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Editorial 

Saudações leitores de nossa tribo! É com muita 

satisfação que apresentamos a vocês a primeira 

revista voltada ao Tribal Fusion no Brasil! Há 

muito já vinha pensando em concretizar essa ideia, 

porém sem estímulo. Até que felizmente resolvi 

convidar Hellen Labrinos para fazer parte disso. 

Além de amiga, é uma ótima profissional e faz as 

coisas acontecerem sem medir esforços. Então 

formou-se o casamento alquímico perfeito!!! E 

juntas unimos forças para que tudo saísse o 

melhor possível! O nosso objetivo é dar 

visibilidade ao Tribal Fusion no Brasil e no 

mundo, trazendo conteúdo para estudo e 

informativos para bailarinos, alunos e 

admiradores!!! Boa leitura! Yeeeeeeeap!!! 

 

Gilmara Cruz 
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Nossas idealizadoras: 

 

Gilmara Cruz 

Historiadora, pesquisadora, 

professora, coreógrafa e 

bailarina de Tribal Fusion. 

Gilmara é qualificada em 

Dança pela FUNCEB, 

mestranda em História pela 

Universidade Federal de 

Sergipe e membro do 

Conselho Internacional de 

Dança CID. Atualmente reside 

na cidade de Curitiba/PR no Brasil onde possui um estúdio de dança voltado 

somente ao Tribal Fusion. 

 

 

Hellen Labrinos 

Hellen Labrinos Vlattas, 

Bacharel em Direito pela 

Unipê, advogada, membro 

da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Paraíba. Pós-

Graduada em Ciências 

Criminais, também pelo 

Centro Universitário de 

João Pessoa, especialista e 

militante nas áreas de 

violência de gênero e 

doméstica, Vice-presidente 

da Seção do Conselho 

Internacional de Dança, situada em Campinas-SP (CID UNESCO). 
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Tribal Brasil e os “Brasis” do Tribal 

 

Uma das coisas que mais me cativa no Tribal é essa multiplicidade de culturas, 
tradições, corpos, identidades e possibilidades criativas. Fico pensando: quantos 
“Brasis” cabem em mim? 
O Tribal Brasil se apresenta como uma tentativa de investigar manifestações 
populares diversas através do estudo de padrões de movimentos e articulá-los 
com o Tribal Fusion. Ora aproximando-se da linguagem do ITS; ora 
aproximando-se de um pensamento contemporâneo e porque não dizer pós-
moderno. 
Mas o que mais acho interessante é que para além das danças brasileiras que 
nos encantam há corpos, repletos de terra, de humanidade, de suor e de vida. A 
terra é um fim; jazigo de todos os seres viventes. Mas também é um fim 
enquanto finalidade. Toda a existência e resistência do povo brasileiro é terra. 
Terra é lugar no mundo, é dignidade, sustento, identidade. 
Volto a pensar nos “Brasis”, de tantas Carlas, Terezas, Marias, Julianas, tantos 
Fábios, Danilos, Josés... tantos indígenas, tantos quilombolas, tantos sem-terra, 
tanta gente repleta de húmus enquanto humanidade. E é esse corpo – entre o 
urbano e o ancestral – que descobre o Tribal Brasil como forma de ser terra e 
mundo relacional, atravessando tempo e espaço. 
Dançar Tribal Brasil não diz apenas respeito a uma técnica. Diz respeito a uma 
postura de vida: de valoração dos seus, de encantamento cultural e histórico, de 
identidade, de abertura para o diálogo, de afirmação, de trajetórias riscadas no 
chão. Dançar o Tribal Brasil é sentir-se pertencente a uma tribo forte, que já 
nasceu híbrida e que traz em si, desde sua gênese, os elementos indígenas, 
africanos, europeus e de todo lugar. 
Cabem em mim muitos “Brasis”, indivisíveis e plurais. Tantos quantos as 
estrelas do céu, que cintilam seus olhos e iluminam o firmamento. Todos 
brilham no Tribal Brasil. E brilham porque estão repletos de uma verdade nua. 
Repletos de gente, de feira, de credos, de metrô lotado, de banho de rio, de 
ladeira acima, de saia que gira, de tambor que bate, do sal do mar e de 
brincadeiras de roda. 
Percebo a expansão desse estilo de dança e me alegro com o movimento que se 
forma. Uma onda de gente-movente interessada em pesquisar, ler, conhecer, 
experienciar, somar, compartilhar, florir. E tão interessante quanto tudo isso é 
perceber o borramento das fronteiras. O Tribal Brasil que em 19 de abril de 2003 
já nasce como militância poética, hoje abraça o mundo alimentando nosso 
imaginário de múltiplos “Brasis”.  
Somos tantos a brilhar nossas estrelas nesse Brasil, e além dele, que juntos 
somos um só, ou melhor, somos um Sol. Eu também sou Tribal Brasil, sou um 
raio de Luz nessa teia que trança uma nova poética da dança. 

 

Kilma Farias, professora, coreógrafa, bailaria de Ventre, Tribal e 

Fusões, e diretora da Cia Lunay. Desenvolve o estilo Tribal Brasil.  
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Tribal Híbrido 
 
Ser hibrido é dominar elementos e, um corpo hibrido, é um corpo com 
informações distintas. Na dança, é alguém que tem várias linguagens corporais 
no que diz respeito a estilos. A dança já nasceu tendo o hibridismo junto de si. 
O autor Curt Sachs (1960) em sua obra World History Of The Dance, observa 
que a forma mais antiga da dança, parece ser o Reigen ou a dança em roda que 
vem com informações de heranças de animais ancestrais. A hibridização na 
dança não é nova, tornam-se diferenciadas as adaptações de linguagens.  
Unindo-se ao êxodo de culturas de povos diversificados, a Trupe Mandhala 
vem dando início a uma pesquisa de experimentações com as Diásporas na 
dança, unidas aos conhecimentos de Natali Avila (Argentina) e Rony Timas 
Blastoyse FJ (Cabo Verde) apresentando a primeira fase em andamento do 
Tribal Hibrido e suas Diásporas, com estudos das movimentações do Cabo-
Verde, Angola, Jamaica e Ghana, que vem despertando interesse em 
instituições de ensino conceituadas como a Edna Manley na Jamaica, e sendo 
apresentados resultados no Dramofone, Caravana Tribal Nordeste, Feira Noise 
Festival e salas de aulas diversificadas. Texto por Lyara &Rony Timas 
Blastoyse. 

 
Lyara Brito é estudante de Dança no Curso Técnico Profissionalizante em 
Dança da Funceb (Salvador). É bailarina e coreógrafa da Trupe Mandhala 
e tambémumas de suas fundadoras, bailarina intérprete da Cia. Denys 
Silva do BTCA/Extensão. 
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Dança Tribal Ritualística 
 
O Tribal Ritualístico objetiva trabalhar a Dança Tribal em um aspecto 
ritualístico buscando a conexão com o Eu sagrado e o equilíbrio com a natureza. 
Os movimentos têm por base a Dança Tribal (ATS, ITS, Dança do Ventre, 
Indiana, Flamenco, Dança Teatro e fusões), e o trabalho do corpo, mente e 
espírito, desde alongamentos, expressões corporais, a consciência física e a 
harmonia com a mãe natureza e outras entidades em um belo ritual. A Dança 
Tribal ritualística busca um ambiente e momento místico, harmonioso e 
saudável que possa proporcionar as participantes o bem estar e o (re e auto) 
conhecimento identificando seus poderes e seus limites, tudo isso aliada à 
técnica e a conexão com o feminino ancestral, a Deusa interior e seu poder! 
O estilo Tribal é uma Dança étnica contemporânea e ancestral. Ele resgata 
antigos rituais que vinham da Dança do Ventre, do Flamenco e da Dança 
Indiana numa estética contemporânea.  A Dança Tribal Ritualística consiste na 
fusão dessas danças somadas a outras danças, mas com o aspecto de ritual, 
harmonia com a natureza e culto a Deuses antigos. Tem como mescla também 
danças rituais, sagradas, indígenas, afros, de diversas tribos pelo mundo. 
Conhecer e estudar todas elas é um trabalho difícil. O conhecimento nunca se 
esgotará e os estudos são constantes nessa caminhada ritualística.  
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É importante estudar diferentes linguagens no intuito de compor corpos 
híbridos que através do experimento dessa diversidade possa encontrar sua 
identidade própria, sempre buscando a harmonia interior. Também considero a 
Dança teatro fundamental numa tentativa de viver de fato aquilo que se propõe 
com seu rito e conseguir expressá-lo da melhor forma possível, para que assim 
vivamos um Tarab1 com nosso público.  Uma verdadeira alquimia e conexão 
com a natureza e a vida.  A minha visão partiu do conceito de Aura e 
Autenticidade da Dança Tribal que eu desenvolvi em um artigo numa 
disciplina Cultura Popular e de Massa do Curso de mestrado em Crítica 
Cultural da UNEB-II em 2013. Este conceito traz à tona a ideia da Dança Tribal 
como uma arte tradicional aurática, ou seja, ela possui uma aura única e 
autêntica que tem seu nascimento e aparição única nas apresentações ou 
execução da Dança. Pode ser em coletivo ou individual. O caráter ritualístico da 
aura se encontra toda vez que a bailarina/intérprete executa sua dança. Meu 
entendimento partiu também do meu contato com a natureza, a busca pelo 
equilíbrio e harmonia; dos meus estudos rituais e minha visão de mundo. Em 
minha Dança pude resgatar seu aspecto ritual, como era em tempos antigos. 
Nos primórdios a Dança era vista como uma manifestação da Magia, uma 
conexão com as divindades e os ritos de passagens, era algo sagrado e 
ritualístico. O primeiro passo é o trabalho de conscientização. É necessário 
entender que somos parte da natureza e trocamos energia com ela em um belo 
ritual natural, muitas vezes inconsciente. Para nos mantermos vivos é 
necessário respirarmos e essa se dá através da troca com o meio natural em um 
belo ciclo. O contato dos pés com o chão pode nos proporcionar a troca de 
energia com o solo, a deusa mãe Gaia. O fluxo de energia solar equilibrados 
com os elementos básicos (ar, fogo, água, terra), e 
a relação dos seres vivos entre si e destes com os 
demais elementos da natureza, garantem a 
dinâmica vital da biosfera. O conjunto de seres 
vivos, interagindo entre si e com os fatores 
ambientais, formam os ecossistemas dos lagos, 
dos oceanos, das florestas, dos desertos… até de 
uma pequena gota d’água. Todos os seres vivos 
precisam de energia para produzir as substâncias 
necessárias à manutenção da vida e a sua 
reprodução. Tudo gira em torno da natureza, o 
alimento que comemos, a água que bebemos, o ar 
que respiramos, o solo que pisamos... porque nós 
somos parte dela! 

