sobre os corpos
dançantes no festejo de Santo Antônio: no meio de toda aquela multidão,
verifica-se a poética dos corpos brincantes em procissão que caminham
em reverência ao Santo protetor dessa linda cidade, percebendo a
devoção desses corpos através da pluralidade dos seus movimentos,
lembrando que está diante de um grande espetáculo desses corpos
rezantes e dançantes em um movimento de passos sincronizados, que
de fato estão dentro de uma dança de alegria e satisfação tão importante
para a renovação de sua fé e devoção.
Segundo Monteiro (2011, p. 30), “o conceito de cultura popular
apresenta-se, além disso, impreciso pela própria variedade das
manifestações que pretende descrever”. A espetacularidade desses
corpos brincantes e dançantes dessa festividade tão poderosa, deixando
para trás as tristezas e vazios, inicia dentro dessas performances-êxtase
da renovação de fé e religiosidade, em que ambos participam com o
mesmo fervor e amor em respeito ao seu Santo protetor. Nesse sentido, é
necessário observar o que Bião (2009, p. 34) aponta: “a espetacularidade
contribui para a coesão e manutenção viva da cultura”. A arte desse
espetáculo religioso vem valorizar os princípios e comportamentos,
as identidades culturais desses participantes e brincantes nesse ritual
comemorativo de corpos brincadores, nesse âmbito espetacular, em
suas diversidades, esse evento grandioso, com suas performances
e movimentos de um espetáculo vivo que deixam os brincantes
maravilhados. Afinal, a dança tem essa função de remédio para a alma,
causando-nos essa sensação de êxtase e despertando em nós um grande
motivo de viver.
Através da Licenciatura em Dança, agora me permito ter um olhar
diferenciado, a partir do que aprendi com todos os professores que já
passaram pelo curso, contribuindo através das informações, discussões
e experiências profissionais, e, com os textos que li sobre dança, tenho
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as minhas reflexões sobre os corpos que dançam, e, creio eu, a dança
nos faz compreender o nosso corpo vislumbrando esses movimentos.
1 CORPOS E FESTAS NO CONTEXTO DAS MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS: OS CAMINHOS DA PESQUISA
Diante de todo esse processo de formação acadêmica por meio
do Curso de Licenciatura em Dança através do Programa de Formação
de Professores da Educação Básica (PARFOR), agora percebo com
mais clareza o reflexo desses corpos na cultura de uma sociedade.
Compreendi que não basta dançar, mas compreender essa dança nos
corpos que vislumbram esses movimentos.
Observo esses corpos hoje nas manifestações culturais integrantes
de um processo capaz de criar inúmeros movimentos imperceptíveis
a um olhar comum nas performances dessas celebrações religiosas.
Houve uma grande mudança de como eu observo esses corpos nessas
manifestações populares. Dessa forma, o corpo é intérprete quando
participa desses rituais religiosos e reflete harmoniosamente nessa
dança cultural desenvolvida por esses fiéis.
Segundo Alves (2010, p. 42), “o corpo adquire significados
por meio da experiência social e cultural do indivíduo em seu grupo,
tornando-se discursos a respeito da sociedade passivos de leitura
diferenciada por atores sociais distintos”. Com essa compreensão,
entendo como esses corpos são, nesse contexto cultural, uma
linguagem simbólica socialmente coerente à sua maneira de servirse de seus corpos, portanto o corpo é de fato passivo de ser lido de
diferentes modos, cultural, social e religioso, com a particularidade de
cada indivíduo nessas manifestações. Com essa perspectiva, é possível
compreender que o corpo não pode ser entendido simplesmente como
um organismo, ele também é cultura.
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Segundo Alves (2010, p. 49),
A psicologia também permitiria compreender esse fenômeno
de forma mais complexa. O corpo não seria apenas um objeto
físico, e sim “aparência” de uma interioridade. Intrinsecamente,
o corpo transforma-se em instrumento com o qual o homem
habita o homem.

