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Editorial 

Saudações leitores de nossa tribo! É com muita 

satisfação que apresentamos a vocês mais uma 

edição, a 2º edição da primeira revista voltada ao 

Tribal Fusion no Brasil! Depois de uma temporada 

visando dar visibilidade a essa dança através de 

diversos meios, eis que finalizamos a 2º edição. 

Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão 

nos apoiando, pois não tem sido nada fácil. 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!!! Junte-se a nós! Boa leitura! 

Yeeeeeeeap!!! 

Gilmara Cruz 

“Apenas na Dança sei falar o símile das coisas 

mais altas” (Nietzsche) 
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em História pela Universidade 
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HIBRIDIZAÇÕES PARA ALÉM DA DANÇA 
Conexões entre o Tribal e a Espiritualidade 

 
 

A espiritualidade é algo que varia de indivíduo para indivíduo. Todos temos algum 
nível dela em nossas vidas, pois é algo que carregamos como espécie desde os 
primórdios de nossa autoconsciência. Afinal, mitos e arquétipos não são simplesmente 
pensamentos fantasiosos de homens das cavernas e filósofos da antiguidade.  
Para alguns, a espiritualidade gira em torno de uma religião específica, seguindo suas 
normas, valores e tradições. Para outros, como os ateus, a espiritualidade se define pela 
negação da própria espiritualidade. Existem os que buscam a espiritualidade na união da 
ciência e a religião. Há aqueles que se voltam para tradições antigas e o estudo de 
conhecimentos ocultos.  
E existem aqueles que, como eu, fazem uma verdadeira mistura de referências. Ou, 
como costumo dizer, uma baita salada. Verde ou de frutas, tanto faz. A premissa básica 
que sigo – a lá Magia do Caos – é: funciona? É o que importa. Desta forma, cada um faz 
a sua própria salada, com os ingredientes de que mais gosta, que melhor lhe nutre e na 
combinação que preferir. 
Assim eu vejo a Verdadeira Espiritualidade. “Verdadeira” no sentido de “profunda”. A 

que chamo de Caminho. Pois cada um tem seu próprio Caminho, lida com seus próprios 
desafios, obstáculos, karmas.Como algo direcionado para as massas, para o coletivo, 
com regras e valores fixos pode ajudar no mergulho individual? 
Abre parênteses  
Obviamente, até certo ponto essa pergunta não faz sentido. Não que a estrada de quem 
escolheu apenas uma “vertente” – uma religião fixa, uma tradição só – não seja densa, 
pois se mergulharmos nos ensinamentos de praticamente todas as formas de 
religiosidade existentes por aí encontraremos joias preciosas, capazes de nos fazer 
caminhar muito pelos tijolinhos amarelos. As religiões ou outras tradições espirituais 
“definidas” têm capacidade de nos fazer evoluir. Porém – e isto, confesso, é uma 
perspectiva pessoal minha – , se você se permitir passear por diversas vertentes, se 
alimentar de fontes variadas e construir a sua própria espiritualidade, as chances de 
potencializar e concretizar o seu desenvolvimento interno serão maiores, pois estarão 
personalizadas. 
Fecha parênteses 
Somos todos mosaicos. E, como mosaicos, potencializamos nosso Caminho se o 
fizermos plural. Mas essa pluralidade não servirá muito se forem como peças de quebra-
cabeça soltas no vazio. Precisamos juntá-las e criar a imagem do Todo. E agora você 
deve estar confuso com a evolução das metáforas. Calma, a Tia Anath explica. 
Meu ponto é: quando optamos pelo viés da salada espiritual acabamos seguindo um 
Caminho HÍBRIDO. Ou seja, iremos construir a nossa própria estrada, produzindo 
nossos tijolos ao hibridizar uma miríade de referências e vivências únicas de nossa 
existência. E é precisamente aqui que traço uma conexão com o mundo da Dança 
Tribal. 
Este estilo, tão exótico e hipnotizante, nasceu da fusão de diversas danças de culturas e 
etnias distintas. Importante dizer, o Tribal é um híbrido pois se sustenta por si mesmo, 
como algo distinto, único e original. Nós percebemos as influências que o formam da 
mesma maneira como vemos as semelhanças de um filho com seus pais. Diferentemente 
de quando vemos uma simples “mistura”, onde captamos duas ou mais características 

fusionadas, porém elas não geram algo novo. 
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Quando entramos no mundo do Tribal Fusion, temos a escolha de nos encaixarmos 
dentro dos padrões do estilo – ou, melhor dizendo, em algum dos subestilos – , seguindo 
as regras de vestimenta, utilizando determinados tipos de passos e referências, ou de 
fazer diversas experimentações com o que der na telha. 
Mas, tia Anath, a essência do Tribal não é uma mistura dessas duas opções? 
 Sim! E é por esse motivo que é um tanto quanto difícil entender a “essência” dessa 

dança. Mas, então, porque diferenciei em duas opções? Porque quis ilustrar o paralelo 
com a escolha do caminho espiritual. Dentre os “pólos” tradição rígida e liberdade 
plena existe uma miríade de combinações – tipos de salada, para manter a metáfora – 
onde cada um irá se inserir conforme for mais confortável. 
Assim é com a Dança Tribal. Podemos seguir todas as regras do ATS®, brincar com 
ITS, performar como Rachel Brice ou inovar como Zoe Jakes. E aqui falamos apenas 
com relação à dança e técnica em si. 
Sabemos também que o Tribal nasceu com ideologias próprias e, graças à forte presença 
de diferentes culturas e origens, também abriu grandes portas para conexões e 
reconexões espirituais. Muitas bailarinas aproveitam suas performances para 
experimentarem ou concretizarem questões ritualísticas, espirituais ou psicológicas, seja 
sobre assuntos pessoais ou coletivos. 
E é precisamente este ponto que quero explorar: a união da espiritualidade pessoal com 
a Dança Tribal. Aqui o foco da discussão será mais voltado à soma da “espiritualidade 

tipo salada” e o estilo Tribal. Porém, cabe ressaltar que isso vale para qualquer outra 

combinação do leque: dos diferentes “níveis” de espiritualidade, graus de restrição e 
fusão, com qualquer tipo de dança ou forma de arte. 
Existem n formas de fusionar esses dois aspectos, mas vou definir aqui dois “grupos” 

amplos, para, a partir deles, esmiuçar exemplos mais específicos: dança como 
ferramenta e dança como trampolim. Tia Anath explica: 
Podemos usar a dança como ferramenta para explorar nossas características 
psicológicas, expressar nossos anseios, experimentar personagens, representar 
arquétipos e símbolos. Podemos usar a dança para enfrentar obstáculos, transpor limites, 
ritualizar uma cerimônia, como oferenda, para energizar operações mágicas. 
Ou seja, a dança é a forma que usaremos para encarnar uma questão prévia, que pode ter 
relação com a dança em si, ou ser um fator de nossas vidas totalmente independente. 
Já a dança como “trampolim” funciona no sentido contrário: é a partir dela que 

acessamos a questão. Podemos usar a dança para deixar fluir emoções trancadas, 
dissolver  traumas, descobrir aspectos novos de nós mesmos. Podemos usar a dança 
para nos conectarmos com nosso Self, ou com qualquer outro tipo de arquétipo, energia, 
deuses. Podemos experimentar fenômenos místicos ou até experiências de êxtase. E, 
com isto, podemos até mesmo descobrir a nossa espiritualidade – ou o seu tipo, direção, 
missão. 
Em suma, a dança, e em especial a Dança Tribal, nos permite mergulhar numa miríade 
de experimentações de cunho espiritual, psicológico e até mesmo coletivo, permitindo-
nos personalizar – da mesma forma que um figurino possui detalhes diminutos, plurais e 
individuais– a nossa própria maneira de seguir o Caminho para a Libertação. 

 
Anath Nagendra – Gaúcha, camaleoa, eterna estudante, pesquisadora, 
bailarina, professora e coreógrafa de Danças Árabes, Tribal Fusion e Raja 
Yoga. Apaixonada por didática e as mais variadas formas e percepções da 
dança. Site/blog: anath.com.br 
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O ESTILOTRIBALCOMO OPORTUNIDADE  DE AUTOCONHECIMENTO E 
EMPODERAMENTO 

 
 

O Estilo Tribal tem em sua essência uma 
infinidade de características que o tornam 
especial, mas acredito que a qualidade que mais 
fez eu me apaixonar pelo estilo é a originalidade 
das bailarinas que representam o Tribal.  
Quando assistimos a um show de Tribal - se 
você nunca assistiu a um espetáculo inteiro 
somente desse estilo corre para o YouTube, as 
opções são muitas e tem coisas maravilhosas!– 
as performances são tão variadas que fica nítida 
a liberdade criativa presente nessa dança. 
Como aluna, estudei métodos no Tribal que 
somente havia visto no Teatro e Dança 
contemporânea, e outros métodos que nunca 
havia estudado em nenhum estilo que conheci, 
exercícios de consciência corporal e 
autoconhecimento que nos ajudam a buscar 
inspiração no nosso interior, ao invés deem 
referências externas. 
Esse método de olhar para dentro para criar algo 
único e original, não necessariamente interessante somente do ponto de vista estético, 
abre um leque de oportunidades para as bailarinas se apropriarem do estilo e se sentirem 
representadas pelo que estão dançando. 
Planejar e executar uma performance sobre algo que você conhece bem e que tem 
importância na sua vida, por exemplo, tem um efeito catártico na bailarina e também de 
identificação com o público que assiste, pois esse sempre percebe quando a bailarina 
mostra uma parte da sua alma no palco.Independentemente do estilo da bailarina ou da 
música, quando a dança significa algo pessoal, por menor que seja a referência, isso se 
reflete na arte produzida e se revela para o público através das identificações e 
interpretações pessoais. 
Como bailarinas de Tribal, aprendemos a valorizar o diferente, o especial, o único. E 
como seria lindo se conseguíssemos entender que nosso caminho – na dança e na vida – 
é mesmo único, e que não há necessidade de comparação ou competição com nossas 
colegas, pois cada uma é representante da sua própria forma de criar arte através da 
dança. 
 
“Quando danço, eu não procuro superar ninguém além de mim mesmo” 
Mikhail Baryshnikov 
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Gostar de si mesma pela sua história é valorizar a sua unicidade. É entender que não 
existe outra pessoa no mundo que seja igual a você, ou que faça as coisas do mesmo 
jeito que você faz, ou, no caso, que dance exatamente igual a você. 
 
“Eu amo a mulher que me tornei porque lutei para ser ela" (autora desconhecida) 
 
A frase que virou mantra de muitas mulheres têm autoria desconhecida mas uma 
verdade que está cada vez mais sendo reconhecida pelas mulheres: todas nós 
importamos! Nós temos valor! Eu sou o resultado das minhas escolhas, dos meus 
esforços, da minha luta e eu me amo por ter chegado até aqui, antes de tudo.  
 
"Em uma sociedade que lucra com a sua insegurança, gostar de si mesmo é um ato de 
rebeldia" (autor desconhecido) 

 Tribal já nasceu como um estilo “rebelde”, que 

acolhe mulheres diversas e muitas vezes 
alternativas, mulheres fortes que trazem sua 
própria forma de pensar e agir para essa dança e 
que subverteram diversos padrões pré-
estabelecidos por diversas outras danças. É claro 
que tudo depende muito do viés de cada 
praticante do estilo... E esse olhar em sala de 
aula irá depender do trabalho da professora, mas 
além da auto aceitação, o Tribal como um todo 
trabalha a inclusão e, assim, o empoderamento 
em grupo. Nos empoderamos com o apoio das 
irmãs! E é claro que isso existe em diversos 
outros estilos, mas aqui somos estimuladas a 
colaborar e contribuir. A enxergar as pessoas que 
dançam conosco e assim, enxergarmos a nós 
mesmas. 

E tanto aceitar os outros como são, quanto aceitar a si mesma não é um trabalho fácil. 
Através da identificação com o outro, e do autoconhecimento tomamos consciência 
daqueles aspectos de nós mesmas que muitas vezes preferimos ignorar. Mas como já 
disse Jung "Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai 
chamá-lo de destino." Então a consciência é essencial para a nossa própria evolução. E 
o trabalho em grupo ajuda a ampliar essa consciência. Entender que não estamos 
sozinhas com nossas duvidas e incertezas, ajuda a nos abrirmos para um 
autoconhecimento honesto e saudável. 
E assim através do autoconhecimento proporcionado pela essência e prática do Tribal, 
aprendemos gradativamente a nos empoderarmos, tanto a nós mesmas quanto às nossas 
colegas e irmãs de dança, abraçando e celebrando quem somos com o respeito e 
reverência que merecemos. 
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Acredito que uma das grandes mensagens do Tribal como arte mesmo seja essa, de 
que artista deve trilhar o seu próprio caminho, nem melhor nem pior de que o de 
ninguém, somente feito de suas escolhas e experiências pessoais,que irão refletir o 
artista único que estaremos assistindo no palco. 
 