 
Gilmara Cruz é graduada e mestranda em História e qualificada em 
Dança pela FUNCEB. É pesquisadora, coreógrafa, bailarina e professora 
de Dança Tribal. Leciona Tribal Fusion e seus sub gêneros: Dark Fusion e 
Tribal Ritualístico. Atualmente fundou o Estúdio de Dança Gilmara 
Cruz em Curitiba/PR.  E-mail: estudiogilmaracruz2016@gmail.com 
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Breve histórico sobre a videodança e a sua ligação com o 
nascimento do cinema. 

 
Antes de começarmos a trilhar os primórdios do nascimento da videodança, 
vamos entender de que forma se mostra essa linguagem artística e uma de suas 
definições. A videodança em sua maneira mais experimental nasceu junto com 
a evolução do cinema e seus desdobramentos artísticos. Não há uma data 
específica que estabeleça o nascimento do cinema, e autores das publicações 
mais respeitados sobre a invenção técnica do cinema, frisam que o que há de 
significativo, como a invenção dos teatros de luz, projeções criptológicas e o da 
lanterna mágica  (MACHADO, 1997). O que as pessoas daquela época queriam 
era de alguma maneira registrar o movimento em si.  
  

[...] interface entre dança e audiovisual, a videodança - arte que 
se expande cada vez mais – mostra a multiplicidade de 
preposições de um conceito em construção. Em síntese, trata-se 
de uma produção coreográfica especialmente concebida pra a 
tela e que só existe plenamente dentro da tela. De uma obra de 
dança criada como vídeo ou de um vídeo criado como dança 
(GONÇALVES, Arlete. Dança em Foco; Entre imagem e 
movimento. Contra Capa). 

  
Em 1893 Thomas Edison criou o quinetóscopio , uma máquina que projetava 
fotografias em movimento. As atrações desses aparelhos baseavam-se 
praticamente em espetáculos de origem popular, como aberrações(como eram 
chamados na época) que consistia na exibição de humanos ou outros animais 
dotados de algum tipo de anomalia relacionada a mutações genéticas, doença 
e/ou defeito físico, e também acrobatas, cantoras de vaudeville  e dançarinas. 
Podemos observar que o interesse recorrente deste período, envolvia o registro 
de pessoas em movimento. Neste sentido, utilizavam-se recursos para chamar a 
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atenção do espectador, como comenta Gunning, em que “[...] objetivo é, como 
nas feiras e parques de diversões, espantar e maravilhar o espectador; contar 
histórias não é primordial” (MASCARELLO, 2006, p. 24).  Entre as dançarinas 
que inspiraram tais investigações das imagens em movimento, temos Loïe 
Füller (1862-1928) em 1892, em Paris. Edison continuou suas pesquisas a partir 
de produções pequenas em que filmava dançarinas contra um fundo preto, 
iluminado-as com a luz do sol. Foi então que, em seu pequeno barracão em 
New Jersey, Edison registrou a bailarina Annabelle Moore (1878–1961) em 
Annabelles’s Butterfly Dance (FIGURA 3). Nessa filmagem, é possível notar que 
as sequências coreográficas que Annabelle executa, são inspiradas na dança de 
Loïe Füller, Serpentine Dance. Annabelle foi filmada num único plano e 
sequência de imagem, já que nesta época não havia o recurso da edição de 
imagem. Nota-se que a dançarina tem certa noção do espaço que ocupa, já que 
todos os movimentos que ela executa para a lente são propositais, como afirma 
Vieira que, “[...] dançar para a câmera, Annabelle talvez já soubesse que estava 
conscientemente ali, dançando para milhares de outros olhos, inscritos, 
naturalmente na lente da câmera que a registrava” (VIEIRA, 2007, pag. 53).  
 
UM NOVO OLHAR, CINE-DANÇA: MUSICAIS 
Agora, a dança no cinema ganha outra proposta, a cine-dança, “[...] ou seja, o 
discurso dos Musicais de Hollywood, que se apresenta como um gênero 
fortemente marcado por uma estética particular, onde a dança faz-se de forma 
‘pretextual’” (WOSNIAK, 2006, p. 74). No qual já vai se estabelecendo uma 
intimidade com a platéia, “[...] onde a presença do espectador é continuamente 
reconhecida e explorada” (VIEIRA, 2007, p. 56). Os musicais nascem em 1927 a 
partir de experiências realizadas com o som e o cinema. Neste momento, a 
captação da imagem já não era tão experimental, já que havia um interesse 
entre a relação da dança e a câmera. Porém, não havia uma exploração das 
possibilidades de deslocamentos que a câmera poderia fazer. Podemos 
constatar que os musicais tiveram papel crucial na trajetória da dança aliada à 
tecnologia.  
 
 Em contrapartida, apresentamos Busby Berkley com forte apelo aos “delírios 
surrealistas” totalmente diferentes das filmagens feitas de Fred Astaire e Ginger 
Rogers, ele revoluciona o modo de filmagem com sua apologia ao excesso. Suas 
produções envolviam túneis de pernas, fileiras de cabelos loiros, close-ups nas 
bailarinas. Já em suas coreografias, vislumbravam-se imagens caleidoscópicas 
que entusiasmavam e encantavam o público. A partir daí, ele criou o pas-de-
mille, ou seja, uma dança com uma multidão de figurantes. Outra inovação de 
Berkley foi a filmagem embaixo da água para capturar imagens das mulheres 
mergulhando, utilizando o recursos variados nos movimentos de câmera, 
criando cenários panorâmicos e diferentes tipos de filmagens não 
convencionais. Nesse sentido, ele afirmava que “[...] a dança deveria estar em 
função da câmera” (MORTEAN, 2009, p. 12).  Agora a plateia já não está de 
fora, as danças são feitas diretamente para nós expectadores, as dançarinas de 
Busby Berkeley olham e sorriem diretamente para a câmera, fazendo-nos sentir 
parte das coreografias. 
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Na década de cinquenta, os musicais atingiram ‘a idade de ouro do musical 
hollywoodiano’, junto com a Metro Goldwyn-Mayer (MGM)  surgiram os 
primeiros filmes coloridos. Várias obras primas foram concebidas nessa época 
como, por exemplo, “Cantando na Chuva ” e “Sinfonia de Paris”, ambos do ano 
de 1951. Estes filmes “[...] foram inscritos nas enciclopédias cinematográficas 
como marcos revolucionário na abordagem do movimento coreografado 
mediado por uma interface comunicacional” (WOSNIAK, 2006, p. 60). Já no ano 
de 1961, inaugurou-se a era moderna dos musicais, com o filme Amor, Sublime 
Amor, que segundo a crítica e o público da época, foi considerada a melhor 
produção de Hollywood. Finalmente na década de setenta, tivemos ‘Cabaret’ 
(1973) e ‘All That Jazz’ (1979) sempre com a dança envolvendo a trama fílmica.  
Assim, o problema básico que o cine-dança ou musical enfrenta em sua 
estrutura narrativa consiste em inventar variados pretextos ou cenas dançantes 
fragmentadas, para oportunizar a exibição dos personagens, criar pretensos 
relacionamentos por meio do ‘contato corporal’ provocado pela ação dançante e 
justificar a dança como forma compatível e equilibrada no desenrolar da 
diegese narrativa (WOSNIAK, 2006, p.80). 
Após este breve histórico, podemos constar que o cine-dança começou a perder 
seu prestígio, já que os dançarinos são apresentados apenas como 
complementos dos movimentos das câmeras e a dança em si, tornou-se apenas 
um pretexto para a narração da história.  
 
O LEGADO DE MERCE CUNNINGHAM 
Um dos mais importantes coreógrafos da dança nasceu em 1919, na cidade de 
Centralia no estado de Washington, Estados Unidos. Sua vida sempre foi 
marcada pela dança, aos treze anos fez aulas de sapateado com Mrs. Maude 
Barret fato que aumentou seu interesse pelo palco. Desde o início de sua 
carreira, pretendia ser ator, mas quando lecionou na Cornish School entre os 
anos de 1937 e 1939, teve contato com a dança moderna de Martha Graham, o 
que mudou sua trajetória profissional. A partir daí, seu interesse concentrou-se 
para os ensinamentos de Martha Graham  e, no ano de 1939 Cunningham 
partiu para Nova York para integrar a companhia desta bailarina, 
permanecendo até o ano de 1945. Nesse mesmo período, Cunningham 
reencontrou John Cage em Nova York. Foi então que em 1944, Cunningham 
apresenta seu primeiro espetáculo em conjunto com Cage em Nova York, o que 
marcou o início da trajetória artística deste coreógrafo (AMORIN, QUEIROZ, 
2000, p. 85).  Em 1953, Cunningham decidiu criar sua própria companhia, a 
Merce Cunningham and dance Company, mais tarde tornou-se Merce 
Cunningham Dance Company (FIGURA 8). O coreógrafo tinha interesse em 
resgatar um corpo que “falasse” apenas do corpo, e não um corpo que só servia 
para falar de coisas.  Há tempos que a fotografia, a televisão e o vídeo vêm 
mudando o modo como vemos os outros. E foi no momento em que 
Cunningham rompeu com a dança moderna, já que percebeu como corpo 
também tinha mudado com a era eletrônica, digital, computacional e a nova era 
telemática do ciberespaço . Foi nesse processo evolutivo que Cunningham 
buscou criar um novo pensamento para esse corpo que “[...] estará em contínua 
modificação” (SANTANA, 2002, p. 20).  
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Nos anos de 1950, Cunningham usou o procedimento de operações aleatórias 
na criação de coreografias. E, em 1970, fez seu primeiro trabalho com vídeo e 
filme. Essa nova maneira de criação coreográfica foi um desafio para o c 
Cunningham, trouxe a percepção de que havia limites para trabalhar o corpo 
dentro da tela, mas que os mesmos também proporcionaram um meio de criar 
coreografias que funcionassem de modo diferente do palco. Ele descobriu a 
possibilidade de fazer cortes nas cenas, meios diferentes de capturar uma 
imagem em movimento com uma ou mais câmeras, e também mudar a 
impressão de tempo e tamanho. A câmera abriu caminhos para um mundo 
antes não explorado e cheio de possibilidades.  
Ela pode também mostrar a dança de uma forma nem sempre possível no palco, 
isto é, o uso de detalhes que, no contexto mais amplo do teatro não aparece. 
Trabalhar com vídeo filme também me deu a oportunidade de repensar certos 
elementos técnicos (CUNNINGHAM, 1994, in Vaugham, 1997a, p. 276, citado 
por SANTANA 2002, p. 63). 
Toda essa interação que ele propunha entre dança, corpo e o meio, fez com que 
em 1968 já vislumbrasse a possibilidade de usar o computador para suas 
criações coreográficas. Sua intenção era utilizar este recurso para estudar a 
dança em todos seus detalhes, com uma visão “tridimensional”. Em 1990, 
Cunningham começa a usar o software Life Forms , criado pelo Dr. Thomas 
Calvert, dando um grau maior de complexidade às suas obras, assim como na 
criação das coreografias, descobrindo maneiras diferentes de como usar o corpo 
com movimentos jamais utilizados, sempre propondo novas descobertas.  
Todo o trabalho criativo de Cunningham só foi possível por meio da sua 
incansável busca pela inovação, pela proximidade de personalidades atuantes 
que o cercavam como Max Ernest, Piet Mondrian e Marcel Duchamp. Em suas 
primeiras apresentações, a platéia era constituída por pintores e compositores 
que partilhavam do mesmo interesse, “[…] em novas possibilidades de se 
conceber arte” (SANTANA, 2002, p. 64). Além de sempre estar atento às 
transformações de sua época presente e futura.  Merce Cunnigham morre em 27 
de julho de 2009 aos noventa anos de idade, deixando um legado de muitas 
contribuições artísticas que entraram para a história da dança. Em nota oficial a 
Fundação Cunningham Dance Foundation e a Merce Cunningham Dance 
Company elogiam Cunningham afirmando que ele “[...] revolucionou as artes 
visuais e do palco, não por ser meramente iconoclasta, como também por 
alcançar a beleza e o assombro de explorar novas possibilidades" (ONLINE, 
Folha, Morre Merce Cunningham, o reinventor da dança contemporânea, 
26/07/2009, Acesso em 8 de set. 2010). 
 