A partir dessa percepção, afirmo que o corpo é a expressão
para fazer história nessas manifestações culturais, ocupando espaço
nesses movimentos coreográficos dentro dessas festas populares,
transformando tudo isso em movimento dançado desses corpos nas
manifestações religiosas e estabelecendo relações dos corpos dentro da
cultura.
Ainda, de acordo com Alves (2010, p. 59), “os estudos atuais do
corpo tendem a compreendê-lo de uma forma mais complexa: Corpo
físico liga a psique: A alma ao espírito é submetido, às regras sociais
e culturais”. O corpo nos mostra, através dos gestos, suas utilidades,
quando manifesta nesse convívio social, dessa forma o homem é a
influência dos seus costumes particulares, não existindo sem suas
culturas, nas quais lhe determina a relação com os outros de maneiras
variadas. Entretanto, o mais importante é constatar essa diversidade
nessas manifestações e entender a diversidade entre povos e épocas
diferentes em cada ritual. Como toda tradição, esses gestos são
transmitidos de geração para geração, isto é, de pai para filhos, enfim, e
de pessoas para pessoas.
Conforme Katz e Greiner (1999, p. 94), “cada tipo de aprendizado
traz ao corpo uma rede particular de conexões, quando se aprende um
movimento, aprende-se junto o que vem antes e o que vem depois dele”.
Observo que esses corpos a cada dia estão em constante aprendizado
com o que é proposto a eles dentro de suas possibilidades, estabelecendo
uma moldura, ou seja, quando se olha o corpo, percebe-se que se
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trata de um privilégio entre natureza e cultura por meio da evolução
capaz de se produzir a partir de si mesmo, mostrando-se no desejo de
permanecer como instrumento nessas manifestações corporais na arte
de compreensão da vida.
Nesse sentido, conforme Jastes (2009, p. 16),
Estas manifestações, entre outras, representa cada município do
estado do Pará, surgem do cotidiano dos afazeres diários entre
o rio, a floresta e a flora nos momentos de festas que reúnem
a comunidade em homenagens às personalidades santas desses
eventos.

Observei que o contato com os sujeitos foi gratificante, todos eles
me ressaltaram o quanto estavam honrados em poder contribuir nesta
investigação. Diante disso, foi mais fácil depois de toda essa acolhida,
foram muito educados, me receberam muitíssimo bem, até porque
todos são amigos e colegas de trabalho, me senti muito à vontade na
hora da entrevista e contemplada até o momento com suas respostas,
ressaltando que uma das minhas entrevistadas se disponibilizou a ir
até a minha casa para fazer a entrevista, mesmo porque ela só podia
conversar comigo depois do seu expediente de trabalho, à noite.
No tópico seguinte, destacarei o tipo de estudo e os sujeitos
participantes desta investigação.
TIPO DE ESTUDO
Nesta direção e para este estudo, adotou-se a pesquisa descritiva
de abordagem qualitativa. Neste sentido, a pesquisa qualitativa permite
o detalhamento dos dados a partir da observação dos fenômenos
apresentados no contexto do estudo e facilita a descrição dos fatos
(MINAYO, 2001).
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Analisar os dados qualitativos significa trabalhar todo o material
obtido durante a pesquisa para qualificação dos dados que compuseram
esta investigação com teóricos que abordaram sobre a temática.
O tipo de entrevista foi a semiestruturada, que combina
perguntas abertas e fechadas, na qual o informante tem a possibilidade
de discorrer sobre o tema proposto (LUDKE e ANDRÉ, 1996), tendo
como informantes pais, mães e responsáveis de alunos da escola
pesquisada, professores e alguns profissionais da equipe gestora escolar.
Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o questionário.
A composição do questionário constou de perguntas abertas (vide
anexo A), as quais foram relacionadas ao problema de pesquisa.
Para o tratamento dos dados, foram utilizadas categorizações
tomando por base o referencial teórico adotado, bem como proposto
por Bardin (1977), o qual propõe o agrupamento dos dados em quadros,
para adquirir os resultados pretendidos.
Esta pesquisa dividiu-se em etapas. A primeira refere-se à escolha
e à delimitação do tema, bem como à seleção dos sujeitos participantes
da investigação. Ainda nesta etapa, foi realizado o levantamento
bibliográfico para compor fichamentos que dariam a qualidade dos
dados teóricos selecionados. Neste sentido, uma pesquisa bibliográfica
desenvolveu-se ao longo de uma série de etapas: a escolha do tema, a
formulação do problema, leitura do material, fichamento (GIL, 2006).
Na segunda etapa, foram elaborados os instrumentos de pesquisa,
o termo de autorização da pesquisa (Apêndice A) e o questionário
(Apêndice B) para coletar os dados durante as entrevistas. Na terceira,
aconteceram as entrevistas, atendendo às disponibilidades dos sujeitos
participantes. Na quarta etapa, procedeu-se à análise, tratamentos e
tabulação dos dados, à revisão do material fichado para construção e à
finalização deste trabalho de graduação.
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OS SUJEITOS DA PESQUISA
Os sujeitos participantes nesta investigação foram três, sendo
duas do sexo feminino, na faixa etária de 25 a 35 anos, e um do sexo
masculino, com 45 anos.
A primeira entrevista aconteceu no dia 15/11/2014; em seguida,
no dia 20/11/2014 e, por último, no dia 25/11/2014.
Esta pesquisa de campo permitiu ter a impressão de que realmente
meus entrevistados são devotos de Santo Antônio e o quanto defendem
essa devoção, essa religião milenar que é o cristianismo, como eles se
entregam de fato a esse festejo, às comemorações religiosas. Para eles, é
importantíssimo este festejar para a Igreja, no que diz respeito aos fiéis,
o quanto se entregam a este espetáculo, preservando essa manifestação
cultural que há anos perpetua em Itupiranga-PA.
No entanto, a segunda entrevistada não compreende essa relação
com a religião, mas nem por isso deixa de ser importante a sua contribuição,
expressando sua espetacularidade nos corpos brilhantes no arraial. Já que
tem esse olhar mais focado para a espetacularidade e a manifestação destes
corpos, verificou-se sua compreensão para as manifestações culturais, como
esse povo participa deste espetáculo e de que forma é tão esperado por todos,
não só pelos devotos, mas também por todos que quiserem participar,
independentemente de raça, cor e religião.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para analisar os dados coletados durante as entrevistas na
pesquisa de campo, foram utilizadas seis questões, atendendo ao objeto
de estudo, bem como a identificação do perfil identitário e profissional
dos sujeitos participantes.
Os dados das entrevistas estarão descritos no quadro abaixo, em
eixos articuladores a partir das questões investigadas e discutidas.
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A poética desses corpos
participa desse festejo desde a
procissão que é bíblica, é como a
palavra viva de Deus. Então esse
povo segue a procissão cantando
e rezando. É quando percebo
que esses corpos estão de fato
com uma grande esperança de
encontrar sua paz de espírito
dentro desta festividade.