 

 
Gabriela Miranda 
Bailarina, Professora e Coreógrafa de Dança do Ventre Estilo Tribal – 
ATS®, Tribal Fusion e DarkFusion. Professora certificada de ATS® - 
American Tribal Style®, Sister Studio FCBD®. 
Co-proprietaria e designer da Marca Tribal Skin – Ateliê e Studio. 
Produtora de eventos de dança. Colunista da Revista Shimmie. 
 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ENTREVISTA COM JASMIN KALATHAKI (GRÉCIA) 

Por Hellen Labrinos 

Nossa entrevista internacional é com a Jasmin Kalathaki, professora, coreografa e 
bailarina de Oriental, Tribal Fusion, a única professora de A.T.S da Grécia, certificada 
pelo FCBD sister, Jasmin é na atualidade o nome mais famoso do país e um dos mais 
conhecidos na Europa. A entrevista nos foi gentilmente concedida em língua original ( 
Helênica  ou grega) traduzida  para o português.  

 

1) Fale-nos como um pouco sobre como você conheceu a dança Oriental. 

A dança do ventre eu conheci quase sem querer. Desde pequena eu ouvi música rock, 
um belo dia na minha casa eu descobri um cassete de vídeo com aulas de Bellydance 
que minha mãe tinha comprado em um seminário que tinha assistido com Deanna Rhea. 
Foi quando me interessei por esse estilo de dança e eu entrei em contato com Deanna 
Rhea e iniciei meus estudos no estúdio em Plaka. O Deanna Rhea se tornou meu 
primeiro professor e a pessoa que me inspirou neste tipo de dança! 

2) Quais foram suas musas inspiradoras  

Quando eu comecei a lidar com este tipo de dança não era moda, não havia facilidades 
em termos de seminários, lições, festivais internacionais, existia em Atenas apenas 
minha professora e seus cursos em Plaka. Algumas vezes ela trazia das Américas, sua 
filha Melinda, incrível dançarina e fizemos alguns seminários! Minha musa com certeza 
foi minha professora Rhea e amiga, bem como sua filha Melinda, me demonstraram a 
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magia desta dança! Pouco tempo depois, o fenômeno da Bellydance Superstars se 
tornou a dança global. 

3) Como foi ter uma professora como Rhea. 

Rhea tem um carácter especial, uma personalidade forte e muito exigente! Pode soar 
pouco estranho, mas o que eu quero dizer é que eu sou grata de ter tido a sorte de a 
conhecido, de ter sentido o que é a dádiva de uma vida dedicada à dança! 

4) Além de bailarina, coreografa e professora, você também promove dois grandes 
eventos na Grécia em Atenas, fale um pouco sobre o trabalho de produção dos 
eventos Persefone e o TribalNatyam Greece. 

Para "Persephone unveld" é um evento que começou em 2012 e é realizada todos os 
anos desde então. É uma performance em Dark Fusion e Bellydance Fantasy. 
Subversivo, gótico, metal, eletrônico, DupStep e atmosféricas, seleções musicais. Tribal 
Fusion, Tribal Dark Fusion, Bellydance Fantasy. Nesse cenário são usados muitos 
adereços como asas de Isis, velas, poi! Quando lançado era algo que nunca tinha sido 
feito já na Grécia e posso dizer que foi um feedback muito positivo para todos! Tornou-
se um costume, uma forma dos alunos se apresentarem, mostrarem seus crescimentos, 
uma forma de tomarmos uma cerveja juntos, comemorando mais um evento. 

Para Tribalnatyam Gr é um festival de celebração a arte da dança Tribal Bellydance 
Fusão & ATS. Este festival foi lançado na Sicília na Itália, com o intuito de fazermos 
uma ligação, uma ponte entre Oriente e Ocidente e a maioria combinando as duas 
cidades de Catania e Atenas. Com seminários, convidadas nacionais, internacionais, 
show e hafla.  

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

Certamente, a crise 
económica não ajuda, 
especialmente quando a 
dança é um hobby / arte 
cara! No início era 
necessário viajar para o 
exterior para fazer os 
cursos para uma boa 
formação, atualmente as 
coisas estão mais fáceis. 
Felizmente, agora temos 
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muitos profissionais capacitados para formação de alunos, tento em Atenas como em 
outros lugares, bem como nas ilhas, podemos encontrar bons cursos e grandes 
profissionais. Logicamente viver de arte requer muito trabalho e paciência. E, claro, 
especialmente nesses momentos de crise, precisamos mais do que nunca fazer as coisas 
que nos enchem de amor e felicidade.  

6) Quais foram as principais dificuldades enfrentadas no percurso de sua carreira. 

A dança veio um pouco a pouco como uma profissão, quando dei por mim, já estava 
ensinando, e assim tornou-se na minha vida. Todas as profissões têm lados e caminhos 
positivos e negativos. Algo que devemos ter em mente, como profissionais, é de 
estarmos sempre em evolução, continuando os estudos, cursos, promovendo shows, 
estacionar no tempo é algo que jamais deve ser feito. Por tanto, artista que deseja fazer 
da arte sua profissão, deve evoluir, se dedicando ao máximo, treinar e treinar, não 
importa os obstáculos, desde que essa seja a estrada escolhido. No entanto, compreendo 
que não é fácil, a dança é uma arte que requer tempo, para vir a inspiração, para fazer o 
nome, para ter alunas, é um custo alto, porém, como disse acima, se essa é a estrada 
escolhida devemos saber que nem tudo serão flores no caminho.   

7) Qual a importância de se estudar ATS como base do Tribal Fusion.  

Eu acredito que é muito importante qualquer dançarino ou dançarina Bellydance Tribal 
Fusion basear-se no A.T.S ele ajuda na postura e nos movimentos básicos sobre os 
quais foram criados o Tribal Fusion. De Jill Parker ex- membro FatChance Bellydance 
pioneira no Tribal Fusion, nossa querida Rachel Brice a responsável pelo fenômeno 
global do estilo. Deve-se ter cuidado, para não copiar os movimentos de A.T.S e coloca-
los dentro da composição do estilo fusion. São estilos diversos que devem ser estudados 
de formas diversas.  

8) 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  

Na verdade, o Tribal Fusion já começou e se espalha em todo o mundo, embora eu 
acredito que esta é uma questão de estética e caráter de cada bailarino em escolher um 
ou outro estilo.  Se o bailarino vem da dança Oriental certamente, terá que se aprofundar 
na técnica para o tribal. Logicamente, dentro da área tribal temos uma abertura muito 
maior, em termos de composição coreográfica e de personagens e no gosto musical. 
Sendo assim, elas se diferenciam e seus dançarinos também.  No Fusion, teremos 
sempre dados a partir de outros tipos de danças como Hip Hop, Cozy etc, o que não se 
não permitiu ao dançarino de Bellydance. Sendo um fino equilíbrio, eu particularmente, 
tenho visto quanto o Tribal Fusion ganhou nos últimos anos, seja em adeptos, técnicas, 
composições coreográficas e demais criações. É uma verdadeira epidemia do estilo 
americano, em todo mundo.  Enfim, quando escolhemos uma arte, geralmente 
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escolhemos segundo nossas características pessoais, talvez as alunas dentro do estilo 
oriental procurem algo a mais para se expressarem,  buscando um universo enorme, 
fazendo uma análise profunda do eu, unindo outras paixões,  utilizando de uma gama  
ampla de seleções musicais que podem ser escolhidos alguém dançandar.  

 

9) Como jurada de várias competições de dança, nos conte quais as caracterizas 
que a bailarina ou bailarino precisam ter para um bom desempenho    

São duas coisas bem importantes, devem ser atentos a técnica correta e no aprofundando 
o estilo característico de qualquer tipo! Como no Oriental e no Tribal têm muitas 
categorias, figurino, música e performance devem compor, atribuir corretamente o estilo 
proposto para competição! A segunda coisa, é o que emerge do dançarino,  a 
interpretação,  compondo uma história no palco, quem quer competir precisa estar 
preparado por dentro e por fora!  

 

 

10) Agradecemos de coração por sua entrevista e para finalizar, deixe uma 
mensagem para nossos leitores no Brasil.  

Eu agradeço pela entrevista, gostei de compartilhar um pouco sobre a arte do Tribal 
aqui na Grécia. Para mim, é o início de uma bela ponte entre os dois países, que 
certamente têm muitas semelhanças, bem como diferenças. Isso é o importante, a nossa 
dança nos aproxima no mundo todo, formando uma bela família mundial. Somos um só 
time.  Com amor, Jasmin Kalathaki. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

ZAAR, DANÇA OU RITUAL? 
 

 
 
 
Esta será uma pincelada bem simplificada sobre os estudos em zaar como ritual. Termos 
técnicos serão evitados para facilitar a compreensão.  
Quando estudamos Dança Oriental (dança do ventre), aprendemos na parte de ritmos 
sobre o ayoub/ayub e como devemos referenciá-lo ao ritual zaar em nossa dança. Mas o 
que realmente é o zaar? Como e por que devo fazê-lo em minha dança? Esse é um 
assunto que despertou um interesse muito grande e está gerando uma pesquisa que vem 
se seguindo há poucos anos. 
As religiões de matrizes africanas que conhecemos aqui no Brasil têm uma organização 
similar entre si e, para quem as conhece, fica um pouco mais fácil de compreender o 
zaar. Mas ao mesmo tempo que se possui elementos muito parecidos entre essas 
religiões e o zaar, também há muitas oposições.  
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Considerado uma religião e também um ritual dependendo do contexto, o zaar vem do 
nordeste da África e entorno, não se sabe precisamente o local de origem. Encontrado 
em países como o Irã (que não pertence à África mas encontra-se próximo), Egito, 
Etiópia e Sudão, entre outros, mas devido a sua proibição e banimento em alguns 
locais,se espalhou mais pelo norte da África. 
No início praticado mais por mulheres, um dos motivos alegados era a falta de tempo 
dos homens, mas aos poucos eles foram se apropriando também, tocando instrumentos e 
mais tarde até participando do ritual. Como religião é passada como herança de família, 
não havendo muita abertura para pessoas de fora, com exceção de alguns casos. 
Como ritual há música, onde o ritmo ayub pode ser ou não tocado, embora seja bem 
comum ouvi-lo, os instrumentos utilizados nos lembram o tambor (ou dependendo da 
região, o derbak), alguns tipos de flauta, o daff (pandeiro comum nessas regiões), 
obendir (instrumento de percussão encontrado bastante no oriente médio), os snujs entre 
outros. O canto é repetitivo, com função de transe, contando histórias e ou louvando. A 
dança é simples, onde vemos corpos relaxados, movimentando-se ao ritmo dos cânticos. 
Nos rituais, de acordo com os adeptos, normalmente há incorporações de entidades que 
dançam e interagem com alguns praticantes a fim de, falando superficialmente, trazer 
recados, fazer limpezas espirituais entre outras coisas. A pessoa que incorpora muitas 
vezes não se lembra de nada e após a incorporação volta à vida normal, a entidade não a 
prejudica de forma alguma e tudo acaba ocorrendo de forma bem natural, pois os que 
estão ali já são preparados para isso. Para os que vivenciam é tudo muito normal. 
As vestes, na maioria podem ser claras ou coloridas, pouco se vendo cores escuras como 
o preto. Os homens usa muma calça, uma camisa ou um tipo de kafta masculino e um 
turbante e para as mulheres uma veste típica que nos remete a um vestido comprido, 
bem fechado, de mangas longas e na cabeça um turbante, um véu ou o hijab 
dependendo da região. E também dependendo da região há uso de anéis, pulseiras e 
brincos, e um adereço que vai sobre o rosto, cobrindo o nariz e a região pouco a baixo 
do osso zigomático. 
Na organização e coordenação de tudo pode ter um homem e ou uma mulher, assim 
como em algumas religiões (sacerdote e ou a sacerdotisa, o pai e ou a mãe de santo, 
etc.) e essa pessoa que dá prosseguimento ao ritual, sempre tendo próximo vários 
ajudantes. Podem ocorrer oferendas de animais que são sacrificados, como galinhas. 
São feitas limpezas espirituais e cultuadas as entidades próprias dessa religião buscando 
o crescimento espiritual. 
O zaar, tanto ritual como religião, muda muito de região para região, o que é muito 
interessante de se notar, mas a base é  mesma em se tratando de espiritualidade. 
Retornando a dança oriental, a “dança zaar”, como ficou conhecida, é hoje uma forma 