 
Curitibana formada em Artes Visuais. Professora de Artes e também 
de Tribal Fusion Bellydance. É a primeira bailarina tribal do Brasil a 
fazer fusão entre o Tribal Fusion e a videodança. Juntamente com 
Aerith Asgard  fundouo projeto Tribal Cast Brasil, primeiro podcast 
de dança tribal no país. Whatsapp +55 41 99869469 
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ZABAI – Ruídos de um 
corpo dançante 

https://www.facebook.com/zabaitribalfusi

on/?ref=ts&fref=ts 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tribal: a coletividade intrínseca à dança 

Já sabemos que a dança tribal possui em sua filosofia a união, respeito e 

cooperação entre seus membros e comunidade de dança. Mas, talvez não 

saibamos como se desenvolveu toda essa ideia ao longo das raízes de nossa 

dança. 

A origem da dança do ventre remota os antepassados ciganos, os quais viviam 

em comunidades nômades, cada qual vinculado a seus respectivos clãs. Os 

ciganos da Índia foram disseminando-se por outros territórios na Ásia, Norte 

da África, Oriente Médio e Leste Europeu. As dançarinas ciganas do Egito, 

conhecidas como Ghawazee, e as Ouled Nail da Argélia foram nomeadas pelos 

soldados franceses de “danse du ventre". Assim, seu povo foi absorvendo 

elementos da cultura dos países com os quais tinham contato, ampliando o 

repertório da dança e da música, com o objetivo de entreter e atender as 

expectativas de seu público estrangeiro, gerando, desta forma, fonte de renda 

para suas famílias. 

https://www.facebook.com/zabaitribalfusion/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/zabaitribalfusion/?ref=ts&fref=ts
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Cunhou-se o termo “tribal” a partir do grupo Bal Anat de Jamila Salimpour, que 

foi se popularizando entre o público do Renascence Fair por conter nos folhetos 

de divulgação de seu espetáculo que a origem era “de muitas tribos”. 

A dança tribal, neste período do seu desenvolvimento, é definida como um 

estilo de fusão étnica, influenciada pela dança do Oriente Médio e Norte da 

África, mas inspirado pelas sensibilidades artísticas americanas, pois não é uma 

representação autentica de uma tribo e seus costumes, mas sim uma 

combinação de vocabulários de movimento e traje regional para formar uma 

apresentação coesa. O "American" do rótulo reconhece que as dançarinas estão 

em um continente distante da cultura de origem, criando uma forma de dança 

inspirada nesses povos e tirando licença artística sob a óptica dos americanos 

através de suas performances. Contudo, estes artistas devem reconhecer, 

respeitar e honrar essas raízes. 

Posteriormente, Jamila teve como uma de suas alunas Masha Archer, que trouxe 
alguns conceitos para o estilo, como a importância em dançar em grupo, 
valorizando o ideal de “tribo”. Masha considerava mais interessante a ideia das 
dançarinas trabalhando juntas, de forma cooperativa, e não incentivando ou 
estimulando a competição e rivalidade entre as mesmas. Além disso, Masha foi 
importante para a conscientização do espaço teatral, pois acreditava que a 
dança do ventre merecia um lugar que propiciasse respeito, valorizando as 
mulheres como veículos da expressão e manifestação artísticas. Desta forma, ela 
procurava afastar os pré-conceitos de erotização da mulher na dança, que não 
era o real objetivo desta forma de arte.   
 
Carolena Nericcio foi aluna de Masha por sete anos e somente quando sua 
professora encerrou suas atividades com a dança é que ela decidiu se tornar 
professora e dar continuidade a seu legado.  
 
Desta forma, Carolena atraiu um público mais alternativo, cujas mulheres 
consideradas “fora do padrão” estético eram aceitas tendo tatuagens, piercings, 
diferentes biotipos, cores de pele e de cabelo. As mulheres se sentiam 
confortáveis em suas aulas por existir o acolhimento das diferentes formas de 
beleza, assim como a valorização e admiração dessa diversidade do coletivo, já 
que ela encara a dança em grupo como uma “pintura em movimento”. Isto é, 
segundo Carolena, a primeira impressão que o público teria da dança é sua 
totalidade ou o tema da mesma. Só depois é que o público começa a notar as 
particularidades e os membros que compõem aquele grupo, aquela obra de 
arte. Desta maneira, o foco da dança está no trabalho desenvolvido como um 
todo, como uma unidade, valorizando o trabalho cooperativo entre as mulheres 
de um mesmo grupo.  
 
Através de suas experimentações, Carolena criou um sistema de senhas que 
permitem as bailarinas se comunicarem visualmente, sem necessidade de 
realizar uma coreografia. A linguagem desenvolvida através do American 
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Tribal Style® (ATS®) a torna universal, já que pessoas de diferentes lugares do 
mundo podem se comunicar de forma não verbal através da dança. Então, 
surgiu uma das principais características do ATS®: a improvisação coordenada. 
Assim, é necessário muito respeito, companheirismo, colaboração, humildade e 
sintonia entre os membros do grupo para que todos se conectem à dança de 
forma sincronizada. 
 
A dança tribal enfatiza o poder feminino. As bailarinas criam um conceito de 
respeito e valorização do artístico para aqueles que as assistem, distanciando da 
figura carnal e erotizada da mulher. Elas dançam para si mesmas, 
confraternizando e celebrando o fato de serem mulheres. Portanto, a ideia de 
tribo, união e coletividade é valorizada neste tipo de dança, pois, ao longo de 
toda sua história, observamos suas precursoras enfatizando a necessidade e o 
poder emanado pelas mesmas ao dançarem em grupo. 
 

Aerith é carioca, adepta das fusões mais exóticas da dança tribal, 
professora de dança tribal desde de 2012 e autora, desde 2010, do blog 
Aerith Tribal Fusion, um dos blogs de maior destaque da América 
Latina. Produtora do Underworld Fusion Fest e Encontros de Folk & 
Metal PR, sendo coprodutora do Festival Pilares do Tribal, realizado 
em Indaiatuba-SP. Atualmente, reside em Curitiba-PR, em que está 

desenvolvendo novos projetos e parcerias envolvendo a dança tribal; além de lecionar 
no Estúdio de Dança Gilmara Cruz. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Entrevista com: Caíque Melo (Ssa/BRA) 

Nossa entrevista será com esse grande artista nordestino Caíque Melo, é hora 
de nos deleitarmos com essa verdadeira força da natureza, que sabe esbanjar 

emoção e sensualidade em suas obras.  
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1- Primeiramente gostaríamos de saber, como a dança começou a fazer 
parte da sua vida? 
Aconteceu despretensiosamente. Sempre gostei de dançar, até cheguei a assistir 
algumas aulas que minha irmã fazia, mas só assistia, porque “dança era coisa 
para menina”. Anos após esse fato, fui à Escola de Dança Arabesk, em Vitória 
da Conquista (BA), através de uma amiga que fazia parte da cia. da escola. Fiz 
uma primeira aula de balé clássico. Alongando, sentindo dor, torto, porém 
muito interessado em tudo. 
Gostei e voltei algumas vezes. Até então, meus pais, principalmente a minha 
mãe com quem morava, não sabia da minha atividade. Ainda adolescente, em 
2009, com 14 anos de idade, não podia pagar uma aula. Não trabalhava e meus 
pais não tinham condições de pagar, ainda mais para o menino dançar. Porém, 
a diretora e professora me disponibilizou uma bolsa de estudos de dança, pois 
não há muitos homens que se dispõe a estudar e dançar balé. 
Próximo a estreia do espetáculo que a escola promove anualmente, precisei 
falar com os meus pais para participar. Foi um reboliço, pois não queriam. 
Achavam estranho. Ainda assim, minha mãe permitiu e fui apresentar. 