Nos momentos ecumênicos e
quando o povo se reúne para
fazer doações para o leilão,
bingos, entre outros.
Além disso, tem as comidas
típicas e o tradicional parque
de Santo Antônio, que vem
todos os anos para a diversão
da criançada.

SAGRADO/PROFANO
Este festejo está crescendo a
cada ano em espiritualidade
e também ao profano. Mas
acredito muito que as pessoas
ainda vão de fato para o festejo
do Santo e para a missa com o
coração para Deus rezar pelas
suas famílias.

SAGRADO/PROFANO

SAGRADO/PROFANO

MOACY

Percebo muita fé nessas
pessoas que participam desses
treze dias de festa com muita
devoção.
Mas também há aqueles que
vão para esse festejo assim
como eu, por diversão e
curiosidade.

FRANCISCA

CLAUDIANA

Percebo e sinto uma grande fé por
parte das pessoas que participam
deste espetáculo religioso, há uma
RELEVÂNCIA hereditariedade e compromisso
DOS
desses corpos neste aspecto
CORPOS NO religioso.
ESPETÁCULO É uma festa das famílias
itupiranguenses
católicas
(tradição que vai passando de pai
para filho).
Fé é a participação ativa ao
movimento desses corpos nas
treze noites de festividade em
A POÉTICA
que os fiéis acreditam nas graças
DOS CORPOS
que podem ser alcançadas através
NO PROCESSO
da intercessão desse Santo e
DE MANIFESagradecem com muito fervor a
TAÇÃO
sua proteção.

EIXOS
DISCUTIDOS

Quadro 1: Elementos da festa: Sagrado e Profano
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No momento em que eles
participam
ativamente,
nas
celebrações litúrgicas, é quando
se percebe a fé desses fiéis sem
distinção de raça ou classe social,
todos são iguais nesse momento
A FÉ DOS FIÉIS
de fé.
No movimento do arraial ou
mesmo deixando sua pequena
colaboração
durante
essa
festividade.

CORPOS
REMETEM-SE
COM MAIOR
RELEVÂNCIA

Em todos os momentos do
espetáculo. Onde, na liturgia,
os jovens dão ênfase à festa dos
namorados e pedem bênçãos pelas
suas famílias. E a décima terceira
noite é o grande dia, aniversário
de Santo Antônio, quando todos
os fiéis agradecem pelas graças
alcançadas e renovam suas preces
para o ano seguinte.
Mas o ápice está na abertura do
festejo com a procissão e nas duas
últimas noites, em que a décima
segunda é a noite dos namorados
e há uma celebração especial.
Na grande caminhada pelas
ruas, na procissão, acreditando
muito no Santo, que intercede
nesse momento, como um
elo entre Deus e fiéis. Onde
ali inicia o momento de
peregrinação e fortalecimento
da fé dos católicos.

A poética desses corpos é
de jovens que, por fé nesse
Santo, fazem suas promessas
com suas fitas benzidas pelo
padre, em que se podem fazer
três pedidos; e um deles,
sem sombra de dúvidas, é o
casamento.