caricata desse ritual. A bailarina, quando toca o ritmo ayub, simula uma “possessão” e 

executa alguns movimentos que foram ligados ao ritualzaar, mas que na verdade 
lembram mais o khaleej/khalige e outros folclores egípcios e árabes também estudados 
na dança oriental. O zaar como “dança”, normalmente é executado com roupas brancas, 

podendo ser saia e túnica, um vestido comprido, ou até kafta, os cabelos ficam soltos, a 
maquiagem é nude, não se usa acessórios como pulseiras, colares, anéis ou brincos.A 
dança começa lenta e vai crescendo conforme o tempo até se tornar muito frenética e no 
final a bailarina simula um desmaio, como se o “espirito” tivesse deixado seu corpo. 
Já numa abordagem de dança oriental clássica, ouvindo o ritmo ayub, a bailarina apenas 
executa alguns movimentos de dança zaar mas com figurino comum a dança oriental. 
Seria somente como uma marcação dentro do repertório para a demonstração de seus 
conhecimentos em ritmos. 
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Engana-se quem acha que o que é feito na “dança zaar” (não seria um nome muito 
correto, mas fica mais fácil de entendido) tenha algo a ver com o ritual zaar. São coisas 
bem diferentes. O mesmo para o ritual zaar, que não é representado pela dança que leva 
o mesmo nome. Não deve-se condenar nenhum dos dois, apenas compreender serem 
manifestações que seguem caminhos diferentes nos dias de hoje. Talvez, em algum 
momento, tenham sido mais próximas. Nos palcos, não é considerada uma dança 
ritualística devido ao contexto. 
Pode-se ocorrer apropriação de alguns elementos do ritual e o agregar deles a 
coreografia, dependendo da célula coreográfica e do que se quer transmitir, mas chamar 
de dança zaar não é correto. Isso serve para qualquer elemento. Não se deve misturar as 
informações para que não haja confusões, principalmente em se tratando de rituais, 
culturas, etc. O uso de elementos, sejam eles quais forem, sem o devido conhecimento 
pode ofender o praticante e ou pesquisador daquela religião, daquela cultura. Então, 
quando o assunto lhe interessa, pesquise, não tenha vergonha de perguntar, de dizer que 
não sabe. Isso vai valer muito a pena pois todo conhecimento adquirido e compartilhado 
é bem vindo e muito válido. 
 

 
 
Referências fotográficas: 

 Primeira imagem tirada no Irã, por Ashgar Besharati. 
 A segunda foi retirada do documentário Zar Ritual - The Mazaher Ensemble performing 

at Makan - Egyptian Center for Culture and Art 
 

Irene Rachel, coreógrafa, bailarina/dançarina, performer, professora de 
gothic bellydance, tribal e dark fusion. Concluindo o técnico em dança 
pela Etec de Artes/SP, formação em yôga, pesquisadora de ghawazee e 
zaar. Por seis anos coordenadora e diretora do projeto social Maeve 
Bellydance e membro da organização do Encontro TribalNic Fusion. 



17 
 

 
 

UNDERWORLD FUSION FEST 
Percepções 

 

 
 
 
Sábado, 20 de agosto de 2016. Lá estava eu, embaixo do meu pequenino guarda-chuva, 
sob uma chuva razoável que não arredou o pé de Curitiba durante todo o final de 
semana, à espera da abertura do local que sediaria o evento durante dois dias inteiros. 
Houve atraso, e o frio forte ajudava numa certa sensação de mau-agouro. Gaúcha, e, 
como muitos, passando por um aperto financeiro, o investimento que fiz para participar 
do II Underworld Fusion Fest foi alto e apostado na fé – não conhecia quase ninguém. 
Será que tinha jogado dinheiro fora?  
Se foi um agouro, até agora não descobri seu significado, porque negativo se provou 
que não era. Sorte ou karma, acertei em cheio na aventura, que me rendeu amizades, 
experiências profundas e conhecimento para a vida toda!  



18 
 

De minha parte, os únicos pontos negativos que vi durante o evento foram facilmente 
suplantados pelas outras delícias. Os atrasos que ocorreram levaram a uma pequena 
bola-de-neve, que ocasionou uma redução no horário de almoço e na boa e velha 
correria pré-show. Mas nada que não ocorra em quase tudo que é evento. Ah, e o frio. O 
frio estava muito, mas muito intenso. Apesar de ser gaúcha e estar acostumada àquele 
tipo de situação, não deixo de sofrer com as sensações gélidas – que, aliás, não 
conseguia espantar nem durante as práticas! Além disso, quero reclamar que o evento 
foi tão intenso e rico de atividades que não me deixou com energias nem para sair pra 
jantar à noite e conhecer um pouco da cidade! 
(Exceto na minha chegada, na sexta à noite, em que encontrei colegas do evento no pub 
irlandês FitzPatrick’s Pub, outra das ótimas experiências que tive, regada à hidromel e 

muito música ao vivo da banda Gaiteiros de Lume. Só não saí dançando entre as mesas 
por timidez!) 
Mas voltemos à resenha. 
Tanto sábado quanto domingo abriram suas atividades com palestras. Apesar de 
estarmos um tanto quanto sonolentos devido ao horário, ambas tinham um cunho 
bastante interessante e, na minha opinião, necessário. A Cultura Gótica e o Dark 
Fusion, ministrada por Gilmara Cruz, mostrou um pouco da história e contextualização 
dessa subcultura, e a maneira como ela se impregna dentro da linha Dark Fusion. 
Desnecessário dizer, é sempre bom absorver conhecimento que rodeia a vivência de 
uma proposta artística – e, no caso do Underworld, entender essa cultura exótica é a 
base de muita coisa. Já V.I.T.R.I.O.L., sigla de Visita Interiorem Terrae, Rectificando, 
Inveniem Occultum Lapidem, ministrada por Hölle Carogne, trouxe à discussão um 
conceito alquímico que representa a base de qualquer trabalho que envolva o 
desenvolvimento interno e espiritual do indivíduo: a busca interior pelo Eu verdadeiro. 
Gilmara retornou com o workshop A Ritualística pagã das Deusas Obscuras. Com 
direito a velas pretas, aprendemos um pouco sobre os principais aspectos arquetípicos 
de algumas deusas ctônicas de diferentes panteões, e buscamos vivenciá-los através da 
linguagem corporal, trabalho em grupo e improvisações. O mais interessante foi o 
exercício, em grupo, de improvisar uma determinada deusa para as outras colegas, sem 
que elas soubessem, esperando que adivinhassem através da nossa comunicação 
corporal. Em seguida, Aerith veio com Dançando até o Extremo, voltado fortemente à 
expressão corporal e a uma troca de percepções entre as colegas deveras interessante, 
com muita informação sobre nossas formas de dançar. Pudemos praticar a nossa visão 
da linguagem da colega, o modo como ela se expressava... e receber em troca a 
perspectiva que ela teve da gente. Além disso, tivemos o desafio de inverter os pólos: 
tínhamos que improvisar utilizando a movimentação mais marcante da colega e também 
as dicas que recebemos – o que resultou numa melhoria nos nossos leques de 
movimentos! 
Seguindo nos workshops nacionais, no domingo tivemos uma dobradinha gaúcha: 
Gabriela Miranda e Bruna Gomes! Em Encontro com a Sombra, Gabi nos passou uma 
base teórica sobre os conceitos básicos da psique junguiana, focando-se no conceito de 
Sombra – nossas características reprimidas e negadas, enterradas no inconsciente. Para a 
prática, nos desafiou a trabalhar através da dança os estágios psicológicos que vivemos 
perante a morte. Com essa questão coletiva e que cada um encarna e lida de maneiras 
distintas, nos soltamos para tentar experimentar cada uma das fases, juntamente com 
suas emoções e pensamentos, usando a movimentação e expressividade corporal. 
Já em A Criação do Personagem na Dança, Bruna apresentou importantes conceitos 
teóricos e práticos relacionados ao teatro, incorporação de personagem e intenção da 
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movimentação corporal para potencializar a nossa expressividade. Utilizando como base 
mitos e fábulas, pudemos escolher um determinado personagem, entender a trajetória de 
sua história e experimentar os sentimentos de cada acontecimento, para então utilizar os 
conceitos aprendidos para expressar vividamente a caracterização. 
Partindo agora para as convidadas internacionais: Long Nu e Saba Khandroma! As 
professoras argentinas nos trouxeram três maravilhosos workshops, com assuntos 
ligados ao misticismo e ritualística. 
Em Solve et Coagula, Long Nu nos presenteou com uma técnica de trabalho pessoal 
profundo, baseada na alquimia ocidental. Através dela, pudemos escolher uma 
determinada emoção (partindo de uma música), senti-la, dar forma e cor, e, por fim, 
dançar o resultado, observando nossas posturas e linguagens corporais que emergiam da 
ou resgatavam a questão trabalhada. Já Saba nos guiou no aprendizado e prática de um 
ritual formal dedicado a Babalon, no work A Diosa Escarlata. Nos instruindo, em 
grupos, a performar o ritual de banimento – sempre necessário antes de qualquer 
trabalho mágico – Saba tomou a frente e consagrou nossa reverência à Deusa Escarlate, 
oferecendo a ela nossa atenção, dedicação e energia através da dança. 
Por fim, tivemos ainda Chaos Magick, um work “três-em-um”, ministrado por ambas, 

Long e Saba. Na primeira parte, tivemos uma prática para desconstruir alguns passos de 
dança, aumentar nosso leque de movimentos e percepção destes, e nos soltar à 
expressividade, independente da postura.Seguida dela, tivemos um aprendizado básico 
da técnica e conceito da dança japonesa butoh, além de sermos guiadas numa vivência 
de esvaziamento. Por último, unimos as abordagens anteriores para realizar um ritual – 
desta vez individual – baseado em Magia do Caos e sigilização. Long e Saba nos 
instruíram na construção de um sigilo pessoal – canalizando um determinado desejo – e 
nos proporcionaram argila – uma das ferramentas clássicas usadas no butoh – para 
usarmos no rosto e braços, afim de vivenciar um pouco da desidentificação do ego, para 
enfim dançarmos o sigilo resultante, energizando-o e enraizando-o em nosso interior. 
E estas foram as atividades que ocorreram em um final de semana muito intenso! Devo 
dizer que fiquei muito feliz e satisfeita com os workshops. Não apenas por serem 
assuntos interessantes, mas principalmente pela adaptabilidade das técnicas e 
conhecimentos adquiridos. Puder ver claramente como eu poderia seguir 
experimentando as vivências em outros assuntos, outras emoções, cenários, arquétipos. 
Para mim, isso é o que torna um conhecimento valioso. Deixo aqui meu agradecimento 
à todas as professoras e às organizadoras do evento! 
 

OCCULTUM SPECTACULUM 
Mas não foi só isso! Além da correria quase ininterrupta de práticas durante os dois 
dias, tivemos, na noite do sábado, o espetáculo Occultum Spectaculum, com um monte 
de performances maravilhosas. Como também me inscrevi para me apresentar, não 
consegui assistir praticamente nada durante o show – exceto uma espiadela aqui e ali, 
básica. BÃT, assim que a organização começou a publicar os vídeos em seu canal, corri 
para assistir todas! 
Mesmo com a temática voltada para o Dark Fusion e outros temas undergrounds, 
tivemos performances de todo tipo. Densas, intensas, delicadas, dolorosas, 
perturbadoras, místicas, ritualísticas. E sem distinção de “classes”. Dançaram juntas 

alunas, professoras, convidadas, inscritas de vários locais do Brasil.  
Apesar de não ser muito praticado em espetáculos afora, por consumir muito tempo, 
aqui tivemos, antes de cada apresentação, a narração do release da coreografia. A meu 
ver, é uma característica muito interessante a se incluir em um show, pois 
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frequentemente saber o contexto de uma performance muda bastante a percepção do 
espectador, que se torna mais apto a compreender e vivenciar o que as bailarinas 
querem expressar. 
Infelizmente não posso comentar cada uma das apresentações, mas garanto que vale a 
pena assistir todas! Não deixem de conferi-las no canal do evento no Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMw73GRZNken4wzKhRXR-
bc8erFvzHET4! 