Inclusive, ela me 
viu dançando no 
dia da estreia. Ela 
é mais reservada 
quando não sabe o 
que dizer, mas sei 
que no fundo 
achou muito 
bonito.  (Amo 
minha mãe – 
homenagem a ela) 
Daí em diante eu 
fui mais decidido 
em ficar e 
conhecer mais 
sobre a dança, 

participando de espetáculos e coreografias que a escola promovia. 
A minha história com as danças orientais se deu através da minha professora de 
folclores árabes, Stefany Garcia. Amo vê-la dançar! A mesma promove um 
espetáculo da sua escola anualmente na cidade para difundir as danças 
orientais no interior baiano, e como também não há homens para dançar os 
folclores árabes, me convidou para fazer aulas de Dábke e participar de uma 
coreografia. No primeiro som da música eu me animei e continuo estudando a 
dança as manifestações do oriente. Os movimentos, as músicas, os costumes e 
tudo mais que envolve a cultura árabe me encanta. Após, em 2010, comecei a 
fazer aulas de Dança do Ventre, na Arabesk, onde eu era bolsista, mas com uma 
nova pessoa que me ensinou muito e tenho um apresso enorme (primeiras 
professoras nunca esquecemos, rsrs). A Gal Novais, um espetáculo de mulher, 
me convidou a dançar uma coreografia de Dança do Ventre e Balé (até então, 



 

17 
 

não conhecia como Tribal). Fiz as aulas, levei muito jeito por sinal (rsrs), e 
apresentei. No dia da apresentação, eu conheci uma das minhas maiores 
referências dentro da cena tribal no Brasil, a Joline Andrade. Quando a vi 
dançar daquela forma, hipnotizando, eu parti a estudar a dança tribal. A Gal, 
minha professora de DV me passou muitas informações, pois havia feito um 
curso com Joline. Na cidade não tem nenhum profissional que trabalhe com a 
dança tribal e como ainda jovem, sem muito dinheiro, não podia me deslocar 
para fazer muitos workshops e aulas (além de serem muitas vezes caros). 
Comecei a ver vídeos, reproduzir os movimentos, a ler muito sobre a história da 
dança (ainda não li o livro “The Tribal Bible”, tido como o maior referencial da 
história da dança tribal). Após essa descoberta, me dedico atualmente a estudar 
a dança tribal e principalmente seus processos de hibridação que ocorrem por 
entre o mundo. Também tenho uma pesquisa que denomino de “Waack 
Fusion”, onde trago para constituir a dança tribal hibrida elementos de 
“Waacking”, “Vogue” e “Stiletto”, danças pop americanas das cenas LGBTs dos 
anos 1980 até a atualidade.  
 
2- Quais foram os profissionais que te inspiraram? 
Digo sempre que todo professor deixa um marco na nossa vida. Alguns mais e 
outros menos, mas compartilhamos informações enquanto juntos e isso é 
gratificante! Me inspiro muito nas minhas referências vividas, de professores do 
ensino fundamenta I, II e médio, dos meus professores de dança e de vida. 
Cada um tem seu pedaço em mim. Admiro a Suzanne Rabelo, diretora da 
Arabesk, que me deu a oportunidade de estudar a dança, as minhas professoras 
de danças orientais, Stefanny Garcia e Gal Novais, que sempre me apoiaram e 
orientaram. 
Admiro profissionais mesmo que de longe, assistindo vídeos e se possível, 
compartilhando com eles presencialmente. Alguns são, a Joline Andrade, Kilma 
Farias, a Trupe Mandhala (Lyu, Vika, Mary e Dea <3), Lukas Oliver (adoro ver 
homens no Tribal), Orchidaceae, Rachel Brice, Zoe Jakes (paixão imensurável 
por essa artista), entre muitos outros que sempre vejo. Na verdade, me inspiro 
em muitos outros 
profissionais para 
conhecer o que está 
acontecendo, me 
conhecer e produzir 
minha arte a partir 
das minhas 
experiências diversas. 
O artista é ele mesmo 
e minha arte é minha 
vida. 
 
3- A dança 
Oriental durante 
muitos anos foi vista 
como algo mais 
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voltado para o lado sexual, aos poucos e com muito suor, foi se tornando uma 
modalidade respeitada, nos fale um pouco sobre essa visão preconceituosa 
social.  
Essa imagem que a dança oriental traz, vem do contexto sociocultural do país e 
do mundo. A visão preconceituosa que se tinha perante a dança do ventre vem 
de anos de repreensão do corpo, principalmente o corpo da mulher, onde 
sempre foram tidas como sexo frágil e menores que os homens. Historicamente, 
a mulher é um objeto sexual reprodutivo, mas sempre muito hostilizada e 
banida de meios onde os homens dominavam. Essa visão machista do mundo e 
para com o ser humano, principalmente após a Revolução Francesa e Industrial, 
deixou a arte como um todo muito às margens da sociedade, onde, as 
dançarinas, eram vistas como mulheres livres, denotando também como 
prostitutas (ao qual ocorreu de por necessidade, quando a política dava uma 
reviravolta, as mulheres dançarinas buscavam outras alternativas de sobreviver 
e acabavam indo para esse lado). A arte nesse período era desnecessária, pois 
não “produzia”. Os homens então, esqueça. Só faziam trabalhar e o que se 
preocupava com isso não era bem visto. 

Atualmente o mundo 
vive em uma tensão de 
valores e preceitos, mas 
tende a se caminhar 
para a libertação do 
corpo e o entendimento 
das escolhas do outro. 
O que tem de haver é 
respeito. As mulheres 
estão conquistando 
seus espaços (que são 
onde elas quiserem), o 
humano está 
escolhendo e escolher é 
libertador. 
 
4- No Cenário 
Tribal, ainda somos 
mal interpretados, 
porém a busca pela 

liberdade, pelo primitivo e pelo ser, fez desse segmento um verdadeiro 
sucesso, conquistando muitos adeptos em todo mundo, em sua opinião o 
Tribal é uma arte mais democrática? 
Muito democrática! Percebo a aceitação que o Tribal tem e fico feliz por isso. As 
mulheres são predominantes, de fato. Mas os homens que dançam trazem uma 
estética rica para essa dança, não se enfocando em contexto feminino ou 
masculino, mas sim no movimento corporal, na sua própria dança. 
Além disso, ele já é tão democrático que se trabalha com fusão de danças. Bem 
superficialmente, é juntar estilos de danças diferentes e democratizá-los para se 
ter um novo olhar estético para aquelas duas ou mais referências anteriores. 
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Não se distingue o corpo. Se 
distingue a mente. É através dos 
pensamentos que conhecemos a 
pessoa. O corpo reproduz o que 
pensamos, mas é subentendido. Daí 
dançamos e demonstramos aos 
outros, nossas habilidades corporais 
e abrimos nossa alma. Dança-se com 
a alma e nada mais democrático do 
que a alma que não se distingue. 
 
5- Viver de Arte é algo 
realmente complicado, muitas 
horas de trabalho, o corpo (nossa 
máquina laborativa) fica propenso 
há grandes desgastes, como você vê 
seu futuro daqui há alguns anos? 
Tenho uma professora de dança 
Moderna em um dos cursos 
profissionalizantes que faço que tem 
quase 60 anos de idade, com 
aparência de 30 (sem exageros) e que 
faz coisas no palco que nem mesmo 
os mais jovens conseguem com tanto esforço. Essa mulher é Nildinha Fonseca, 
do Balé Folclórico da Bahia. Acho que chegando parecido com ela, estarei 
satisfeito, rsrs. 
Literalmente, viver sendo artista é ser seu próprio chefe. Precisa-se treinar, 
ensaiar, administrar, ir atrás do que se deseja para poder concretizar nossos 
sonhos. O corpo como sendo a nossa principal ferramenta de trabalho, tem de 
estar bem. E corpo não são só os músculos que se articulam para mover. É 
também a mente. Se nossa mente não está tão bem, nosso corpo reage. Perceber 
o nosso corpo, o que ele está sentindo (dor, fadiga, fraqueza, energia, etc.) é 
primordial para cuidarmos dele. E enquanto artista da dança, ter essa atenção 
faz toda a diferença na hora de executarmos qualquer movimento, pois 
estaremos percebendo o que o nosso corpo responde aos nossos estímulos. 
Com a idade, as atividades físicas tendem a ser menores, mas não pretendo 
parar. Atualmente eu estudo num curso técnico em dança pela manhã (07:30-
12:30h), ministro aulas de TF à tarde (14h – 16h) e curso a graduação à noite 
(18:30h – 21:30h). Meu corpo tem sentido muito essa carga horária, ainda mais 
que são atividades inteiramente corporais, algumas que teóricas. Com isso, 
tento equilibrar de algumas maneiras as atividades para que também não me 
sobrecarrega demais. Dormir e comer bem são essenciais, mas nisso eu peco um 
pouco, pois as muitas coisas que se tem para fazer em 24h não são suficientes 
por completo, daí sempre estou indo dormir um pouco mais tarde, ou deixando 
de almoçar direito, etc. Tenho ciência de que isso no meu futuro próximo pode 
me causar algumas necessidades, mas saber dessas necessidades de hoje e  
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suprir de alguma maneira, acredito ser um bom começo para repensar esse 
cuidado com o corpo. 
 
6- Ser indicado para os Destaques Tribais 2015 pelo site especializado em 
várias categorias, principalmente na Categoria Destaque Masculino, nos fale 
um pouco do seu sentimento ao ser lembrado pelo público, além da 
importância da Categoria Masculina do Blog Aerith. 
Desde que o blog da Aerith (ao qual acho importante para a cena tribal do 
Brasil) começou a realizar essa premiação dos “Destaques Tribais”, em todas fui 
indicado para a categoria Masculino. Ganhei nos anos de 2012 e 2014 e esse ano 
decidi fazer diferente. Nos anos anteriores, eu também mandava as minhas 
indicações, sendo aberto ao público. Para o ano de 2015, realização em 2016, não 
enviei nenhum nome para indicação (literalmente, não inscrevi), não votei em 
ninguém e não compartilhei com ninguém sobre essa indicação, nem mesmo 
nas redes sociais. Fiz isso afim de avaliar um pouco quanto a minha visibilidade 
no âmbito do TF, sem cálculo, sem pretensões nenhuma, somente quis estar 
inerte. 
E fiquei contente com o resultado. Não ganhei, mas fiquei em 3º lugar com 188 
votos. Acredito que se eu tivesse intensificado a minha participação teria tido 
bons resultados sim. Mas para além do ego, em saber quantas pessoas me 
conhecem e votam em mim (que isso é inerente a qualquer trabalho, pois cada 
um tem seu espaço no sol), utilizarei disso para trabalhar em outras ideias e 
propostas para que aumente sim o meu público. Além disso, como disse 
inicialmente, essa premiação que o blog e suas parcerias promovem é de suma 
importância para o conhecimento do que se tem produzido no Brasil e América 
Latina no que diz respeito à dança tribal e fusão. Digo até que o blog no seu 
contexto geral. Parabéns a Aerith Asgard e estendo a todas(os) as(os) 
blogueiras(os) que nos permite compartilhar nossas histórias afim de enriquecer 
mais a história da dança, a história do 
Tribal Fusion. 