No momento em que cada pessoa
sai de sua casa a pé, se prontifica
a andar pelas ruas, muitos deles
descalços e sendo criticados por
muitos difamados, blasfemados.
Esses fiéis têm uma fé muito
grande, acredito que muitos não
veem ali só a imagem de Santo
Antônio, na verdade, naquele
momento, eles veem Deus
fazendo essa intercessão entre Si
e os fiéis.

Na hora da missa, porque é a
ação de graças, é o ápice da fé
desses cristãos católicos que
estão ali com fervor nas suas
devoções e fazendo suas preces
com muita fé de que seus desejos
e sonhos se realizem.
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VISÃO HOJE
DA IGREJA

A igreja vê esse evento com
bons olhos por ser um momento
bastante positivo de fé católica
dessa gente, praticantes e não
praticantes.

Com imensa alegria de ver
esses fiéis aos pés do grandioso
Santo Antônio rezando e
agradecendo a busca pela paz.
Assim, toda a igreja fica em
harmonia com seus fiéis.

Os membros da Igreja veem
esse espetáculo como algo
positivo, e muitos deles não vão
constantemente à igreja, mas
durante essas treze noites estão
ali firmando sua fé nessa igreja
católica, com essa devoção pelo
Santo, mesmo que depois o
restante do ano esses fiéis não
compareçam. Porém, quando
chega o outro ano, estão lá
pagando ou renovando sua fé.
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Importante, é um momento de
muita fé.
E lazer, em que as pessoas
têm interação com as outras
comunidades e as famílias se
reúnem para festejar e também
colaborar com a igreja de Santo
Antônio.

FONTE: Entrevista com sujeitos participantes. OLIVEIRA, novembro de 2014.

Fundamental, a comunidade se
doa cem por cento nesse evento
tão esperado pelas famílias.
Também tem a colaboração dos
grupos da própria igreja, que são:
Pastoral da juventude, renovação
A
carismática, catequese, grupos
IMPORTÂNCIA de casais, pastoral da criança,
PARA A
pastoral do batismo, postulado da
COMUNIDADE oração (terço das mulheres), terço
dos homens, pastoral da caridade.
Todos os grupos se envolvem em
prol desse espetáculo, cada um
com sua especificidade, além de
cada comunidade.

Primordial, uma igreja não
será nunca igreja sem seus fiéis,
pode até existir lá um belíssimo
prédio, mas, se não houver os
cristãos, sem sombra de dúvida
não haverá a igreja. Diante
disso, só existe esse belíssimo
festejo por parte desses católicos
fervorosos ou não. Como já
citei, tem gente que só participa
da igreja nesse momento de
festa, mas não posso dizer que
não tenha fé quem faz suas rezas
em casa, e fortalece essa fé nesse
ato festivo.
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CORPOS DEVOTOS/BRINCANTES NA FESTA DE SANTO
ANTÔNIO DE ITUPIRANGA
O tema desta pesquisa foi voltado para a minha compreensão
sobre como estes corpos se manifestam dentro dessa espetacularidade,
de que forma essa festa se impregna neles. O que de fato é relevante
ou não dentro dessa manifestação cultural, qual visão a igreja tem
sobre esse evento, já que envolve não só a religiosidade, mas também
o profano, evento este constituído em um arraial, com comidas típicas,
bebidas, leilões, bingos, quadrilhas. Assim, foi-se pensando nesse
aspecto e despertando o interesse na investigação. Nesse sentido, o
primeiro aspecto observado nas entrevistas foi a relevância desses
corpos dentro desse espetáculo, no qual observei a fé desses fiéis e a
grande importância dentro dessa divindade, tudo isso em prol da sua
fé, no que acreditam ser divino, tendo como instrumento o “Santo”
para interceder na fé entre Deus e fiéis. Sobre isso, a Senhora Claudiana
Messias se manifesta, dizendo que:
Percebo e sinto uma grande fé por parte das pessoas que
participam deste espetáculo religioso, há uma hereditariedade e
compromisso desses corpos neste aspecto religioso. É uma festa
das famílias itupiranguenses católicas (tradição que vai passando
de pai para filho).

Observo que, diante disso, há de fato essa herança religiosa e
cultural desses ensinamentos de pais para filhos, em que eles têm essa
preocupação de encaminhar seus filhos nesta religião. Isso é um ponto
positivo, só assim essa cultura tão bela não morre. Corroborando nas
discussões, segundo Monteiro (2011, p. 34), “a cultura popular passa
então a ser compreendida no quadro das sobrevivências no homem
moderno de traços de uma mentalidade primitiva”.
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Entende-se, então, que essas manifestações culturais vêm com
a compreensão da entrevistada de sobreviver de fato dentro dessa
sociedade. Temos que trazer essa prática de tradicionalismo com a
reflexão afetiva desses costumes intocáveis pelo tempo e aceitar essas
influências que surgiram há muitos anos e que vamos associando à
nossa sobrevivência e formulando para os tempos modernos em que
nos encontramos.
Sobre esse mesmo aspecto, a Senhora Francisca de Andrade
ressalta que
Percebo muita fé nessas pessoas que participam desses treze dias
de festa com muita devoção. Mas também há aqueles que vão
para esse festejo assim como eu, por diversão e curiosidade.