 
 

LEVANDO PARA A VIDA 
Gostaria de finalizar esta resenha com um pouco do que o evento proporcionou para o 
meu Caminho pessoal. Obviamente, as amizades e experiência em geral com tanta gente 
maravilhosa. O conhecimento dos workshops, que não apenas melhoraram a minha 
dança, como serão ótimas ferramentas para que eu siga trabalhando o meu mundo 
interno, lidando com emoções, bloqueios, traumas e expressividade criativa. Devo dizer 
que foi uma honra aprender com Long Nu e Saba Khandroma, cujas presenças já eram 
em si hipnotizantes. A minha primeira tatuagem! Feita pela querida Ingrid Marina, e 
que ganhei no sorteio do evento. Por um triz não pude fazê-la, mas deu tudo certo! E 
enfim, a minha apresentação, que ficará marcada na minha memória por muito tempo, 
visto que foi a primeira vez que me arrepiei num leve êxtase em meio a uma 
performance! 
E que venha a próxima edição! 
 

 
 
 
Anath Nagendra – Gaúcha, camaleoa, eterna estudante, pesquisadora, 
bailarina, professora e coreógrafa de Danças Árabes, Tribal Fusion e Raja 
Yoga. Apaixonada por didática e as mais variadas formas e percepções da 
dança. Site/blog: anath.com.br 
 
 
 

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

MASHA ARCHER 
A mãe da filosofia do tribal 

 
Masha Archer costuma aparecer entre Jamila 
Salimpour e Carolena Nericcio-Bohlman na linha do 
tempo da história do tribal, tendo sido aluna de Jamila 
e professora de Carolena. Porém, muitos dançarinos – 
Rachel Brice, entre eles – acreditam que a ucraniana 
foi o verdadeiro divisor de águas entre a dança do 
ventre estilo cabaret e o que chamamos hoje de dança 
tribal, tendo consolidado sua estética e instituído o 
ideal de tribo e apoio mútuo que nos encanta e atrai, e 
do qual até hoje precisamos tanto. 

Masha foi aluna de Jamila Salimpour, mas, ao 
contrário do que muitos acreditam, ela nunca fez parte 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMw73GRZNken4wzKhRXR-bc8erFvzHET4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMw73GRZNken4wzKhRXR-bc8erFvzHET4
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do Bal Anat. Na verdade, ela teria ficado pouco tempo sob a tutela de Jamila antes de começar a 
dar aulas, o que leva algumas línguas mais ferinas a dizer que Masha só dançava por 
improvisação devido a nunca ter aprendido a coreografar. Fato é que o vocabulário de 
movimentos de Masha veio de Jamila. No entanto,Masha não fazia questão de um formato ou 
de uma técnica muito definida: assim como fazia com o figurino, ela incorporava à 
movimentação tudo o que lhe parecia bonito. Assim foi com a postura vinda do Flamenco. 
Masha conta que teve uma aluna que estudava Flamenco e se encantou com sua postura forte e 
elegante, adotando-a em sua dança. Até hoje essa postura caracteriza a dança tribal. 

Masha foi responsável pela maioria das inovações estéticas que caracterizam hoje o tribal. As 
calças gênio, o choli indiano, os xales, o uso de turbantes e a enorme quantidade de jóias étnicas 
– tudo isso foi instituído por Masha. Com o objetivo de empoderar as dançarinas e buscando 
sempre a beleza nos mínimos detalhes, ela tentou remover o caráter erotizado e de submissão 
feminina que a dança do ventre evocava no ocidente (e evoca até hoje), dizendo que pretendia 
devolver a dança às mulheres. Ainda a respeito das experimentações, Masha inovou utilizando 
outras músicas que não as tradicionais árabes em suas apresentações. Ela não fazia questão de 
um formato ou de uma técnica muito definida 

Além das mudanças no figurino, Masha fazia questão de que seu grupo, a San Francisco Classic 
Dance Troupe, dançasse apenas em palcos ou em locais onde fossem vistas como artistas: ela se 
recusava a dançar em restaurantes ou em clubes noturnos, por exemplo.  

Uma das mais importantes características da dança de Masha (que ainda não levava o nome de 
tribal) era a força advinda do grupo de mulheres. Nenhuma dançarina subia sozinha no palco: 
mesmo quando havia apresentações “solo”, havia um coro de dançarinas no palco: Masha era 

contra o sentimento de competição entre mulheres e fazia questão de que suas dançarinas se 
apoiassem incondicionalmente. A atmosfera acabava sendo se muita alegria e confiança, que 
contagiava tanto dançarinas quanto a plateia. Esta ideia de sororidade encantou a jovem 
Carolena Nericcio, sua aluna, que viria a desenvolver anos depois seu próprio formato de dança 
com base nos ensinamentos de Masha – o American Tribal Style®, ou ATS®. 

Masha Archer deixou a dança para seguir sua carreira de artista plástica e hoje é uma designer 
de jóias de renome, mas sua filha, Larissa Archer, estuda ATS® e se apresenta com o Blue 
Diamonds, grupo de alunos do FCBD®. 

 

 

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. 

 

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

TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO PARA O DARK FUSION 

Primeiramente, é uma honra escrever sobre o Dark Fusion novamente, desta vez para a 
segunda edição da revista Tribalizando, onde traz as práticas vividas por bailarinos(as), 
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matérias importantíssimas que auxiliam não só pessoas do mundo da dança, mais 
também da arte como um todo. 
O Dark Fusion possui o aspecto peculiar com relação às demais ramificações do tribal, 
que é a sua característica teatral, até por que o mesmo é considerando theatrical 
bellydance, a arte da dança voltada para teatro, em construção de personagens sombrios 
ou que interpelam o mundo do imaginário com as conturbações vividas no cotidiano. 
 
A personalidade do bailarino, diz muito sobre o estilo que o mesmo tem mais facilidade 
de se afinar, bem como seu subconsciente. No universo do tribal é de grande valia o 
estudo de no mínimo seis meses em determinado estilo. Pois auxilia no campo do 
conhecimento e da vivência, ou seja, não é apenas dançar o estilo, mas, estudá-lo, e 
observar como se procede a filosofia de vida do mesmo e das pessoas que a englobam. 
 
O Dark Fusion é um estilo muito subjetivo, precisa que sua base tenha características 
específicas principalmente se for com base na dança do ventre e no American Tribal 
Style (pois sem o mesmo não pode ser considerado tribal), tendo em vista que nada vem 
do nada e sim de pesquisas e muito estudo. 
Citado de forma sucinta no parágrafo acima, a importância de ser ter uma boa base, é de 
bom tom, atentar para as estruturas, formando assim uma pirâmide. As estruturas são 
justamente as técnicas de aplicação para a face, corpo e alma. 
Pode onde começar ou como aplicar a técnica? 
Abaixo estão algumas das técnicas que servirão para a desenvoltura do estilo proposto: 

 Sempre escolher um personagem e buscar sobre o mesmo através de vídeos, 
escritos, cultura relacionada, período cronológico em que o personagem teve sua 
história; 

 Ser platéia e claro observar detalhes não só corporais, mas principalmente faciais 
de outros bailarinos; 

 Viver na arte como um todo, assistindo peças teatrais, participar de oficinas de 
linguagens corporais, assistir novelas observando principalmente o aspecto 
dramático, visto que o dark é drama e suspense. 

 Aulas regulares com professores de dança tribal; 
 Ter espelho grande ou de médio porte para a projeção de face, corpo e espaço. 

 
Após algumas dicas de como começar, vamos dar continuidade para formar a nossa 
pirâmide. Abaixo o quadro comas dicas que montam a estrutura da pirâmide. 
 
 
 

      CORPO         FACE ALMA 
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1- Alongamento 
(resistência, força nos 
músculos e 
principalmente na base 
que são os pés) 
Pelo menos trinta 
minutos por dia; 

1- Trabalhe a face 
tendo como 
referência os 
sentimentos: raiva, 
alegria e tristeza; 

1-Visite lugares como 
teatros antigos, igrejas 
católicas de período 
barroco, clássico, 
renascentista e etc. 
Cemitérios, hospitais, 
manicômios, em resumo 
lugares onde se possa 
extrair do seu eu o 
sentimento necessário para 
dar alusão ao que se vai 
viver no palco; 

2- Espaço, tenha um 
espaço real (ex: uma 
sala ou um quarto, 
onde você possa se 
movimentar 
lentamente ou 
rapidamente; 

2-O espelho é seu 
fiel amigo no 
primeiro momento, 
pois você ira 
precisar treinar 
molduras faciais, 
pois ela no dark é 
quem vai dar vida 
ao estilo e 
personagem; 

2-trabalhe a mente onde o 
personagem viveu ou se 
ainda se presencia na 
cidade (ex: Bonecas, 
palhaços, personagens de 
desenhos animados como 
bruxas, fadas, sereias, 
espíritos, bailarinas de balé, 
etc) 

3- Comecepor 
movimentos lentos 
sentindo os pés; 

 

3-Treine os 
movimentos que 
você gostaria de 
colocar com base 
nas técnicas de 
dança tribal 
(indiano, flamenco e 
ventre) e claro 
contemporâneo 
(corpos girantes). 

3-Busque imagens para te 
ajudar a visita mental do 
lugar, imaginando sempre o 
como seria; 

4- Depois imagine seus 
braços como uma 
grande extensão do 
corpo e que ele 
possa tocar onde 
você quer sem a 
necessidade de você 
tocar no objeto ou 
no espaço desejado. 

4-Escolha o momento em 
que o personagem vai 
chegar ao clímax na 
expressão facial, isso claro, 
leve em consideração a 
música que você escolheu e 
ao seu personagem. 

4-Busque momentos da sua 
vida em que houve perdas e 
por motivos x você se 
retraiu e precisa em um 
certo momento soltar tudo 
aquilo que te machucou 
(ex: perdas familiares ou 
amigos) 
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5- Feche os olhos ou 
aprenda a treinar 
num espaço com 
pouca luz para 
vivenciar o interior 
de sua projeção 
mental; 

5-Depois se desapegue do 
espelho. 

5-Busque no eu o que te 
incomoda e o que você 
gostaria realizar. 

6- Escolha o 
personagem e o 
projete na mente. 
Trabalhe ele nos 
braços e pés, deixe a 
música falar através 
de você. 

6-Crie a coreografia, depois 
que estiver seguro, comece 
a deixar a face se expressar 
em momentos da música 
que mais te chamam a 
atenção e onde o seu eu se 
transporta naquele dado 
momento; 

6-Quando a musica é 
escolhida lapide com o 
corpo e mostre tentando 
passar o que sente, coloque 
na face frustrações, pense 
no momento como se fosse 
o último em que você vai 
subir no palco e que a sua 
oportunidade é única de 
mostrar ao público a que 
tribo você pertence e o que 
se passou durante o 
percurso se foi raiva, 
alegria, o que mais ajudou 
ou não;  

7- Música 
melancólicas de 
fundo ou não, pois o 
bailarino (a) precisa 
entender que o 
silêncio também é 
música, logo ele é 
ensurdecedor. 

7-Massageie o rosto, use 
escovas ou acessórios que 
ativem as células do corpo, 
como por exemplo: 
escovas, tecidos molhados 
ou mornos, maquiagem 
pesada ou leve, limpeza de 
pele, as próprias unhas para 
riscar levemente o rosto 
tanto em formas circulares, 
horizontais e verticais. 
Tudo isto ajuda a “soltar” a 

expressão da face. 

7-Tudo o que foi feito 
merece o seu máximo, não 
use só de improviso, mas, 
viva com a alma; não é só o 
movimento mais o que ele 
o seu corpo tenta ou tentava 
a tanto tempo falar. 
Dança é alma, é vida 
independente do estilo. 
Deixe a sua alma ousar! 

 

As técnicas usadas acima, servem tanto ao estilo Dark, bem como a outros estilos, pois 
a dança é uma arte e arte é sentimento. Todo e qualquer sentimento tem expressão.  
Dicas simples, mas, que fazem grande diferença no palco, tanto por trás dele quanto 
estando no mesmo vivenciando o momento. 

Agradeço as fundadoras deste projeto belíssimo pelo convite, que para mim é uma 
honra poder escrever sobre o que eu faço enquanto bailarina, aluna e professora de 
dança, de um estilo que vem repercutindo mais e mais, mas, que infelizmente em alguns 
ambientes de dança, ainda causa determinado impacto. 
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Espero ter contribuído com um pouco da minha vivência para o aprendizado de cada 
um, pois na arte somos eternos aprendizes.O simples também leva a perfeição! 