 
7- Tanto a dança Oriental quanto 
a Dança Tribal são vistas como 
danças femininas, nos conte como é 
participar desse universo “ bendito 
sois vós entre as mulheres”. Desafios 
e preconceitos. 
Dentro das danças orientais, percebo 
um pouco mais de resistência para a 
participação de homens dançando o 
ventre, não as folclóricas. Penso que 
por questões propriamente dos 
costumes do oriente, ao qual temos 
sim de respeitar. Mas, o Tribal 
subverte esses pensamentos e 
possibilita essa difusão por meio dos homens. Entre tantas mulheres, o homem 
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se destaca, principalmente por estar dançando uma movimentação tipicamente 
feminina. Inclusive, o meu espetáculo solo “Voyeur” aborda justamente essa 
ideia da sensualidade masculina em movimentos “femininos”. Será que isso se 
cabe hoje em dia? Penso que não. Mover é humano e não se distingue em 
gênero. O meu corpo se move dessa maneira e gosto de dançar assim. O 
preconceito é do outro, então, não me atinge enquanto pessoa e artista. O que 
faço é abstrair e retirar alguma coisa proveitosa desse tipo de ato. 
A presença masculina nas danças orientais e tribal tem crescido muito e eu 
adoro ver esse mercado crescendo, pois acabam constituindo outras 
possibilidades mercadológicas, de pesquisa, de movimentação, de evento... 
quando a uma nova possibilidade, outras possibilidades aparecem e isso só 
enaltece a dança. 
 
8- Em suas obras você inspira emoção e sensualidade nos fale sobre seu 
processo coreográfico e escolha das músicas. 
Meus processos de criação e até mesmo em algumas apresentações, eu parto da 
improvisação. Mas para improvisar eu escolho bem a música, a partir do que eu 
quero passar. Se a música tem letra, por exemplo, preciso saber o que a letra 
diz. E posso começar a criar a partir da letra (como foi com o solo indicado no 
Destaques, “Peace of Mind”, com música do mesmo nome da cantora Selah 
Sue). Se é instrumental, eletrônica, como o meu corpo se move a partir daqueles 
estímulos sonoros? Danço, me acabo, mas enquanto estou improvisando, 
percebo os movimentos que realizo e algumas me chamam mais atenção, como 
que sendo inovadores (ao menos para mim). Repito-os, modifico-os e 
componho com isso também. 
Para o espetáculo “Voyeur”, minha primeira construção como espetáculo, tem 

duração de 45 minutos e a todo tempo eu improviso. O que trabalho dentro 

dele são as qualidades de movimento, as intenções que eu quero passar ao 

público, a forma que me dirijo a plateia, etc. Como eu, homem, sensualizo para 

o outro (voyeur)? Como trazer ideias para o outro enquanto eu danço para ele? 

São questionamentos que eu e o Thiago Cohen, meu amigo e provocador cênico 

para essa montagem, levantamos a todo o momento. 

Dançar pela proposta de executar e demonstrar suas potencialidades de 
movimento é muito válido e faço isso. Mas atualmente já penso que para além 
de mostrar “o que eu sei fazer”, é mostrar como uso de mim e da minha arte 
para transmitir um pensamento meu. 
 
9- Quais são os projetos para o ano de 2016? 
Tem muito chão pela frente e muitas ideias. 
Em Abril reapresentei meu espetáculo, tem algumas apresentações em vista 
também. Fora o espetáculo, tem produções de amigos que sempre estão me 
convidando para dançar e produções independentes minhas. Estou retomando 
mais efetivamente com as aulas de TF. Aprendo por demais ensinando as 
minhas alunas. Gosto de lecionar e me sinto bem estando em sala de aula. 
Muito do meu processo de construção e entendimento do que eu tenho feito se 
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dá no pensar nas aulas, então sou muito grato por ser professor também. 
Muitas fotos com minha amiga fotógrafa Rose Nascimento, que se tornou uma 
grande parceira e estamos com muitos projetos em vista... 
E o que mais surgir para o ano. Estou sempre aberto a novas possibilidades e 
investigações. A arte é para ser “experienciada”. 
 
10- Para finalizar nossa entrevista 
deixe uma mensagem para nossos 
leitores.  
Agradeço imensamente a 
oportunidade de poder aqui relatar um 
pouco das minhas crendices e minha 
história acerca da dança. 
Qualquer questionamento, 
levantamento, troca de informação, 
fiquem à vontade para entrar em 
contato comigo. Estarei disposto em 
partilhar. 
E partilhe o que sabes. O mundo é 
mundo por estar o tempo todo em 
parceria. Não levamos nada daqui, 
somente nossa alma, nossa vivência enquanto vida. Os conhecimentos ficam e 
passam uns para os outros. 
E sejamos cada vez mais como as flores, que independente do adubo e mal 
cheiro de onde vivem, fazem proveito somente das coisas boas que aquele 
ambiente ruim lhe proporciona. Em tudo, até nas piores coisas que acontecem, 
o aprendizado para o bem existe. É só parar e observar.  

 

O Odissi é uma dança de devoção e autoconhecimento. 

A dança possui o propósito de alegrar aos deuses e ao público invocando uma 

energia celestial e transcendental. Dança milenar que resistiu ao tempo, e hoje 

está se propagando, elevando a consciência das pessoas através da arte. 

Invocações auspiciosas, coreografias de beleza estética que representam 

divindade e seus movimentos, narrações de histórias da vida dos deuses. Todo 

esse conteúdo estético e cultural, traz vários ensinamentos para a vida de quem 

a pratica, desde perseverança pela dificuldade dos exercícios impostos no 

desenvolver da dança e até aspectos intelectuais, devido à grande parte das 
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narrações serem em sânscrito e oriya, línguas hindus antiguíssimas, e até 

espiritual no seu teor devocional de amor e reverência. É um estilo de dança 

clássica Indiana de origem templária ritualística manifestada para adoração ao 

Senhor Jagannatha, personalidade Universal de Deus, na filosofia Hindu. A 

Dança como expressão, arte-poesia, era oferecida a Ele como parte dos rituais 

antigos deste templo, essa forma antiga de dança se manteve até os dias de hoje 

através das impressões que foram esculpidas nos principais templos da Orissa, 

região na qual deu origem ao culto de Jagannath.Suas coreografias de louvação 

ao sagrado, é comunhão das energias femininas e masculinas através das 

bênçãos de Shiva e Parvati.Sua execução engrandece e purifica a mente e o 

espírito de quem executa a dança, e aqueles que assistem a sua execução. O 

Odissi, como todas as outras danças clássicas indianas, possui fundamento nos 

Sastras, escrituras védicas destinas a instruir a sociedade de forma organizada 

no processo de ascensão espiritual, através das aptidões e qualidades de cada 

ser. A dança se desenvolve de maneira a mostrar o caráter das personalidades 

divinas, sua beleza, personalidade, glorificações, histórias e ensinamentos. A 

dança se desenvolve com o oferecer do seu Ser ao propósito de buscar a 

elevação através da dança, e desenvolve desde aspectos físicos até os aspectos 

mais elevados que buscam alcançar Moksha, liberação e Abhinaya, aonde se 

alcança a comunhão com o Ser divino adorado. 

Tainá Maitri. BIO - Dançarina e pesquisadora de dança. Praticou 
Ballet Clássica por 8 anos. Pratica Odissi há 6 anos. Vivência de 5 
anos na India, de dança clássica indiana Odissi e Bhakti- Yoga. 
ODISSI - Dança Clássica Indiana 
http://odissimaitreya.wix.com/home 
 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

http://odissimaitreya.wix.com/home
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Depoimento da aluna Thais Gomes – Feira de Santana/BA 
 
Em setembro de 2014, passei as férias em Feira de Santana com a intenção de 
me isolar um pouco e estudar para o exame da ordem dos advogados. Um dia, 
voltando do trabalho, meu namorado entrou na academia da Allegro e viu o 
cartaz sobre as aulas de tribal fusion. Percebendo que eu estava muito 
estressada e ansiosa com a proximidade da prova, ele trouxe o cartão de Mary 
Figueredo para mim e sugeriu que eu fizesse as aulas pra me distrair um pouco. 
Eu amo dançar! Adorei a ideia e resolvi fazer o curso nos quinze dias que 
restavam. Pois fui...e não voltei mais! Rsrs 
Desde o primeiro dia fiquei encantada! Eu curtia absolutamente tudo! Achava 
divertido testar os limites no alongamento, ouvir novas músicas, ter colegas 
aprendendo junto, me atrapalhar com as sequências de passos, conhecer os 
nomes dos movimentos... Era como se, de repente, caísse uma cortina e eu visse 

algo que sempre esteve ao meu 
lado. Eu estava em casa ali e me 
sentia cada vez mais à vontade 
comigo mesma. Era muito amor 
envolvido e o tribal me ganhou 
fácil. 
Mary é uma professora ma-ra-vi-
lho-sa e suas aulas são tão 
delicadas que me trazem frescor 
para uma semana inteira! Ela tem 
muita intimidade com o tribal e 
com a filosofia por trás dele. O 
respeito, o fortalecimento da 
mulher e a formação do 
sentimento de unidade com a 
música, o corpo, a alma e as 
outras mulheres sobressaem nas 
suas aulas, onde a dança entra 
como elemento de 
redescobrimento e reconecção 
com o próprio eu e com o outro. 
Ela é muito gentil conosco, muito 
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didática e tem respeito pela nossa individualidade, entende o ritmo de cada 
uma, estimula as formas diversas de lidar tanto com o corpo quanto com essa 
dança, que é tão rica exatamente por sua pluralidade. 
 
De alguma forma, dançar tem me ajudado muito a lidar com a ansiedade. Os 
resultados são tão positivos que os sintomas físicos passaram e eu tive paz de 
espírito para fazer o exame e ser aprovada. Eu já estava tentando alguns 
exercícios para relaxar e resolver racionalmente esse problema, mas dançando é 
incrivelmente mais fácil. É como se eu ativasse uma memória antiga sobre como 
viver a vida, um conhecimento sobre o tempo das coisas. Errar nas aulas, por 
exemplo, era tão prazeroso quanto acertar, pois o que importava para mim era 
estar ali e me entregar para fazer sem maiores compromissos. Isso tirava um 
peso enorme que eu colocava sobre mim mesma. Ao invés de me fazer 
cobranças, eu passei a me oferecer estímulos e aguardar a resposta que o corpo 
iria oferecer. Reinventar-se é fantástico! Eu me sinto muito feliz por ter a dança 
fazendo parte da minha vida, desde então, e por ter encontrado no tribal fusion 
este espaço onde eu posso crescer e me expressar. A cada dia aprendo mais 
sobre mim e sobre o tribal, compreendo a importância do crescimento em 
grupo, aprendo a valorizar a força e a solidez do conhecimento coletivo e me 
sinto mais plena e conectada com o mundo.  