Observo que, dessa forma, são muitos romeiros que vão com essa
perspectiva de fé ou não, só por curiosidade ou mesmo para conhecer
pessoas. No meu ponto de vista, não deixa de ser cultura, nem tanto
festa, já que esse festejar é para todos que queiram participar, pois tudo
tem sua função e utilidade, para a sobrevivência, de lazer ou por motivo
religioso, por isso essa tradição acontece por tanto tempo, passando de
geração em geração e trazendo esse resultado formidável.
Nesta perspectiva, Ortencio (2004) apud Siebert e Chiarelli
(2012, p. 125) mostra que “tendo o povo como autor, pois só o que é
povo é realmente folclore”. Verifica-se, então, que, sem esses romeiros,
a festa não sobrevive e a tradição e sabedoria deste povo morrem, e,
ao morrer, levam consigo a história e o folclore. Assim é a dinâmica
que transforma essa paixão pela cultura, que infelizmente é pouco
reconhecida por nossos governantes como o necessário para a tradição
e a história da cultura brasileira.
Dando continuidade às discussões, o Senhor Moacy Pereira
afirmou:
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Este festejo está crescendo a cada ano em espiritualidade e
também ao profano. Mas acredito muito que as pessoas ainda
vão de fato para o festejo do Santo e para a missa com o coração
para Deus rezar pelas suas famílias.

Diante disso, tem-se um olhar de como esta festa traz essa mistura
entre o sagrado e o profano, porque, de alguma forma, tudo isso já
faz parte da festa, e o resultado desse desejo e das pessoas é torná-la
prazerosa e inovadora nesse momento de rezar, cantar, dançar, enfim,
todos esses requisitos fazem parte da festa. Nas abordagens de Brandão
(1989, p. 130), “religiosa ou profana, a festa não conspira apenas contra
o trabalho produtivo e sua ordem social; conspira contra a casa e sobre
seu domínio”. Entretanto, o que surpreende muitos de outras religiões é
essa mistura de sagrado e profano, já que, diante dos olhos de Deus, toda
essa mistura é vista como pecado. Esta é uma das primeiras notáveis
diferenças entre essas religiões.
A FESTA NO CONTEXTO DE ITUPIRANGA
O sagrado e o profano dialogam na festa, um transpassa o outro,
pessoas rezam e riem de prazer em louvor ao padroeiro.
A Senhora Claudiana afirmou:
Fé é a participação ativa ao movimento desses corpos nas treze
noites de festividade em que os fiéis acreditam nas graças que
podem ser alcançadas através da intercessão desse Santo e
agradecem com muito fervor a proteção do padroeiro.

Neste questionamento, reflito sobre essa manifestação em
que toda a comunidade em festa agradece com muita fé nesse Santo
corroborando Pessoa (2007, p. 3): “A festa popular é um momento onde
se compartilham tradições, podendo ser considerada uma espécie de
ritual onde são relevados valores, onde o homem tem a oportunidade
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de expressar aquilo que o toca mais intensamente”. Portanto, essas
simples manifestações podem ser o ingrediente dessa festa popular,
pois tocam profundamente suas almas enraizadas nessa tradição da
Igreja, conduzindo-as na espera do próximo festejo. Cada um tem sua
fé depositada nesse padroeiro, que vem a cada ano cumprindo um forte
referencial na fé dessa gente que vem de toda a região prestigiar esse
momento de festa e devoção dentro e fora da igreja.
Sobre isso, Francisca afirmou:
Nos momentos ecumênicos e quando o povo se reúne para fazer
doações para o leilão, bingos, entre outros. Além disso, tem as
comidas típicas e o tradicional parque de Santo Antônio, que
vem todos os anos para a diversão da criançada.