 
Bárbara Suênia, bailarina, professora de Dança do Ventre e Tribal 
DarkFusion em João Pessoa, PB. Ex-integrante da Cia Lunay – PB.  
Por duas voltas protagonizou Salomé a Paixão de Cristo em JP. 
Escreve para o site EleniSymban.eu e-mail para contato shows, 
seminários e aulas particulares:barbarasuenia5@gmail.comfanpage : 
Bárbara Suênia.  

         

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
REFLEXÕES SOBRE O SER “CONTEMPORÂNEO” NA DANÇA TRIBAL  

 
A dança Tribal é considerada uma dança étnica contemporânea. Tem em seu cerne 
muitas danças orientais e várias fusões de alguns elementos culturais. Venho sugerir 
uma reflexão sobre a consciência da amplitude do que é ser uma dança contemporânea e 
de nosso corpo. Esta dança trabalha com o que é ser plural, pois agrega-se muitas 
formas de danças culturais, e através dessas linguagens, atinge-se uma enorme liberdade 
criativa. Jamais podemos deixar de olhar essas raízes e com muito respeito tratar todas 
essas diferenças étnicas, que graças a um contexto social de globalização tivemos 
acesso a essas singularidades. É ainda importante ressaltar que sempre que as danças 
étnicas são retiradas de seu contexto cultural e social, elas são modificadas de alguma 
maneira. Nesse contexto a dança tribal nasce de origens étnicas,que foram agregadas de 
maneira modernizada ao nosso mundo contemporâneo. 
A dança, através de diversas formas simbólicas, permite materializar o movimento da 
vida, e, por isso, adquire diferentes formas, ritmos e intensidades conforme a época, as 
influências culturais e as tendências pessoais. Historicamente, a dança contemporânea 
nasceu a partir da quebra de verdades estabelecidas sobre o conceito de dança e da 

mailto:barbarasuenia5@gmail.com
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transgressão aos modelos considerados ideais. A dança da contemporaneidade está 
condenada ao “tudo é possível”, que flui por meio das diferenças, sejam elas 

consideradas positivas ou negativas.  
É preciso estar sempre alerta, pois o gostar das diferenças, que já se tornou um jargão 
artístico, significa que ao se deparar com o diferente possa-se considerar sua existência 
e o seu direito à expressão e ao mercado profissional. Afinal, em nosso ambiente atual, 
onde a dança tribal está em evolução, quem detém a verdade sobre o que é a “boa 

dança” ou sobre o que tem ou não propriedade? 
No entanto, são por estas brechas que circulam as contradições que geram os 
desacordos, as insatisfações pessoais e a falta de liberdade criativa, num espaço que 
tem, historicamente, se afirmado pela possibilidade mais livre de expressão. Nós seres 
humanos temos em nós sempre o julgamento, principalmente ao que é novo e 
desconhecido, isso se aplica tanto para nós que dançamos, quanto para os espectadores. 
A contemporaneidade desafia o artista atual a viver em movimento, por meio de seu 
corpo, sua conduta e conceituações. Não se espera com isso alcançar a paz absoluta, ou 
a plena concordância dos diversos setores da dança. A polêmica e a contradição também 
fazem parte do universo contemporâneo. Vivemos o presente, mas ainda temos, 
simultaneamente, desejos que remetem ao passado e outros que apontam para o futuro. 
A dança tribal vive este desafio de transitar no limiar entre o estabelecido e o provisório, 
entre a institucionalização e a liberdade criativa, entre a repetição e a diferença. Esta 
opção significa um passo arriscado que impõe uma constante revisão de valores. No 
entanto, para que a dança possa continuar a existir ancorada na contemporaneidade, 
deve mergulhar nesse risco, aceitando e valorizando as diferenças, não apenas no 
discurso verbal, mas na ampliação do mercado para todos. 
Atravessamos um período histórico de impasses tão ou mais intensos quanto os vividos 
no início do século XX. Estamos novamente diante da eminência de novas guerras 
mundiais, sofrendo o intenso processo de desumanização das relações sociais, com 
níveis elevados de pobreza, falta de informação e intolerâncias culturais. Por outro lado, 
observamos o crescente aperfeiçoamento e modernização tecnológica, o acelerado 
avanço de conquistas cientificas em vários setores, entre outros aspectos. 
Neste contexto, a dança da contemporaneidade tem se mostrado fundamental no sentido 
da revalorização do homem e de sua humanidade, bem como de sua autoria e de sua 
liberdade de expressão.  
A dança dependendo de como seja utilizada, pode vir a tornar-se uma prática 
desestabilizadora de sistemas autoritários de poder. Assim, as novas possibilidades de 
movimentos trazidos pela dança tribal, contam também com a possibilidade de inventar 
um outro imaginário, uma outra forma de se relacionar com a vida e com o mercado de 
trabalho, além de novos valores para a arte e para a humanidade. 
A dança tribal traz a filosofia do ubuntu, e através disso podemos sim nos relacionar de 
maneira diferente com os outros e com o mundo ao nosso redor. Isso explica por que o 
estímulo à conscientização por intermédio do corpo e da dança de caráter criativo 
podem causar tantos desconfortos aos sistemas sociais e às unidades institucionais 
estabelecidas.  
Apesar de todas as contradições do mundo contemporâneo, ele também está em 
transformação e clama por mudanças, o que talvez explique a penetração cada vez 
maior da dança nos diferentes setores sociais. 
Ao conscientizar nosso corpo através do movimento, da dança, começamos aos poucos 
a nos tornar mais sensíveis. O corpo é o referencial mais imediato e concreto como 
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instrumento de comunicação do homem no mundo. É por meio de nossos corpos que 
recebemos e emitimos informações, de fora e de dentro de nós.  
Nossos corpos são diariamente embalados pela engrenagem da produção, tragados pelo 
ritmo das grandes cidades, pressionados pela mídia e sem tempo para o que realmente 
traz felicidade.  
O homem contemporâneo sucumbe ao estresse, ansiedade, insônia, fadiga crônica, 
pânico, depressão, se automedicando e muitas vezes utilizando entorpecentes. Esse 
embate diário transforma nossos corpos deixando-os enrijecidos e insensibilizados. 
A conscientização corporal não é psicologia, doutrina religiosa ou fisioterapia, mas sim 
uma reorganização postural. Seu princípio é a atenção para com as sensações, a 
dinâmica, a postura, a tonicidade e o equilíbrio do corpo. 
O “re-despertar” da sensibilidade do corpo, relembra os nossos corpos da realidade, e de 

como podemos nos relacionar com ele de outra maneira, e não simplesmente se entregar 
ao enrijecimento. 
Trouxe essas reflexões, pois observo muito em sala de aula, que a dança tribal precisa 
de muito mais para ser reconhecida como tal, e o quanto a consciência corporal que ela 
traz transforma a vida dos alunos. Por isso é necessário embasamento teórico muito 
esclarecido, para que essa dança possa evoluir no Brasil, e possa ser vista como um 
trabalho sério de “re-sensibilização” das pessoas nesse mundo. Compreendendo que a 

dança tribal é muito mais do que um figurino rico, adornos étnicos que muitas vezes não 
possuem o real reconhecimento da cultura onde está inserido. Que o termo étnico se faz 
presente, mas o contemporâneo é o que vivemos em nossos corpos diariamente. Que 
seja dado o devido valor as singularidades étnicas, e que elas possam nos ensinar a viver 
e vivenciar nossos corpos de uma maneira mais plural com o universo. Que a dança 
tribal seja mais que uma disputa de egos, e sim uma arte educadora de todos, para que 
todos possam aprender e desmistificar essa dança tão preciosa. 
 
 

 
 

Jamille Berbare estuda a dança tribal desde 2003 e ministra aulas 
há 7 anos. Formada em Educação Física pela UNESP, realizou 
um grande sonho em 2016 abrindo o Espaço Artístico Cultural J 
em Ribeirão Preto. Trabalha também com tatuagens e artesanatos 
tribais. Acredita na transformação de vidas através da arte.“ A 

arte de ser tribo, ser todos e ser um! ” 
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O que vocês irão ler aqui está mais para um testemunho que para um histórico do Tribal 
no Rio de Janeiro propriamente dito. Escrevo sobre o que vi mudar desde que iniciei 
meu estudo desta modalidade de dança. 

Há dez anos, ou pouco mais que isso, “caí de pára-quedas” na sala de aula de Nadja El 

Balady em 2006 – lá se vão dez anos! - enquanto fazia meu projeto final para faculdade 
de Design, precisamente quando ela começava seus estudos práticos de Tribal. Digo 
estudos práticos de Tribal, pois para tudo na vida tem uma primeira vez. E lá estávamos 
eu, Juliana Tempone, Lucelle Le Fay e Luciana Garcia quando ela produziu sua 
primeira coreografia de Fusão Tribal Afro Brasileira. 

É interessante observar como é fácil classificar o que fizemos então. Naquela época o 
que acontecia é que simplesmente ninguém (!), ou quase ninguém sabia o que é 
EstiloTribal – como surgiu, quem inventou, de onde é isso mesmo? ATS? Nunca tinha 
ouvido falar. Lembro-me de Nadja perguntando: “vamos levar uma coreografia de fusão 

para o Lumina Qamar? Quem topa? E cada uma das meninas empolgada se aproximava 
dizendo “eu, eu topo!” e quando todas se viraram na minha direção eu disse: também 

topo! Mas o que é Lumina Qamar?... 
Simplesmente um dos mais importantes festivais de Dança do Ventre no Rio de Janeiro 
(!) do qual nenhuma das “curiosas”, com quem pensei estar aprendendo a dançar antes, 

me falou. Sim eu era aluna iniciante de Dança do Ventre e de Tribal. E tive um choque 
de realidade justamente ao levar aquela proposta tão inovadora ao mundo da Dança do 
Ventre, ao qual estava sendo apresentada naquele momento. 

As mudanças com relação à internet tiveram seu papel nisso como em tudo que 
envolvesse acesso a informação de outros cantos do mundo. Nestes dois primeiros anos 
começamos a ver diversos vídeos de grupos como Ultra Gypsy, Blacksheep, The Índigo 
e Fat Chance Belly Dance. É claro que ver não é entender e isso gerou confusão. A 
movimentação e curiosidade a respeito deste novo estilo aumentaram, o questionamento 
aumentou.  
Entre as idas e vindas de poder e não poder fazer aulas continuei em boa parte da minha 
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ignorância, como a maioria das pessoas, a respeito das questões acima citadas, mas 
seguia com os estudos. Estive presente aos Workshops de Tribal Fusion e Gipsy Fusion 
com Kaeshi Chai, durante o Encontro Internacional Bele Fusco de Dança do Ventre 
2008, por exemplo, no qual conheci a fusão com danças urbanas - basicamente Street 
Dance. Houve também a Imersão de Tribal Fusion com Sharon Kihara, da qual Nadja 
participou, neste mesmo ano. 

Especialmente em 2009 tivemos acesso ao ATS a partir da vinda de Isabel de Lorenzo e 
do primeiro Tribes Brasil – primeiro festival de tribal do Rio de Janeiro - realizado por 
Nadja nas dependências da ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial), na Lapa. 
Juliana Tempone e eu fizemos uma coreografia de fusão com flamenco. E nesta ocasião 
estudei pela primeira vez com Kilma Farias. 

Daí mudaram as perguntas um pouco: existe Tribal, Fusão Tribal e nem toda Fusão é 
Tribal... O ponto ali era o que está certo e o que não está? Já que não é “qualquer coisa 

que se queira fazer”. É claro que a questão permanece ainda para muitas(os), porém 

tínhamos uma urgência de saber quase palmável. Talvez por isso o espírito de união 
fosse maior, estávamos todas no escuro, nos apoiávamos umas nas outras, 
compartilhávamos o que surgia e a troca com pessoas de vários lugares do Brasil foi 
excelente. 

A partir daí nos cabia estudar, estudar e praticar. 

Durante este período houve várias iniciativas e apresentações admiráveis feitas por 
alunas e professoras, algumas das quais vi de perto em espetáculos como Alternativa 
Oriental e festivais dedicados somente a Dança do Ventre, nos quais houve 
gradualmente mais abertura. 

Vieram os Festivais de 2010, Campo das Tribos em SP, Tribal Extreme em João Pessoa 
e o segundo Tribes Brasil. Do qual participei da organização, como aluna 

e expectadora – exceto por cantar durante um show mais que espontâneo no corredor do 
Teatro Marista. Houve apresentações maravilhosas e o lindo espetáculo Tribal Gênese 
(da Cia de dança Caballeras e banda C.O.M. Fusion). Aqui vi os resultados de estudo de 
tantas pessoas talentosas, pude conhecer de perto o trabalho da Mariana Quadros, 
estudar novamente com Kilma, foi outra troca de experiências fantástica. 