 
 - Thais Gomes – Aluna de Mary Figuerêdo 
Integrante do grupo Clanáticas - Tribal Fusion Dance, da 
professora Mary Figuerêdo 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Depoimento de Ana, a Tribal – Aracaju/SE 
 

 
Tribal Fusion ... 
Esse título convidativo não fazia parte do 
meu vocabulário, muito menos dos meus 
conhecimentos.  Porém, ao cruzar com 
Gilmara Cruz, em um grupo de pesquisa lá 
da UFS, tudo mudaria na minha vida para 
sempre. 
No dia que a vi, certamente encheu – me de 
curiosidade, com seu jeito peculiar de ser, 
sobretudo, por sua exótica tatuagem e, ainda 
mais, por sua personalidade marcante. 
Evidente que, a partir dali, descobri uma 
nova modalidade de vida: Ser você, ou seja, 
ser autêntica.  
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Diante do exposto, caminhei na sua trilha, tendo- a como professora de dança  
do ventre. De certo que, ao assistir suas aulas, cuja didática perpassava as 
fronteiras da dança, e, seguia rumo aos corredores da alma. Pois é, foi lá que me 
pus a conhecer-me melhor. Claro, conduzida por essa mestra, que no decurso 
do caminho apresentou-me ao Tribal Fusion. Esse fez tocar as notas das quais 
minha alma imediatamente se identificou. Assim, envolvida pela magia das 
deusas (evocadas nos Solstícios, evento que ela organizava) descobri o quanto 
aquela arte de dançar evocava o que há de mais real na alma feminina. E, assim, 
me descobrir, revelei – me!  A bruxa Gilmara, quebrou os grilhões dos dogmas 
sociais e, mostrou que a liberdade estava bem ali, possível e real. 
Hoje, sou tribal na alma e no corpo (com seis tatuagens) quatro gatos, (também 
rompi com o medo deles e amei – os a partir de Selene, a mascote do grupo).  
Enfim, a floresta encantada da bruxa Gilmara, com os seus cemitérios, árvores, 
sombras e gatos e outros…adentraram para sempre o território do meu ser e 
transformaram-me na deusa “MULHER  TRIBAL” que sou hoje.  
Finalmente, o que posso dizer a todos que desfrutam de sua mística presença é 
que ela dança, assombra, encanta e, acima de tudo, enfeitiça com a sua 
linguagem corporal e a sua misticidade na melodia tocada pelo corpo. 
 
 
 
Ana, a Tribal – Reside em Aracaju/Se. Aluna de Gilmara Cruz. É 
historiadora e aprendiz de Tribal Fusion. 
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O mundo lá fora 

Persefone e Tribalnatyan: O Tribal Fusion e suas cores azul e branco. 
 

Olá leitores e leitoras, a coluna 
o Mundo lá Fora, nasce com o 
intuito de trazer a minha visão 
e minhas experiências na 
Europa e em outros países, 
bem como notícias, eventos, 
shows e tendências europeias, 
o objetivo é trazer uma visão 
mais ampla, saindo um pouco 
do contexto apenas Norte 
Americano. Nada contra, mas 
não custa nada diversificar o 
cardápio do dia para que nossa 
arte seja mais democrática, 
apreciada e conhecida 
independente de cultura, pois 
cada país tem seu tempero.  

E hoje vamos saborear um iogurte verdadeiramente grego, OPA!!!  

Irei falar sobre dois grandes eventos realizados na cidade de Atenas, no cenário 
tribal, são eles: Perséfone e o TribalNatyam, o primeiro evento é realizado em 

forma de vitrine, a idealizadora Jasmim 
Kalathaki, realiza esse evento no qual 
todas as suas alunas se apresentam, bem 
como seus grupos, tanto o profissional 
(MerkabahTroupe) quanto os de base 
criados.  

Sendo assim, suas alunas mostram todo 
conteúdo aprendido, as vertentes que 
mais lhe agradam no Tribal, Dark Fusion, 
Brasil, entre outros, muitas apresentam a 
modalidade conhecida como 
FantasyBellydance, fusões da dança 
Oriental artisticamente elaboradas 
também no estilo gótico e inspirado até 
mesmo em divindades, reproduzindo um 
elo de ligação com o Tribal 
FusionBellydance. 

O evento é realizado todos os anos, sendo 
um evento nacional, na maioria das vezes 
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o cenário escolhido para o Show é sempre em um dos restaurantes com teatro 
no bairro Gazi, um lugar devastado pela Segunda Guerra Mundial, restaurando 
na atualidade por artistas e empreendedores locais, porém muito do que restou 
após os bombardeios foram reutilizados e transformados em peças de artes.  

Nessas casas, o público fica bem pertinho dando para notar as expressões 
faciais, peço licença para abrir um longo parênteses e contar uma experiência 
sobre esse local (confesso que a minha primeira vez  no ano de 2013, foi bem 
tensa, a maioria das apresentações bem intrínsecas figurinos em tons fortes e 
escuros, e eu lá no meio, um pontinho em tons verde e amarelo, com detalhes 
em crochê, sementes, música em português ao som do berimbau, e todos 
paralisados me olhando, sou exótica por aqui, sem experiência achei logo que 
algo estava errado, um rasgão na saia ou um peito de fora, logicamente deu um 
branco e eu improvisei, minutos de terror, fiquei meio entristecida, mas todos 
gostaram, foi quando desabafando e mostrando o vídeo para Kilma, ela me 
disse: “minha flor,  isso é normal, quando você começar a se apresentar mais 
vezes, verá que a ânsia passará, no começo é bem assim.”  Pronto! Parei de me 
autofragilizar e segui em frente! 

Vou aproveitar, e comentar um pouco sobre a origem do nome do evento; a 
mitologia grega da qual sou amante, nos conta que a deusa Perséfone, filha de 
Zeus com a deusa Dimitra ou Deméter, era uma das deusas mais lindas do 
Olimpo, e por isso, Afrodite era sua inimiga, pois todos a cortejavam. Hades 
não resistiu a sua beleza, pedindo a seu irmão para desposá-la, Zeus 
prontamente consentiu, e assim o deus do submundo raptou sua amada, 
durante a colheita no jardim, tomando Perséfone como esposa. E assim, a deusa 
das flores, colheita e estação do ano, estava no mundo dos mortos da qual se 
tornara rainha. Deméter começa a sentir falta da filha, quando Zeus entra em 
acordo com o irmão Hades e ela volta durante metade do ano, para que ela 
ficasse ao lado da família. Passado esse tempo, Perséfone, desceria novamente 
ao mundo dos mortos, voltando a ser rainha do submundo, ou mundo infernal. 
Essa é a proposta do evento citado acima, à volta de Perséfone ao mundo dos 
vivos, da forma mais encantadora possível, ocorrendo uma verdadeira 
celebração feminina durante o evento, através da arte e da peculiaridade de 
cada bailarina e de cada grupo participante, que este ano, terá sua V edição. Ao 
meu ver é que quando falamos em Tribal Fusion, existem infinitas 
possibilidades de criações, o show é um verdadeiro relacionamento amoroso 
entre as artes, sendo meu evento favorito dentre muitos do circuito Helênico. 
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TRIBALNATYAN  

Bem, não irei me estender 
falando do TribalNatyan, pois ao 
meu ver ele é bem parecido com 
o que temos no Brasil, com 
alguns aspectos peculiares. É um 
evento internacional realizado 
por JasminKalathaki (Grécia) e 
pela maravilhosa Lamia Barbara 
(Itália). Sendo uma troca de 
experiências entre essas duas 
nações, existem edições nos dois 
países e contam com grandes 

convidadas especiais, ano passado a grande convidada foi Ela Rogers com o 
seminário (transcendence). Fazendo uma analogia, seria uma Caravana Tribal 
Nordeste só que no lugar de estados, temos: Grécia e Itália que atualmente 
hospedam o evento, com bailarinas do exterior fora da União Europeia, até o 
presente momento.  

Seguindo para sua terceira edição, que ocorrerá nos dias 22 e 23 do mês de 
outubro deste ano, TribalNatyan promete ser um sucesso ainda maior, 
contando com vários workshops, show e hafla. 

 Se tratando do hafla, que nesse caso é uma festa fechada apenas para 
convidados e familiares, posso dizer que foi adorável, dançar para grandes 
profissionais gregas e em especial para Lamia e Ela Roger verem, foi uma 
experiência incrível, no final a Elame 
disse o quanto gostou da minha 
apresentação, (lá estava eu de azul e 
branco, Salve Rainha, Odoya!)  sou boba 
mesmo, saí contando para todos, até 
para minha mãe que nem sabem quem é 
Ela Rogers.  Rsrsrs!  

Amo, fazer os seminários, porém o que 
me chamou mais atenção foi o 
workshop com a Lamia, 
(indianinfuseddrum solo 
choreography), como diria a matuta aqui: um Drum Indiano!  Começando a 
aula com uma introdução teórica, falando o conceito de Tribal Fusion, para que 
pudéssemos entender, todo seu amor pela cultura indiana, e a fusão desses 
elementos. Essa é outra experiência que gostaria de compartilhar o quanto a 
teoria é importante, existindo algum workshop apenas com conteúdo teórico.   

Geralmente os shows são longos, composto por duas partes, alfa e vita (A e B) 
havendo grande público para assistir ao show, e sempre em lugares exóticos 
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como mandam o figurino Tribal, todos no Bairro de Gazi, reconstruído após a 
Segunda Guerra Mundial.  

Isto posto, eu me despeço deixando um pouco da minha existência nesse 
mundo pequeno de Deus, em um continente tão intrigante e nesse país tão 
envolvente chamado Ellada (Grécia)  

Um cheiro grande e até a próxima. Geia sou.  