Percebe-se, então, que essa diversão é aspecto relevante desse
festejo onde os que participam dos bingos e leilões estão contribuindo
com a igreja, já que toda renda arrecadada por esses brincantes é
para a manutenção da própria igreja; o parque de diversões que, em
homenagem, leva o nome desse Santo não deixa de contribuir com a
igreja e a cultura local. Para Fernandes (2011, p. 155), “na devoção, por
mais que haja o lado econômico quando da arrecadação das promessas,
que podem ser materiais ou monetárias”. Ressalta-se que é louvável
essa contribuição dos fiéis para a igreja, só assim colaboram com os
mais necessitados em prol de estudos para os grupos que ali estão
se preparando para melhor contribuir com seus fiéis na questão da
religiosidade.
Ainda sobre as festividades, o Senhor Moacy afirmou: “A poética
desses corpos participa do festejo desde a procissão, que é bíblica e como
a palavra viva de Deus. Então esse povo segue a procissão cantando”.
Segundo Monteiro (2011, p. 41), “rezando é quando percebo que esses
corpos estão de fato com uma grande esperança de encontrar sua
paz de espírito dentro desta festividade”. Compreende-se que esses
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romeiros não veem de fato, nessa procissão, só um Santo de madeira
ou gesso, mas também acreditam estar seguindo um ser que pode levar
essas preces até o Pai. É essa paz que todos esses rezantes/brincantes
procuram nessa festividade. Dessa forma, os corpos se tornam outros
totalmente em transe, toda essa transformação performática em que são
cercados por convicções que podem ser levadas de fato a Deus.
De acordo com Monteiro (2011, p. 41), “considerar a dança
dramática como espécie de suíte implica reconhecê-la como uma
forma artística cristalizada pela tradição e, com isso, poder dar conta
de elementos da cultura brasileira”. Diante disso, não deixa de ser
poético esse andar na procissão desses corpos que saem de suas casas,
descalços, com suas velas queimando em um só ritmo, à procura dessa
espiritualidade dentro desse festejar, pelo sacrifício de pagarem suas
promessas, que envolvem penitências desde vestirem a roupa do Santo
a carregar o andor com ele.
A COMUNIDADE EM FESTA E SUA PARTICIPAÇÃO
Dando continuidade às discussões nos dados coletados declarados
pelos entrevistados, conforme a Senhora Claudiana disse:
Em todos os momentos do espetáculo. Mas o ápice está na
abertura do festejo com a procissão e nas duas últimas noites,
em que a décima segunda é a noite dos namorados e há uma
celebração especial. Na liturgia, os jovens dão ênfase à festa dos
namorados e pedem bênçãos para suas famílias. E a décima
terceira noite é o grande dia, aniversário de Santo Antônio,
quando todos os fiéis agradecem pelas graças alcançadas e
renovam suas preces para o ano seguinte.

Diante disso, percebe-se uma ênfase maior nesse festejo em três
dias, em especial no primeiro dia de festa, onde acontece a grande
procissão desses corpos rezantes e brincantes. No penúltimo dia, doze,
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é o dia esperado pelos jovens enamorados, essa noite é formidável.
Inicia-se com a missa na qual não deixam de fazer suas preces e
proteção para os casais e em especial os jovens que estão pensando em
constituir suas famílias.
E, no último dia, treze, inicia-se a transladação do Santo, dando
ênfase a seu grandioso dia, que é seu aniversário, portanto esses fiéis
rogam por suas preces e pagam suas promessas. Segundo Siebert
e Chiarelli (2012, p. 145), “as festas populares, assim como outros
elementos da cultura popular e do folclore, são estruturas dinâmicas
que se transformam com o passar do tempo”. Não seria possível tratar
de espetacularidade sem a observação do porquê dessa manifestação
que perpetua durante muito tempo, com esses foliões que saem às
ruas para cantar, rezar, executando acrobacias fascinantes aos olhos
de quem observa, com ritmos rápidos que de alguma forma trazem a
dança mesmo sem intenção. Mas, em meu olhar de pesquisadora, não
deixo de perceber esse desfile improvisado e espontâneo dentro da
manifestação cultural.
Sobre este questionamento, a Senhora Francisca afirmou:
A poética desses corpos é de jovens que, por fé nesse Santo,
fazem suas promessas com suas fitas benzidas pelo padre, em
que se podem fazer três pedidos; e um deles, sem sombra de
dúvidas, é o casamento.