Mas havia uma mudança no ar – como sempre há. Se eu tivesse de apontar quando foi 
que começou a divisão entre as bailarinas que dançam Tribal Fusion, ou só Fusion, ou 
apenas ATS, diria que foi por aí. A partir daí, sabendo do que se tratava o Tribal – ao 
menos um pouco – as pessoas passaram a escolher o que e como dançar, o que e como 
ensinar e evoluir e suas danças. 

O que foi determinante para vinda da convidada internacional no ano seguinte ao 
Festival Tribes. O enorme interesse de professoras e alunas (consequentemente) pela 
teatralidade e força do Dark Fusion resultou na primeira visita de Ariellah Aflalo ao Rio 
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de Janeiro. Ainda guardo as impressões dela sobre vida, sobrevivência e intenção na 
dança. E também para realização do Carpe Noctem que teve participação inesquecível 
da Cia Shaman Tribal com sua coreografia “Carcará”. 

A qualidade da dança tribal no Brasil havia melhorado e muito. Entretanto, percebi que 
muitas colegas de Dança do Ventre tomaram o Estilo Tribal apenas pelo Dark,com o 
qual não se identificam, ou se atraem. Neste período estava me dedicando mais à Dança 
do Ventre no Curso Profissionalizante. O que não me afastou do Estilo Tribal, continuei 
em aulas regulares no Oriental Studio de Dança, aprofundando o conhecimento de ATS 
e entendendo-o como o vocabulário básico a partir do qual se constroem todas as fusões 
tribais. E isto me trouxe de presente minha primeira turma de dança e a formação do 
Loko Kamel Tribal Dance – que ainda não tinha nome - em 2013. O foco em festivais 
dedicados ao Tribal “migraram” do Rj para SP, no sudeste. A movimentação diminuiu 

um pouco no Rio de Janeiro creio – e isto é exclusivamente minha opinião – pela visão 
equivocada do tribal apenas como Dark fusion. O que, em São Paulo, surtiu efeito 
contrário. Maior interesse e procura, não apenas pela vertente Dark. Tanto que tivemos 
a vinda de Rachel Brice em Março de 2014, no Shaman’s Fest e da própria Carolena 

Nericcio junto com Megha Gavin em 2015 para o Campo das Tribos. 

Apesar da maioria das dançarinas do ventre ainda ignorar o significado do Estilo Tribal, 
- ao menos aqui no Rio de Janeiro - o trabalho dedicado de professoras como Nadja El 
Balady, Lucielle Lê Fay, Aline Muhana, Camila Middea e eu - humildemente me incluo 
neste grupo – tem apresentado a beleza, diversidade e qualidade pertinentes a esta 
modalidade de dança. O que felizmente cria oportunidades e ocasiona a renovação de 
interesse sobre a mesma. Estamos concentrando nosso trabalho no aumento da 
qualidade de nosso ATS e construção coreográfica nas fusões tribais. Creio que em 
breve teremos excelentes novidades na cena tribal carioca. 

Permaneço como testemunha e aprendiz, embora cada vez mais consciente de ser 
também agente nessa transformação. 

 

 

 

Dária Lorena 

Sou dançarina e instrutora de Dança do Ventre e Estilo Tribal há mais de 3 
anos, praticante das mesma há mais de 10 anos. Designer e ilustradora por 
primeira formação e eterna amante do trabalho de criatividade construtiva 
em qualquer campo, embora especialmente no artístico. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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A INFLUÊNCIA DO FOLCLORE ÁRABE NA FORMAÇÃO DO ESTILO 
TRIBAL 

Ao abordar este tema precisamos mergulhar na história da dança do Ventre e sua evolução tanto 
no Egito quanto nos Estados Unidos. É preciso viajar no tempo. É preciso retornar à década de 
70 e tentar, através dos escritos e de imagens, compreender o processo criativo de Jamila 
Salimpour e Masha Archer, duas grandes referências do período que vamos considerar “Pré 
Tribal”. É preciso considerar a mentalidade das dançarinas da época e a cultura vigente na 
Califórnia da década de 70.  
Perceber a diferença entre a Dança do Ventre popular/folclórica, advinda do deserto e a Dança 
do Ventre que evoluiu para o glamour urbano da tela do cinema e do show business é 
fundamental para entender a diferença entre os estilos da Dança do Ventre do século XXI. 

A evolução da dança do ventre no Egito, desde o final do 
século XIX até hoje em dia, traz a transição da dança 
popular egípcia (tipicamente ghawazee e beduína) em 
uma dança cênica, fusionada e glamorosa. Uma dança 
totalmente voltada para entreter a sociedade urbana, 
consumidora de cinema, frequentadora da vida noturna, 
com gostos cada vez mais refinados e europeizados. 
Encontramos nos filmes antigos algumas referências à 

cultura rural no Egito, incluindo suas danças e músicas, 
mas geralmente estas já eram apresentadas de forma estilizada tanto em concepção musical, 
como em coreografia. Esta dança, que evoluiu para o estilo egípcio moderno, que possui grande 
mercado de show business e se espalhou mundo a fora no final do século XX, é a inspiradora do 
estilo cabaré americano, entre outros. 
A Dança do Ventre base, de raiz é aquela ligada às danças populares e 
folclóricas de países do Norte da África e oriente Médio e são conectadas 
aos hábitos dos povos do deserto e têm origem milenar. Falamos dos povos 
nômades, de beduínos, berberes e ciganos. As ciganas ghawazee egípcias, 
mesmo tendo já há muitos séculos se estabelecido em cidades, têm no DNA 
da sua arte a estética desenvolvida ao longo das migrações pelo deserto e 

intercâmbio com estes outros povos. As 
movimentações femininas de povos da região do 
Magreb, como a dança das Ouled Nail1, danças 
populares tunisianas e apresentações nos mercados 
populares são inspirações estéticas para o que vamos 
chamar de “dança do deserto”. Uma dança não “refinada” no sentido 

urbano da palavra, que usa elementos de seus povos, de suas vilas, de 
suas tradições mais antigas.  
JamilaSalimpour era dançarina de dança do ventre do estilo chamado 
“Cabaré americano”. Vamos tentar entender o que é isso em poucas 

palavras.... As primeiras apresentações de dança do ventre, nos Estados 

                                                             
1Ouled Nail é uma tribo Berbere da região do Magreb, nas montanhas do Atlas na Argélia. Sua tradição 
ainda é matriarcal e têm na dança sua maior fonte de renda. 

Samia Gamal - Golden Age era 

Ouled Nail 

Jamila Salimpour 
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Unidos, aconteceram no início do século XX. Em um ambiente estrangeiro, dificilmente a arte 
se mantém pura, especialmente se a ela for agregada o talento natural que os americanos têm 
para show business e comércio. A dança do ventre coube naturalmente nos espetáculos de 
cabaré e não demorou para que as americanas aprendessem a dançar e o show encontrasse um 
formato adequado para o gosto público local. Temos que o estilo “Cabaré Americano” evoluiu 

ao longo do século XX em um ambiente multiétnico (devido a inúmeras imigrações de povos do 
oriente), com mentalidade artística inovadora e voltada para o comércio com o público 
americano. 
Mediante este contexto, retornamos à Jamila. Entre as décadas de 50 e 60 manteve contato com 
diversas dançarinas egípcias, turcas e armênias. Com elas aprendeu muito de seu vocabulário de 
movimentos. Ao se casar com Ardeshir Salimpour, pai de Suhaila, foi proibida por ele de se 
apresentar publicamente e foi quando começou a dar aulas. Sendo uma das primeiras 
professoras de dança do ventre nos Estados Unidos, Jamila compilou todo o seu conhecimento 
dos movimentos de diversas culturas e criou um mecanismo onde as americanas pudessem 
acessar a técnica da dança de forma racional, para que pudessem compreender e transformar em 
movimentos. Adaptou, estabeleceu padrões para os toques de snujs e criou terminologias, deu 
nome para os passos, muitos deles conhecidos por nós ainda hoje em dia como “oito maia” ou 

“hip drop”. Ela organizou os movimentos de acordo com as etnias de origem e é neste ponto em 

que finalmente chegamos ao objeto de observação deste artigo.  
Segundo Shareen El Safy, no artigo “Shaping a Legacy: A New Generation in the Old 
Tradition” As famílias de classificação de movimentos cridas por Jamila os dividia em 

“Tunisian, ” “Algerian, ” Moroccan, ” “Egyptian, ” e “Arabic. ”  Significa que a movimentação 
de quadril ensinada por Jamila possuía características étnicas baseadas em danças populares 
regionais, não só nas apresentações de espetáculo ou nas dançarinas do cinema da chamada 
“Golden Age of Egyptian Belly Dance. 
 

 
Jamila Salimpour                          Berbere marroquina                     Egípcias Ghawazee              Dançarina Bal Anat 
 
Esta influência se torna cada vez mais evidente à medida em que ela estrutura as apresentações 
do grupo “Bal Anat” na “The Renaissance Pleasure Faire. ” Criado em 1968, o grupo 
combinava apresentações inspiradas no folclore tunisiano e magrebino com performances 
típicas de cabaré americano, com uso de acessórios como véus e espadas. A própria Jamila se 
encaixava nos shows sempre com lindos trajes folclóricos e maquiagens típicas das Ghawazee 
ou Ouled Nail. As bijuterias, os turbantes, os vestidos, toda uma estética de figurino e 
movimentação baseadas em etnias do norte da África, na região do Saara. A própria concepção 
cênica lembra as apresentações nos mercados populares de Marrakesh: Músicos em trajes 
folclóricos tocando ao vivo, dançarinas no palco formando um cenário vivo, o uso de acessórios 
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folclóricos como cestas, jarros e mesmo serpentes. Estes elementos traziam às apresentações do 
grupo um aspecto exótico, muito valorizado. Com certeza, um grande diferencial no mercado de 
dança do ventre da época. 
Nos vídeos do grupo Bal Anat, analisando com cuidado, é 
possível perceber as duas influências, sendo, porém, tudo 
considerado “Belly dance”. Para nós é importante 

compreender que nenhuma delas, Jamila Salimpour, Masha 
Archer ou Carolena Nericcio, precursoras, ou mesmo 
criadoras, do que veio a se chamar Estilo Tribal, nenhuma 
delas deixou de considerar o próprio trabalho como Dança do 
Ventre. Dança do ventre, para todos os efeitos, é de onde veio, e o que define a linha estética do 
que é e do que sempre será, se não perder a sua essência. 
 

Vídeo Bal Anat – Influências Tribais X Cabaré Americano - https://youtu.be/XRMeKzZ8ZNI 
 

Ainda sobre o Bal Anat e o trabalho de Jamila, vamos encontrar ali diversos elementos como 
vocabulário de movimentos, toques de snujs e padrões ainda utilizados como a base do Tribal. 
A maioria baseados em danças Ghawazee e Ouled Nail. Vale considerar que Ciganos, Beduínos 
e Berberes são povos divididos em diversas etnias, tribos e clãs, e que têm costumes e idiomas 
próprios. Embora, hoje em dia, sejam de maioria muçulmana, as tribos mantêm suas tradições 
da melhor maneira possível, apesar das inúmeras dificuldades de sobrevivência apresentadas 
nos dias de hoje. São considerados verdadeiramente tribais assim como seus costumes, suas 
músicas e danças. 
 

Vídeo Danseuse dês Ouled Nail (Algérie 1901) - 
https://www.youtube.com/watch?v=TcLVt53XiJ8 

Vídeo Banat Mazin  Ghawazee - https://www.youtube.com/watch?v=2w7r5smEGb8 
 
Segundo consta em diversos textos sobre a história do Tribal, Masha Archer foi aluna de Jamila 
Salimpour e criou o seu próprio grupo, que dirigiu por 15 anos: A San Francisco Classic Dance 
Troupe. Em sua trupe, Masha pôs em prática muito da estética Bal Anat para figurino e dança, 
trazendo, porém, alguns diferenciais. A percepção é a de que ela derruba de vez algumas 
fronteiras culturais dentro da dança oriental e busca novos elementos em que se inspirar como o 
Flamenco, por exemplo, agregando flores, xales e pandeiros, bem como uma postura bastante 
altiva para a dança. É dito pela própria Carolena que no trabalho da San Francisco Classic 
Dance Troupe já existiam conceitos como o de formação, de coro e “feature” e que esta linha 

de trabalho foi levada por ela como base para as criações do grupo Fat Chance BellyDance® e 
que foi largamente ampliada e aprimorada ao longo do tempo de experimentações e que resultou 
na linguagem corporal que hoje chamamos de American Tribal Style®. 
 