 

Hellen Labrinos Vlattas. Atualmente reside na Grécia. É editora da 
revista Tribalizando, juntamente com Gilmara Cruz. É membro do 
Conselho Internacional de Dança.hellenadv.soares@gmail.com e 
info@elenisymban.euO endereço do site: http://www.elenisymban.eu 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dançaterapia – Uma abordagem humanista 

 

“A dança está registrada em todos os seres, 

aquela dos gestos, dos ritmos cardíacos e 

respiratórios e da sua natureza que pulsa e vibra na 

clara relação entre o que somos e como nos 

movemos. ” 

 

Como uma das expressões artísticas mais antigas, a dança se constituiu, desde 

os primórdios ancestrais como forte veículo de comunicação e como forte meio 

de apreensão do eu e do mundo. Dançava-se por motivações, pela vida, pela 

sobrevivência, para a morte, que dentro da evolução de sua história tornou-se 

sagrada acompanhando ritos e rituais. Os Gregos trouxeram à dança a 

característica do aperfeiçoamento do corpo. Durante a Idade Média, tomou-se 

por profana suas práticas. Ressurgiu para a glória no Renascimento que 

acompanhou o desenvolvimento das artes visuais, do teatro e da música se 

diversificando e encontrando novos caminhos e práticas. Hodierna, há cada vez 

mais espaço para movimentação corpórea. 

mailto:info@elenisymban.eu
http://www.elenisymban.eu/
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O movimento apresenta-se como fenômeno cotidiano impresso em tudo onde 

há vida. Há movimentos visíveis aos sentidos sensoperceptórios por se 

manifestarem de forma externa e há movimentos simbólicos, não tão 

perceptíveis. Chamamos de Dançaterapia o encontro dialético e semiótico entre 

tais movimentos. 

Antes de abrirmos caminhos para sua história e conceituação é preciso 

compreender de que forma a terapêutica influencia o processo, discernindo 

sobre o espaço entre a terapia e a psicoterapia. O que é terapia? Terapia é uma 

vasta coletânea de ferramentas que possibilita o encontro do indivíduo com 

suas manifestações, que pode se dar em qualquer campo da atuação humana. 

Nesse sentido, o terapeuta está no lugar de facilitador e necessariamente precisa 

ter formação equivalente à prática. A psicoterapia é um processo terapêutico 

voltado à promoção da saúde e bem estar biopsicossocial, sendo necessária para 

atuação além de formação equivalente, também formação acadêmica em 

Psicologia. 

Tendo como principal desenvolvedora a argentina María Fux, a Dança-terapia 

surge na década de 50 como abordagem das psicoterapias das artes criativas, 

utilizando-se da dança e da linguagem corporal como processo terapêutico de 

integração física, social, cognitiva e emocional do sujeito, em busca da 

ampliação da consciência que pode ser aplicada de forma individual e grupal, 

combinando componentes criativos, expressivos e reflexivos. Em súmula, 

possibilita o reencontro e a redescoberta da movimentação livre ao passo que 

promove o desenvolvimento de capacidades e habilidades. 

Entre 1950 e 1960 María Fux desenvolveu trabalhos artísticos e pedagógicos na 

Rússia, Polônia, Estados Unidos, e América do Sul. Entre 1960 e 1970 expandiu 

à área educacional e levou a abordagem e as técnicas para a Espanha, Portugal, 

Inglaterra e Israel. Entre 1980 e 1990 implementou na Itália os Seminários de 

Capacitação em Dançaterapia, lançando no Brasil as obras “Experiência de 

Vida”, “Dançaterapia” e “Formação em Dançaterapia”, disseminando o 

conhecimento no país e logo, sendo criadas várias instituições de formação e 

transmissão da técnica. 

Como técnica de expressão subjetiva e autentica, que fundamentou-se na junção 

entre arte e ciência, volta-se a escuta interna do indivíduo que se posiciona 

como espectador de si mesmo, trabalhando suas limitações e suas 

possibilidades dentro do movimento sentido e dos sentidos do movimento. 

Sob a ótica do movimento onde a personalidade está impressa, bem como sob a 

perspectiva de que a personalidade se movimenta, é possível trabalhar 

modificações de padrões que refletirão em uma transformação na saúde e no 
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bem estar físico e emocional do indivíduo que se reconhece como ser integrante 

e participante – consciente ou inconsciente – dos ritmos biológicos, naturais e 

sociais dentro de uma dança universal.  

A técnica adapta-se a qualquer indivíduo sem limite de idade, de necessidades 

especiais e sem restrição a patologias, em âmbitos diferentes e em momentos 

vitais variados. Possibilita a conexão com a memória corporal, melhorando os 

recursos de comunicação, aceitação e respeito pelo próprio ritmo e ao tempo do 

outro ou do grupo, promovendo a atenção, presença e escuta do que há de 

reconhecido e de diferente. Melhora a coordenação motora e a noção espacial, 

diminui a tensão e rigidez muscular e estimula a boa circulação sanguínea, 

aprimorando a frequência respiratória e possibilitando ao corpo habilidades e 

elasticidade sem trauma ou dores. 

A Dançaterapia tem como elemento essencial o desenvolvimento artístico, sob 

um campo holístico onde não há separação entre corpo, mente e emoções, 

possui epistemologia humanista de base interdisciplinar onde se estuda música, 

musicoterapia, arteterapia, anatomia, cinesiologia, história, entre outros vários 

campos do conhecimento, passando por três fases principais, de forma teórica-

vivencial (para formandos) e vivencial (para indivíduos em geral): 

autoconhecimento, interação e movimento partilhado, e o aprofundamento no 

método adequado a necessidade. 

Para indivíduos em geral que nunca tiveram contato íntimo com a dança todo o 

processo pode ser não somente terapêutico, contudo operacional, ou seja, pode 

permiti-los o início para outros estudos na área. Para estudantes de dança em 

geral e para bailarinos, a abordagem, as técnicas e as vivências lançam um vasto 

campo de possibilidades e autonomia nos processos criativos e na autenticidade 

para uma atuação de corpo, de afeto, de olhar reflexivo com permissão a 

fantasia e empatia a realidade.  

Para transmissores/professores/facilitadores de dança, os estudos, vivências e 

a formação, além de possibilitar os aspectos a princípio citados, promovem a 

humanização da prática profissional e o desenvolvimento dos indivíduos de 

forma total.  

Maria Luiza Kerst 

Graduanda em Psicologia pela UNILEÃO 

Graduanda em Recursos Humanos pela UNESA 

Professora de Dança do Ventre e Dança Étnica 

Contemporânea 

Diretora Nordeste da Cia. Nuit – Tribal Fusion Coven 
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Entrevista Internacional 

A nossa entrevista Internacional é com a Sandra Calvo, cheia de boas energias 

diretamente da Argentina, mostrando que arte não tem idade, nem fronteiras. 

 

1) Como você conheceu a dança Oriental? 

Através de uma busca constante de aprender novas danças, fui atraída pela 

sensualidade de seus movimentos e de transmitir o que os dançarinos que 

realizaram. 

2) Quais foram os profissionais inspiradores? 

 Na Dança Oriental no meu país através da argentina, Saida, é claro, o mestre 

Amir Thaleb e Sarat. Nos cenários internacionais, FifiAbdou, Jillina, Virginia. E 

os grandes mestres como MahmoudShokry Mohamed Reda, bem como no ATS 

e Tribal Fusion, Sharon Kihara; Ariellah; Kae Montgomery; Jill Parker, 

AeprilSchaile; Dançarinos "bellydanceFatChance" 

3) Como é trabalhar a dança Tribal em sua forma mais expressiva? 

Eu sou uma eterna estudante. Gosto de aprender novas técnica, e valores 

resgatados, além de ouvir conselhos. É transmitir para o público, e ver que o 

mesmo lhe faz vibrar, mover e sacudir, que é a magia do dançarino. Respeitar o 

caminho e tirar o melhor de cada um para levar a minha dança. Tentei aprender 

a técnica, respeitar e dar o meu estilo. Enfim, não gosto de clones de ninguém. 
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4) Além de bailarina, coreógrafa e professora, quais são os eventos que você 

promove na Argentina? 

Os eventos são obras realizadas. Buscando temas que travam o público. 

Espetáculos de dança são onde há um trabalho de interpretação dramatizada 

acima de tudo. Atualmente tenho muitas estudantes adultas, e deixá-las 

conseguir tudo que o sentimento pode administrar, animado o público. Eu acho 

que não há limite de idade para se expressar através da dança. Todo mundo 

tem que ter essa permissão para ser livre e feliz 

5) Quais são suas dicas para quem quer viver de arte em tempos de crise 

econômica mundial? 

Quem quer viver dança deve dar o melhor possível e ser consistente. Estudar 

muito e fazê-lo com consciência e responsabilidade, acho que devemos fazer as 

coisas com conhecimento e 

respeito. Não improvise na 

escola. Deve saber 

diferenciar, uma coisa é ser 

um dançarino e outra para 

ser um professor. O mestre 

deve saber transmitir seus 

conhecimentos e adaptar-se a 

cada aluno. Devemos 

respeitar os tempos e 

conhecer cada aluno, e fazer 

o melhor para eles. Não 

negligenciar qualquer um 

deles, tratando com 

igualdade. O melhor 

professor é aquele que 

consegue um sorriso a cada aluno quando a classe termina, porque eles sentem 

que são importantes para você. O tempo deve ser tomado para orientá-los e 

ensiná-los a descobrir suas habilidades. 

6) Quais foram às principais dificuldades enfrentadas no percurso de sua 

carreira? 

A maior dificuldade na distância, da minha cidade para ir ao encontro de bons 

professores. Isso me fazia viajar, e ter aulas com mestres internacionais no 

Congresso ou workshops. Às vezes eu não encontrava facilmente na minha 

cidade, porém, encontrei as grandes obras-primas. Devo enfatizar ImanNajla, 

Maraia e Paula Lena. 
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7) Nos fale um pouco sobre a MunayDanzaFuzion. 

Munay Dança Fusion é um grupo que eu criei para capturar meus sonhos. 

Mesclar o meu conhecimento de dança, dar origem a mulheres de diferentes 

idades, permitindo externalizar seus sentimentos através da linguagem 

corporal. Todos os anos eu escrevo uma obra com grande respeito e buscando 

tema espiritual ou mágico, que são refletidas tanto para o dançarino quanto 

para o público. 

8) Qual a importância de estudar outras formas de dança para trabalhar o 

TribalFusion? 

Importante, gostos das tribos, das habilidades e amo grupo de dança Raiz 

Tribal Dance, Dance Tribal fusão com danças indígenas da América Latina. Eu 

acho que é importante conhecer a história, arte e cultura de cada dança em 

relação ao seu povo, sua cultura e suas raízes. Utilizo da minha profissão, como 

professora de Ciências Naturais do órgão de administração e da antropologia 

física e cultural. Então, nós dançamos o sentimento das pessoas, dançamos suas 

histórias, dores, alegria. Eu não me imagino dançando sem saber o que estou 

dançando.  A magia, fornece gerenciamento de energia, de onde e de quem será 

dirigida cada dança. 