A poética dos corpos traz consigo a crença do milagre concedido
por Santo Antônio, que se tornou Santo pela sua bondade em vida, só
propiciava o bem às pessoas que o cercavam. Por tudo isso, a fé desses
cristãos católicos só aumenta a cada milagre concedido por este Santo
milagroso, onde esses foliões fazem suas simpatias. Segundo Ortencio
(2004) apud Siebert e Chiarelli (2012, p. 146), “simpatia é palavra
grega que significa paixão”. Geralmente essas simpatias feitas para este
Santo são as fitas benzidas pelo padre para serem amarradas no braço
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e que geralmente trazem três pedidos. Os jovens já aproveitam para
pedir seus noivos ou noivas; como se não bastasse, tem quem ainda
põe o pobre Santo de cabeça para baixo. Todas essas crendices vêm
de geração em geração, e tudo isso é necessário para a sobrevivência
desta cultura regional.
Na visão de Moacy,
Na hora da missa, expressam toda espetacularidade do sagrado,
é a ação de graças alcançada, sendo o ápice da fé desses cristãos
católicos que estão ali com fervor nas suas devoções e fazendo
suas preces com muita fé de que seus desejos e sonhos se
realizem. No momento em que cada pessoa sai de sua casa a
pé, se prontificam a andar pelas ruas, muitos deles descalços e
sendo criticados por muitos difamados, blasfemados. Esses fiéis
têm uma fé muito grande, acredito que muitos não veem ali só
a imagem de Santo Antônio, na verdade, naquele momento, eles
veem Deus fazendo essa intercessão entre Si e os fiéis.

Observou-se a poética dos corpos devotos nos momentos de
adoração e devoção ao Santo padroeiro e nas graças alcançadas por meio
das promessas realizadas em momentos de angústias e dificuldades
enfrentadas.
Portanto, observar, registrar, analisar, acompanhar essa
festividade possibilitou-me compreender a importância da fé católica
expressa por todos aqueles corpos devotos e, em procissão com
cabeças curvas em adoração ao Santo, compreendi as contribuições
nestas manifestações culturais religiosas compondo a cultura local em
Itupiranga-PA.
3 ROGAI POR NÓS, MEU SANTO ANTÔNIO (CONSIDERAÇÕES
FINAIS)
Durante o levantamento dos pontos relevantes deste tema, me
dei conta de como o significado religioso ainda permanece muito vivo
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para as pessoas religiosas, mesmo hoje a religião estando dividida, com
mídias que a cada dia criam mecanismos atrativos para o desvio da
atenção das pessoas que buscam algo para fortalecer seus laços ligados
ao nosso Criador.
Isso me despertou o desejo de ver de perto esse afeto à religião e
me fez participar ativamente, me envolvendo; mas, na fé católica, criei
um elo muito forte com os aspectos da minha formação cultural e cristã
no desenvolver deste tema, pois, ao participar das missas, das procissões,
pude sentir o calor da fé nessas pessoas, o que me levou a refletir sobre
coisas importantes e simples de nossa existência, como: pensar em
levar mais para uma religião e nos desprender de certos hábitos em que
acabamos nos envolvendo com as mesmices do dia a dia.
Foi muito bom sentir a alma mais leve ao me aproximar da
Igreja em si. Ao situar meu olhar para os corpos que brincam e que
rezam, pude deixar por alguns momentos o lado da religiosidade
e ver o lado festivo divertido que é o encontro em uma quase poesia
do sacro ao divertido, pois em tudo existe festa nos corpos que falam
nas quadrilhas, até mesmo no simples vai e vem das pessoas que são
contagiadas pelo brincar das noites juninas que vão até o raiar do dia.
Depois da madrugada, encontram-se belas damas, com pés descalços e
os dedos cheios de calos, mas dançaram até cansar o corpo, que agora
só quer relaxar, e a festa ainda está longe de acabar.
A beira-rio vira cenário festivo, onde velhas amizades voltam a se
encontrar para o prazer de ouvir novas histórias, com certeza algumas
que não puderam aqui voltar, penso que alguns se foram, outros talvez
conseguiram casar, com a ajudinha do Santo, é claro.
Até pouco tempo, fiz parte dessa festa apenas pelo prazer
de brincar de conversar e me divertir durante essas noites, que são
agradáveis com esse vento e esse rio logo ao lado que faz qualquer um
se apaixonar.
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Graças a tudo isso, hoje pesquisei e analisei esse contexto com o
objetivo de esclarecimento sobre a espetacularidade de quem vem rezar
ou só mesmo brincar. Essas pessoas são os elos culturais e religiosos
em minhas análises reflexivas que levam a alcançar um objetivo nessa
pesquisa pela cultura e religião dentro da arte poética.
Ao participar, entrevistar e observar esse evento festivo dentro
e fora da religião é que percebo a importância de cada aspecto dentro
dessa ótica de pesquisa para me aproximar do meu objetivo, que é a
espetacularidade desses corpos, e para alcançar foi possível analisar a
cultura e a religião como forças geradoras que impulsionam a fé e a
diversão desse povo.
Um dos passos primordiais para atingir esse objetivo de olhar
esses corpos foi ouvir as pessoas de diferentes ângulos, de quem faz
parte dessa espetacularidade, com um olhar diferenciado, observando
até mesmo aqueles que só querem uma diversão momentânea de
apenas uma noite. Prendi-me muito naqueles que são regados na fé;
ao entrevistá-las, essas pessoas me esclareceram o ponto de onde meu
objetivo se completa. Para dissertar este tema, tive que interagir com
duas classes de pessoas, que são as rezantes e as brincantes, e pensar
muito no papel e no poder de cada uma para essa espetacularidade.
Conhecer mais esse espetáculo me conduziu ao meu objetivo,
que foi um olhar voltado para a pesquisa através de pensamento crítico,
religioso e amplo, e brincante que fui há outros tempos, pois não tinha
um visão sem os significados de hoje.
Um dos instrumentos para a coleta de dados, como já falei, foi
uma caminhada analítica desvendando detalhes da vida das pessoas.
Quando falo de pessoas, cada uma é diferente da outra, tem algumas
que se prendem ao falar de sua fé, principalmente os mais velhos têm
sua fidelidade com o Santo. Porém, no decorrer das conversas, existe
uma leve soltura de seus valores religiosos para a fé, mas, ao participar
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desse processo analítico, relaciono os aspectos na minha busca de dados
que dão um significado amplo ao tema, é com certeza a interação com
o assunto inerente ao tema participando ativamente desse espetáculo
e agregando ainda mais conhecimento através de muita observação,
ouvindo os participantes disso tudo.
O melhor de tudo é que eu fiz parte dessa festa de cultura
e religiosidade dentro do município com fraco desenvolvimento
econômico, mas que acaba envolvendo muitos laços no período desse
festejo.
Em meu modo de pensar, observo a dança intimamente ligada a
muitos segmentos culturais e religiosos. Hoje compreendo que a dança
está dentro de uma imensidão de contexto. Coloco os resultados como
positivos para mim quando abordo essa temática dentro da cultura e
da religião, mesmo sendo apenas local, há uma positividade com o que
vejo nas disciplinas do curso de dança, e relaciono esses resultados da
minha pesquisa, sinto e vejo que minha formação se abrange como um
leque seguindo em várias direções em relação a tudo que já vi dentro
da minha formação universitária, então percebo que a dança faz parte
do contexto humano desde os primórdios, com uma áurea de sedução,
sensualidade e mistério que faz bem ao corpo e à alma. Através dessa
reflexão, observo que a dança permeia em todos os espaços, mas em
muitos é preciso certo critério para perceber devido a certos tabus que
estão ligados à sensualidade.
REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Portugal: Edições 70, 1977.
BIÃO, Armindo. Artes do corpo e do espetáculo: questões de
etnocenologia. Salvador: P&A Editora, 2007.