Vídeo Masha Archer e S F Classic Dance Troupe - https://youtu.be/YyEWFQhp2C4 
 

https://youtu.be/XRMeKzZ8ZNI
https://www.youtube.com/watch?v=TcLVt53XiJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2w7r5smEGb8
https://youtu.be/YyEWFQhp2C4
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O Estilo Tribal de Dança do Ventre, por tanto, captura a 
estética de vestimenta e movimentação das danças do 
deserto e produz um estilo novo e adaptado ao gosto 
ocidental com referências étnicas diversas que se 
combinam de maneira inusitada com apelo exótico e 
artístico. Com raízes tanto em danças tribais ancestrais 
como no pensamento libertário da das décadas de 60 e 70, 
o Tribal traduz um desejo de retorno à uma comunidade imaginária, feminina, livre, feliz e que 
encontra na dança sua maior celebração e união. Isto tudo muito bem elaborado, estruturado, 
organizado e divulgado por Carolena Nericcio e suas seguidoras que souberam bem 
comercializar e difundir pelo mundo este trabalho que se desdobrou no Tribal Fusion e o mar de 
possibilidades estéticas contemporâneas que surgiram a partir de então. 
 
 

Nadja é graduada em Dança e se dedica há 20 anos a 

estudar danças orientais. É referência na formação 

profissional em Dança do Ventre e estuda Tribal desde 2005. 

Produtora do primeiro festival de Dança Tribal do Brasil: 

“Tribes Brasil”. Nadja é FatChance BellyDance® Sister 

Studio e estudou com grandes nomes do Tribal Fusion como 

Rachel Brice, Rose Harden, Zoe Jakes e Sharon Kihara. Uma 

das pioneiras da Fusão Tribal Brasileira, Nadja hoje é 

Diretora do Oriental Studio de Dança e do grupo Loko 

Kamel Tribal Dance no Rio de Janeiro. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 

 



35 
 

 

ENTREVISTA COM KILMA FARIAS 

1- Quando e como aconteceu sua 
relação com o Tribal Brasil?  
Veio de uma necessidade, de não haver na 
época na cidade de João Pessoa um 
profissional que ministrasse aulas de Tribal 
Fusion. Em 2005 eu trouxe a Shaide Halim e 
o Fernando Reis a João Pessoa para 
ministrarem workshop de Tribal; e eles já 
desenvolviam o que chamavam de estilo 
Tribal Brasileiro, onde utilizavam 
sonoridades de músicos daqui do Brasil, mas 
com uma pegada indiana como, por exemplo, 
a banda Pedra Branca. Compreendendo que a dança Tribal articulava diversas danças 
étnicas, pensei em utilizar o repertório de movimentos que eu já possuía das danças 
populares e afro-brasileiras, assim como convidar mestres da cultura popular para 
ministrarem oficinas no âmbito dos ensaios do nosso grupo. A partir disso iniciamos um 
processo coreográfico e não me senti à vontade para chamar de Tribal Fusion, nem de 
Tribal Brasileiro, porque partia de outro formato de processo criativo, bem particular. 
Então resolvi chamar de Tribal Brasil. 
Nosso primeiro trabalho em Tribal Brasil é apresentado em 2006, De corpo e alma, com 
influências das danças afro de trabalho, onde Luíza Regina e Verônica Alves foram 
nossas colaboradoras. 
2- Como surgiu a Cia Lunay ?  
Em abril de 2003 eu precisei colocar um 
nome no meu grupo de alunas com as 
quais montei “Dança do Ventre: Da 
Energia ao Movimento”, 

espetáculo que lançou meu livro 
homônimo, pela Editora 
Universitária da UFPB, e que, na 
ocasião, Lunay me pareceu agradável, 
sugerindo uma hibridação de 
Dolunay (lua cheia em turco) com Luna 
(lua para diversos países latinos). 
 Unir oriente e ocidente sempre foi 
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uma tarefa que assumi como missão e que deixo de herança para a Lunay e para quem 
curte o Tribal Brasil. 
3- Qual o processo de escolha para integrar a Cia Lunay?  
Algumas vezes fazemos audição, outras vezes é através de convite direto, por perceber 
na bailarina as qualidades que apreciamos como um corpo disponível, sensível, movente 
em todas as expansões do ser, plural e com aptidões técnicas da dança Tribal como 
isolamentos, limpeza dos sinuosos, boa compreensão de espaço e consciência de grupo, 
responsabilidade com o todo, interesse pelas danças populares e afro-brasileiras, uma 
personalidade própria ao dançar, entre outras. 
4- Fale-nos sobre o surgimento e o significado da Caravana Tribal Nordeste.  
A Caravana surge em 2010 de uma conversa da Bela Saffe comigo em São Paulo, pois 
ela também hibridizava com danças populares e afro-brasileiras. Em seu surgimento, o 
objetivo principal era fomentar o desenvolvimento e disseminação dessa forma de 

pensar o Tribal, com uma identidade 
nacional. Convidamos Alê Carvalho e 
Cibelle Souza para juntamente com seus 
grupos fundarmos um evento itinerante 
onde trocaríamos nossas experiências. A 
princípio 4 estados: Paraíba, Bahia, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte. Com o 
desenvolver do processo a Caravana foi 
abrindo para outras linguagens em Tribal. 
Hoje em dia a Caravana não aborda apenas 
as pesquisas com Tribal Brasil, mas todas as 
formas de expressão são bem-vindas. Bela e 

Cibelle também se desligaram da coordenação da Caravana para produzirem eventos 
próprios que têm contribuído massivamente com a formação do Tribal no Brasil, 
trazendo grandes nomes internacionais. 
Em 2015, novas parceiras entram para gerir a Caravana conosco, Trupe Mandhala da 
Bahia e Alinne Madelon de Fortaleza. O objetivo hoje está focado nas trocas de saberes 
proporcionadas pelos workshops que ministramos umas às outras com participação de 
grande público que sempre comparece, na mostra de nossas composições coreográficas 
e nos debates e mesas redondas que fomentamos sobre temas que atravessam o tribal 
como memória, movimento, multiplicidades, traduções e apropriações culturais, 
sagrado feminino, entre outros. 
5- Qual a importância da interpretação e caracterização de personagens na 
aérea da dança tribal?  
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Se há uma intenção em caracterizar um 
personagem isso precisa ser bem 
estruturado através de uma pesquisa. O 
bailarino precisa saber quem está falando 
através de sua dança para que isso alcance 
verdade. Não há uma obrigatoriedade em 
construir personagem na dança Tribal. Mas 
aprecio bastante essas construções. Eu 
mesma já personifiquei Iemanjá, Oxum, 
Iansã, Obá, Cabocla Jurema, Kali, entre 
outras. E gosto muito de ver 
personificações em cena! 

6- Sabemos do sucesso do Curso de Formação em Tribal Brasil, estilo que está 
ganhando o mundo. Conte-nos, como é formar profissionais em diferentes lugares 
do Brasil e do mundo?  
Essa proposta chega junto com minha dissertação de mestrado “Arte de si na dança 
Tribal”, sendo a primeira turma o campo da pesquisa, e tem tomado quase que 99.9% 

do meu tempo. Tem sido muito rico pra mim perceber como o processo de construção 
do Tribal Brasil da Cia Lunay ecoa em cada sujeito que dança, como se adapta em cada 
cultura onde chega, como dialoga com as subjetividades de cada um para formar um 
corpo em dança.  
Em setembro de 2017 teremos um evento 
especialmente para o Tribal Brasil onde todas 
as formandas desse curso poderão participar 
mostrando os resultados de seus estudos, 
expondo suas videodanças, ou seja, 
fomentando o Tribal Brasil aos modos de 
pesquisa da Lunay. 
7- Kilma, queremos saber! Quais são 
os métodos que você utiliza para 
administrar seu tempo? Haja vista,  tantos 
compromissos profissionais e acadêmicos.  
Hahahaha acreditem, nem eu sei como tenho 
conseguido dar conta. E sei... acho que a resposta tá no amor e na entrega com que faço 
qualquer atividade. Mas um ponto de partida é “matar um dragão por vez”. Cuidar 

sempre do que é mais urgente e se pôr fluida com as tarefas. Às vezes precisa render 
uma ou duas noites em claro pra editar os vídeos do curso de formação. Às vezes 
precisa ficar em casa sozinha até concluir aquele solo pra o evento que se vai ministrar 
um workshop. Precisei desenvolver também um “pensar rápido”, quase que um pensar 



38 
 

fazendo... e isso tem me trazido um bom conhecimento sobre mim mesma. Busco me 
praticar pra ter clareza nessa administração do tempo. Desenvolvo isso através de uma 
prática pessoal de centramento e equilíbrio onde utilizo desde técnicas da Kundalini 
Yoga, a técnicas de meditação, xamanismo, sagrado feminino...  pois embora o tempo 
peça uma aceleração cada vez maior, encontrar espaços para pausas e silêncios é 
fundamental. Porque é nesse lugar do “entre” que consigo me manter criativa e retorno 
dele com cada vez mais viva, como uma fênix. 
Não estar só também é uma grande chave. Se aceitar enquanto ser relacional do mundo 
e no mundo abre a possibilidade de trocarmos com as mais diversas pessoas e isso gera 
uma rede de apoio mútuo onde nos cuidamos uns dos outros. Tanto na Cia Lunay 
quanto no meu círculo de amizades, aprendi a cuidar do outro, apontar oportunidades 
para o outro e me deixar ser cuidada pelo outro também. Se deixar ser cuidado também 
é uma arte que faz bem e multiplica nosso tempo, consequentemente multiplica nossas 
contribuições artísticas. 
8- O studio Lunay vem se destacando no cenário nacional, recentemente a 
mostra deste ano teve uma grande repercussão, o que tudo isso representa pra 
você?  

Poder trazer a Shimmie para fazer a 
cobertura da nossa Mostra de Dança que já 
se encontra em seu quinto ano foi uma 
conquista. Eu queria há bastante tempo ter 
proporcionado isso para minhas alunas por 
entender que elas merecem essa 
visibilidade pela dedicação com que se 
entregam ao fazer da dança. Mas isso 
acabou chegando num grande momento 
em que estou vivendo, de múltiplas 
descobertas e desafios e isso trouxe uma 
força muito grande que afirma a direção 

acertada em que estamos trilhando. Poder receber Lu Zambak e Tamyris Farias 
ministrando workshops com salas cheias também nos deixou feliz demais.  
9- Na sua opinião, quais são as características básicas para se tornar um 
profissional na área da dança tribal? 
Penso que o respeito pela alteridade, o gosto pela curiosidade, o desafio em superar-se. 
O profissional de Tribal na minha compreensão deve estar completamente disponível 
para se reinventar sem perder o fio condutor que o liga a esse estilo. Encontrar tempo 
para ler, participar de festivais e mostras de dança por esse Brasil e fora dele, ouvir 
músicas novas, ver vídeos, fazer aulas, muitas aulas! Ter disciplina para por em prática 
tanto conhecimento que chega dos mais diversos lugares investigados.  
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10- Deixe-nos uma mensagem.  
A Revista Tribalizando agradece  
Que cada pessoa que dança possa ser afetada e atravessada por aquilo que lhe move e 
que isso vire catarse no palco. Que não se calem as inquietações porque esse também é 
o lugar da arte. Que para além do figurino e de toda a produção de maquiagem e cabelo 
haja um porquê de se estar movendo, um porquê com ciência do que se quer falar. E que 
todas as falas sejam um corpo poético pleno de verdades. Que possamos ir além de 
passos tecnicamente perfeitos para darmos passos maiores em direção à nossa própria 
dança, aquela que nos move lá dentro e que só cada um de nós sabe a dor e a delícia que 
é. 
Sou grata pela voz, Tribalizando! 
Asè! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DANÇA E YOGA. 

A grande sinergia entre o oriente e o ocidente na dança moderna. 

 

No campo das artes a busca do conhecimento oriental não é algo recente, ele foi 
bastante explorado no período Romântico quando o homem ocidental se viu completamente 
perdido e desiludido. 
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Na dança, temos diversos exemplos dessa influência 
oriental, entre as mais influentes vemos Ruth St Denis. Dançarina 
moderna nascida no Kansas em 1879. Tida como uma mulher à 
frente de seu tempo, St Denis irá buscar no oriente sua grande 
inspiração. 