9) Muitas alunas deixam as aulas de Oriental para fazer Tribal Fusion, outras 

fazem os dois, e algumas nunca fizeram aula de dança Oriental, na sua 

opinião, o estilo Tribal é mais atraente e comporta muito mais padrões 

estéticos diversificados  

O estilo tribal é mais terra e mulheres juntas. Há uma energia constante em 

movimento que faz delas pertencerem à mesma família. Há alegria, e dança 

deve gerar alegria. Para mesclar estilos é essencial estar familiarizado com as 

danças que irão se fundir. A coisa boa é que a dança tribal não tem limitações 

mais do que você quer ser. todas as mulheres podem ser expressar e dançar, 

suas raízes culturais dos povos indígenas ou folclóricos ou ritualísticos.  

10) Quais vertentes do Tribal te agradam e o que te levaram a fazer o curso de 

formação em Tribal Brasil  

Eu amo a dança tribal, e levá-la à 

minha formação toda a 

expressividade fornecida pelo 

DarkFusion, no qual posso 

transmitir os meus sentimentos da 

dramatizados. Para mim o Tribal 

Brasil, é mais completo do que o 
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tribal em outros países, porque tem uma carga, uma de alegria e  

respeito por suas raízes que em outras culturas não é visto.  Admiro a energia e 

a irmandade gerada. Se fundem com as raízes e assim, me identifico com o 

Tribal Brasil. Viajo muito para o Brasil, e minhas viagens não são apenas para 

turismo, pesquiso, danço com pessoas leio, ouço música, internalizo a cultura e 

a religião, para aprender com as pessoas comuns. Acho tendências dentro do 

Tribal Fusion. 

11) Obrigado de todo o coração para a sua entrevista e, por fim, deixe uma 

mensagem para os nossos leitores no Brasil. 

Penso que em outra vida deve ter sido brasileira ... sinto essa cultura e a 

desfruto. Minha mensagem é para que elas, nunca deixem de sorrir e dançar, 

que possam transmitir alegria e cordialidade. E gostaria de agradecer, por 

sempre terem o coração aberto para mim. 

Biografia: Sandra Calvo professora de dança 

Criadora da Munay do Movimento Escola na qual ministra aulas de Dança 

Tribal Fusion dramatizadas e Raiz Tribal Dance. Executa obras de movimento 

expressivo, permitindo que toda a exteriorizar emoções através de seu corpo, 

sem limites de idade ou condição física, uma vez que não existem barreiras para 

permitir que dança e transmitem sensações. Quilmes - Buenos Aires Argentina 

Bernal Pcia.de e.mail sasiqueen@hotmail.com 

https://www.facebook.com/Munay-Danza-Fusi%C3%B3n-832770983421200/ 

https://www.facebook.com/Triskel-341597279257424/ 
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Jamila Salimpour e o Bal Anat 

 

 

Jamila Salimpour nasceu em 1926, em Nova York, filha de imigrantes da Sicília. 

Seu primeiro contato com a dança oriental se deu muito cedo – foi através de 

seu pai, que enquanto membro da marinha Siciliana foi aquartelado em postos 

no Egito, Síria e Tunísia, que a pequena Jamila conheceu a música do Oriente 

Médio e também algo da movimentação de dançarinos orientais, aprendendo 

com as imitações que seu pai fazia de tais dançarinos para entreter a família.   

Sempre uma artista performática, aos 16 anos Jamila fez parte do tradicional 

circo americano The Ringling Brothers Circus, anunciado como “O Maior 

Espetáculo da Terra”, onde ficou por dois anos e foi assistente de malabarista, 

dançarina acrobática e também montava a cavalo. Cinco elefantes faziam parte 

de seu número acrobático.  

Em 1947, Jamila retomou seu interesse por 

dança oriental através dos filmes da Golden Era 

da dança do ventre com as dançarinas Samia 

Gamal, Tahia Carioca e Naima Akef. Ela assistia 

a três sessões de cinema seguidas, memorizava 

a dança e reproduzia na frente do espelho do 

corredor da casa onde morava. Sua senhoria, 

uma egípcia chamada Sra. Takorian, a 

encorajava a continuar, fez para ela seu 

primeiro traje e juntas viajaram para que Jamila 

se apresentasse em eventos culturais. Ávida por 

conhecimento, Jamila também estudava a 
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música oriental. Em 1949, Jamila começou a dar aulas e a desenvolver seu 

método de explicar os passos verbalmente e instituir uma terminologia para 

seus movimentos. 

No início dos anos 50 Jamila começou a trabalhar como dançarina oriental em 

casas noturnas. Nesta época, muitos dançarinos do Oriente Médio estavam 

obtendo Green Cards e indo para os Estados Unidos, o que deu abertura para 

que essa forma de dança se estabelecesse no país. Para Jamila, isto representou 

mais uma oportunidade de estudo: se antes ela só via a dança através da tela do 

cinema, agora ela tinha a possibilidade de presenciar, e tentava ao máximo 

imitar os movimentos e manter a dança o mais fiel possível ao que era feito 

pelas dançarinas egípcias. Ela dançava no famoso Bagdad Cabaret, do qual 

também era coproprietária – ela foi a primeira mulher a ter uma casa de Dança 

Oriental na Califórnia. Foi lá que conheceu o percussionista persa Ardeshir 

Salimpour, que se tornou seu terceiro marido e pai de sua filha, Suhaila 

Salimpour. Ironicamente, Ardershir ameaçava Jamila, dizendo que quebraria 

suas pernas se ela dançasse em público, e nem mesmo em casa ele permitia que 

Jamila tocasse snujs. 

Este comportamento 

ocasionou o fim do 

casamento.  

Apaixonada por 

música, foi quando 

estava grávida de 

Suhaila que Jamila 

começou a se 

aprofundar no 

estudo dos snujs. Ela 

compilou e analisou 

diversos padrões de 

toques e criou dúzias de padrões próprios, que ela posteriormente catalogou em 

seu manual para snujs, o Finger Cymbal Manual. Ela continuou escrevendo e 

publicando material a respeito de dança oriental e seus manuais de dança, os 

Dance Format Manuals, continham os movimentos catalogados sob o nome das 

dançarinas ou regiões geográficas a quem Jamila os atribuía. Exemplos de tais 

movimentos são o Maya, o Zenouba, o Egyptian e o Arabic. Jamila diz que sua 

maior contribuição para a dança foi “o método e a abordagem de ensino, porque 

enquanto dançarina, eu era uma observadora, e acumulei todos estes estilos diferentes”.  
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A Origem do Bal Anat  

A trupe Bal Anat, que significa “Dança da Deusa Mãe”, surgiu por volta de 

1968. Segundo uma ex-dançarina da trupe, Aziza, tudo começou quando Jamila 

foi convidada a palestrar na UC San Francisco e resolveu falar sobre a 

cronologia da Deusa Mãe e suas danças correspondentes através dos tempos. 

Para esta palestra, ela teria juntado diversos dançarinos e pensado 

cuidadosamente em seus figurinos e em que dança apresentariam. Isto teria 

sido o embrião do Bal Anat. 

Mas a consolidação do Bal Anat se deu quando Jamila descobriu a feira de 

variedades e entretenimento Renaissance Pleasure Faire. Suas alunas de sábado 

andavam faltando às aulas, e Jamila ficou sabendo que o motivo era que elas 

estavam indo dançar na Renaissance Pleasure Faire. Os organizadores do evento 

pediram a ela, então, que organizasse um espetáculo de meia hora três vezes ao 

dia.  

O Bal Anat, embora pudesse parecer a 

reprodução de uma manifestação 

cultural étnica genuína – ou várias, era 

na verdade uma fantasia criada por 

Jamila Salimpour para justificar a 

presença da dança do ventre no 

ambiente da RenFair. Ela almejava dar 

à plateia a sensação de estar assistindo 

um verdadeiro show no Oriente 

Médio, então tirava inspiração para o 

visual e figurinos de fotografias, 

pinturas, literatura e até mesmo da 

revista National Geographic, pois 

eram sua única fonte de referências.  
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Por não ser possível o uso de amplificadores, a trupe precisava de músicos que 

tocassem alto o suficiente para serem ouvidos tanto pelos dançarinos quanto 

pela plateia. Havia então música ao vivo commizmar, derbakes, tablas e é claro, 

os snujs e as vocalizações e zaghareets dos dançarinos. Esses sons nada comuns 

atraíam por si só um grande público.  

O vocabulário de movimentos de Jamila no Bal Anat era o mesmo que ela 

ensinava em suas aulas e que dançava nos clubes noturnos. Além de Jamila, 

diversos homens e mulheres se apresentavam no Bal Anat, o que tornava suas 

curtas apresentações um mosaico de curiosidades. Haviam números nos quais 

os dançarinos equilibravam bandejas na cabeça, faziam truques de flexibilidade 

em cima de taças de vidro, utilizavam máscaras, e seus figurinos eram por 

muitas vezes exóticos trajes de assuit. A maioria dos dançarinos se apresentava 

coberta de joias étnicas e moedas, além de apresentar tatuagens faciais (falsas).  

 

Diversos dançarinos famosos na comunidade tribal têm sua origem no Bal 

Anat, entre eles John Compton, que foi codiretor do grupo Hahbi’Ru, 

considerado por muitos o único grupo comparável ao Bal Anat, e Katarina 

Burda, diretora do grupo Aywah! de onde saíram Elizabeth Strong, Mira Betz e 

Zoe Jakes.  

A filha de Jamila, Suhaila Salimpour, é hoje uma renomada dançarina e 

professora de dança do ventre, empenhada em manter vivo e forte o Legado 

Salimpour. Ela desenvolveu seu próprio formato com programa de certificação. 

Tanto seu formato quanto o formato de Jamila são oferecidos em sua escola, a 

Salimpour School. Em 1999, Suhaila ressucitou o Bal Anat com dançarinos 
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diferentes, porém com a mesma proposta de Jamila. A trupe continua se 

apresentando sob sua direção desde então.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natália Espinosa é uma tribal nerd assumida, professora e dançarina 

de Tribal Fusion e ATS®, Sister Studio FCBD® desde 2013 e 

recertificada pelo programa de educação continuada para Sister 

Studios. Ministra aulas regulares em Campinas e cursos e workshops 

por todo país. 
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