228

DANÇA, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E ETNOCENOLOGIA
Implicações na formação do professor de dança do PARFOR do Estado do Pará

BOSI, Ecléia. Memória e Sociedade: Lembrança de velhos. 3. ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 1994.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A cultura na rua. Campinas: Papirus,
1989.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.
São Paulo: Cortez, 1998.
FERNANDES, José Guilherme dos Santos. Pés que andam, pés
que dançam: Memória, identidade e região cultural na esmolação e
marujada de São Benedito em Bragança (PA) / José Guilherme dos
Santos Fernandes – Belém: EDUEPA, 2011.
JASTES, Eder Robson Mendes. Dinâmica Cultural nas danças
tradicionais da Amazônia. Doutorado em Artes Cênicas (UFBA),
Mestre em Arte Cênica (UFBA), 2009.
LUDKE, Menga; ANDRE, Marli. Abordagens qualitativas de pesquisa:
a pesquisa etnográfica e o estudo de caso. In: Pesquisa em Educação:
Abordagens Qualitativas. São Paulo: E.P.U., 1996.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa
em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2001.
MONTEIRO, João Brasil. História de Itupiranga e de sua gente.
Itupiranga: Gráfica UFPA, 2007.
MONTEIRO, Marianna Francisca Martins. Dança popular: espetáculo
e devoção. São Paulo: Editora Terceiro, 2011.
KARTZ, Helena; GREINER Chistine. A natureza cultural do corpo.
Universidade Editora, 1999.
SIEBERT, Emanuele Cristina; CHIARELLI, Ligia Karina Meneghetti.
Cultura popular brasileira. Editora Grupo UNIASSELVI, 2012.
229

Ana Cristina Cardoso | Carlos Dergan | Éder Jastes | Eleonora Leal | Jaime Amaral
Maria Ana Azevedo | Ricardo Pereira (orgs.)

VILLELA, Alice. Corpos novos e velhos: ritual e dança Asuriní em
contexto. IV Reunião Científica de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes
Cênicas – UNICAMP - GT Pesquisa em dança no Brasil: processos e
investigações, 2007.

230