Sua história é muito curiosa, em 1904 Ruth St Denis 
estava em uma farmácia quando se deparou com um pôster de 
anuncio de cigarros onde se via a deusa Egípcia Isis. Aquela 
imagem a atravessou de tal forma que ela imediatamente iniciou 
os estudos da filosofia oriental. 

Em 1915, Ruth St Denis e seu companheiro Ted Shaw 
iram fundar a Denishawn School of Dancing and Related Arts em 
Los Angeles e nessa escola o estudo Yoga será peça fundamental 

em sua grade curricular. 

Na atualidade, muitas dançarinas continuam indo buscar no Yoga um complemento ao 
seu estudo de conhecimento corporal, na dança tribal temos Rachel Brice como exemplo. 

O Yoga, derivado da palavra em sânscrito “Yuji” que significa União, é uma filosofia 
milenar de origem indiana onde se busca a reconexão com o divino traves do equilíbrio entre 
corpo e mente. 

Muito mais do que uma forma de exercício físico, o Yoga irá trabalhar diversos 
aspectos do indivíduo utilizando as suas ferramentas; os asanas (posturas), Pranayama 
(exercícios respiratórios) e a meditação (a mente). 

 Nos asanas o corpo é trabalhado com posturas de alongamento, fortalecimento, 
equilíbrio e torções. Com o passar do tempo, o praticante vai experimentando um maior o 
domínio do seu corpo e reconhecendo seus limites. Questões fundamentais para a dança. 

 Pranayama, são os exercícios respiratórios onde se 
trabalha o domínio da energia (prana), para os yogues prana 
é o princípio universal de energia, ele é a energia básica 
que anima todos os seres. 

 Martha Graham é um grande exemplo do estudo da 
respiração na dança, nascida em 1984, foi uma renomada 
dançarina moderna, coreografa e ex aluna da Denishawn 
School of Dancing and Related Arts, que vai revolucionar a 
dança moderna com o desenvolvimento de sua técnica 
baseada na relação entre respiração e contração muscular. 

 A meditação é a ação de sessar as ondas mentais, aquietando assim o oceano de 
pensamentos que a mente produz, na meditação são trabalhados principalmente a concentração, 
o foco, a criatividade e a presença. Questões importantíssimas para uma dançaria que busca se 
desenvolver de forma plena. 
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 Então, podemos dizer que Dança e Yoga são grandes aliados na busca do 
autoconhecimento, sua sinergia traz aos seus praticantes um grande leque de possibilidades 
nesse longo caminho para a verdadeira essência do ser.   

 

Imagens Pinterest 

 

 

Thaisa Martins, apaixonada pela investigação do corpo, estuda Tribal 
Fusion e ATS® desde 2015. É Instrutora de Yoga Integral na escola 
Asmahan EAO, estudante de Teoria da Dança na UFRJ – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e idealizadora do projeto Tribo CorpoArt em 
parceria com a dançarina e fisioterapeuta Mayara Vasconcelos. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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NO OUTRO LADO “DANÇA” 

Se existe uma coisa que posso dizer é que, “a persistência te leva à conquista”. 

Essa viagem a Tokyo foi imprevisível! Numa bela manhã de terça – feira no ano de 
2013 recebo um e-mail com o convite de ToriHalfon para apresentar- me no gala show 
do The Tribal MassiveSpetacular, um evento aclamado por bellydancers do mundo 
todo.  

Eu por vez me organizei com tudo e perto da partida para Las Vegas (EUA) meu visto 
americano foi negado, uma surpresa decepcionante.  Por mais três anos consecutivos 
inúmeras tentativas de vistos foram negados. Gastos incalculáveis nas idas e vindas para 
São Paulo, sem falar nos desgastes e traumas passados na cabine do consulado 
americano. Algumas pessoas tentaram inclusive me desencorajar, mas definitivamente 
eu não poderia aceitar que a proposta do Massive chegasse ao fim. 
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Sendo assim ToriHalfon imediatamente transferiu minha participação do gala show e o 
curso pelo qual eu buscava para instruir-me. Só que dessa vez em Tokyo, uma cidade 
tecnológica no outro lado do mundo. 

Naquele instante uma mistura de sentimentos borbulhou dentro de mim e eu pude 
enxergar uma viagem absurdamente fantástica. THE MINI MASSIVE IN TOKYO é um 
evento tão importante quanto o de Vegas, porém em uma forma reduzida na grade de 
professores sendo cinco dias de curso totalizando 40hs de estudos. 

TOKYO AÍ VOU EU... 

Sorte a minha ter uma aluna e amiga tão aventureira quanto eu. Katia Iwanowski foi 
minha companhia durante toda 
a viagem. Em poucos dias, sem 
traçar roteiro algum,agilizamos 
o visto para o Japão, as 
passagens aéreas e hotel tudo 
por nossa conta. 

Foram 14hs de São Paulo até 
Abu Dhabi e mais 10horas de 
Abu Dhabi até o Japão, 
contabilizando com as esperas 
na salas de embarque 
totalizamos 2 dias de viagem. 
Amanhecia, anoitecia e a gente 
não descia do céu! Depois desse 
“chá de cadeira”, finalmente 

chegamos. Tokyo é uma cidade 
acolhedora com costumes de 
dar inveja! Uma cidade 
organizada, limpa e 
principalmente educada. Uma 
cidade regrada e que realmente 
funciona. Muitas coisas nos 
chamaram a atenção, desde a 
linha do metrô pontual nos 
milésimos de segundos até a 
generosidade das pessoas em 
deixar as escadas rolantes com espaços livres no lado direito para os que tivessem 
pressa, passar, bem como a educação dos pedestres no trânsito ao atravessar somente 
quando abre o sinal mesmo que não esteja passando veículos. O mais curioso foram os 
hábitos alimentares... Cada dia que saíamos para comer achávamos coisas inusitadas, 
todas as refeições ficavam expostas em vitrines para fora do restaurante e até macarrão 
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com pão eles colocavam na vitrine. Nós comemos muito peixe cru e algas de todas as 
espécies possíveis, procurei experimentar de tudo mesmo não gostando de alguns.  

Escolhemos o hotel em um bairro próximo ao local do curso. (NishiShinjuku). Neste 
bairro tinham excelentes restaurantes e pudemos saborear de muitos pratos exóticos. 
Chegamos alguns dias antes e aproveitamos para conhecer museus, parques, templos, 
zoológicos, feiras e shopping. O que realmente valeu a pena de comprar lá, foi roupas e 
cosméticos com preços bem acessíveis. O mais divertido de tudo foi que todos esses 
passeios nós fizemos nos deslocando de 
metrô. Acredito que dessa forma a gente 
vivenciou realmente o cotidiano da cultura 
japonesa. Com o mapa da cidade, o mapa da 
linha de metrô em mãos e um pouco de inglês 
agente conseguiu se virar tranquilamente. 
Agora posso dizer que não tenho medo de 
viajar para lugar nenhum mais desse mundo, 
a experiência é sábia! No primeiro dia de 
curso fomos muito bem recebidas, 
AcoYamazaki, uma das organizadoras e 
anfitriã do evento, recebeu-me com um 
abraço carinhoso e apertado, que me 
transmitiu segurança e aconchego. Neste 
primeiro dia tive o prazer de conhecer 
também Kelli Li, CamewMegumi, 
BinitaHaria, Tida Naomi, Emiko Asanoe 
MakiArai,todas alunas do grupo profissional 
de Aco, com o qual dividimos espaço em sala 
de aula com o mesmo objetivo. E finalmente 
tive o prazer de conhecer Amy Sigil e o seu fantástico trabalho. Amy tem a capacidade 
de energizar positivamente a todos que estão a sua volta, uma pessoa extremamente 
humilde e brincalhona. Ela gosta muito de trabalho em conjunto e isso foi um ponto 
forte para meus estudos, suas dinâmicas são sempre muito divertidas e interessantes. 
Uma das atividades exploradas em sala de aula foi a construção de movimentos 
acrobáticos em solo e em grupo. Pesquisamos formas de construir uma coreografia e 
nessa aula me dei conta que não sei nada sobre dança. A didática de Amy abriu minha 
mente e me fez enxergar que as formas mais simples são as mais complexas. Amy 
aplicou em no terceiro e quarto dia o ITS (Unmata), um sistema desenvolvido por ela 
desde o ano de 2002. Esse sistema é como um jogo que te faz interagir em equipe e ficar 
conectada com o grupo do início ao fim da música. Se não prestar atenção... Baila! Eu 
amei de mais fazer aula com ela, saia todos os dias esgotada e ansiosa para o próximo 
dia. 
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Já as aulas de Jill Parker foram basicamente repertórios de Shimmies. Eu pude 
compreender melhor a leitura de cada movimento. Jill aplica suas aulas com 
tranquilidade e clareza nos deixando descontraídas durante a aula toda. Durante todos os 
dias de curso com ela, estudamos movimentos básicos e avançados, snakearms, 
improvisação e muitos deslocamentos.  

Tive a honra de apresentar uma coreografia construída ainda em sala de aula juntamente 
com Jill Parker e algumas alunas do curso na noite de Gala, abrindo o show com esta 
apresentação. No backstage tive uma crise de nervos... (Risos...), pois o rapaz da 
iluminação me perguntava qual a melhor luz para minha apresentação, mas ele só falava 
em japonês. A gente não se entendia e o tempo de passagem de palco se esgotava. Foi 
um sufoco e eu tremia de nervos. Emiko Asano foi uma das bailarinas que me deu 
suporte no camarim, pois ela era a única no momento que falava mais ou menos o 
inglês. 

Engraçado como a gente aprende se “ferrando”. No camarim todas as bailarinas 

japonesas tinham seu próprio espelho com suporte de mesa para a make, diferente daqui 
do Brasil que todas já contam com camarins iluminados e com espelhos. Pra falar a 
verdade, até pensei em levar um espelho maior, mas como a viagem é longa e entre 
despachos de bagagens no aeroporto, achei melhor não levar para não correr o risco de 
quebrar na mala. Maquiei-me apenas com o pequeno espelho do estojo do blush, 
inclusive coloquei os cílios postiços com a ajuda deste espelhinho. Enquanto todas 
estavam no glamour com seus espelhos com suporte, eu “me ferrava” com um micro 

espelho na mão e me maquiava com a outra. Mas no fim tudo deu certo, levei comigo 
na bagagem um jeitinho brasileiro (Risos...). Apesar de estar um pouco nervosa acho 
que para minha primeira apresentação internacional eu me “dei bem”, consegui estar 

pronta e executar minha coreografia como deveria. Desci do palco extasiado de emoção 
e com sensação de missão cumprida. Hoje me sinto realizada por ter participado de um 
elenco de tão alto nível,principalmente em ter o reconhecimento por parte deles. 
Explorei muito do curso e muito da cultura japonesa e só posso dizer obrigada pela 
oportunidade ToriHalfon, obrigada pelo aprendizado Tokyo. Foi majestosamente 
incrível! 

Bellydancer na empresa Sara Félix, artista e professora na empresa 
Tribal Art Company e diretora do espetáculo Fusion Art Festival. 
Formada em Educação Física pela PUC- PR, atuante na área da dança 
desde 2008. 
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	O Estilo Tribal tem em sua essência uma infinidade de características que o tornam especial, mas acredito que a qualidade que mais fez eu me apaixonar pelo estilo é a originalidade das bailarinas que representam o Tribal.
	Gostar de si mesma pela sua história é valorizar a sua unicidade. É entender que não existe outra pessoa no mundo que seja igual a você, ou que faça as coisas do mesmo jeito que você faz, ou, no caso, que dance exatamente igual a você.
	“Eu amo a mulher que me tornei porque lutei para ser ela" (autora desconhecida)
	A frase que virou mantra de muitas mulheres têm autoria desconhecida mas uma verdade que está cada vez mais sendo reconhecida pelas mulheres: todas nós importamos! Nós temos valor! Eu sou o resultado das minhas escolhas, dos meus esforços, da minha lu...
	"Em uma sociedade que lucra com a sua insegurança, gostar de si mesmo é um ato de rebeldia" (autor desconhecido)
	E tanto aceitar os outros como são, quanto aceitar a si mesma não é um trabalho fácil. Através da identificação com o outro, e do autoconhecimento tomamos consciência daqueles aspectos de nós mesmas que muitas vezes preferimos ignorar. Mas como já dis...
	Acredito que uma das grandes mensagens do Tribal como arte mesmo seja essa, de que artista deve trilhar o seu próprio caminho, nem melhor nem pior de que o de ninguém, somente feito de suas escolhas e experiências pessoais,que irão refletir o artista ...

